
M e d ž i o k l ė

38 ■ MŪSŲ GIRIOS / 2014 / 01

šernų ir kiaulių gaišimą, nepriklausomai 
nuo gyvūnų lyties ir amžiaus. Daugiausia 
virusų randama kraujyje. Sergantys gyvū-
nai liguisti, eigastis netvirta, svirduliuoja, 
atsilieka nuo bandos, į trikdymą nereaguo-
ja. Kailis susivėlęs, neblizga, akys pūliuoja. 
Odoje ir vidaus organuose atsiranda rau-
donų dėmių ir kraujosrūvų. Sergantys šer-
nai slepiasi tankmėse, brenda į upelių bei 
griovių vandenį atsivėsinti (jų kūno tempe-
ratūra siekia iki +42o C). Iš vandens telkinių 
nebeišlipa ir nugaišta. 

Tiksli šernų susirgimo maru diagnozė 
nustatoma tik laboratorijoje. Nustačius šią 
ligą miškuose įvedamas karantinas, drau-
džiamas žmonių lankymasis, miško darbai, 
medienos išvežimas. Šernų žuvimo vietos 
ir lavonai dezinfekuojami, apibarstant ne-
gesintomis kalkėmis arba chlorkalkėmis ir 
užkasami į žemę 2 m gylyje. Visų išgaišusių 
šernų ir jų kritimo vietų neįmanoma surasti, 
tad maro virusas aplinkoje išlieka gana ilgai 
(Goregliad, 1971).

Lietuvoje šernų maras pirmą kartą kilo 
1967 m.; intensyviau – Kėdainių, Ukmergės, 
Anykščių, Alytaus miškų ūkių miškuose, ku-
riuose šių žvėrių buvo daugiau. Tuomet di-
desnės įtakos šernų gausai, esant bendram 
mažam tankiui, maras neturėjo.

Dėl daromos didelės žalos žemės ūkio 
kultūroms ir maro pavojaus per 1987-1988, 
1988-1989 ir 1989-1990 metų medžioklės 
sezonus kasmet buvo sumedžiojama apie 
23 tūkst. šernų arba 92-100 proc. jų gausos 
pagal oficialią apskaitą žiemą. Tačiau šer-

Pernai Baltarusijoje kilęs kiaulių bei 
šernų maras tapo didžiausiu Lie-
tuvos maisto ir veterinarijos tarny-

bos bei medžiotojų klubų rūpesčiu. Pa-
sienio postuose imtasi griežtų saugumo 
priemonių, apdorojant pravažiuojančias 
automašinas specialiomis dezinfekcinė-
mis medžiagomis, o praeiviams leidžia-
ma praeiti tik per tomis medžiagomis 
įmirkytus takus. Lietuvos pasienio 10 
km zonoje pareikalauta išskersti kiaules 
ir imtis visų saugumo priemonių. Tačiau 
apie 700 km ilgio valstybės siena tarp 
Lietuvos ir Baltarusijos, daugelyje vietų 
nutįsusi miškais, yra laisva šernų migra-
cijai tarp abiejų šalių. Pernai Europos Ko-
misija atmetė prašymą finansuoti tvoros 
statymą pasienyje. Be to, tvoros ne vi-
suomet pasiteisina, nes šernai jas nere-
tai įveikia, prasirausdami pro apačią.

2013-2014 m. medžioklės sezoną iš 
sumedžiotų šernų imami ne tik diafra-
gmos trichineliozei, bet ir inkstų, bluž-
nies, migdolinių liaukų bei kraujo mėgi-
niai marui nustatyti.

Padėtis itin paaštrėjo, kai Alytaus 
miškų urėdijos Varčios, Kalesnykų ir ki-
tuose miškuose buvo rasti dėl nežinomo 
užkrato nugaišę šernai. Sausio viduryje 
ištyrus Šalčininkų ir Varėnos rajonų san-
dūroje rastų dviejų kritusių šernų mėgi-
nius, nustatytas afrikinio maro užkratas. 

Skiriamas klasikinis ir afrikinis šernų 
bei kiaulių maras. Tai užkrečiama infek-
cinė virusinė liga, kuri sukelia masinį 
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Metai dar gerai net neprasidėjo, o aš jau praturtėjau!
Sakot, negražu girtis savo turtais. O man tai kas? 

Mano turtai – aš ir giriuosi.
O ir tie turtai tokie, kad labai smagu jais dalintis. Net 

ir tada, kai niekas to neprašo.
Mano didžiausias turtas – išmintis. O šito turto gausi-

nimas – vieni niekai: tik dairykis aplinkui ir klausykis ausis 
ištempęs.

Sausis gerokai papildė ir taip netuščią mano ekologi-
nės išminties aruodą. Dar nespėjus atsigauti nuo švenčių 
maratono, lyg perkūnas iš giedro dangaus trenkė žinia – 
visos Europos dirvonų kuklus augalėlis staiga tapo lie-
tuvybės simboliu, nors didesnė tautiečių dalis jo žiedelį 
išvydo, matyt, pirmą kartą savo gyvenime. Ir, neduok 
Dieve, jei turi kitą nuomonę.

O sausio 13-osios rytą – dar geriau (beje, tų dienų 
prisiminimai, matyt, neišdils iš atminties iki dienų galo).

Vienas, ne pats kukliausias internetinis dienraštis 
nutarė  paklausti tautos, ką ji tą dieną galvoja apie... Kas 
iš paukščių bei gyvūnų daro didžiausią žalą gamtai ir 
žmonėms?

Artėjant senatvei, biologui su ekologo prieskoniu 
smagu sužinoti, kad paukštis ne gyvūnas ir kad pasitaiko 
gyvūnų, darančių žalą gamtai. Dar smagiau išsiaiškinti, kas 
tokie klausimo autoriams pasirodė didžiausi kenkėjai.

,,Fokus – marokus“:  trys didžiausi kenkėjai – kormo-
ranas (33,84 proc. atsiliepusių), kurmis (8,81 proc. – štai 
už šitą bjaurybę ir aš „pasirašau“, net drebėt pradedu žiū-
rėdamas į sodybos vejas), bebras (4,42 proc.)

Čia dar ne viskas – net 23 proc. respondentų įsitikinę, 
kad visi jie, rupūžės, kenkėjai ir juos naikinti būtina. Labai 
atsiprašau itin naudingo gyvuliuko rupūžės, bet toks jau 
liaudiškas pasakymas.

Yra ir šviesos spindulėlis: beveik 30 proc. pareiškusių 
nuomonę tiki, kad nė vienas iš šitų padarėlių G A M TA I 
nekenkia.

Sakote, nesąmones šneku iš nebeturėjimo ką rašy-
ti. Ne, brolyčiai. Beje, savo nuomonę pareiškė net 9403 
aktyvūs žmonės. Iš tokių skaičių solidūs sociologai net 
būsimo prezidento pavardę nustato.

O, kai šiais laikais valdžia – nebe nuo Dievo, o nuo 
žmonių – turim tai, ką turim: staiga vienas laukinis gyvu-
lys ėmė knistis po valstybės pamatais...

euGenijus tijušas
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nų beveik nesumažėjo. Minimali populiacijos gausa, apskaičiuota 
 pagal sumedžiotų per sezoną šernų skaičių (L, vnt.), me-

tinį vidutinį prieaugį (P, %) ir sąlyginį gausos kitimą (išliko tiek pat, 
padaugėjo, sumažėjo), tais metais sudarė apie 42 tūkst. arba buvo 
dvigubai didesnė negu pagal oficialią apskaitą. 

Esant didelei šernų gausai bei tankiui ir atsiradus neatsparių epi-
zootijos virusui individų, 1990 m. išplitęs maras apėmė daugelio ra-
jonų miškus ir smarkiai praretino jų kaimenes. 1992-1993 m. žiemą 
šernų populiacijos gausa sumažėjo iki 17 tūkst. arba 2-2,5 karto. Tais 
metais Anykščių miškų urėdijos Žuvininkų ir kitų miškų melioracijos 
grioviuose, kurių vandenyje žvėrys gelbėjosi nuo aukštos kūno tem-
peratūros, teko matyti žuvusių šernų bandų kaulus. Daug problemų 
šernų maras sukėlė kiaulių fermose.

Šernų marą ir greitą jo plitimą lemia kelios priežastys: gyvenimas 
bandose, gausa bei tankis ir migracija. Lietuvoje vidutinis šernų ban-
dos dydis žiemą (arba indeksas) yra 5. Bandose nuo 4 iki 8 šernų laiko-
si 55 proc. visos populiacijos. Didėjant šernų tankiui, bandos indeksas 
ir tarpusavio kontaktai tarp konkrečių individų didėja. Šernų banda 
žiemą per parą nueina nuo 1-2 iki 5-7 km, vasarą – iki 10-12 km, o 
vėlyvą rudenį – iki 15 km. Šių žvėrių migraciją lemia jų tankis ir pašarų 
ištekliai gyvenamoje aplinkoje. Didėjant tankiui, emigracija didėja, o 
imigracija mažėja (Janulaitis, Padaiga, 1987).

Baltvydžių girioje šernų maras buvo pasireiškęs 1906-1908 m., 
1911-1912 m., 1927 m. ir 1964 m. Pastaraisiais metais 55 tūkst. ha 
girios plote vidutinis šernų tankis buvo 37, o koncentracijos vieto-
se – 40-50 šernų 1000-yje ha miško. Tais metais dėl maro epizooti-
jos šernų populiacija girioje sumažėjo 76,7 proc. Tyrėjai daro išva-
dą, kad šernų maras dažniausiai kyla ir masiškai išplinta dėl didelio 
populiacijos tankio, lemiančio glaudžius gyvūnų tarpusavio kon-
taktus, ir migracijos (Goregliad, 1971, Kozlo, 1975).

Šernų ir kitų kanopinių žvėrių tankio normos, remiantis Lietuvos 
miškų institute atliktais tyrimais (Janulaitis, Padaiga, 1987), patvirtin-
tos Aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. gegužės 15 d. įsakymu 
Nr. 86. Šios normos 1000 ha įvairių miškų buvo tokios: lapuočių su 
eglėmis – 18, mišrių eglių – lapuočių – 13, pušynų su eglėmis – 10 ir 
grynų pušynų – 5. 

ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Medžioklėtyros laboratorijoje 
2003 m. parengti nauji optimalaus kanopinių žvėrių tankumo miš-
ke nustatymo normatyvai (Pėtelis, Brazaitis, 2003). Optimalūs šernų 
tankumo normatyvai 1000 ha įvairių miškų sudarė: lapuočių su eglė-

mis – 40, mišrių eglių – lapuočių ir pušynų su eglėmis – 20 ir grynų 
pušynų – 10. Šie normatyvai naudojami Medžioklėtyros laboratorijoje 
rengiant medžioklėtvarkos projektus medžiotojų klubams. Oficialios 
apskaitos duomenimis, 2013 m. žiemą šernų buvo apie 56 tūkst. arba 
1000 ha miškų, kuriuose jie žiemoja (1400 tūkst. ha), teko 40 šernų. 
Kaip rodo patirtis Baltvydžių girioje, toks šernų tankis sudaro palan-
kias sąlygas marui kilti (Goregliad, 1971; Kozlo, 1975). Esant dideliam 
šernų tankiui, atsiranda neatsparių maro virusui individų, kurie dėl 
glaudžių tarpusavio kontaktų bei migracijos šią ligą greit išplatina di-
delėje teritorijoje, neaplenkiant ir kiaulių fermų. Tai sukelia masinį šių 
gyvūnų gaišimą miškuose ir kiaulių fermose. Esant vidutiniam šernų 
tankiui 40 žvėrių 1000-yje ha miško, maras gali kilti bet kuriuo metu, 
net neatėjus invazijai iš Baltarusijos.

Kilus marui arba siekiant jo išvengti, organizuojama intensyvi 
medžioklė išretinti šernų populiaciją ir sumažinti sergančių šernų 
kontaktus su sveikais. Pirmiausia medžiojami atsiliekantys nuo ban-
dos, svirduliuojantys, praradę saugumo instinktą ir susivėlusiais kai-
liais šernai. 

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
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skype felishunting
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Legalus trofėjų įvežimas: 
gamtosauginių leidimų 
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Skambinkite ir mes pasiūlysime 
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Kai kurias mūsų medžioklių 
programas rasite: 
www.hunting-world.com
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Žodis skaitytojui
Vasaris nebuvo nuobodus.
Kankino vis tas pats chroniškas klausimas: kas teisūs? Tie, ku-

riems Dievulio tvariniai tik statistiniai vienetai? O gal tie, kuriems 
to paties Dievulio tie patys tvariniai šventesni už šventąsias Indijos 
karves? Ar tie, kuriems vaidenasi, kad Dievulis į mūsų makaules ne 
veltui vietoj rūgpienio kažko kito prikrėtė?

Kažkaip nesiklijuoja tie žmogelių santykiai su motinėle Gam-
ta. Ir nebe pirmą tūkstantį metų.

Iš pradžių ta motinėlė buvo labiau panaši į raganą. Vos iškiši 
galvą iš urvo, o ji tau makt mamuto letena per galvą. Arba išeina 
žmogelis iš lūšnelės vidury miškų naktį gamtinių reikalų atlikt ir 
nebegrįžta. Va nuo tada ir priviso visur kipšų, laumių, kaukų, vilko-
lakių, vampyrų, miškinių, girinių ir šiaip visokio ,,gero“.

Vėliau motinėlė senstelėjo, žmogelija ūgtelėjo ir pasirodė, kad 
motušei jau galima parodyti jos tikrąją vietą.

,,Mes neturim laukti malonių iš gamtos ...“ – pamenat, ponai 
senjorai?

Ir nelaukėm. Kirtom, želdinom, sausinom, drėkinom, kana-
lizavom, urbanizavom, tvindėm, naikinom, gausinom, gerinom, 
optimizavom ir prisižaidėm.

Motušė Gamta pasirodė tebėra ta pati žvitri ir žiauroka (švel-
niai pasakius) bei įnoringa ponia Gamta. Tai ji vandenėlio ,,lyšną“ 
cisterną ant labai pakeltų žmogelių galvų užpila, tai ji vėjeliui šeš-
tą pavarą įjungia, kad mes vėl pasijustume žemės kurmiais, tai į 
saulytę keletą papildomų lempučių įsuka, kad žmogeliams ne tik 
pakaušiai, bet ir padai spirgėtų.

Va tada ir atėjo MŪSŲ laikai. Išminties ir tolerancijos laikai.
Išminčiai ėmė reguliuoti žmogelių santykius su mamyte. Ne-

leisim to, šito ir ano. Uždrausim aną, šitą ir tą. Leisim tiek, šitiek ir 
nė trupučio daugiau ...

Tolerantai ėmėsi mamelę gelbėti. Užsimojo visas lapes išgy-
dyti nuo suskio, suteikti prieglobstį ir socialines garantijas visiems 
gandrų ir gulbių giminių lūzeriams, steigti prieglaudas gamtos kli-
patoms – vilkų, lapių ir kitų žvitrių plėšrūnėlių patiekalams, mokyti 
kaip gyventi visus, kas ne su jais ...

Sunku ir vieniems ir kitiems. O ką reikės daryti, jeigu, neduok 
Dieve, kokia nors zaraza į silkes įsimes?..

Tai čia tik išminčių galvos skausmas, o kur dar tolerantų rū-
pesčiai...

Tik pagalvokit! Kaip išgelbėti tūkstančių tūkstančius vargšų 
zyliukų, kuriuos, net neišvydusius gimtinės grožio, uoksuose užku-
tena parazitės utėlės su visa savo gimine. O kaip padėti sliekams, 
kuriuos, šilto lietaus išvarytus iš jaukių urvelių, užpuola ordos vištų 
ir kitų sparnuotų chuliganų ...

Ir tai dar, ko gero, ne viskas! Sunku, oi sunku žmogeliui gyvent 
ant gamtos, atsiprašau, ant šio ,,svieto“.

Su kalendorinės žiemos pabaiga, mielieji.

euGeniJuS tiJušAS

Šią istoriją galėtų būti girdėjęs kiekvienas bent kiek ekologiškai prasilavinęs žmogus, 
tačiau atrodo, kad taip nėra. O istorija – tiek apie aplinkos talpą, tiek apie populiacijos 
reguliavimo svertus. Esmė tokia: kai nebėra reguliatoriaus, žolėdžių gyvūnų populia-
cijos sugeba pagausėti tiek, kad sunaikina išteklius. Kas galėtų būti tuo reguliatoriu-
mi? Dažniausiai tai žmogus arba plėšrūnai. Aš nesu medžiotojas, nelabai ką bendro su 
jais turiu, bet kai girdžiu kategoriškai raginant, netgi reikalaujant „uždrausti medžio-
klę”, „palikti gamtai tvarkytis pačiai”, pirma mintis man ir būna – Kaibabo elniai.

Istorija. Tai miškinga Kaibabo plynaukštė (JAV, Arizonoje; apie 300 000 ha), apaugusi 
drebulėmis, Engelmano eglėmis, subalpiniais kėniais, geltonosiomis pušimis, kadagiais. Ją 
supa sausos lygumos. Čia aptinkamos endeminės Kaibabo voverės, juodauodegiai elniai, 
laukiniai kalakutai, rudosios lūšys. Žiemą būna gausu sniego – kartais jo storis gali siekti net 
5 metrus.

Iki 1905 m. čia buvo priskaičiuojama apie 4000 elnių, buvo gausu ir visokių plėšrūnų, 
įskaitant pumas, vilkus ir kojotus. Įvertinus galimą aplinkos talpą, nustatyta, kad Kaibabe 
galėtų gyventi iki 30 000 juodauodegių elnių. Tuo metu vietovės ekologinei talpai jau darė 
didelę įtaką avys, galvijai ir arkliai, nes dauguma aukštažolės augalijos buvo nuganyta. JAV 
prezidentas Teodoras Ruzveltas 1906 m. pabaigoje įkūrė Didžiojo kanjono nacionalinį me-
džioklės draustinį. Jo tikslas – apsaugoti geriausią Amerikos elnių bandą, nes visoje Ameri-
koje dėl žmonių veiklos laukinė gamta sparčiai nyksta ir tik keliose Vakarų vietovėse gyvūnų 
skaičius tebebuvo toks pat, kaip ir XIX amžiuje. T. Ruzveltas tikėjosi, kad ateities kartos Kai-
babo plynaukštėje galės pamatyti, kaip Amerikos gamta atrodė anksčiau.

Vienas pirmųjų veiksmų šiam tikslui pasiekti buvo visiškas medžioklės uždraudimas. Be 
to, nuo 1907 m. miškų tarnyba pasistengė išnaikinti visus elnių priešus, už sumedžiotus plėš-
rūnus medžiotojams mokėtos premijos. 1907-1917 m. sumedžiota 600 pumų, 1907-1923 m. 
– 3000 kojotų, o iš viso 1907-1939 m. sumedžiota 816 pumų, 20 vilkų, 7388 kojotai ir daugiau 
kaip 500 rudųjų lūšių. Juodauodegių elnių banda palikta savireguliacijai. 

Kasmet vietinės miškų tarnybos darbuotojai nurodydavo, jog elnių skaičius padidėjo. 
Dabar manoma, kad šie įverčiai labiau rodė ne tikrąją populiacijos būklę, o kaip miškinin-
kams sekasi didinti elnių skaičių. Raižytoje vietovėje atlikti apskaitas buvo beveik neįmano-
ma, todėl elnių skaičius įvertintas tik apytiksliai. 

1913 m. atvykęs pamedžioti pumų į Kaibabą prezidentas T. Ruzveltas pastebėjo elnių 
kaimenės pagausėjimą. Jis pasiūlė atnaujinti ribotą elnių medžioklę, tačiau siūlymas nebuvo 
įgyvendintas. Pernelyg plačiai buvo išreklamuota, kad įsteigtame draustinyje nebus medžio-
jama, todėl būtų reikėję iš esmės keisti įstatyminę bazę. Vietinė valdžia to daryti nesiryžo. 

Nelaimę pranašaujantys ženklai pradėjo matytis 1920 m., kai ganyklų kokybė ėmė staiga 
blogėti. Reaguodama į tai, miškų tarnyba sumažino leidimų skaičių galvijų laikymui. 1923 m. 
pranešta, kad ganyklų būklė kritiška, o elnių banda pradeda badauti. Kaibabo elnių tyrimo 
komitetas pasiūlė tuojau pašalinti visus vietinių gyventojų laikomus galvijus, o elnių skaičių 

Kaibabo elnių istorija 
arba, kas įivyksta, kai žolėdžių populiacija lieka be kontrolės

linas BalčiausKas
gamtos tyrimų centras
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sumažinti per pusę. 1924 m. rudenį buvo sumedžioti 675 elniai ( apie 
1/10 iš pavasarinio bandos prieauglio). Deja, per kitas dvi žiemas apie 
60 000 elnių žuvo iš bado. Nors ir imtasi priemonių bandos suregulia-
vimui, jos buvo pavėluotos.

Pamokos. Svarbiausia šios istorijos pamoka – iš bado dvesiantys 
elniai. Žymus ekologas Aldo Leopoldas 1949 m. apie Kaibabą rašė: 
„Kaip elnių banda gyvena mirtinoje vilkų baimėje, taip ir kalnai bijo 
savųjų elnių“. Šis sakinys atspindi tai, ką galime pavadinti tiek plėšrū-
no-aukos, tiek ir išteklių-vartotojų santykiu ekosistemoje.

Kai žmonės iš ekosistemos pašalino plėšrūnus (o patys nepradėjo 
medžioti elnių, taip reguliuodami jų skaičių), elniai perpildė kalnuo-
tas ganyklas. Daug vėliau Šiaurės Amerikoje istorija pasikartojo (apie 
tai – kitame straipsnyje). 

Vienas iš biologijos vadovėlių rašė: „Elnių populiacija ir toliau ma-
žėjo, tiesa, lėčiau – iki 1939 metų jų skaičius bebuvo 10 000; tai atiti-
ko aplinkos talpą, nes aplinka jau buvo sunaikinta. Toliau blogėjant 
aplinkos būklei, dėl bado žuvo daug daugiau elnių, negu jų galėjo 
sunaikinti plėšrūnai”.

Šiuo metu Kaibabe elnių skaičius reguliuojamas priklausomai 
nuo situacijos. Sumedžiojama tiek elnių, kad jų skaičius atitiktų aplin-
kos talpą. Nebenaikinami plėšrūnai taip pat padeda reguliuoti ban-
dos dydį. Kai elnių skaičius yra mažesnis už aplinkos talpą, žiemą jie 
nebebadauja.

Vėliau žymus laukinės gamtos specialistas Grehemas Kolis 
(Caughley, 1970) rašė, kad netiesa, jog vien plėšrūnų skaičiaus suma-
žinimas lėmė Kaibabo elnių žuvimą. Daug svarbesni veiksniai buvo 
aplinkos talpa, klimatas, galvijų perteklius ir jų poveikis ganykloms, 
bei politika – draudimas medžioti.

Taigi, antroji pamoka yra ta, kad žolėdžių gyvūnų gebėjimas iš-
naudoti aplinkos išteklius yra labai didelis. Kaip rodo kiti pavyzdžiai, 
nereguliuojamos šernų, elnių, briedžių populiacijos labai greit pasie-
kia aplinkos talpos ribas. Ir visai ne tas pats, kokioje aplinkoje ši talpa 
yra viršijama. Toli nuo žmonių, žemės ūkio laukų, nenaudojamuose 
miškuose nukenčia tik patys žolėdžiai. Mūsų platumose pirmiausia 
nukentėtų žemdirbiai ir miškininkai, nes kanopiniai gyvūnai minta šių 
dviejų ūkio šakų produkcija. Todėl Kaibabo situacija Lietuvoje sunkiai 
įsivaizduojama, nebent kanopinių populiacijos būtų nebereguliuo-
jamos. Nereikėtų reguliavimo suprasti vien tik kaip plėšrūno-aukos 
santykių, nes šie du ciklai veikia toli gražu ne taip, kaip tiktų žmogui. 
Šalyse, kur išvystytas žemės ūkis, kanopinių populiacijas reguliuoja 
žmogus. 

Parengta pagal: http://www.biologycorner.com; 
http://depts.alverno.edu

Šernų maro prevencija 
Šių metų ,,Mūsų girių“ Nr. 1 išspausdinus apžvalginį straipsnį ,,Šernų 
maras“, norėčiau šiuo prierašu informuoti apie šios problemos tolimes-
nį sprendimą.

Sausio 29 d. paskelbus dėl afrikinio kiaulių maro užkardymo ekstremalią 
padėtį Alytaus, Lazdijų, Trakų, Šalčininkų, Varėnos rajonuose bei Druskininkų 
savivaldybėje, imtasi griežtų saugumo priemonių kiaulininkystės ūkių aplin-
koje bei kiaulių fermose ir gyventojų ūkiuose. Ypač drastiškos priemonės 
numatytos šernų populiacijai mažinti. Ekstremalioje zonoje planuojama iš-
medžioti visus šernus, įviliojant juos į aptvarus, o likusioje teritorijoje sume-
džioti 90 proc. šernų, paliekant tik apie 7000 bandą. 

Anciškių mokomosios girininkijos patirtis parodė, kad siekiant šernų ne-
išgąsdinti ir neišvaryti į kitus miškus, reikia organizuoti jų medžioklę tyliuoju 
varymu. Jos metu medžiotojai pastatomi arba pasodinami į bokštelius prie 
žvėrių takų, o varovai po vieną tyliai vaikščioja jiems nurodytuose miško 
kvartaluose. Varovų pakelti šernai palengva vaikštinėja iš kvartalo į kvartalą, 
rečiau išeina į gretimus miškus, o medžiotojams lengviau juos atrinkti ir su-
medžioti. Perspektyvi būtų ir medžioklė iš bokštelių, pastatytų prie šėryklų 
(Kizis, Padaiga, 1999). Šernai įsirengia guolius 200-800 m nuotolyje nuo šėry-
klų, o jų neesant, beieškodami maisto nueina 4-10 km (Kozlo, 1975).          

Už šernų išmedžiojimą Aplinkos ministerija numatė medžiotojams fi-
nansinį paskatinimą (tam numatyta skirti per 6,3 mln. litų), o šernų migra-
cijai iš Baltarusijos sustabdyti siūloma pasienyje statyti tvora gali kainuoti 
apie 35 mln. litų.  

Žinoma, kad šio maro virusas gali plisti ir oru nuo drabužių, avalynės, 
pašarų, transporto priemonių bei daiktų, turėjusių kontaktą su sergančiais 
šernais. Maro virusą gali pernešti ir šernų dvėseliena mintantys žvėrys (lapės, 
vilkai, kt.) bei paukščiai. Todėl miške negalima palikti neužkastų šernų lavo-
nų, kurių žūties vietą išduoda krankliai. 

 Prof. Vytautas paDaiga

Naudota literatūra:
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Žodis skaitytojui Kokiomis aplinkybėmis tapote 
medžiotoju?
Studijuojant LŽŪA Miškų ūkio fakultete 
buvo fakultatyvinė disciplina – medžioklės 
pagrindai. Užsiėmimus galėjai lankyti, ga-
lėjai nelankyti. Nereikėjo nei įskaitos gau-
ti, nei egzamino laikyti. Tų pagrindų mus 
mokė tuomet dar jaunas dėstytojas Algir-
das Navasaitis, į užsiėmimus užsukdavo ir 
profesorius Tadas Ivanauskas, mums tuo-
met dėstęs ornitologiją. Per užsiėmimus 
sužinojome kai kurių praktinių dalykų. Ir 
ne tik. Nejučiomis buvo įskelta dar viena 
kibirkštėlė, kuždanti: „Miškininkas ir me-
džiotojas? Nesuderinama!“

Žinoma, visų pirma reikia turėti po-
mėgį medžioti, kitaip tariant, gimti me-
džiotoju. Vieniems tas jausmas duotas, ki-
tiems – ne. Regis, man jis buvo duotas. Tad 
kai tik po studijų pradėjau dirbti Šiaulių 
miškų ūkyje, bene pirmoji įstaiga, kurios 
duris pravėriau, buvo vietinė medžiotojų 
ir žvejų draugija. Tai buvo šešiasdešimtieji. 
Praėjusio šimtmečio.

Gal palyginkim 
medžioklę tada ir dabar?
Tų skirtumų yra nemažai – didesnių ir ma-
žesnių. Kai kurie darbai medžioklėje, kurie 
dabar jau nė kiek nestebina, tada žengė 
pirmuosius žingsnius. Sakysime, tuo metu 
jau ėmė grįžti primirštos per karų ir suiru-
čių metus medžioklės etikos normos, tra-
dicijos. Pamažu skverbėsi ir naujos idėjos, 
pažanga. Pavyzdžiui, medžioklės trofėjų 
kultas: iš pradžių – ragų, kailių, po to – kau-
kolių, šernų ilčių. Pamenu, jau pradėjus 
dirbti „Mūsų gamtos“ žurnale, dar ilgai 
kalėme į galvą mūsų medžiotojams dabar 
jau bene visiems žinomus elementarius 
dalykus: kaip trofėjus paruošti, kaip juos 
pritvirtinti, kaip nulupti vilko, lūšies kailį, 
kad šis „uždirbtų“ daugiau balų, kad, šiukš-
tu, nevalia ragų lakuoti...

Nebuvo tuo metu ir medžiotojų selek-
cininkų. 1979-aisiais Lenkijoje, Balstogėje 
selekcininkų kursus baigė ir liudijimą par-
sivežė pirmasis mūsų medžiotojas – Algi-
mantas Šeškauskas. Po poros metų buvo 
patvirtinti mūsų žvėrių selekciniai kriteri-
jai, pradėta rengti selekcininkų kursus. 

Man iįdomi ir ,,liesa“ medžioklė
Eugenijaus Tijušo pokalbis su Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Garbės me-
džiotoju (1987 m.), nusipelniusiu šalies žurnalistu (1989 m.) Vytautu Klovu, studija-
vusiu miškininkystę LžŪA ir teisę VU, tapusiu medžioklės etikos, tradicijų, istorijos 
žinovu ir propaguotoju.

Maždaug tada imta prisiminti, kad stam-
bų žvėrį sumedžiojusį medžiotoją dera pa-
gerbti šakele, kad po medžioklės sumedžio-
tus žvėris privalu tvarkingai išguldyti ir taip 
pat pagerbti. Tuo metu imta įrenginėti pa-
šarinius laukelius žvėrims, remizes, dirbtines 
ančių lizdavietes...

Nebuvo tuometinėse medžioklės taisy-
klėse reikalavimo medžiotojams ir varovams 
ryšėti ryškios spalvos juostas ant kepurių 
arba dėvėti tokios pat spalvos kepures ar 
liemenes. Nors į medžioklę eiti su „šimtasiū-
lėmis“ ar kokiais apdriskusiais drabužiais jau 
nebuvo madinga, bet ir apie specialią me-
džiotojų aprangą, juo labiau apie uniformas, 
dar net nekalbėjome. 

Tada ėmė kurtis ir pirmieji medžiotojų 
rateliai – taip iš pradžių vadinti būreliai, klu-
bai. Vieno iš jų, Šiaulių draugijos Lygudų ra-
telio, buvau pirmasis pirmininkas.

Kai pradėjau medžioti, dar kelerius me-
tus buvo draudžiama medžioti briedžius, 
elnius, stirnas, žinoma, ir danielius. Gal dėl 
to nebuvo poreikio įrenginėti ir žvėrių doro-
jimo aikštelių. 

Nevalia buvo medžioti su graižtviniais 
šautuvais. Bet nemažai senų medžiotojų tu-
rėjo dar prieškario laikais įsigytų drilingų – 
trivamzdžių šautuvų, kurių vienas vamzdis 
graižtvuotas. Viena svarbi įstaiga, kurios 
vardo neminėti be reikalo esu įpratęs nuo 
anų laikų, galiausiai leido tokius šautuvus 
turėti ir su jais medžioti, bet tik išgręžus to 
„pavojingo valstybei“ vamzdžio šone skylę. 
Tad nebuvo jokio reikalo medžiotojui turėti 
optinį taikiklį, tolimatį ar kalimatorių. 

Troškulys yra niekas, įvaizdis yra viskas – berods, 
taip prieš keletą metų mūsų smegenis gręžė 
vaizdo klipas, reklamuojantis kažkokį gėralą.

Kai įvaizdis nekoks, tai ir kliūna, kaip tam 
striukiui beuodegiui, už viską: vilkai sudraskė 
veršelį – ką veikia medžiotojai; medžiotojas 
puikuojasi sumedžioto vilko kailiu – iškrypėlis, 
nugalabijęs taurų plėšrūną; kovarniai kapinėse 
apdergė laidotuvių procesiją – kur žiūri valdžia, 
kodėl neliepia jų iššaudyti; valdžia prisakė išva-
lyti nuo kovų rajono centro parką – niekšai  me-
džiotojai, pasitiko pavasario pranašus kulkomis 
(čia iš žiniasklaidos); iššaudė, išgalabijo viską, 
miškuose nė gyvos dvasios neliko – prakeikti 
kraugeriai, žudikai (čia iš interneto tyrų); privei-
sė visokių gyvių – miškai tapo laukinių kiaulių 
fermomis, bebrai visą sovietinę melioraciją ,,šai-
bom“ paleido, greitkeliais net Seimo nariai per 
briedžius saugiai važiuoti nebegali (čia ir iš ži-
niasklaidos, ir iš interneto tyrų, ir net iš oficialių 
šaltinių)! Taigi įvaizdis...

Krūvą metų atgal netekau žado, kai bava-
riško bažnytkaimio ,,byrštubėje“ (lietuviškai – 
alaus pirkioje) buvau pagerbtas vien dėl to, kad 
ant plikės buvau užsimaukšlinęs savo pirmąją 
(o gal ir nebe) medžioklinę skrybėlę.

Gal prieš septynetą, o gal aštuonetą metų 
apsalau iš laimės, kai žingsniuojant Vilniaus Pi-
lies gatve, pamačiusi mano medžioklinę skry-
bėlę (gink Dieve – ne tą pačią), maža mergai-
tė susižavėjimo kupinu balsu sukliko: ,,Mama, 
mama, žiūrėk, medžiotojas eina...“

Beje, ar Jums teko matyti, kad straipsnius 
ar siužetus apie brakonierius iliustruotų perso-
nų be kamufliažo nuotraukos ar vaizdai. Man 
tai ne.

Ką gi, siūlau paskaityti pasakojimą apie 
žmogų, kuris Lietuvoje, ko gero, yra išplėšęs 
daugiausiai dirvonų lietuviško medžiotojo 
įvaizdžiui suformuoti.

PS. Aleksai! Kada, po velnių, atsiimsi iš di-
džiausio medžiotojų kermošiaus Europoje par-
gabentą medžioklinę kaklajuostę? (O ką? Dabar 
madinga per visokias ,,veido knygas“ ir ,,tvite-
rius“ viešai bendrauti).

eugenijus tijušas
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Neturėjome tuomet ir medžioklės ragų. Varymo pradžią medžio-
klės vadovas paprastai skelbdavo, pūsdamas į šautuvo vamzdį. Nebu-
vo anais laikais dar visiškai išnykęs iš prieškario atėjęs paprotys, vadi-
namas „uodeginiu mokesčiu“. Šis paprotys reikalavo, kad medžioklėje 
su varovais sumedžiojęs kokį nors žvėrį medžiotojas atsidėkotų ar-
čiausiai jo išėjusiam varovui. Žinoma, pinigais. 

Ar jokie nostalgiški prisiminimai 
apie jaunystės medžiokles neliūdina?..
Kartais pamanau, kad medžiotojai kažko neteko dėl technikos įsibro-
vimo į dabartines medžiokles. Su džipais iš vieno varymo į kitą, iš vie-
no miško į kitą, komandos – mobiliaisiais telefonais... Mano jaunystės 
laikais su automobiliais, kas turėdavo, atvažiuodavo tik į pradinę rin-
kimosi vietą. Visur kitur – pėstute, nebent pasitelkdavome pagalbon 
valstietį ar eigulį su rogėmis laimikiui sukrauti, senesniam medžioto-
jui pavėžėti. Buvo daugiau romantikos, o bendravimo su gamta ne-
trukdė motorų klegesys. 

Šių dienų medžiotojas daugiau išlošė, bet ir šiek tiek prarado dėl 
medžioklių „sutrumpėjimo“. Dabar daugumai medžiotojų medžioklė 
prasideda nuo atvykimo į medžioklės plotus, o tuomet bent diena 
anksčiau – nuo šovinių taisymo. O kokių tik receptų nebuvo sugal-
vota, kad šūvis būtų geresnis – muštų stipriau, glaudžiau. Dabar me-
džioklės reikmenų parduotuvėse šovinių rinkis kokių tik širdis gei-
džia. Tai ir gerai – mažiau būna išpūstų ir susprogdintų vamzdžių, nei 
anuomet nuo pernelyg kūrybingų meistrų produkcijos. 

Bet vis dėl to visokių minčių kyla, kai imu lyginti ankstesnę ir dabar-
tinę medžiotojų draugiją. Ne dėl veiklos, o dėl jų teisių skirtumo. Nors 
valdžia nuolat postringauja apie pilietinę visuomenę, jos teisių plitimą, 
bet mūsų draugijos teisės gerokai apkarpytos – nei žmogaus į medžio-
tojų gildiją priimsi, nei pašalinsi, nei už nusižengimus nubausi. 

Regis, žalinga medžioklei ir ta laisvė: „galiu būti draugijos nariu, 
galiu ir nebūti“. Juk medžiotojas draugijos narys ir ne narys – du 
skirtingi medžiotojai. Antrojo, laisvojo šaulio pagalbos neprisišauksi 
nei užklupus baltajam badui, nei kokiai epizootijai. Nėra kaip su juo 
užsiimti ir švietėjiška veikla, gilinti žinias apie medžioklės kultūrą, 
medžiojamuosius žvėris, paukščius ir kt. O nuo to, kaip medžiotojai 
tomis žiniomis apsiginklavę, kaip laikosi etikos normų, didžia dalimi 
priklauso visuomenės požiūris į pačią medžioklę, o jei dar giliau ka-
sime – medžioklės ateitis apskritai.

Juk žmogus, kuriam patikima teisė naudotis šautuvu, turi įrankį 
intervencijai į gamtą. Toks žmogus privalo demonstruoti aukščiausią 
drausmės ir etikos lygį. Ir negalioja čia tokia demokratijos forma: „noriu 
elgiuosi vienaip, noriu – kitaip“. Dar – dėl privalomo buvimo draugijos 
nariu. Jei kas ims tvirtinti, jog tokia „nostalgija“ yra nedemokratiška ir 
teisiniu požiūriu niekinė, sutiksiu. Tik tada sunkiai rasiu atsakymą, ko-
dėl kai kuriose mažiau demokratinėse šalyse yra tokia tvarka: nesi me-
džiotojų draugijos ar sąjungos narys – nesi ir medžiotojas. O valstybės 
institucijos tik kontroliuoja, kiek, kada ir ką galima medžioti. 

Esate daug keliavęs. Kas liko iįsimintino iš medžioklių 
svetimuose kraštuose?
Keliavau palyginti nemažai. Matyt, esu paveldėjęs „valkatos“ genų, 
o gal organizmui tiesiog stigo aštrių prieskonių. Turiu galvoje ne tas 
keliones, kuriose keliautojas varginamas tik „pažiūrėkite į dešinę“, 
„pasisukite į kairę“, o visa kita paduodama ant lėkštutės. Kartais pa-
piktnaudžiaudavau ir tokiomis, bet apyrečiai. Dabar – dažniau. Turiu 
galvoje „laukines“ keliones.

Kai pažiūriu į buvusios Sovietų Sąjungos žemėlapį, kuriame esu 
pažymėjęs kelionių maršrutus, net atrodo, kad kokion vieton į tą že-
mėlapį bedurtum pirštu, veik visur pridengsi savo pėdsaką – ar tai 

paliktą važiuojant šunų kinkiniu, elnių vartomis, plaukiant žvejų seineriu 
ar čiukčių velbotu, skrendant malūnsparniu, lėktuvu, važiuojant visurei-
giu ar tiesiog įspaustą 42 numerio rantuotais batais. Bekeliaujant, kai tik 
atsirasdavo proga pamedžioti, neatsisakydavau. Su malonumu prisimenu 
archarų, keklikų medžiokles Tadžikijoje, meškų, akmeninių kurtinių – Kam-
čiatkoje, baltųjų tetervinų – Taimyro tundroje, jerubių – Tolimųjų Rytų tai-
goje, vėplių – Čiukčijoje, gemzių – Slovakijoje, triušių – Lenkijoje.

Norėčiau bent trumpai užsiminti apie kelias iš pirmo žvilgsnio tarsi 
sėkmingas, bet kažkuo nejaukias medžiokles. Nenorėčiau dar kartą jose 
dalyvauti, nes tai buvo veikiau šaudymas stende, o ne medžioklės. Nors 
nuo tų medžioklių prabėgo kelios dešimtys metų, bet iki šiol tie metai 
neišdildė įsitikinimo, kad veikiausiai be reikalo medžioklę tik dėl gausių 
laimikių vadiname nusisekusia. Ne tik gyvenime, bet ir medžioklėje tai, kas 
per gerai, dažnai kvepia prastai. 

Štai Vengrija. Šalies vyriausybės nariams bei diplomatiniam korpusui 
buvo įrengtas fazanynas. Ton medžioklėn patekau kaip tenykščio me-
džiotojų žurnalo „Nimzod“ svečias. Kiekvienam medžiotojui paskiriamas 
pagalbininkas – šoviniams nešioti, tūtelėms, sumedžiotiems fazanams 
surinkti. Per kiekvieną varymą medžiotojų link vis plaukia ir plaukia me-
džioklės išvakarėse iš aptvarų išleistų paukščių debesėliai. O juos pasitinka 
šūvių papliūpos. Papliūpa po papliūpos. Ne medžioklė – karas. Su kokiu 
malonumu tokią medžioklę iškeisčiau į pasivaikščiojimą su mokytu seteriu 
ar pointeriu. O jei šunys dar pakeltų kokį paukštį...

1970-ieji, kiškingiausi metai Lenkijoje. Čia aš – kaip medžiotojų žur-
nalo „Łowiec Polski“ svečias. Medžioklės varyminės. Penkiolika medžioto-
jų ir dukart tiek varovų. Dvi „prastos“ medžioklės – tik 50-70 kiškių. Viena 
„normali“ – apie 150. Viena „gera“ – laimikis apie 220 ilgaausių. Bet iš jų vis 
dėlto smagiausia buvo kita medžioklė. Keturi medžiotojai, šuo ir laimikis – 
7 kiškiai, 3 triušiai. 

Dudinka. Sibire uostas ir gyvenvietė prie Jenisiejaus upės, netoli jos 
žiočių. Birželio pabaiga. Prasideda ančių ir žąsų traukimas. Tada visi Norils-
ko medžiotojai ima savaitę ar kiek daugiau atostogų ir tremtinių bei politi-
nių kalinių kaulais grįstu geležinkeliu per porą valandų atrieda į Dudinką. 
Įprasta vieno medžiotojo ekipuotė – 1000 šovinių ir dėžė degtinės.

Tuo metu Jenisiejaus upėje atsiranda ledų sangrūdų, o prie krantų le-
das ima tižti. Už vienos ledų sangrūdos kelionės draugas ir aš įsikuriame. 
Virš galvos vientisa virtine skrenda antys, pulkeliais žąsys. Jei į vieną pul-
kelio žąsį šauni, kol atskris kitas pulkelis, vos spėji vėl užsitaisyti šautuvą. 
Ir tai ne visada. Taigi gali „darbuotis“ be perstojo. Mūsų laimikis kuklus, 
bet mums nei ančių, nei žąsų nereikia. Keliomis sumedžiotomis žąsimis 
atsilyginame tenykščiam medžioklės inspektoriui už parūpintus šovinius 
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Paminklo lietuvių skalikui atidarymo ceremonijoje Telšiuose (centre – V. Klovas)
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ir paskolintus šautuvus. Vietiniai Norilsko gyventojai ančių ir žąsų pri-
sišaudė ir prisisūdė kas dvi, o kas ir po tris statines. Ne medžioklė, o 
maisto atsargų paruošos. 

Gal prisiminkite ir aplinkybes, kaip, būdamas girininku, tapote 
žurnalistu, kelis dešimtmečius gliaudžiusiu medžioklės temą? 
Tai buvo 1964-ieji. Žurnalas „Mūsų girios“ tapo „Mūsų gamta“. Gamto-
saugininkams pradėti leisti naują – savo žurnalą – nepavyko. Maskvos 
,,ranka“ dar buvo kieta. Taigi kai kurie iš jų pasirinko intrigėlėmis at-
mieštą „okupacijos“ kelią. Miškininkai dėl savo mylimo žurnalo praradi-
mo buvo įdūkę. Ne juokais susipyko ir du labai šviesūs ir dori to laiko 
žmonės – miškų ūkio ministras Algirdas Matulionis ir Gamtos apsaugos 
komiteto pirmininkas Viktoras Bergas. Ministras dėl to, jo žodžiais ta-
riant, buvo prie „kryžiaus prikalęs“ net penkis „intrigantus“. Tiesa, vėliau, 
pykčiui atslūgstant, juos po vieną nuo to ,,kryžiaus“ nuiminėjo. Kai po 
kelerių metų apie tai su juo kalbėjau, ant ,,kryžiaus kabėjo“ tik vienas 
„prasikaltėlis“. 

Tuo metu mano reikalai, vargu, ar kam įdomūs, klostėsi maždaug 
taip. Skambutis iš Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos į Lygudų 
girininkiją: „Atvažiuok, kviečia ministras“. Kaip vėliau paaiškėjo, buvu-
sioje ,,Mūsų girių“ redakcijoje, atsistatydinus redaktoriui, nebeliko nė 
vieno miškininko. Su naująja žurnalo valdžia susitarta dėl bent vieno 
miškininko „implantavimo“. Tuo metu ministerijoje kaip tik vyko miš-
kų ūkių vyriausiųjų miškininkų „subėgimas“ ir jame rinktas kandidatas 
žurnalui „gelbėti“. Iki šiol nežinau, kieno siūlymu buvau pasirinktas aš. 
Ministras A. Matulionis papasakojo, kaip klostosi įvykiai ir paprašė per 
pietų pertrauką apsispręsti. Žurnalui, kaip ir dauguma miškininkų, 
nebuvau abejingas, tad ilgai nedvejojęs sutikau „gelbėti“. „Gelbėjimo 
darbai“ prasidėjo po pusmečio, o kitais metais „Mūsų gamta“ pradė-
jo leisti priedą „Girios“. Iš pradžių ploną – 16 puslapių, vėliau storesnį 
– 36 puslapių. Jo leidybos naštą su malonumu užsikroviau ant savo 
pečių. Tai truko penkerius metus. Vėliau politikoje papūtus atodrėkio 
vėjams, 1970 m. „Girios“ tapo savarankišku biuleteniu, o nuo 1991 m. 
susigrąžino žurnalo statusą ir ankstesnį pavadinimą „Mūsų girios“. 

„Mūsų girios“ nuo pat įkūrimo 1929 m. nuolat rašė ir apie medžio-
klę. Malonu, kad ir dabar tos temos nepamiršta. 

Esate pripažintas medžioklės kultūros, etikos, tradicijų, 
istorijos žinovas ir propaguotojas. Kaip juo tapote?
Tai veikiau komplimentas, nei klausimas. Kai skaitai savą bei kaimynų 
periodinę spaudą, knygas ta tema, tomis žiniomis palengva ir aplimpi. 
O dirbant „Mūsų gamtoje“ daugiau sužinoti buvo palankios sąlygos. 
Pradėjome draugauti su panašaus profilio lenkų, čekų, slovakų, ven-
grų, bulgarų žurnalų redakcijomis. Vieni pas kitus važinėdavome pa-
tirtimi pasidalinti, pamedžioti. Mačiau tų šalių medžioklės tradicijas. 
Domėtis šiomis temomis vertė ir tai, kad „Mūsų gamta“ kasmet ėmė 
rengti „firmines“ žurnalo medžiokles kaskart vis kitame Lietuvos rajo-
ne. Jų buvo surengta apie trisdešimt, siekiant parodyti šalies medžio-
tojams, kaip turėtų atrodyti kultūringa medžioklė. Dėl tos pačios prie-
žasties kiekviena medžioklė žurnale būdavo plačiai aprašoma. Norint, 
kad tos medžioklės iš tiesų būtų „firminės“, norom nenorom reikėjo 
domėtis ir medžioklės tradicijomis, etika, papročiais, istorija. 

Gal atmintyje išliko koks įsimintinas medžioklės nuotykis?
Man dar dirbant Lygudų girininkijoje girininku, maniškis pavaduoto-
jas Ignas vienoje varyminėje medžioklėje iš gana arti šratais nukirto 
lapei uodegą. Tai, manyčiau, retai atsitinka. Bet įsiminė ir dar vienas 
atvejis, kai taip pat varyminėje medžioklėje buvo sumedžiotas iš to 
paties kvartalo išbėgęs kitas nukirstos uodegos savininkas – stambus 
beuodegis lapinas. 
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Žodis 
skaitytojui
,,Mišku ėjo žurnalistas ir neteko žado, pa-
sidarė jam baisu, nes surado ragą.“

Mano kūryba – net neįtariau turįs 
poeto gyslelę.

Niekinio, beprasmio, beveik niekam 
nežinomo, nežinia kieno, dėl ko ir kada 
sugalvoto Medžioklės taisyklių draudi-
mo pasiimti namo miške rastą briedžio 
ar elnio ragą žurnalistinis demaskavimas 
ir operatyvi aplinkos ministro reakcija 
panaikinti šitą niekalą Medžioklės taisy-
klėse (nuoširdžiai – šaunuolis ministras) 
pusantros paros buvo didžiausia gamto-
sauginė sensacija ,,ant Lietuvos“.

Telefonas kaito nuo klausimų: o kaip 
dabar bus?; o ką apie tai galvoja medžio-
tojai?; o kiek galima uždirbti, pardavus 
rastą ragą?; o kiek buvo nubausta ragų 
rinkėjų?; o kiek ragų esate jūs radęs?; o 
kaip dažnai žvėrys meta ragus?; o kur tų 
ragų ieškoti?...

Daugiau kaip metų, kruopštų me-
džiotojų atstovų, medžioklės specialistų, 
mokslininkų, aplinkosaugos valdininkų, 
teisininkų darbą vainikavo aplinkos mi-
nistro įsakymas dėl Medžioklės taisyklių 
pakeitimo. Keliolikos puslapių teisės ak-
tas, padaręs esmines pataisas medžio-
klės reglamentavime, demonstruojantis 
išaugusį valstybės institucijų pasitikėji-
mą medžiotojais, nesulaukė žiniasklai-
dos dėmesio.

„Parazitai“ (čia iš poteskstės) medžio-
tojai neteko teisės ganytis prie šėryklų – 
tik tokia pseudosensacija gimė iš vieno 
kuklaus Medžioklės taisyklių pakeitimo. 
O visa kita ... Kam tai rūpi?! Vis tiek visi 
žino – medžiotojas, medžioklė tai ...

Ačiū Dievui, kad dar daktarą Liną Bal-
čiauską pavyksta prisišnekinti parašyti.

Malonaus skaitymo.
Gražaus tikrojo pavasario.

eugenijus Tijušas

Žolėdžių skaičiaus 
reguliavimo klasika, 

arba kuo skiriasi plėšrūno ir žmogaus medžioklės ypatumai
Dr. linas Balčiauskas

gamtos tyrimų centras

Aprašymas, kaip plėšrūnai regu-
liuoja žolėdžių skaičių, gali būti 
priskiriamas ekologijos klasikai. 

Žmogus, kuris negirdėjo, kaip kito lūšių 
ir baltųjų kiškių skaičius Hudzono įlankos 
(Hudson Bay) apylinkėse, negalėtų many-
ti esąs ekologiškai išprusęs. 

Europiečiams užplūdus Šiaurės Ameriką, 
vienas svarbiausių verslų buvo kailiai – traperiai 
gaudė kailinius žvėrelius, prekybininkai juos su-
pirkdavo. Supirkėjai tvarkingai vedė apskaitą – 
kokių kailių, kur ir kiek kasmet nupirkta. Būtent 
kailių apskaita ir yra pirmieji išsamūs ekonomi-
niai duomenys apie Šiaurės Ameriką. 

Kailių supirkimas Albertoje (iš http://theglyptodon.wordpress.com/2011/05/02/the-fur-trades-records/)

Lūšių ir baltųjų kiškių skaičiaus dinamika, atkurta pagal Hudson Bay Company supirktų kailių skaičių 
(iš MacLulich, 1937)
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mui. Tačiau jei kelių lūšių individuali teritorija 
bent dalinai sutampa, kiškių visoms joms gali 
nebeužtekti. Dalis jų gali badauti, nors toliau 
pievoje kiškių dar yra. Kai lūšių daug, jos gali 
suėsti visus kiškius. Nesuėsti kiškiai veisiasi, 
su kiekviena karta jų skaičius dvigubėja. Kai 
kiškių skaičius pasiekia 360, sekančioje kar-
toje nei vienas nebesiveisia, o dalis jų miršta 
badu, nes visiems nebeužtenka žolės. Tokio 
modelio rezultatai yra labai panašūs į Hudson 
Bay istorinius duomenis. Štai kaip tas atrodo 
ekrane:

Per 30 metų tiek lūšių, tiek kiškių popu-
liacija patiria ne vieną pakilimą ir nuosmukį. 
Kuo stipresnis plėšrūnų presas ir kuo labiau 
žolėdžiai priklausomi nuo maisto išteklių, tuo 
dažnesni žolėdžių populiacijos svyravimai, ir 
tuo trumpiau trunka žolėdžių pagausėjimo 
pikas. Kita ypatybė – kuo labiau svyruoja žo-
lėdžių gausumas, tuo mažiau plėšrūnų, ir tuo 
dažniau jų populiacija tampa priklausoma 
nuo imigracijos. Praleiskime emocinę dalį – 
kur dedasi žolėdžių lavonėliai, kas nutiktų, jei 
imigracijai sąlygų nebūtų, nes gamtai, tiesą 
sakant mūsų administracinės ribos nerūpi. Jei 
elnių ir vilkų, lūšių ir kiškių yra Estijoje ar Suo-
mijoje, nesvarbu, ar yra jų Lietuvoje. Neturi 
žvėrys pasų, todėl mąstyti reiktų platesniais 
geografiniais masteliais.

Sakot, ką čia tos kompiuteristo pasakėlės, 
ar ne? Tada štai kitas pavyzdys, apie vilkus ir 
briedžius, kurie gyvena Mičigane, Karališko-
sios Salos (Isle Royale) nacionaliniame parke. 

Kai viena iš tokių kailius superkančių 
kompanijų – Hudson Bay Company paskelbė 
savo duomenis, daugiausia dėmesio jiems 
skyrė biologai. Piešinys, kuriame parodytas 
lūšių ir baltųjų kiškių skaičiaus kitimas, tapo 
visų ekologijos vadovėlių būtina dalimi.

Šio piešinio esmė paprasta: ir plėšrūnų, ir 
jų aukų skaičius keičiasi cikliškai. Jei per daug 
lūšių, kiškių skaičius sumažėja. Jei lūšių nelie-
ka, kiškių skaičius didėja labai greit – tiek, kiek 
leidžia maisto ištekliai (apie tai, kaip žolėdžiai 
išnaudoja visą turimą aplinkos talpą, buvo ra-
šoma pirmame šių metų žurnalo numeryje). 

Tačiau viskas priklauso ne tik nuo lūšių, 
bet ir nuo kiškių… Kai nepakanka maisto, 
plėšrūnų populiacija mažėja arba visai iš-
nyksta. Norintys gali pažaisti plėšrūno ir au-
kos žaidimą internete (http://www.eduweb.
com/portfolio/studyworks/predators8a.html). 
Arktinėje pievoje gyvena baltieji kiškiai, jais 
minta lūšys. Iš pradžių pievoje gyvena viena 
lūšis. Jei nesuės bent trijų kiškių, lūšis mirs 
badu. Kai išmirs visos lūšys, viena atklys iš 
tolesnės pievos ir pradės naują populiaciją. 
Pievoje yra bent trys kiškiai. Jeigu kiškių pa-
gausės ir jie nuės visą žolę, visi mirs badu, o 
iš tolesnių pievų atklydę kiškiai pradės naują 
populiaciją.

Kai lūšiai tenka bent trys kiškiai, ji išgy-
vena ir gali daugintis. Lūšis gali atvesti 1-3 
jauniklius, bet kiekvienam jų išmaitinti reikia 
sugauti po tris kiškius. Lūšis sunaikina ne dau-
giau kiškių, negu reikia trijų jauniklių išaugini-

Pirmoje kartoje (viršuje, kairėje) yra viena lūšis ir trys kiškiai. Tik penktoje kartoje, kai kiškių jau 90 
(viršuje, dešinėje), maisto pakanka ir lūšys pradeda veistis. Aštuonioliktoje kartoje (apačioje, kairėje) 
lūšių labai padaugėja, nes kiškių tikrai daug. Nė viena lūšis nebadauja, atvedama daug jauniklių. 
Tačiau dar po dvejų metų (apačioje, dešinėje) padėtis pasikeičia: lūšys badauja, nebesiveisia, beveik 
visi kiškiai suėdami.

Viršutiniame grafike: viena lūšis kiekvienam 
jaunikliui išauginti turėtų sugauti ne 
mažiau kaip tris kiškius, o 50% kiškių 
išgyvena, pritrūkus maisto; viduriniame 
grafike – išgyvena tik 10% kiškių, apatiniame 
grafike – vienam jaunikliui išauginti reikia 
penkių kiškių, pritrūkus maisto išlieka tik 10% 
kiškių populiacijos.
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Abiejų rūšių skaičiaus dinamika rodo, kad dėsningumai išlieka pana-
šūs, tačiau didelę įtaką turėjo išoriniai veiksniai.

Kaip tarpusavyje susijęs vilkų ir briedžių skaičius? Jei vilkų skai-
čius priklaustų nuo grobio buvimo, o briedžių skaičius priklausytų 
nuo pašaro kiekio, tada abiejų rūšių gausumo priklausomybė būtų 
teigiama (ekologai tai vadina mitybinės grandinės kontrole iš apa-
čios į viršų). Ir atvirkščiai, jei briedžių gausumas priklausytų nuo vil-
kų poveikio ir vilkų gausumas būtų to poveikio matas, abiejų rūšių 
gausumas koreliuotų neigiamai (ekologijoje tai vadinama mitybinės 
grandinės kontrole iš viršaus į apačią). Iš tikrųjų, viskas nėra taip vie-
nareikšmiška, ir priklausomybė nėra nei teigiama, nei neigiama – jos 
tiesiog nėra. 

Norint plačiau padiskutuoti šia tema, reikėtų žinoti, kiek maisto 
tenka vienam plėšrūnui, koks maisto kiekio poveikis plėšrūno po-
puliacijai, koks aukos populiacijos atsakas į įvairaus intensyvumo 
plėšrūnų poveikį, kodėl plėšrūnams labai svarbu aukos populiacijos 
struktūra, plėšrūnų ar klimatinių sąlygų poveikis aukai yra svarbesnis. 
Kol kas apsiribokime tuo, kad žolėdžiai – ne vien maisto šaltinis plėš-
rūnams, o plėšrūnai – ne vien tik mirtingumo veiksnys žolėdžiams. 
Abu procesai – maistas plėšrūnams, mirtingumas žolėdžiams – yra 
susiję, tačiau ne sinchroniški. Konkrečioje Isle Royale ekosistemoje 
vilkai briedžių neišnaikins – daug didesnė tikimybė, kad išnyks pa-
tys vilkai. Atviroje ekosistemoje plėšrūnai turi daug maisto šaltinių. 
Lietuvos sąlygomis plėšrūno-aukos ekosistemoje svarbiausias yra (ir 
turėtų būti) žmogus. 

1980 metais vilkų populiacija sumažėjo dėl žmonių į salą užnešto 
parvoviruso, 1996 metais briedžių labai sumažėjo po atšiaurios žiemos 
ir netikėtai pagausėjus briedinių erkių. Devintojo dešimtmečio pabaigoje 
vilkų inbrydingas baigėsi iš Kanados į salą patekus stipriam patinui, kurio 
dėka po 2000 metų vilkų skaičius išaugo (http://www.isleroyalewolf.org/data/
data/home.html).

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

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

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

Vi
lk

ai

Br
ie

dž
ia

i50

40

30

20

10

0
1959 1969 1979 1989 1999 2009

2500

2000

1500

1000

500

0

N a u j i  l e i d i n i a i

Gamta pagal zodiaką
Leidykla „Mintis“ išleido 1400 egz. tiražu miški-
ninko, gamtininko Gedimino Isoko parengtą per 
480 p. iliustruotą  spalvotomis nuotraukomis ir 
piešiniais knygą „Lietuvos gamtos kalendo-
rius“. Tai pirmas tokio turinio leidinys Lietuvoje, 
kuriame pateikiama po žiemos atgimstančių 
augalų (grybų, dumblių, samanų, kerpių, asiū-

Tačiau viena išvada yra tikrai paprasta – žolėdžių populiaciją regu-
liuojant plėšrūnams (ir klimatinėms sąlygoms), žymūs skaičiaus svy-
ravimai neišvengiami. Populiaciją reguliuojant medžiotojams (kad ir 
kaip nepatiktų gyvūnų apskaita ir kvotų nustatymas), nepriklausomai 
nuo jų požiūrio į populiacijos valdymą ir į patį medžioklės procesą, 
žolėdžių skaičiaus dinamika yra prognozuojama. Neprognozuojamų 
klimatinių veiksnių poveikis apribojamas, pvz., stipriai sumažinant 
kvotą arba uždraudžiant vienos ar kitos rūšies medžioklę tam tikram 
laikui. Toli nuo idealios, tačiau veiksminga tvarka. Galų gale, dar nei 
viena medžiojama rūšis Lietuvoje neišnyko.

Nemoralizuosiu, bet pasakos apie tai, kad vilkai Lietuvoje suregu-
liuotų kanopinių gyvūnų skaičių, ir visai nereikia čia medžiotojų, man 
atrodo nepagrįstos. Pažiūrėkite į aukščiau pateiktus piešinius ir atsa-
kykite į du klausimus:

1. Kuo maitinsis daugybė vilkų, kai baigsis laukinių gyvūnų ište-
kliai (ir ar kaimo gyventojai iškentės iki to momento); 

2. Ar patiks miško vaizdas, kai nelikus plėšrūnų (o medžioklė jau 
uždrausta) jį nusiaubs briedžiai, elniai, stirnos ir šernai? 

klių, žolių, krūmų, medžių) ir gyvūnijos (vabalų, 
vabzdžių, voragyvių, roplių, varliagyvių, paukščių 
ir žinduolių) išsivystymo būklė kiekvieną mėnesį. 
Šiame leidinyje taip pat rasite lietuviškus ir loty-
niškus augalų ir gyvūnų pavadinimus, atsakymus 
į įvairius klausimus, įdomius plačiam skaitytojų 
ratui.

leidyklos „Mintis“ inf.
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Ar gali 
žolėdžių populiacija likti be kontrolės?

Dr. linas BalčiausKas
gamtos tyrimų centras

ne, logistine, socialine ir netgi politine Ameri-
kos problema. Nesakykit, aš pats sutinku, kad 
ši šalis turi didesnių problemų – tačiau jie patys 
taip mano. Informaciją šiam straipsniui ėmiau 
ir iš Washington Post.

Baltauodegį elnią Amerikoje žino visi. El-
nių veiklos požymiai nesunkiai atpažįstami. 
Jie neturi viršutinių kandžių, todėl augalai 
atrodo lyg nutraukti, o ne nukąsti. Kai kuriose 
valstijose, kad ir Kentukyje, tai vienintelis išli-
kęs vietinis kanopinis gyvūnas. Vasarą jo kailis 
rausvai rudas, žiemą papilkėja, jaunikliai, kaip 
ir kitų elninių, yra taškuoti. Uodegos apačia ir 
pilvas balti – tai ir atspindi rūšies pavadinimas. 
Patinai nuo patelių skiriasi tuo, kad turi ragus. 
Nuo balandžio iki rudens ragai auga, vėliau 
jų odelė nutrinama į medžius ir ragai nubliz-
ginami rujos metu. Ragų dydis priklauso nuo 
gyvūno amžiaus, kilmės ir mitybos. Tai viena 
geriausiai ištirtų medžiojamųjų gyvūnų rū-
šių visame pasaulyje. Vienu metu biologas A. 
Moen netgi prekiavo kompiuteriais, kurių visą 
kietąjį diską užėmė DPOP – baltauodegio el-
nio populiacijos vertinimo ir valdymo progra-
ma su neįsivaizduojama gausybe duomenų iš 
visos šalies. 

Skirtingai nuo Kaibabo elnių, ši istorijos 
dalis nėra žinoma. Prieš keletą metų vie-
name tarptautiniame renginyje, aptari-

nėjant automobilių ir gyvūnų susidūrimų pro-
blemas, kolegos amerikiečiai pasiguodė, kad 
gyvūnų skaičiaus reguliavimas tapo labai bran-
gus. Jie teigė, kad neliko medžiotojų, o jų sam-
dymas – prabanga. Dar toje pačioje diskusijoje 
pasigirdo teiginys, esą mums labai gerai, kad 
turime studentų, kurie gali pažinti žinduolių 
pėdsakus, nes Šiaurės Amerikoje artėjama prie 
to, kad kiaunę ir audinę atskirti jauni žmonės 
gali tik gavę genetinės analizės rezultatus.

Man, apie medžioklę Amerikoje spren-
džiančiam pagal Aldo Leopoldo A Sand county 
almanac (yra neblogas vertimas į lietuvių kal-
bą, tačiau originalui jis neprilygsta) ir Folkne-
rį, tai pasirodė keista. Šalyje, kur dvylikmetis 
gauna gimtadieniui dovanų senelio šautuvą ir 
džiaugiasi pirmuoju savarankiškai sumedžiotu 
žvėrimi? Šalyje, kur kiekvienas gali medžioti 
savo žemėje? Šalyje, kur fermeris palieka nenu-
imtų kukurūzų, nes jam labiau apsimoka par-
duoti licencijas medžiotojams, kurie medžios 
prie tų kukurūzų besirenkančius elnius? Tačiau 
tai – tiesa. Pastarieji dešimtmečiai pakeitė me-
džioklės tradicijas. Ir atsiliepė visai nelauktomis 
pasekmėmis. Viena iš jų – baltauodegių elnių 
populiacijos sprogimas. Taip taip, būtent spro-
gimas. Virdžinijos valstijos šiaurinėje dalyje šie 
elniai užplūdo netgi miestų priemiesčius. Gerai 
pagalvojus – nieko keisto. Fantastiškai dideles 
populiacijos augimo galimybes baltauodegiai 
elniai „įrodė“ Suomijoje. Introdukavus šalyje 
kelias dešimtis šių gyvūnų ir kiek pristabdžius 
jų medžioklę, po kelių dešimtmečių Suomijos 
keliuose kasmet jų žūdavo apie 30 000.

Baltauodegis elnias (Odocoileus virginia-
nus) – vertingas Šiaurės Amerikos gamtos ište-
klius ir vienas iš svarbiausių medžioklės trofėjų. 
Kai Ameriką užplūdo kolonistai europiečiai, el-

nių žemyne buvo gausu, tačiau nekontroliuoja-
ma medžioklė šį skaičių sumažino iki 300 tūkst. 
1900-aisiais. Sugriežtinus medžioklės įstaty-
mus ir vykstant elniams palankiems buveinių 
pokyčiams, populiacijos atsistatė. Dabar jau 
manoma, kad elnių per daug, jie yra ne vietoje 
ir ne laiku. Vien Kentukio valstijoje priskaičiuo-
jama 450 tūkst. baltauodegių elnių. Jie naikina 
pasėlius ir sodus, priemiesčių daržus ir gėly-
nus, pažeidžia medžius miestų parkuose. Elniai 
stabdo miško ataugimą po kirtimų. Jie netgi 
kelia pavojų Kalėdų eglučių prekybai (!). Deja, 
tai – ne kurmiai ar pelėnai, kuriuos naikinti pa-
prasta. Konfliktai tarp elnių ir žemės savininkų 
gali būti sprendžiami medžiokle (bandoma 
naudoti kontraceptikus – pagautam elniui su-
švirkščiama vaistų, ir palikuonių jis nebeturės, 
tačiau tokių priemonių kaštai neįkandami). Tik 
bėda: elnių daug, o medžiotojų per mažai. Ir 
taip elnių populiacijos valdymas tapo biologi-
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Ruja dažniausiai vyksta lapkričio viduryje, vienas patinas poruojasi su kelio-
mis patelėmis. Dauguma rujojančių elnių antramečiai, nors apie 40 proc. jauni-
klių dauginasi pirmaisiais gyvenimo metais. Nėštumas trunka apie 200 dienų, 
patelės dažniausiai veda du elniukus birželio mėnesį. Pirmametės patelės daž-
niau veda tik vieną jauniklį. Dauginimosi sėkmė priklauso nuo ankstesnių metų 
mitybos sąlygų. Suaugę elniai sveria nuo 80 iki 115 kg.

Baltauodegių elnių mityboje vyrauja lapuočiai ir žoliniai augalai. Medžių 
lapus, šakeles ir pumpurus jie ėda visus metus, rudenį maitinasi riešutais, uo-
gomis ir vaisiais. Nors mitybai būdingas išrankumas – kai maisto daug, elniai 
ėda tik tam tikras augalo dalis ir tik tam tikrus augalus – trūkstant maisto, gali 
būti suėsta viskas, kas tik yra žalia. Labai mėgiamos žemės ūkio kultūros, ypač 
soja, kviečiai ir lubinai. Jei buveinė tinkama, 1000 ha gali gyventi apie 100 bal-
tauodegių elnių, tačiau, esant tokiam dideliam populiacijos tankumui, praside-
da migracijos, ieškant rečiau apgyvento ploto. Šiai rūšiai labiausiai tinka miško 
pakraščiai, todėl miško ir žemės ūkio plotų mozaikoje elniai tiesiog klesti.

Kokios problemos kyla dėl per didelio elnių skaičiaus? Pirmoji – susidūrimai 
su automobiliais. Amerikoje tam yra netgi specialios santrumpos: WVC (wildli-
fe-vehicle collision) – automobilio susidūrimas su laukiniu žvėrimi, DVC (deer-
vehicle collision) – automobilio susidūrimas su elniu. Per metus Šiaurės Ameri-
koje įvyksta iki pusės milijono avarijų dėl susidūrimų su baltauodegiais elniais, 
sunaikinama daug turto, sužeidžiami ir žūna žmonės. Medžioklė, reguliuojant 
elnių skaičių aplink greitkelius, laikoma viena svarbiausių DVC skaičiaus maži-
nimo priemonių.

Nerimą amerikiečiams kelia sveikatos problemos, susijusios su elnių pla-
tinamomis erkėmis. Jos perneša Laimo ligos ir encefalito sukėlėjus. Be to, el-

patinų

patelių

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
10

80

70

60

50

40

30

20

10

0

tūk
st.

Suaugusių baltauodegių elnių sumedžiojimo duomenys Niujorko 
valstijoje: po 2000-ųjų sumedžiojama mažiau elnių dėl medžiotojų 
skaičiaus mažėjimo

niai serga epidurine hemoragija, kuria gali apkrėsti arklius, galvijus, avis. 
Žmonės nuo elnių epidurine hemoragija neužsikrečia.

Tačiau ko gero labiausiai erzinanti yra žala namų ūkiui. Gėlynai, alpi-
nariumai ir dekoratyvinė sodininkystė – brangiai kainuojantys užsiėmi-
mai (ypač Amerikoje, kur savininkai mažai ką daro patys). Netgi tada, kai 
apylinkėse yra natūralių pašarų, elnius vis tiek traukia vešli kiemų augali-
ja. O gamtoje maisto sumažėjus, kiemai tampa elnius viliojančiu magne-
tu. Su šia žala susitaikyti ypač sunku. Prisiminkite prieš keletą metų Kuršių 
nerijoje per didelio šernų skaičiaus sukeltas bėdas – daugiausiai pykčio 
sukėlė išknisti gėlynai.

Elnių perteklius daro neigiamą poveikį aplinkai. Dėl per stipriai nu-
skabomų šakelių prastėja miško atsikūrimas ir medienos kokybė, nes pa-
žeisti medžiai neauga, į juos įsimeta ligos. Kai elniai nuskabo visas paže-
mės šakeles, nelieka vietos paukščių lizdams, maisto kitiems žolėdžiams, 
prieglobsčio ir slėptuvių daugeliui kitų gyvūnų rūšių. Nuskabymui atspa-
resnių rūšių augalai suklesti ir išstumia jautresnius. Taip per didelis elnių 
gausumas mažina biologinę įvairovę.

Naujausia kaladėlė elnių dėlionėje – tai požiūris į gyvūnų teises, nuo-
savybę ir naudojimą. Šiuolaikinėje visuomenėje atsirado požiūrių į santy-
kius tarp žmogaus ir gamtos įvairovė. Amerikoje labai sumažėjo fermerių, 
o būtent šie žmonės su gamta susipažindavo tiesiogiai. Fermoje būtini 
šunys, gyvuliai buvo turtas. Juos teko skersti, nes reikėjo mėsos – emoci-
jos ir egzaltacijos čia nebuvo labai svarbios. Fermerio gyvenime laukinė 
gamta buvo ir naudos šaltinis, ir konkurentas. Bitės nešė medų ir apdulki-
no augalus, sliekai skaidė kompostą, todėl buvo naudingi, o vilkai ir kojo-
tai pjovė gyvulius, todėl buvo naikinami.

Vėliau miestai ir priemiesčiai išsiplėtė, o žmonių ryšys su gamta ap-
siribojo šeimos augintiniu. Susiformavo nuomonė, kad „visiems mažie-
siems broliams būtina mūsų pagalba ir apsauga“. Kraštutinė šios nuomo-
nės išraiška – gyvūnų antropomorfizavimas ir kova už jų teises. Teigiama, 
kad gyvūnų teisės tokios pačios kaip ir žmonių. Ką gi, ir Lietuvoje tai jau 
girdėta. Tačiau tie, kurie teigia, kad šuns teisės yra tokios pačios kaip žmo-
gaus, galėtų padirbėti paštininkais kaime: suplėšyti drabužiai ar sukan-
džiotos kojos ir kiti bendravimo su šunimis džiaugsmai…

Betgi gamtą dar reikia ir naudoti, ar ne? Stambius plėšrūnus daugelis 
šalių, tarp jų ir Šiaurės Amerika, beveik išnaikino. Net ir nesutinkant su 
propaguojančiais gyvūnų teises, reikia pripažinti jų teisę ginti savo po-
žiūrį. Aš labiau pritarčiau tiems, kurie palaiko protingo išteklių valdymo 
idėjas. Gamtos vertybės nėra mūsų nuosavybė, tačiau jos būtinos žmo-
nijos išgyvenimui, poreikių tenkinimui, poilsiui ir komfortui. Gamtos ište-
kliai turėtų būti naudojami ir valdomi. Valdymas – kompromisinis, nau-
dojimas – tausojantis. Išteklių naudojimo kvotas skirstančias institucijas 
biologiniais klausimais privalėtų konsultuoti kvalifikuoti mokslininkai. 
Neturėtų būti ir atvirai įžeidžiami jausmai tų, kuriems gyvūnų žudymas 
ir medžioklė nepriimtini. 

Po ilgų diskusijų, apsvarsčius visus įmanomus būdus elnių populia-
cijai reguliuoti Šiaurės Amerikoje: tvoras, baidymą garsiniais signalais, 
kvapais ir kitokiais repelentais, netgi žemės ūkio kultūrų kaita, išvada 
buvo vienareikšmė – efektyviausia, ilgalaikė ir praktiškiausia baltauode-
gių elnių populiacijos reguliavimo priemonė yra jų rudeninė medžioklė. 
Atbaidymas ir kitos priemonės tinka tik laikinai, kol bus pasirengta nuo-
latiniam problemos sprendimui.

Informacijos šaltiniai
http://www.deerdamage.org/page/problems-and-issues
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/metro/urban-jungle/
pages/130409.html
http://www2.ca.uky.edu/agc/pubs/for/for57/for57.htm
http://www.qdma.com/uploads/pdf/WR2012.pdf
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Mintys iš IV-ojo girininkų suvažiavimo
  

Dėl elninių žvėrių 
poveikio miškams

sTasys gliauDys
Šiaulių miškų urėdijos Vainagių girininkijos girininkas

Miškas ar žvėrys? Šis klausimas visada iškyla tiems, kurie turi at-
sodinti iškirstus miškus arba nori įveisti naujus nuošaliose, ne-
derlingose vietovėse. Kanopinių žvėrių perteklius gali paversti 

jaunuolynus menkaverčiais drebulynais, baltalksnynais, blindynais ar 
krūmynais. 

Nuo 2001 m. aplinkos ministro įsakymu visose šalies girininkijose 
kovo mėnesį atliekamas elninių žvėrių neigiamo poveikio želdiniams ir 
žėliniams vertinimas. Tuo metu miškuose dažnai dar būna sniego, žvė-
rims nepasibaigęs sunkusis išgyvenimo laikotarpis. Girininkijų darbuoto-
jai šiai apskaitai turi skirti daug laiko. Todėl kyla mintis, ar elninių žvėrių 
padaryta žala skaičiuojama ne per anksti, ar yra efektyvi? Pagal ministro 
įsakymo pavadinimą, ši apskaita turėtų būti taikoma želdiniams ir žėli-
niams, tačiau vadovaujantis metodika vertinimui atrenkami taksaciniai 
sklypai (medynai) ir iki 50-ies metų. Koks turi būti elninių žvėrių perte-
klius, kad laupytų tokio amžiaus eglynus? 

Taksacinio sklypo, kuriame turime skaičiuoti žvėrių padarytus nuos-
tolius, pasirinkimą lemia ne žalos dydis, medyno amžius, rūšinė sudėtis, o 
kuo mažesnis taksacinio sklypo numeris kvartale ir plotas. Pvz., minkštųjų 
lapuočių medynas su spygliuočiais ar kietaisiais lapuočiais didesnis kaip 
1,4 ha, turintis kvartale pirmą numerį, gali net 30 metų reprezentuoti šia-
me kvartale daromą žvėrių žalą. Ar tokiu principu atrinkdami apskaitos 
objektus, tikrai gauname objektyvų vaizdą? 

Kitas metodikos punktas sako, jog vertinimui negali būti atrenkami 
sklypai, kur želdinių apsaugai naudotos individualios medelių apsaugos 
ar repelentai. Tačiau apsauginiai skydeliai saugo jauną medelį tik tol, 
kol jis išauga iš skydelio. Pastaraisiais metais Vainagių girininkijoje taip 
apsaugotus ąžuoliukus žvėrys „tarkuoja“ 1,5-3 m aukštyje, bet tai neatsi-
spindi statistikoje, lemiančioje žvėrių sumedžiojimo limitą. 

Tą patį galima pasakyti ir apie repelentais saugotus jaunuolynus. Pvz., 
2010 m. įveistuose 6P4E sudėties želdiniuose (2,5 ha) pernai spalį 1-1,5 m 

Žodis skaitytojui
Privalau atsiprašyti policininkų. 

Esu kaltas. Mintyse juos pavadinau labai negražiai.
Kaltas net ne aš, kaltas briedis. Koks briedis?! Ne briedis, 

o tvarka. Ir ne tvarka, o betvarkė. O dar tiksliau visiška ma-
kalynė žmonių galvelėse. Fu, kad tave kur! Ir pats jau nieko 
nebesuprantu, ką čia prirašiau.

Bandau dėstyti viską iš eilės.
Ankstyvą rytą, įprastu taku, vadinamu Geležiniu vilku, 

braukiu į darbą. Baltupiuose, kitoje gatvės pusėje, matau 
policijos mašinėlę su įjungtu švyturėliu, už jos stovintį „na-
bagą“, o už jų besirikiuojančią ilgiausią virtinę dorų darbi-
ninkų, besiveržiančių į savo ofisus. Va tada labai negražiai ir 
pagalvojau apie policininkus: rupūžės, nebesurado geres-
nės vietos niekadėjui sustabdyti.

Dar kartą: esu kaltas. Policininkai nekalti.
Vos įsitaisęs prie darbastalio, vietoj rytinių poterių įsi-

jungiau kompiuterį ir išsižiojau: ekrane tik ką matytas vaiz-
delis – ta pati policijos mašinėlė, tas pats „nabagas“ už jos 
(ir vėl esu kaltas – tas „nabagas“ visai ne „nabagas“ buvo, 
o garbingos gamtos sergėtojų gildijos atstovas) ir šalia jų 
besigaluojantis pernykštis briedžiokas.

Pasirodo, solidūs pareigūnai visą naktį buvo tapę vals-
tybinės ,,tvarkelės“ ir masinės iškreipto gailestingumo gy-
vūnams psichozės įkaitais – saugojo išvakarėse automobi-
lio partrenkto briedžio agoniją.

Net tarp žmonių egzistavo žiaurus paprotis nutraukti 
beviltiškai sužaloto priešo ar net draugo kančias.

Medžiotojai iki šiol laikosi gailestingumo šūvio pa-
pročio. 

Liūdna. Mes gyvename nebe šimtmečiais puoselėtos 
medžioklinės etikos (net vargšui Ispanijos karaliui tai atsi-
rūgo), o vos dešimtį, kitą metų televizinės ir internetinės 
miesčionių kartos visiems brukamos absoliučios ir neginči-
jamos meilės paliegusiems (ir ne tik) gyvūnams laikais.

Milijonus metų gamta kūrė tobulą rūšių sambuvio me-
chanizmą. Žodžio meilė, deja, tame mechanizme nėra.

Prisižiūrėjus seilėtų holivudiškų filmukų apie gyvūnus 
ir iki ausų juos įsimylėjus, bandoma gelbėti net aklą, tos 
pačios mylimos gamtos pasmerktą, stirniuką. Bekraščiame 
šio ,,didvyriško“ poelgio komentarų sraute, pasmerkusiame 
beširdę valdžią ir valdininkus, lyg saulės spindulėlis nušvito 
vienas komentaras: atėmė iš vilkiuko pusryčius...

Čia, man regis, tiks mintys iš girininkų suvažiavimo.
Malonaus vidurvasario.

eugenijus TijuŠas



  / 2014 / 06 ■ 35

aukščio pušaites apdorojome repelentu „Cervacol Extra“ (jų viršūnės 
apie 5 cm padengtos repelentu). Šiemet kovo pabaigoje dalis pušai-
čių styrojo be šakų, tik su viršūniniu ūgliu. Kai kurios – ir be viršūnių. 
Stambesnių pušelių buvo nulaupyta ir žievė. Repelentų gamintojai 
apsidraudžia, smulkiomis raidėmis ant pakuotės parašydami, jog „re-
pelentas veiksmingas esant sureguliuotam žvėrių tankumui“.

Pagal patvirtintą metodiką šio sklypo pažeidimas yra 5,5 proc., 
tačiau iki rudens gali būti ir 10 proc. sunaikintų pušų, o skaičiuojant 
vien pagal pušies kiekį – tai būtų 20 proc. Praeis dar keleri metai ir 
šiuose želdiniuose (dėl kasmetinio repelentų naudojimo nepaten-
kančiuose į statistiką) pušies nebeliks, nes be normalios lajos, su nu-
laupyta kamieno žieve medelis tikrai „nepabėgs“ nuo stirnų, elnių, o 
juo labiau – briedžių dantų. Tai ne mano pesimizmas – tokia realybė 
miške. Pernai atliekant 2006 m. želdinių kokybės vertinimą Vainagių 
girininkijoje 7,4 ha atitiko tokių želdinių kategoriją.

2001 m. aplinkos ministro įsakyme sumedžiojimo limito reko-
menduojama nekeisti, jeigu pažeidimai skabant siekia 10,1-15 proc., 
laupant 5,1-8 proc. Vadovaudamiesi patvirtinta metodika, niekada 
tokių didelių skaičių girininkijoje nesame gavę, o padėtis turi ten-
denciją blogėti. Ši statistika atspindi tik žiemos periodo pažeidimus. 
Želdinių niokojimas, tai padidėdamas, tai sumažėdamas, vyksta visus 
metus. Ir taip jau tęsiasi porą dešimtmečių. Sodiname pušų želdinius 
su eglėmis, kuriuose sunaikintų pušų vietas pildome egle. Galiausiai 
atsodintą mišką įvertiname tik kaip patenkinamos būklės eglyną. 

Manau, jog tokia tvarka yra nenormali ir taisytina. Kartais kyla 
eretiškos mintys: kur norime laikyti daug žvėrių, ekonomiškai tiks-
linga dalį plyno kirtimo biržių neželdyti. Kam eikvoti jėgas ir lėšas, 
siekiant dviejų tikslų, prieštaraujančių vienas kitam? 

Kurį laiką apsaugoti želdinius būtų galima tvoromis. Bet tai bran-
gu: po kiekvieno stipresnio vėjo, o žiemą ant šakų prišalusio ledo, 
sniego reikia tikrinti, ar tvoros neišvirto, ar išlaikys iki to laiko, kai 
žvėrys miško želdiniams jau nebekels rimto pavojaus? Be to, kuo di-
desnius želdinių plotus tveriame, tuo labiau žvėris koncentruojame 
kituose miško jaunuolynuose. Vainagių girininkijoje 2008 m. buvo 
aptverta pirmoji 3 ha kirtavietė, kurioje įveisti 7Ą2L1V želdiniai. Deja, 
žvėrys žaloja ir 16 metų ąžuolyną. O Rėkyvos girininkė skundžiasi, kad 
po einamųjų kirtimų briedžiai nulaupo ir 50-60-ies metų eglynus.

Ar nevertėtų vietoje kasmetinio „Sizifo darbo“ kažkam pateikti 
sąskaitas už patirtą žalą – sodmenis, miško sodinimą, želdinių prie-
žiūrą, pildymą bei apsaugą? Bent jau sužinotume, kiek kainuoja 
mūsų neūkiškumas.

 Lietuvoje tikrai negalime kalbėti apie natūralią miško ekosis-
temą, kur sumedėjusiais augalais mintantys gyvūnai, jų plėšrūnai, 
miško gaisrai, savaiminiai miško atžalynai ir daugybė kitų biokompo-
nentų sudarytų darnią pusiausvyrą. Norėdami intensyviai ūkininkau-
ti miškuose, turime viską apdairiai padaryti iki galo: pasodinus mišką, 
protingai reguliuoti elninių žvėrių skaičių. Būtina nustatyti maksima-
lų leistiną elninių žvėrių tankumą kiekvieno medžiotojų būrelio teri-
torijoje ir jų faktinį tankumą. Kaip tai įgyvendinti? Tuo labiau, kai žvė-
rys migruoja. Siūlome plėsti ir medžioklėtvarkos projektų rengimą, 
tuos uždavinius patikint profesionalams. Jie turėtų kompetentingai 
įvertinti, kiek yra žvėrių miško plote ir kiek jų esamomis sąlygomis 
gali būti. Manau, ši investicija netruktų atsipirkti. Be to, turėtume 
objektyvius argumentus diskusijoms. 

Problemai spęsti suvažiavime priimta rezoliucija, kurioje kons-
tatuota, kad 2001 m. patvirtinta elninių žvėrių daromo neigiamo po-
veikio miško želdiniams ir žėliniams vertinimo metodika fiksuoja tik 

pusmečio pažeidimus. Po metų vėl viskas skaičiuojama iš naujo, o 
miškui padaryta žala nesumuojama. Elninių žvėrių sunaikinti tiksli-
niai miško jaunuolynai be pildymo neatsistato, todėl tam be reikalo 
sunaudojama labai daug lėšų. Didėjantys elninių žvėrių pažeidimai 
miškuose rodo, jog minėti žalos apskaičiavimai neatspindi tikrosios 
padėties. Į apskaitą nepatenka tepti repelentais ir apsaugoti indivi-
dualiais skydeliais želdiniai, nors jie irgi niokojami. Girininkijų dar-
buotojams tai daug laiko ir darbo sąnaudų reikalaujanti apskaita, o 
tikslas nepasiekiamas. Tikrojo elninių žvėrių skaičiaus niekas nežino. 
Siūloma įdiegti visuotinį profesionalių medžioklėtvarkos projektų 
rengimą, kuriuose turėtų būti kompetentingai įvertinta, kiek yra 
žvėrių ir kiek jų esamomis sąlygomis (kur auginami nauji miškai) gali 
būti. Ši investicija tikrai atsipirktų. Atliekant valstybinę miškų inven-
torizaciją, medžioklėtvarkos planus reikėtų įvertinti ir tikslinti. 

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

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

Geriausios medžioklės 
visuose Pasaulio kontinentuose 
pagal Jūsų pageidavimus

Legalus trofėjų įvežimas: 
gamtosauginių leidimų 
ir veterinarijos sertifikatų 
parūpinimas, muitinės 
procedūrų sutvarkymas

Skambinkite ir mes pasiūlysime 
geriausius variantus!

Kai kurias mūsų medžioklių 
programas rasite: 
www.hunting-world.com
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Atostogos. O aš pagaliau išdrįsau savo brangiausiąją pasiųsti... 
Jau matau, kaip iš malonumo išsiviepė vyriškoji skaitytojų dalis: ha, ir 

šitam nervai neatlaikė!
Į Paryžių! Į Paryžių savo didžiausią turtą pasiunčiau. Gimtadienio do-

vanėlė. O ką, kai ne tik pirmi, bet ir patys paskutiniai kaimo bernai sau į 
visokius dublinus, oslus ir londonus laksto...

Bet aš ne apie tai. Prieš akis rami savaitėlė sodyboje: su nuosavais ka-
rosais kūdroje, su visas ausis iščepsėjusia grąžiagalve, šiemet pasijutusia 
kiemo šeimininke, su tik ką sode įsikūrusia ir lyg jauni chuliganai triukš-
minga kėkštų šeimyna bei su pievine linge, raitančia viražus virš vis dar 
mūru tebestovinčios nešienautos mano pievos, vis dar tebešviečiančios 
žiedų margumynu. O svarbiausia – visą savaitę manęs niekas nedroš už 
mirtiną nuodėmę: matai kaimynų pievas, kaip Marakanos veja, pilna mil-
žiniškų baltų spirų, o mūsų apšepėlė ... Eh, ne savaitė, o rojus bus.

Kelionės sodybon pabaigą paįvairinu filosofiniais apmąstymais. Mat, 
užsukau prie atliekų rūšiavimo konteinerių, išrikiuotų aikštelėje netoli 
Aluntos kapinių. Kažin, ką bendro turi dvasingos, geltonos, vaškinės žva-
kelės, kažkada naudotos tik per laidotuves bei Vėlines, ir įvairiausio tūrio, 
visų vaivorykštės spalvų prikrėsti neaiškios kilmės baltos košės stiklainiai, 
be kurių dabar apsilankymas kapinėse – didžiausia gėda prieš gimines 
bei artimuosius. 

Nuklydęs į lankas, vos nepražiopsau savo keliuko. Kur tokį lengvai pa-
stebėsi, kai jį iš abiejų pusių, lyg mūro siena, įrėmina ta garsioji, apšepusi, 
vis dar nešienauta pieva.

Laiku pristabdau automobilį, įjungiu posūkio žibintą ir išsižioju iš 
nuostabos: iš pievos į vieškelį iššoka pavasarinis kiškiokas ir neskubėda-
mas liuoksi priekyje mašinos. Net nesudvejojęs žvairys pasuka į mano 
keliuką ir man belieka sekti iš paskos. Netikėtas vedlys rodo kelią tiesiai 
į kiemo pakraštį, kur statau automobilį, išdidžiai perliuoksi kiemą, sodą 
ir vėl pasislepia pievoje. O tame pievos pakraštyje aš jį juk mačiau prieš 
porą savaičių. Iškeikiu save, kad nesusiprotėjau griebt telefono – fotoapa-
rato ir trinkteliu automobilio durimis.

Perkūnėli žalias! Nuo kiemo į pievos žolynų tankmę purpteli kurapkų 
būrelis. Tai bent sutiktuvės.

Ankstyvas kitos dienos rytas. Pakeliu galvą nuo pagalvės ir žvilgteliu 
pro langą. Žiūūū – kiemo urėdas, tas pats kiškiokas po sodą laigo. Deja, 
fotoaparato ir vėl nepasičiupau...

Eh, brangioji. Parskrisi tu iš Paryžiaus ir susėsim mes prie derybų sta-
lo. Gal sutarsim dar kelioms savaitėlėms palikti tą mūsų apšepėlę, vis dar 
žiedais pasidabinusią, gražių žolynų sėklas barstančią pievą.

eugenijus Tijušas

Gyvenimiško užtaiso 
pasisemti

Pokalbis su medžiotoju Valdu Danilevičiumi

Po LŽŪA baigimo ragavote miškininko duonos, tačiau potraukis me-
džioklei nugalėjo... Kodėl?
Miškininku iš tiesų dirbau labai trumpai. Baigęs studijas, gavau nukreipi-
mą į Anykščių rajono „Aukštakalnio“ kolūkį. Deja, tiesioginio darbo pagal 
specialybę buvo nedaug, todėl teko ir runkelius ravėti, ir šieną ruošti. 

Padirbėjęs keletą mėnesių, paprašiau kolūkio pirmininko ilgalaikių 
atostogų. Mat, su geru draugu Gintaru Pivoru nutarėme motociklais išilgai 
kirsti buvusią Sovietų Sąjungą nuo Baltijos iki Japonų jūros Tolimuose Ry-
tuose. Mūsų avantiūriškas žygis truko apie tris mėnesius. Kai grįžau į darbo-
vietę, manęs jau nenorėjo priimti. Per daug ir netroškau, nes darbas kolū-
kyje man buvo ne prie širdies. Taip ir baigėsi visa mano miškininko karjera. 

Vlado Maslinsko (visoje Lietuvoje žinomo medžioklės specialisto) 
dėka netrukus buvau pakviestas į Anykščių medžioklės eksperimentinį 
ūkį medžioklės žinovu. Kadangi šis ūkis tuomet buvo pavyzdinis Lietu-
voje ir gerai žinomas tuometinėje Sovietų Sąjungoje, mano kandidatū-
rą turėjo patvirtinti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas 
Marijonas Kiela. Medžioklės ūkio direktorius Rimantas Kirslys pasisodino 
mane į juodą „Volgą“ ir nuvežė Vilniun. Tikau.

Darbas medžioklės ūkyje buvo rimtas startas į tikrosios medžioklės 
pažinimą. Dažniausiai tekdavo organizuoti medžiokles tuometinei no-
menklatūrai. Nežiūrint visų tokių medžioklių neigiamų pusių, vis dėlto 
jos sudarė sąlygas man tobulėti kaip medžiotojui žinovui. 

Po šešių metų, 1988 metais, įsidarbinau Aukštaitijos nacionaliniame 
parke medžioklės žinovu. ANP teritorijoje reikėjo sureguliuoti kanopi-
nių populiaciją, nes šie žvėrys, ypač briedžiai, pridarydavo daug žalos 
ne tik pasodintiems želdiniams, bet pakenkdavo ir jaunuolynams. Di-
dele briedžių gausa labiausiai piktinosi miškininkai, todėl imtasi gana 
drastiškų priemonių kardinaliai apmažinti jų populiaciją. Prisimenu, 
kartais net po 30 briedžių per mėnesį sumedžiodavau ir visus tuos žvė-
ris reikėjo tinkamai paruošti ir priduoti į mėsos kombinatą. Be to, atga-
vus nepriklausomybę, valstybė už parduotą žvėrieną gaudavo nemažai 
tvirtos valiutos. 

Žodis skaitytojui



Viena iš trijų likusių dar gyvų kerekų 
tautelės atstovų, su kuriais teko artimiau 
susipažinti vos nepasibaigusios tragiškai 
kelionės visureigiu metu. Dabar jau akla, 
tačiau vis dar šviesaus proto senolė 
gyvena Meinepilgino rezervate. Jos vaikai 
ir anūkai jau yra mišrios santuokos su 
čiukčiu ir nesupranta senelės kalbos. 
Kiti du dar gyvi kerekų vyrai palikuonių 
neturi.

Beringo jūros pakrantėje Lorino gyvenvietėje čiukčiai bei eskimai vėplių ir banginių medžioklei naudoja 
valtis (etvet), pagamintas iš vėplio arba ruonio odos
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Akani medžiotojų stovykloje čiukčis Eduardas 
po sėkmingos vėplio medžioklės. 
Vėpliai pagrindinis pragyvenimo šaltinis 
nuo civilizacijos nutolusiame krašte kur 
9 menesiai žiema, o likusi laiką dalijasi 
visuomet vėluojantis pavasaris 
ir anksti atėjęs ruduo

Gal medžiodamas tęsiate giminės tradiciją?
Užaugau Kauno pakraštyje, Vilijampolėje. 
Vaikų, ypač paauglių gyvenimas po pamo-
kų paprastai vyko greta esančiame Veršvos 
miškelyje. Mano tėvas aktyviai medžiodavo, 
todėl namuose laikė medžioklinį šautuvą. 
Kartais į medžioklę pasiimdavo ir mane, 
tačiau į žvėrį šauti neleisdavo. Norėdamas 
pasirodyti „kietu vyruku“ kartą iš tėvo seifo 
„nugvelbiau“ šautuvą, išėjau į palaukes ir 
pozavau draugams prieš fotoaparatą. Šau-
tuvas. kiek pamenu, buvo panašaus dydžio 
kaip mano ūgis. Po kažkiek metų pamatęs 
tas nuotraukas tėvas ilgam neteko žado. 

Nuo vaikystės intensyviai sportavau – 
lankiau orientavimosi sporto būrelį. Beveik 
visos treniruotės vykdavo miške. 

Miškininkystę studijuoti pasirinkau ir 
šviesios atminties trenerio Romo Šileikos 
paskatintas, nes jis tuomet dėstė fizinį la-
vinimą LŽŪA ir tuo pačiu treniravo orien-
tacininkų rinktinę. Nuo tada orientavimosi 
sporto varžybose gyniau Akademijos, „Ne-
muno“ sporto draugijos ir Lietuvos vardą.

Nors medžioti buvau pramokęs, tačiau 
studijų metais manęs kažkodėl nenorėjo 
priimti į Akademijos medžiotojų gretas. Mat, 
turėjau sportininko etiketę... O tai, nepaisant 
mano didelių pastangų, užkirto kelią pasiek-
ti didesnių rezultatų ir moksle.

Nepaisant garbaus amžiaus (neseniai 
sukako 84 metai), tėvukas dar iki šiol paima 
šautuvą į rankas. Būna tokių dienų, kai tėvas, 
aš ir mano sūnus – trijų kartų medžiotojai – 
išeiname visi kartu pamedžioti... Šį pavasarį 
medžiotojų egzaminą sėkmingai išlaikė ir 
žmona Skirmantė.

Kas paskatino keliauti po tolimus Šiaurės 
kraštus?
Moksleivių pavasario atostogų metu lan-
kantiems orientavimosi treniruotes vadovai 
organizuodavo paskatinamąsias keliones. 
Todėl ir aš, dar būdamas šeštos klasės mo-
kiniu, pirmą kartą pabuvojau Šiaurėje. Tada 
vykome ne bet kur, o į Kolos pusiasalį, kur 
naktimis termometro stulpelis nukrisdavo 
net iki -40 laipsnių. Išvykoje dalyvavo penki 
šeštos ir keli septintos klasių moksleiviai su 
vadovu studentu Mindaugu Stankevičiumi. 



Drauge su Eugenijumi Enejučeivunu 
prie ryčiausio Eurazijos sausumos taško 
Ueleno iškyšulio
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mas. čia ir saulės kampas kitoks, ir debesys 
kitokie. Dar baltosios naktys... 

Pakeri begalinė atvira erdvė. Tik prie 
upelių karklai, berželiai keružiai, alksniai bei 
žemosios pušys (Pinus pumila – lot.; Kedro-
vyj stlanik – rus.) auga. Šiaurėn nevažiuoju 
medžioti trofėjų, nors čia gausu briedžių, 
meškų. Medžioklė Šiaurėje ne svarbiausias 
tikslas. Tam yra Afrika. Į šiaurę važiuoju gyve-
nimiško užtaiso... 

Iš arti Jums teko matyti Šiaurės tautelių 
gyvenimą. Kaip tai atrodo civilizuotam 
lietuviui?
Šiaurės tautų ir tautelių gyvenimu ėmiau 
domėtis dar nuo tų laikų, kai su botanikos 
mokslininkais vykdavau į ekspedicijas. Vėliau 
ėmiau keliauti vienas. Tekdavo ne vieną die-
ną praleisti kartu su čiabuviais, pamedžioti. 
Mano manymu, visos tos tautos, išskyrus 
jakutus, kurių kol kas daugiausia ir gal būt 
čiukčius, anksčiau ar vėliau pasmerktos iš-
nykti. Pirmiausia tai laukia koriakų, eskimų, 
čiuvašų, evenų, kerekų, lamutų ir daugelio 
kitų. Kol kas nėra jėgų tam procesui sustab-
dyti. Pagrindinė šio išnykimo priežastis – al-
koholis. Mat, šių tautų organizmas visiškai 
neatsparus alkoholiniams gėrimams. Tie, 
kurie bent kiek paragauja alkoholio, negrįž-
tamai įjunka į jo liūną. 

Sistemingas šių mažų tautelių naikini-
mas prasidėjo dar caro laikais, kai praktiškai 
už viską buvo atsiskaitoma degtine. Sovie-
tiniais laikais tik gražiai rašydavo apie mažų 
tautų identiteto išsaugojimą. Bandymai juos 

Tai buvo pakankamai rizikingas dviejų savai-
čių slidžių žygis Chibinų kalnuose (nakvoti 
tekdavo palapinėse) ir pirmoji pažintis su 
Šiaure. 

Labiausiai Šiaurė „užkabino“ 1986 me-
tais. Geram draugui, o dabar dar ir garsiam 
gydytojui Gintui Kėkštui teko dalyvauti su 
Leningrado Komarovo botanikos instituto 
mokslo darbuotojais ekspedicijoje į čiukot-
ką. Jis turėjo rūpintis ekspedicijos dalyvių 
gerove, t.y. prižiūrėti stovyklavietę, medžio-
jant ir žvejojant aprūpinti maistu bei paga-
minti valgyti. Po metų jis ilgam išvyko į už-
sienį, todėl šis darbas buvo pasiūlytas man, 
kurį su malonumu priėmiau. Kasmet vykda-
vau su rusų botanikais į ekspedicijas, kurios 
tęsdavosi 1-3 mėnesius. Kadangi valgyti ga-
mindavau dažniausiai kas antrą dieną, likda-
vo laiko ne tik medžioti, bet ir fotografuoti. 

Iširus Sovietų Sąjungai bei nutraukus 
finansavimą, tokios kasmetinės botanikų 
išvykos nutrūko. Tačiau užmegzti ryšiai išli-
ko. Dabar tai padeda man organizuoti me-
džiotojų išvykas į Magadaną, Kamčiatką, 
čiukotką. Beje, vienas iš mano dabartinių 
verslo partnerių yra geologas, su kuriuo aš-
tuoniasdešimtųjų pabaigoje vykdavome į 
ekspedicijas. 

Potraukis Šiaurei – nenusakomas jaus-
mas. Jei šį potraukį turi, vadinasi viskas kas 
tave supa, ką sutinki, šiame iš pirmo žvilgs-
nio niūrokame krašte, supranti ir priimi su 
lengvo pamišimo doze... 

Kadangi aš domiuosi fotografija, man 
svarbus ir ypatingas šiaurietiškas apšvieti-

suvaryti į dideles gyvenvietes tik pablogino 
situaciją, nes dabar ištisi kur ne kur egzistuo-
jantys kaimai prasigėrę. Nepatikėsit, bet net 
dvidešimtmečiai jau serga kepenų ciroze, 
dažnai galima pamatyti besišlaistantį girtą 
vaiką ar paauglį. Didžioji dauguma vietinių 
gyventojų nesulaukia net keturiasdešim-
ties. Remiantis neoficialia statistika, tik apie 
5 proc. čiabuvių nevartoja alkoholio. Tačiau 
jie tikrai neišsaugos tautos. 

Kai gyvendavau vietinių šeimose, steng-
davausi juos priimti tokius, kokie jie yra. Ne-
geriantys – tai patys nuoširdžiausi, mieliausi 
ir paslaugiausi žmonės. Kadangi bendrau-
damas su vietiniais nevartojau alkoholio ir 
domėjausi jų gyvenimo būdu, tai Koriakijoje 
bendruomenės vadovai net prašė pasilikti 
pas juos ir padėti išsaugoti užmarštin nuei-
nantį palikimą.

Nepaisant daugybės panašumų, kiekvie-
na tautelė nestokoja savitumo, išsiskiria kita 
gyvenimo filosofija. Paimkime, kad ir erdvės 
suvokimo Šiaurėje pavyzdį. Šiaurės tautos 
begalinę erdvę priima skirtingai statydami 
gyvenamuosius būstus. Kerekai dažniausiai 
gyveno žeminėse; sėslieji čiukčiai (ne klajok-
liai) medžiojantys banginius būstus rentė 
arčiau jūros; čiukčiai – elnių augintojai nori 
atvirų erdvių – jarangas stato ant kalnelio; 
čiuvašai, lamutai – palei upę, dažniausiai 
tankumyne. 

(Tęsinys – kitame numeryje)

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

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

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

Norėčiau išsakyti keletą savo pastabų dėl Aplinkos mi-
nisterijos tinklapyje paskelbtos informacijos apie 2013-
2014 m. medžioklės sezone sumedžiotus žvėris ir paukš-

čius bei medžiojamųjų gyvūnų 2014 m. apskaitos duomenis.
Ataskaitoje teigiama, kad buvo sumedžioti 50 172 šernai, 

kas sudaro 81 proc. nuo 2013 m. apskaitos (61 795 žvėrys). Iki 
Aplinkos ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarny-
bos šiemet rekomenduotos sumedžioti 90 proc. šernų kaime-
nės pritrūko 5443 ilgašnipių. Tai, matyt, neturės didesnės įtakos 
galimam afrikinio kiaulių maro plitimui šalies teritorijoje. 

Man nuostabą kelia tai, kad Lietuvos giriose pagal apskai-
tą 2014 m. žiemos pabaigoje buvo likę 22325 miškinės kiaulės 
(tikėtasi, kad liks tik 7-10 tūkst. šernų). Tai net 7731 šernu ma-
žiau už tauriuosius elnius ir tik dvigubai daugiau nei briedžių. 
Ar skaičiuodami šernus medžiotojai nepersistengė, mažindami 
šių žvėrių skaičių savo medžioklės plotuose, pasimatys 2014-
2015 m. medžioklės sezono pabaigoje. Manau, kad bet kurioje 
situacijoje reikia nepamesti galvos ir laikytis saiko. 

Panagrinėkime, kaip šernai buvo medžiojami ankstesniais 
metais.

Šernų apskaitos ir sumedžiojimas 2005-2014 m.

apskaitos 
metai

suskaičiuota 
šernų (vnt.)

sumedžiota 
šernų vnt.

sumedžiojimo 
proc. 

nuo apskaitos

Populiacijos 
gausos 

padidėjimas, 
vnt.

Populiacijos 
gausos 

padidėjimas, 
proc.

Pastabos

2005 29492 16554 56 2924 10
2006 32414 17800 55 3521 11
2007 35935 22366 62 3904 11
2008 39839 35814 90 10287 26
2009 50126 41441 83 4482 9
2010 54608 34211 63 3197 6

2011 57805 33922 59 -1602 -3 populiacija 
sumažėjo

2012 56203 42263 75 5592 10

2013 61795 50172 81 -39470 -64
populiacija 
sumažėjo 
2,8 karto

2014 22325 Prognozė
 40-50 tūkst. 179-224 – –

Lentelės duomenimis, per paskutinius 9 metus šernų su-
medžiojimo procentas nuo apskaitos kito nuo 55 proc. 2006-
2007 m. medžioklės sezone iki 90 proc. 2008-2009 m. medžio-
klės sezone. 9 metų šernų sumedžiojimo vidurkis – 69,3 proc. 
Medžiojant tokiu intensyvumu, miškinių kiaulių populiacijos 
gausa metai iš metų didėjo 3-26 proc. Išimtis buvo 2012 m., kai 
po 2011-2012 m. medžioklės sezono ilgašnipių gausa Lietuvos 
miškuose sumažėjo 1602 žvėrimis arba 3 proc. nuo ankstesnių 
metų apskaitos. Tačiau vienų metų išimtis taisyklės nesugriau-
na: tai galima paaiškinti žvėrių apskaitų netikslumu. Vertinant 
vien tik pagal šernų sumedžiojimą, matosi, kad jis nuolatos 
didėjo, kaip ir populiacijos gausa. Tad, koks žaibas trenkė 
iš giedro dangaus 2014 metais, kai sumedžiojus tik 81 proc. 
nuo 2013 m. apskaitos, šernų Lietuvos miškuose sumažėjo 

39470 vnt. arba 64 proc. (2,8 karto)? O stebuklo aš čia neįžvelgiu jokio: 
dvejų institucijų pareigūnai norėjo, kad šalyje liktų kuo mažiau miški-
nių kiaulių (7-10 tūkst. vnt.), tai medžiotojai ir pasistengė. Manau, kad iki 
7-10 tūkst. vnt. sumedžiojimą pritemti jau būtų per daug drastiška...

Paprognozuokime 2014-2015 m. šernų sumedžiojimą. Jeigu priimsi-
me už teisybę, kad 2014 m. pavasarį Lietuvoje teliko tik 22325 ilgašnipiai, 
o 9-ių paskutinių metų sumedžiojimo vidurkis yra 69,3 proc. šernų nuo 
apskaitų, tai sumedžiota būtų apie 15471 šernas. Realiai vertinant situaci-
ją, sumedžiota turėtų būti 40-50 tūkst. miškinių kiaulių, o tuomet jų sume-
džiojimo procentas nuo apskaitos išaugtų iki 179-224 proc. To Lietuvoje 
dar nėra buvę. 

Siūlyčiau medžiotojams dirbti savo darbą ir medžioti taip, kad žvėrių 
populiacijos Lietuvoje klestėtų, kad nusistovėtų geri santykiai su žemdir-
biais ir miškų valdytojais bei savininkais, nepaisant licencijų panaikinimo 
ar vėl sugrąžinimo. Todėl ir žvėris reikėtų skaičiuoti kiek įmanoma tiksliau, 
o ne pagal pageidavimus ir, reikalui esant, nebijokime mažinti kai kurių 
medžiojamųjų gyvūnų populiacijų gausą, tačiau ne popieriuose, o miš-
kuose. 

Sunku patikėti
VyTauTas RiBiKausKas
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ASU Miškų ir ekologijos fakultete me-
džioklinių ragų gausmo aidai netilo 
ir pasibaigus medžioklių varant se-

zonui. Studentiškas medžioklės ragų an-
samblis intensyviai ruošėsi kasmetiniam 
konkursui ,,Echo puszczy Augustowskiej”, 
kuris vyko birželio 28 d. Lenkijoje, Augusta-
ve. Konkurse šiemet dalyvavo ASU Miškų ir 
ekologijos fakulteto studentai Laurynas Vir-
bickas, Dovydas Talijūnas ir Justas Karsokas 
bei jiems jau bene ketvirtus metus vadovau-
jantis profesionalus muzikantas, medžioklės 
rago meistras Audrius Pučinskas. 

Į regioninės reikšmės konkursą susirinko 
nemažas būrys dalyvių iš Augustavo apylin-
kių bei mes – kviestiniai svečiai iš Lietuvos. 
Tačiau žiūrovų ar palaikymo komandų kon-
kurse beveik nebuvo. Konkursas prasidėjo 
individualiomis dalyvių varžybomis, kurie 
patys galėjo pasirinkti kategoriją, kurioje 
nori varžytis. Lengviausioje D kategorijoje 
dalyvavo du dalyviai (iki 12 metų) iš Kazlų 
Rūdos, taip pat Audriaus Pučinsko mokiniai. 
Kadangi jaunieji dalyviai buvo tik du, jie pasi-
dalijo ir prizines vietas. Individualiose varžy-
bose C ir B kategorijose dalyvavę studentai 
prizinių vietų neužėmė, nors iki jų pritrūko 
labai nedaug. 

Po individualių varžybų vyko komandi-
nės ansamblių varžytuvės. Komandos taip 
pat pasiskirstė į A, B ir C kategorijas. Iš penkių 
vidutinėje B grupėje dalyvavusių ansamblių 
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studentai 
užėmė III-ją vietą. Šiais metais studentų re-
zultatas buvo šiek tiek prastesnis nei pernai, 
kai jie toje pačioje B grupėje užėmė II-ją vie-
tą. Nors ruošiantis konkursui pastangų buvo 
įdėta nemažai, bet pasiektas rezultatas rodo, 
jog varžovų profesionalumas kasmet taip 
pat sparčiai didėja. Džiugu, kad senoji tradi-
cija – medžioklės rago pūtimas ir pučiamos 
melodijos – signalai, iki šių dienų nepamirš-
tami ir turi didžiulę išliekamąją vertę. 

Medžioklinių ragų pūtimo konkursas Augustave
ginTaRė naRausKaiTė

Reikėtų paminėti ir nemažą skirtumą 
tarp konkurso dalyvių iš Lenkijos ir Lietuvos. 
Nors konkurso dalyviai iš Lenkijos pavyzdin-
gai vilkėjo medžioklės paradines uniformas, 
retas iš jų buvo tikras medžiotojas. Užtat 
buvo muzikalūs žmonės. Mūsų komandos 
atstovai – tikri medžiotojai. 

Augustavo miesto centrinėje aikštėje 
surengtas konkurso dalyvių apdovanojimas 
ir diplomų įteikimas. Atsiimdami prizus, kon-
kurso laureatai medžioklės signalus pūtė 
miesto svečiams, žiūrovams. 

Pasibaigus konkursui, turėjome šiek 
tiek laisvo laiko aplankyti puikiai sutvarkytą 
miestą. Mus šiek tiek nustebino pramogų ir 
laisvalaikio praleidimo būdų pasiūla. Be me-
džioklinių ragų konkurso mieste vyko ir dau-
gybė kitokių renginių. Iki pat popietės aidė-
jęs medžioklės ragų gausmas netilo ir vaka-
re, kai visi konkurso dalyviai buvo pakviesti 
paplaukioti laivu šalia Augustavo esančiuose 

ežeruose Necko ir Biale Augustowskie, kurie 
tarpusavyje susijungia kanalais. Konkurso 
dalyviai buvo paprašyti į laivą atsinešti savo 
muzikos instrumentus – medžioklės ragus. 
čia jie turėjo progą neoficialioje aplinkoje 
dar sykį pademonstruoti savo gebėjimus. 
Linksmai pasiplaukioję laivu, skambant 
medžioklės ragams, lenkiškoms bei lietuviš-
koms dainoms, parvažiavome namo kupini 
įspūdžių ir geros nuotaikos. 

Lietuvių komandos pristatymas
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studentų 
medžioklės ragų ansamblio pasirodymas

Konkurso prizininkų apdovanojimas
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Gyvenimiško užtaiso 
pasisemti

Pokalbis su medžiotoju Valdu Danilevičiumi

(Tęsinys. Pradžia – 7 nr.)

Atradus Afriką, ar Šiaurė nenublanko?
Šiaurė ir Afrika – du nepalyginami poliai. Žinoma, patinka ir Afrika. Afrikoje jau kitas, la-
biau ištobulintas medžioklės procesas. Juodajame žemyne geras vietinis vedlys šimtą 
kartų geriau nei patyręs šuo. Vietiniai čiabuviai turi vidinį žvėries elgsenos supratimo, se-
kimo jausmą. Pasitaiko, kad pameta pėdsaką, tačiau pasitelkę savo mąstymo gabumus, 
nuspėjančius, kaip žvėris elgsis, kur eis, beveik visuomet atveda į tikslą. Niekada baltasis 
atvykėlis, kiek jis metų begyventų Afrikoje, neturės tokios intuicijos kaip vietinis. 

Šiaurė mane žavi tuo, kad čia esi atsakingas pats už save. Nors per tiek bendradarbia-
vimo metų partneriai ir Afrikoje manimi pasitiki, kartais leidžia ir vienam pamedžioti, ta-
čiau tai darau retai, nes Afrikoje negali laužyti nusistovėjusios taisyklės – vienam būti me-
džioklės plote nevalia. Afrikoje „kieto“ nepavaidinsi. Kad tokiu būtum, reikia ten gimti...

Kai pabūnu Afrikoje, kažkodėl užsimanau į Šiaurę. Ir atvirkščiai...

Paplitusi nuomonė, kad Afrikoje gyvūnai dažniausiai medžiojami milžiniškuose 
aptvaruose, lyg besiganančios karvės? Ar teko dalyvauti tikroje laukinėje 
medžioklėje?
Medžioklė aptvaruose išvystyta daugiausia Pietų Afrikos Respublikoje ir Namibijoje. Vien 
Pietų Afrikoje suskaičiuojama apie 6 tūkst. medžioklinių fermų, kurių dydis nuo 2-3 iki 20 
tūkst. hektarų, o pietinėje dalyje – net 60 tūkst. hektarų aptvarai. Mūsų medžiotojų klu-
bo vidutinis plotas – apie 5 tūkst. hektarų. Žiūrint Rytų Europos šalių medžiotojų akimis 
medžioklė aptvare atrodo nevienareikšmiškai. Tačiau vakariečiai į tokią medžioklę žiūri 
natūraliai. Be to, tvoros santykinai neaukštos ir nėra kliūtis daugeliui žvėrių, juolab, kad 

Žodis skaitytojui

Drauge su Guarmantje genties medžiotojais prie buivolo Burkina Fase

Na, štai ir sulaukėme. Klausiate, ko? Taigi baravy-
kų ir paties įspūdingiausio gamtos reiškinio (bent 
jau man) – karališkų vestuvių mūsų giriose.

Seniai seniai, tais laikais, kai licencijos taurių-
jų elnių patinų medžioklei iš partinių padebesių 
„nusileido“ ant žemės ir pasiekė eilinius medžio-
tojus, trys medžioklės sėbrai, tarp kurių buvau ir 
aš, suliepsnojom girios karalių medžioklės aistra. 

Pirmą sezoną pasisekė Juozui, antrąjį sėkmė 
nusišypsojo man. Prieš trečiąjį sukirtom rankom – 
šitas sezonas Česlovo. 

Ir prasidėjo... Nuo elnių vestuvių garsų linko 
Sužionių miško medžiai. Du ,,džentelmenai“ – Juo-
zas ir aš – vengėm elnių, kaip velnias kryžiaus, nors 
jie lipo mums ant galvų. Karūnuotieji lygiai taip 
pat vengė Česlovo. Nepadėjo jokie manevrai, nors 
mes su Juozu žvalgėm ir stebėjom plotus, siūlėm 
Česlovui geriausias tykojimo vietas, rentėm bokš-
telius. Toj žiloj senovėj dar tik bandėm mokytis 
sėlint, viliot. Česlovas, sujaudintas bičiulių ,,aukos“, 
rugsėjo pabaigoje paromis neišlįsdavo iš miško. 
Gerai įsiklausius, kažkur aukštai buvo galima išgirs-
ti, kaip iš šito „cirko“ žvengia šventasis Hubertas, 
apsikabinęs Dianą, o gal ir mūsiškę Medeiną.

Atėjo spalis. Elnių aistros rimo. Išsiruošėm į 
lemiamą ,,žygį“. Česlovas įsitaisė bokštelyje prie 
smėlėtos miško aikštelės, nutryptos elnių, kur 
mes su Juozu ne kartą stebėjom nužiūrėtąjį ga-
liūną. Nusprendę tiesiog „pakaifuoti“ mudu su 
Juozu už gero puskilometrio užsiropštėm ant 
šiaudų stirtos, pūpsančios ant kalvelės. Pasitaikė 
tas vakaras, kai girių karaliai drioksteli paskutinį 
vestuvinį sezono koncertą. Staiga orą sudrebino 
ir Česlovo trokštamasis. Kai supratom, kad elnias 
artėja prie Česlovo, pergalingai susižvalgėm. Bet 
staiga nustėrom. Kas čia dabar!? Česlovo bokš-
telio link per pamiškės pievą tursena moterėlė, 
tempdama pintinę. Perėjo pievą ir dingo miške. 
Antanaiiiii, kuuuuur tuuuuu!!!!!

Paskutinis elnių vestuvių vakaras baigėsi.
Kai kuriose Vokietijos žemėse draudžiama 

lankytis miškuose, kur vyksta tauriųjų elnių ruja 
(ne dėl medžiotojų!). Kažin, ar Lietuvoje atsirastų 
bent vienas politikas savižudis, tokios idėjos šali-
ninkas. Ech, jeigu taip... tai einu ieškoti, kur pernai 
užkišau baravykinę pintinę.

Su girių karalių vestuvėmis, gerbiamieji.

eugenijus Tijušas
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jau prie peties šautuvą. Ji iššoko tiesiai į tą vietą, kur ką tik buvau. 
Jau ruošiausi šauti judesy, bet meška, pamačiusi šuniuką, staigiai 
stabtelėjo. Šoviau. Nors taikiau į širdies plotą, kulka lietė krūtinkaulį. 
Sužeista meška pasileido bėgti ir pasislėpė krūmynuose kitoje upės 
pusėje. Nenorėjau palikti besikankinančio žvėries, tačiau ėmė temti 
ir teko grįžti į stovyklą. Iš pat ryto pasileidau sužeistos meškos ieškoti. 
Apžiūrėjęs vietovę su žiūronais iš viršaus, nuo greta esančio kalno, 
pamačiau ją gyvą tuose pačiuose krūmuose, tik kitoje vietoje. Ėmiau 
eiti arčiau. Krūmuose sunku orientuotis, ypač, kai nori prisėlinti iš pa-
salų. Laimei, man pasisekė. Nors ir prasilenkėme, tačiau pastebėjęs 
mešką sau už nugaros keliolika žingsnių atstumu stovinčią ant dviejų 
kojų, spėjau laiku iššauti... 

Kokiį medžioklės trofėjų laikote brangiausiu (visom prasmėm)?
Gerai prisimenu, kai vos tik tapęs teisėtu medžiotoju, per pirmą me-
džioklę sumedžiojau lekiantį šerną. Daug emocijų patyriau 1988 m. 
Šiaurėje, su 16 kalibro vienvamzduku sumedžiojęs pirmąją mešką. 
Tada iš susijaudinimo net tris kartus šoviau į per keliolika žingsnių 
priartėjusį žvėrį (nors pakako pirmo šūvio). Nelengvai teko ir pirmą-
jį vilką Šimonių girioje sumedžioti. Įsimintinos gražios begemoto ir 
dramblio Zimbabvėje bei buivolo Burkina Fase medžioklės. 

Linksmiausias, o gal baisiausias kelionių nuotykis...
Vienos išvykos metu į Šiaurę teko skęsti. Kadangi norėjau pasiekti 
Chatyrką, kurioje tikėjausi rasti jau beveik išnykusios kerekų tautelės 
žmonių, mėnesiui pasisamdžiau visureigį, pritaikytą važiuoti per pel-
kes ir perplaukti upes, kurį pasikeisdami vairavo 2 čiukčiai. Rizikinga 
vienu visureigiu, be atsarginio varianto, vasarą keliauti po bekraštę 
tundrą – sutiko tik jie. Grįžtant atgal, ėmė smarkiai lyti, labai pakilo 
upių vandens lygis. O mums būtinai reikėjo perplaukti Nauučirina-
jaus upę ir pasiekti kitą krantą, nes už 200 km esančiame Anadyriuje 
laukė medžiotojai, su kuriais turėjome vykti į Markovą medžioti brie-
džių. Todėl laukti maždaug dvi savaites, kol nukris upės lygis, nega-
lėjome, juolab, kad ir žiemos sezonas buvo čia pat. Visureigis senas, 
kiauras, tad vairuotojai bandė užkamšyti skyles celofanu, senais kai-
liais. Kaip ir reikėjo tikėtis, vos pasiekęs upės vidurį, visureigis iš lėto 
pradėjo grimzti, tačiau vis dar plaukė. Upės srovė buvo stipri, vanduo 

leopardai bei didesnės antilopės ar karpuočiai nesunkiai jas įveikia. 
Greičiau tai savininkui reikalingos tvoros riboms pažymėti. O šiaip 
visa likusi Afrika, ten, kur nevyksta karai ir palaikoma bent minimali 
tvarka, yra, kaip jūs sakote, „laukinės medžioklės kraštas“ ir patikėki-
te, ten yra ką medžioti ir kaip reikiant adrenalinu pasisotinti...

Jeigu tektų rinktis: medžioklė Šiaurėje, medžioklė Afrikoje, 
medžioklė Austrijos Alpėse...
Medžioklės Austrijos Alpėse – bene pačios gražiausios medžioklės 
Europoje. Civilizacijos ir organizavimo prasme. Gal jos būna kartais 
kiek ir „nulaižytos“, tačiau pats jausmas, kai nusileidusį iš kalnų su 
laimikiu tave geranoriškai sutinka ir sveikina visai nepažįstami vieti-
niai gyventojai – nepakartojamas. Medžiotojų prestižas, tai ko mums 
ypač trūksta Lietuvoje, ir iš ko kyla dauguma nesusipratimų, Austri-
joje yra „aukštumoje“. 

Šautuvas ir fotoaparatas – draugai ar konkurentai?
Fotografuoti pradėjau, kai ėmiau keliauti. Dabar ypač daug fotogra-
fuoju, kai lydžiu medžiotojus. Įamžinu dažniausiai gamtovaizdį, žmo-
nes, gyvūnai būna tik kaip sudedamoji nuotraukų dalis. 

Jei einu medžioti, fotoaparatą dažniausiai nešuosi kuprinėje. Ei-
damas fotografuoti, stengiuosi šautuvo nesinešti. Tačiau ši taisyklė 
daugiau taikytina kraštuose, kur nėra plėšriųjų žvėrių. Nes nuotykis, 
kuris įvyko beveik prieš 20 metų, galėjo baigtis liūdnai, jei kartu su 
fotoaparatu nebūčiau turėjęs šautuvo. 

Tai atsitiko vidurvasarį Koiverelano upės aukštupyje, Čiukotkoje. 
Vieną dieną, atlikęs visus būtinus darbus, nutariau pafotografuo-
ti ir nusibasčiau apie 20 kilometrų nuo stovyklos. Beeidamas upės 
pakrante, kitoje vagos pusėje pamačiau mešką. Pamaniau, pamažu 
tyliai prisėlinsiu ir fotografuosiu. Mus skyrė apie 80 metrų. Pūtė pa-
lankus vėjas, todėl buvau įsitikinęs, kad meška tikrai neužuos. Greta 
glaudėsi jaunas laikų veislės šuniukas Juodčkis, kurį buvau gavęs iš 
elnių augintojų. Iš lėto taisiausi fotoaparatą. Intuityviai pakeliu akis 
ir matau, kad meškutė tiesiu taikymu „varo“ į mano pusę. Matyt, pa-
gavo kažkokį judesį, todėl ir buvau pastebėtas. Kadangi buvau ant 
nedidelio kalniuko, pamečiau mešką iš matymo lauko. Aparatą svie-
džiau į šoną, atšokau per 5 metrus nuo pradinės pozicijos ir prisidė-

Kariba. Po sėkmingos krokodilo medžioklės čiabuviai susirinko 
pasidalinti mėsa. Nors krokodiliena daugelyje Afrikos genčių yra 
tabu, tačiau Zimbabvės vietiniai dėl nepritekliaus mažiau išrankūs

Zimbabvė, Matetsi. Kairėje – pėdsekys, pravarde Leopardas. 
Šį garbingą vardą jis gavo dėl ypač gero regėjimo ir sugebėjimo surasti 
žvėrį beviltiškose situacijose
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vą, sudėjo rankas, nusitaikė ir sušuko kelis kartus „Puff, puff“. Mūsų 
nustebimui, viena antis nukrito. Savo akimis negalėdamas patikėti, 
baidare priplaukiau prie jos ir ištraukiau iš vandens. Pasirodo, išgirdu-
sios keistą garsą, antys susimėtė ir viena iš jų kliudė per upę nutiestus 
elektros laidus. 

Kitas atsitikimas įvyko Vokietijoje, kai dalyvavau įspūdingoje fa-
zanų medžioklėje. Tuomet tapau medžioklės karaliumi. Trys medžio-
tojai sumedžiojome vienodą smulkiosios faunos kiekį: fazanų, kiškių, 
triušių ir ančių. Tačiau aš registravau vienu daugiau, bet sąžiningai 
prisipažinau, kaip aš tai padariau. Besibaigiant medžioklei, stovėjau 
alksnyne ir laukiau, kada paskelbs pabaigą. Apie penkias minutes ne-
buvo jokio šūvio. Priešingoje pusėje kažkas sušuko: „Fazanas skren-
da!“. Properšoje jį pamačiau, nusitaikiau, tačiau nespėjau nuspausti 
gaiduko, nes fazanas, mano nuostabai, pats nukrito po kojomis. Ti-
kriausiai jis buvo pašautas anksčiau. Išgirdęs žmonių žingsnius, varg-
šas bandė gelbėtis, bet nesėkmingai – širdis neatlaikė.   

Koks mėgstamiausias ir egzotiškiausias ragautas laukienos 
patiekalas?
Iš visų ragautų žvėrienos patiekalų labiausiai patinka Čiukotkoje ru-
deniop sumedžioto snieginio avino mėsa. Subtiliu, savotišku skoniu 
išsiskiria šiaurės briedžio vidiniai taukai, pakepinti keptuvėje. 

Mėgstu Šiaurėje pagautų lašišų galvų (būtent galvų) sriubą. Jos 
niekada neatsibosta. 

Egzotiškas patiekalas – žalios elnio smegenys. Man tai nebuvo 
skanu, tačiau būnant toje erdvėje privalai gerbti čiukčių papročius ir 
būtinai paragauti jų siūlomo delikateso. Čiukčiai kaip salotas valgo 
elnių skrandžio turinį, taip papildydami savo racioną vitaminais ir mi-
neralais. Tačiau dabar jie stengiasi to neviešinti ir net neprisipažinti. 

Dar neiįgyvendinta medžioklinė svajonė
Jų tiek daug, medžioklinis pasaulis didelis, tikiuosi, užteks laiko ir ga-
limybių jį geriau pažinti...

Kalbėjosi RiMonDas VasiliausKas

šaltas, lietus maišėsi su sniegu. Likus apie 20 metrų iki kranto, varikliai 
užgeso ir visureigis, nešamas srovės, pradėjo skęsti. Skubiai išlipome 
ant jo viršaus, vieną lyno galą pririšome prie visureigio, o su kitu aš 
šokau į nedidelę guminę valtį, kad, priplaukęs prie kranto, galėčiau 
už kokių nors krūmų užkabinti. Vos tik įšokau į valtį, mane taip nu-
spyruokliavo, kad kaip kamuolį nusviedė apie 1,5 m į šoną vandenin. 
Gerai, kad lynas neišsprūdo iš rankų, nes šilta apranga ir ilgi guminiai 
batai netrukus prisipildė vandens ir ypač sunkino plaukimą. Stipri 
srovė ėmė nešti tolyn. Iki šiol liko atminty tuomet mane apėmusi 
keista ramybė – nei vėjo negirdėjau, nei sniego nejaučiau, net ledi-
nio vandens gėlimo nejutau. Tik kažkodėl keistos mintys tą akimirką 
plūdo į galvą – kodėl dūdų orkestro aš negirdžiu... 

Laimei, netrukus visureigį užnešė ant seklumos. Virš vandens ky-
šojo tik viršutinė jo dalis. Lynu užsiropščiau ant viršaus. Sunkiausiai 
sekėsi prakirsti metalinį stogą, nes viduje liko asmeniniai daiktai, 
dokumentai, maisto likučiai. Turėjau rankų darbo kieto lydmetalio 
peilį, pirktą Dortmundo parodoje iš suomio. Juo ir pavyko pramuš-
ti storą stogą iš aliuminio (po metų vėl aplankiau peilių meistrą ir 
padėkojau už kokybišką gaminį). Pro skylę įkišau ranką ir pasiekiau 
kirvį, kuriuo pasidarėme didesnę skylę ir galėjome išimti likusius 
daiktus. Prieš išvykstant buvau sumedžiojęs mešką, todėl turėjome 
mėsos. Vargais negalais pasiekėme krantą. Buvome du čiukčiai, ke-
lionių Čiukotkoje draugelis Igoris ir aš. Kartu su Igoriu pėsčiomis 
per kelias dienas pasiekėme dujininkų bazę, iš kurios po savaitės 
išskridome malūnsparniu. Čiukčiai liko prie visureigio. Pasirūpino-
me, kad jiems į pagalbą atsiųstų kitą visureigį. Skenduolį po kurio 
laiko kitais visureigiais ištraukė ant kranto, perrinko variklį, užvedė 
ir vairuotojai čiukčiai laimingai grįžo namo. O mūsų medžiotojai, 
dėl kurių rizikavome, pasirodo taip ir neatvyko į Anadyrių.

Papasakosiu du linksmus atsitikimus su paukščiais. 
Kažkada su draugu Arūnu plaukėme baidarėmis Šventosios upe 

ir spąstais gaudėme bebrus. Jis nuplaukė anksčiau ir laukė manęs ant 
kranto, maždaug 200-300 metrų priekyje. Pamažu artėjau jo link. Tuo 
metu virš mūsų skrido ančių pulkelis. Draugas, imituodamas šautu-

Viena iš įspūdingiausių ir labiausiai jaudinančių yra dramblio medžioklė. 
Į jį pataikyti nėra paprasta, nes sustabdyti dramblį gali tik tikslus šūvis 
į keliolikos centimetrų „mirtiną“ zoną. Pabandyk ją atrasti keliolika tonų 
sveriančiame kūne...
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Vileišių giminės palikuonis, tremtinys, profesoriaus Tado Ivanaus
ko auklėtinis, Vilniaus universiteto dėstytojas, vyriausiasis so
vietinės Lietuvos jėgeris, aukšto rango nepriklausomos Lietuvos 
gamtosaugos valdininkas. Taip trumpai galima būtų pristatyti 
medžiotoją Gediminą Tursą. Jo pastangos padėjo plačiau at
verti vartus į Lietuvą šiuolaikinei europietiškai medžioklės kultū
rai. Vilniaus universiteto studentų, būsimų biologų, išmanančių 
ir šiuolaikinės medžioklės reikalus, rengimas; medžioklės trofėjų 
vertinimas ir jų parodų organizavimas; atrankinės stambiųjų 
mūsų krašto žvėrių medžioklės principų propagavimas; smulkio
sios faunos apsauga ir gausinimas – tai tik dalis G. Tursos pradė
tų ar nuveiktų darbų. Garbaus jubiliejaus proga šiam žinomam 
žmogui žurnalas „Mūsų girios“ pateikė keletą klausimų. 

Didžioji Jūsų vaikystės dalis prabėgo tremtyje Sibire, vėliau 
sugrįžus teko slėptis nuo KGB (Valstybės saugumo komitetas), 
glaustis prof. Tado Ivanausko šeimoje. Kada Jūsų mintis ir jaus-
mus užvaldė medžioklė, kuriai likote ištikimas visą gyvenimą? 
Kas paskatino, išmokė mylėti gamtą ir medžioti?

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, žinomas prieškario vi
suomenės ir politikos veikėjas, laikraščio „Lietuvos žinios“ įkūrėjas ir 
redaktorius Jonas Vileišis buvo mano senelis. Po nepriklausomybės 
atkūrimo jis buvo vidaus reikalų, vėliau – finansų ministras, Kauno 
burmistras, Lietuvos atstovas JAV.

Mano mama Birutė VileišytėTursienė – J. Vileišio vyriausioji duk
tė. Paryžiaus Sorbonos universitete įgijusi aukštąjį išsilavinimą, ji dir
bo Vytauto Didžiojo universiteto skaityklos vedėja ir rektoriaus prof. 
Mykolo Biržiškos padėjėja, tėvelis Karolis Tursa turėjo inžinieriaus iš
silavinimą. 

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m., mano šeimą ištrėmė 
į Sibirą. Tėvelį dar Vilniuje atskyrė nuo mūsų ir išvežė į lagerį Krasno
jarsko srityje. Mamą, vienerių metų sesutę Redą ir mane (tada tetu
rėjau 7erius metus) represavo į Altajaus kraštą. Sukrėstas šių įvykių 
senelis J. Vileišis netrukus mirė. 

Išvykdama iš namų, be kitų daiktų mama pasiėmė Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslą. Jį saugojome per visus tremties, pokario 
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Žodis 
skaitytojui

Mėgstu rudenį.
Dievinu jo spalvas. Koks dailininkas gali sukurti tokį še

devrą?! ,,Kaifuoju“ nuo tokių rudens dovanėlių!
Alpstu įsijautęs į dieviško spektaklio veiksmą: spektaklio 

apšvietėjas (Dievulis) įjungia ryto žarą, spektaklio dailininkas 
(Dievulis) lengvu rankos mostu kruvinai nudažo horizontą 
virš miško ir lyg gulbės plunksna perbraukia per pamiškės 
pievą padabindamas ją sidabrine pirmosios šalnos šarma, 
spektaklio dirigentas (Dievulis) mosteli lazdele ir spektaklio 
personažai (girių Karaliai) tirštą ryto tylą sudrebina tooo
kiais balsais, kad ne vienas La Scalos ar Metropolitan Opera 
grandas nertų į krūmus iš gėdos. Deja, mielas skaitytojau, 
to žurnale neperteiksi net su geriausia nuotrauka. Galiu tik 
pakviesti jus kitąmet apsilankyti šio teatro ložėje, atsipra
šau – bokštelyje.

Mėgstu rudenį.
Tik rudenį sužinai, kiek dar daug ,,ant Lietuvos“ likę tikrų 

gamtos vaikų. Juk, tik tikrą gamtos vaiką, nenugalimų jėgų 
priverstą naudoti velnio išradimą automobilį, spalio pabai
goje net porą savaičių, be perstojo ir per radiją, ir per televi
ziją, jau nebe pirmą dešimtmetį, įtaigiu balsu reikia įtikinėti: 
nebūk durnas; pirk naujas, geras žiemines padangas; bus 
daug pigiau, negu naujas, geras ,,pagrabas“.

O kur dar rudeniniai rypavimai, kad ragana saulė, pasu
kiojus laikrodžio rodykles, ima leistis per anksti, nors antys 
į mano pasėtas zizanijas, kažkaip ir be laikrodžių suskrenda 
lygiai po pusvalandžio, nusileidus dangaus karalienei.

Su hubertinėmis, mieli medžioklių bendrai ir jiems pri
jaučiantys...

PS. Nepamirškite ta proga su artimaisiais ir kaimynais 
pasidalinti Šv. Huberto dovanomis, kaip tą nebe pirmus me
tus daro Ažugirio medžiotojų klubo vyrai ,,iš pa Utenaas“. 
Juk puikesnio patiekalo, kaip iš laukienos, nė būti negali...

Smagios pažinties su Gediminu Tursa.

eugenijus Tijušas
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metus, saugau jį ir dabar. Manau, kad šis paveikslas ne kartą padė
jo mums išlikti gyviems. Kai mus plukdė į galutinę tremties vietą 
barža Obės upe, aš įkritau į vandenį. Mama puolė paskui mane ir 
išgelbėjo. Kitas stebuklas atsitiko vėliau, kai sesutė Reda susirgo 
kokliušu. Kadangi gydytojo arti nebuvo, aš su mama stipriai susu
kom sesę į antklodę ir tvirtai pririšom prie rogių, mama įsikinkė į 
jas ir per pūgą išbrido į Barnaulą, iki kurio buvo net 40 km. Pasiekė 
ligoninę, perdavė Redą medikams, o pati nualpo. Atsigavusi tuojau 
pat išvyko ir grįžo atgal.

Prabėgus 6eriems tremties metams, mama su mumis ryžosi bėg
ti į Lietuvą. Nors kelionė į gimtinę buvo nelengva, ilga ir pavojinga, 
tačiau per stebuklą sėkmingai pasiekėme Kauną. Čia mus priglaudė 
Julija Matijošaitienė su dukterimi Meile (M. Lukšienė – žinoma pe
dagogė), vėliau trumpai gyvenome pas Antaną Žmuidzinavičių ir kt. 
Deja, sugrįžimo džiaugsmas truko neilgai. Mama pajutusi, kad mus 
susekė KGB, pasistengė, kad mane priglaustų senelio pažįstamas 
prof. Tadas Ivanauskas. Sesutei globėjų surasti nespėjo, tad pasku
tinę minutę ją nuvežė į vaikų namus. Netrukus mamą suėmė – ji at
sidūrė kalėjime.

Pas Ivanauskus augau beveik 3ejus metus. Profesoriaus žmo
na Honorata išmokė mane lietuviškai skaityti ir rašyti, nes tremtyje 
mama neturėjo laiko mūsų mokyti. Sibire, Rasskazikos kaime lankiau 
pradinę klasę ir baigiau nepilnas keturias klases. Prof. T. Ivanauskas 
man įskiepijo meilę gamtai, išmokė medžioti. Namuose jis turėjo 
daug knygų įvairiomis kalbomis apie gamtą, ypač apie paukščius. Aš 
jas vartydavau, kiek mokėjau skaičiau. Aplinkiniuose šlaituose buvo 
daug paukščių lizdų, kuriuos parodydavau profesoriui. Jis tuomet 
apie juos pasakodavo. Kartą nusivežė mane į ančių medžioklę Žu
vinto rezervate. Tai buvo pirmoji mano medžioklė su profesoriumi. 
Gyvendamas pas prof. T. Ivanauską saugojau didelį Obelynės sodą – 
dendroparką. 

Tarpininkaujant Justui Paleckiui, 1949 m. mamą paleido iš ka
lėjimo prižiūrėti sergančią poeto L. Giros žmoną Vilniuje. Kiek vė
liau mama gavo pasą ir įsidarbino Dailės fondo bibliotekoje. Tada 
pasiėmė į sostinę ir mane su seserimi. Besimokydamas vidurinėje, 
T. Ivanausko rekomenduotas, dažnai lankydavausi VU Gamtos fa
kulteto Zoologijos katedroje, bendravau su mokslininkais, iš pra
džių stebėjau, o vėliau bandžiau daryti paukščių ir žvėrių iškamšas. 
Fakultete lankėsi nemažai medžiotojų, be to, dalis mokslininkų taip 
pat buvo medžiotojai. Tai dar labiau sustiprino mano norą medžio
ti. Dirbdamas pas T. Ivanauską buvau susitaupęs pinigų, tačiau to 
neužteko šautuvui. Teko kartu su mama dar padirbėti valant kana
lizaciją netoli namų Žvėryne. Kai sutaupiau apie 400 rublių, mamos 
gero pažįstamo operos dainininko ir medžiotojo Kipro Petrausko 
padedamas nusipirkau 16 kalibro šautuvą „Tula“. Būdamas dešim
toku jau medžiojau su Gamtos fakulteto medžiotojais V. Kondra
tenka, R. Kazlausku, A. Mačioniu ir kt., kurie pasižymėjo ypač griež
tu medžioklės taisyklių laikymusi. Tuomet nebuvo egzaminų, todėl 
tekdavo mokytis iš klaidų. Čia išmokau ir šovinius teisingai užtaisy
ti. Kadangi turėjau taiklią akį, buvau paskatintas lankyti stendinio 
šaudymo treniruotes – vėliau tapau net šios sporto šakos meistru. 
Po vidurinės mokyklos baigimo, studijavau biologiją Vilniaus uni
versitete, jį baigęs, prof. T. Ivanausko rekomenduotas, įsidarbinau 
Valstybiniame gamtos apsaugos komitete (GAK). 

Koks esminis įvykis ar paprasčiausias atsitiktinumas lėmė, kad 
Jums, turinčiam tokią „nepalankią“ sovietinei sistemai biografi-
ją, buvo patikėtos šios pareigos?

Pradėjęs dirbti Gamtos apsaugos komitete 1959 m., jau buvau dau
gmaž patyręs medžiotojas, todėl mano žinios komiteto pirmininkui 
Viktorui Bergui patiko. Jis puikiai žinojo mano biografiją. Viena pir
mųjų medžioklių su komiteto darbuotojais įvyko 1961 m. Šunskų 
miške. Išlindo per kokius 5 metrus nuo manęs šernų būrys. Sume
džiojau tik vieną. V. Bergas buvo netoliese. Per kitą varymą vėl išbėgo 
prie manęs šernai. Aš nešoviau, nes iš Vilniaus universiteto dėstytojų 
išmokau nemedžioti daugiau negu reikia. 

Po medžioklės V. Bergas manęs klausia: „Kodėl nešovei?“. Aš jam 
atsakiau, kad užteks vieno. Šis mano atsakymas V. Bergui, matyt, pa
tiko, nes ėmė dažniau kviesti mane į medžiokles.

1962 m. pradžioje V. Bergas man sako: „Važiuok į Joniškio rajoną, 
Daunoravos mišką. Ten atvažiuos Antanas Sniečkus ir kiti valdžios 
žmonės. Organizuok jiems medžioklę. Prisistatyk, kad esi iš Gamtos 
apsaugos komiteto.“ Nuvažiavau, su vietiniu girininku A. Andrašiūnu 
apėjome būsimos medžioklės plotus. Plane pasižymėjau, kur lankosi 
šernai, kur – elniai, kiškiai. 

Atvažiavo juodi limuzinai... Nedrąsiai prieinu prie LKP pirmojo 
sekretoriaus ir pasakau, kas ir iš kur esu, jog V. Bergas man pavedė 
padėti organizuoti medžioklę. A. Sniečkus tik ūsą pakraipė, o MA pre
zidentas Juozas Matulis paplekšnojo per petį: „Vaikeli, tau ne medžio
kles organizuoti, o varnų lizdus draskyti.“ Gyvenome vargingai, mano 
paltukas buvo prastas, batai guminiai...

Medžioklė pasisekė – vadai nušovė 6 šernus, o A. Sniečkus – di
džiausią. Tada dar ir 30 kiškių sumedžiota.

Po medžioklės sukūrėme du laužus – didžiausią svečiams, o mes, 
patarnautojai, susibūrėme prie mažesnio. Netrukus prie manęs pri
ėjo A. Sniečkaus adjutantas ir sako: „Valdžia kviečia.“ Nuėjau. „Kaip 

Ruošiantis rudeninei tetervinų medžioklei Šalčininkų r. 
Merkio aukštupyje. 1954 m.
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atvažiavai čia iš Vilniaus?“, – klausia. Atsakiau, jog autobusu. „Mes 
tave parvešime,“ – pasakė. Kažkas iš atvykusiųjų tarė: „Norime, kad ir 
toliau mums padėtum medžiokles organizuoti.“ Beliko sutikti...

Apie tai papasakojau profesoriui Tadui Ivanauskui. Šis pritarė: 
„Gerai, kad sutikai. Geriau tegul saviškis lietuvis prižiūrės valdžios 
medžiokles“.

Ilgai netrukus buvau iškviestas pas KGB pirmininką generolą ma
jorą Alfonsą Randakevičių, kuris vadovavo pirmųjų asmenų medžio
klėms. Daug klausinėjo. Iš pokalbio supratau, kad jie viską apie mane 
ir mūsų giminę žino.

KGB per daug manimi nepasitikėjo. Pavyzdžiui, iš V. Bergo gaunu 
užduotį organizuoti medžioklę A. Sniečkui ir jo svitai Širvintų rajo
ne. Pasikviečia KGB pirmininkas, nusako medžioklės detales. Su ra
jono gamtos apsaugos darbuotojais paruošiame medžioklę. Tačiau 
tik medžioklės dieną, įsėdus į mašiną važiuoti, man pranešama, kad 
vykstame į Lazdijų rajoną.

Ne kartą pastebėjau, kad saugumiečiai tikrindavo mano kabi
netą, man nesant sugebėdavo ir namus apšniukštinėti. Jie dažnai 
šukuodavo miškus prieš aukštų funkcionierių medžiokles. Po jų ap
silankymų medžioklės plotuose žvėrių beveik nebūdavo. Ne kartą 
apie tai esu sakęs vyriausiajam jų vadui. Tik po griežtų priekaištavi
mų kareivai nustojo šukuoti miškus prieš medžiokles. 

Dirbote Valstybiniame gamtos apsaugos komitete, kuriam va-
dovavo Viktoras Bergas. Ar tai buvo vienintelė Jūsų darbovietė? 
Kokie prisiminimai iš tų laikų, kokia tada buvo gamtosauga, kaip 
tvarkomi miškai, kaip vyko medžioklės?

Viktoras Bergas buvo Lietuvos patriotas, ne kartą pats dėl to nuken
tėjęs. Entuziazmo ir gyvybinės ugnelės jam netrūko. Darbo valandų 
nepripažindavo, neretai dirbdavo šeštadieniais ir sekmadieniais. 

Po karo miško fauna buvo stipriai apnaikinta, todėl reikėjo ribo
ti medžiojamųjų žvėrių kiekį. Kiekviename miške leista medžioti tik 
du kartus per sezoną. Gamtos apsaugos komitete buvau atsakingas 
už leidimų medžioti išrašymą. Tada buvo 149 medžioklės draustiniai 

ir 56 specialūs medžioklės ūkiai. Pastaruosiuose medžiodavo aukš
čiausi valdžios pareigūnai. Jie ateidavo pas V. Bergą, o šis liepdavo 
man leidimus išrašyti ir nurodydavo, kokiame miške. Po savaitės atei
na kiti valdžios atstovai, o V. Bergas vėl pasiunčia juos į tą patį mišką. 
Po medžioklės sulaukdavome piktų skambučių. V. Bergas apsimes
davo, kad nieko nežinojo. Eiliniai medžiotojai ėmė priekaištauti dėl 
medžioklių draustiniuose, kėlė nepasitenkinimą ir specialios paskir
ties medžioklės ūkiai. Norėdami sumažinti įtampą, ėmėme naikinti 
medžioklės draustinius, o dalį jų buvome priversti skirti tuometinės 
valdžios atstovams medžioti. 

Pasinaudodami kaimynų lenkų patirtimi bei GAK pritarimu, 
Kauno medžiotojai pirmieji pradėjo formuoti medžioklės būrelius. 
GAK matė, kad būreliuose medžioklės buvo organizuojamos ge
riausiai – daugiau dėmesio skiriama medžiojamos faunos apsaugai 
ir globai. Pasiūlėme, kad medžioklės būrelių plotas priklausytų ne 
nuo medžiotojų, bet gyventojų skaičiaus. Medžioklės plotus skirs
tėme, atsižvelgdami ir į žemės derlingumą. Gimė posakis, kad į me
džiotojus sunkiau įstoti negu į partiją, nes rajono draugijai buvo 
nustatyti limitai. Todėl respublikos aukščiausiosios valdžios atsto
vai beveik visi buvo medžiotojai. Rajoniniai vadukai, norėdami 
įtikti respublikinei valdžiai, stengėsi turėti savo medžioklės plotus. 
Neretai jie išnaudodavo eilinių medžiotojų būrelius, papildomai iš 
jų paimdami miško plotus, kuriuose ir patys medžiojo, ir svečius 
priimdavo. Sunkiai sekėsi su karinių dalinių medžioklės plotais, nes 
ten visada trūkdavo tvarkos.

Medžioklės plotų nuomos sutartys reikalavo nemažai atsakomy
bės, nes jose buvo nurodyti ne tik bendro pobūdžio medžiotojų įsipa
reigojimai, bet ir konkretūs reikalavimai: šėryklų, lesyklų įrengimas, gy
vūnų šėrimas, plėšrūnų, valkataujančių naminių gyvūnų naikinimas. 

Ant eilinių medžiotojų pečių buvo užkrauta nemažai prievolių – 
ne tiktai faunos globa, bet ir žvėrienos paruošos. Ar daug me-
džiotojų tais laikais buvo susaistyti šiomis pareigomis?

Po karo medžioklės mastai buvo nedideli. Bebuvo likę apie 90 brie
džių. Kai praėjusio šimtmečio 7 dešimtmetyje briedžių populiacija pa
siekė 3000, nutarta kanopinių žvėrių medžiokles suaktyvinti. Kadangi 
gyvūnai – valstybės nuosavybė, iškilo problema, kaip realizuoti žvėrie
ną ir kokį mokestį už tai imti. Nutarta mokėti po 1 rublį už kilogramą. 
Galiausiai pasiūlyta priduoti žvėrieną į mėsos kombinatą, kuris pinigus 
už mėsą turėtų sumokėti į biudžetą, o medžiotojams atsiskaitytų už 
jų darbą. Gaila, kad pirmi sumedžioti briedžiai turėjo mažą svorį (už 
vieno briedžio mėsą įnešdavo po 46, 64, 72 rub. ir pan.), todėl pasiūlyta 
visus sumedžiotus briedžius pristatyti į mėsos kombinatus. 

Tokiu pasiūlymu susidomėjo plano komitetas, kad briedieną (ir 
ne tik) galima būtų pardavinėti į užsienį ir gauti valiutos. Po didelių 
ginčų medžiotojų draugijoms imta mokėti už visą parduotą mėsą. 
Taip prasidėjo žvėrienos eksportas. Kadangi pradžioje sunkokai se
kėsi, prie medžiotojų draugijos įsteigėme zoocentrą, kuriam pavestas 
ne tik briedienos, bet ir kitos žvėrienos pardavimas. Už visą realizuotą 
mėsą Medžiotojų ir žvejų draugija kasmet papildydavo savo kasą apie 
3 mln. rublių. Ši finansinė injekcija padėjo draugiją pastatyti ant kojų. 
Kasą papildydavo ir mokesčiai už medžioklės bilieto išdavimą bei pra
tęsimą. Draugijos skyriai pradėjo statyti namus, pastatyti galingi faza
nynas ir antynas Panevėžyje, gražiai įrengtos MŽD RT patalpos ir kt.  

(Tęsinys kitame numeryje)

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

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

Geriausios medžioklės 
visuose Pasaulio kontinentuose 
pagal Jūsų pageidavimus

Legalus trofėjų įvežimas: 
gamtosauginių leidimų 
ir veterinarijos sertifikatų 
parūpinimas, muitinės 
procedūrų sutvarkymas

Skambinkite ir mes pasiūlysime 
geriausius variantus!

Kai kurias mūsų medžioklių 
programas rasite: 
www.hunting-world.com
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Žodis skaitytojui

Nematau grėsmių medžioklei Lietuvoje sužlugti

Į žurnalo „Mūsų girios“ klausimus atsako medžiotojas Gediminas Tursa

(Tęsinys. Pradžia – 2014 m. 10 nr.)

Šiaip ar taip medžioklė – tai pramoga, už kurią reikia mokėti. Tad ar įmanoma, kad 
joje nebūtų „lygių ir lygesnių už kitus“? 
Sovietiniais laikais medžioklės ūkis buvo liaudies ūkio šaka, tačiau valdžios atstovai kaip ir 
kitose srityse turėjo daugiau privilegijų. Kai dirbau Gamtos apsaugos komiteto Medžioklės 
skyriaus viršininku, turėjau rūpintis ir tuometinei valdžiai priskirtais medžioklės plotais. Pir-
majame būrelyje medžiojo A. Sniečkus, M. Šumauskas ir kiti, 2-ajame – žemesnio rango 
valdininkai ir t.t. pagal hierarchiją. Lygybė buvo tik tokia, kad nepriklausomai nuo statuso 
visi privalėjo sumokėti mokesčius, panašiais principais buvo nustatomi ir sumedžiojimo 
planai. Vidutiniškai vienam medžiotojui medžioklės plotai siekė apie 300 ha bendro ploto, 
o nomenklatūrai tekdavo net 500-600 ha miško. Be to, pirmųjų dviejų būrelių plotuose 
laikyta daug daugiau žvėrių, kurių valdžios atstovai ne visada sugebėdavo išmedžioti. Gau-
sūs žvėrių būriai, be abejo, niokojo miškus, ypač jaunuolynus. Kildavo pagrįstas nepasiten-
kinimas iš vietinių, ypač iš miškininkų, dėl žvėrių daromos žalos. Kadangi su miškininkais 
stengiamės palaikyti gerus santykius, kai minėtuose plotuose prisikaupdavo ryškus žvėrių 
perteklius, iš dalies apderinęs su valdžia, vienas ar su vietiniais inspektoriais nuvažiuodavo-
me ir medžiodavome. Pasitaikydavo, kad perteklinį kiekį leisdavo vietiniams pamedžioti. 
Sunkiai kildavo ranka daug žvėrių sumedžioti, bet juk reikėjo reguliuoti jų kiekį. 

Pagal medžioklės produktyvumą tuometinėje Sovietų Sąjungoje Lietuva pirmavo. Bu-
dapešte 1979 m. vyko pirma pasaulinė medžioklės paroda. Mane įtraukė į Sovietų Sąjun-
gos delegaciją, nes ekspozicijoje buvo nemažai trofėjų iš Lietuvos. Kelionė buvo naudinga, 
kaip medžioklės žinovui: pasisėmiau daug patirties, ypač iš Vengrijos medžiotojų. Šioje 
šalyje buvo išvystyti valstybiniai medžioklės plotai, kurie duodavo daug pajamų valsty-
bės biudžetui. Jie gausiai medžiojo elnius, danielius, šernus, dirbtinai veisė antis, fazanus. 
Vengrijos pavyzdžiu Lietuvoje vėliau įsteigėme 4 valstybinius medžioklės ūkius. Atsirado 
fazanynas, kuriame auginta 30 tūkst. fazanų, antynas – 20 tūkst. ančių. 

Visais laikais medžioklė buvo nepigus malonumas. Medžioklės valstybiniuose komerci-
niuose ar privačiuose plotuose dabar taip pat labai brangios ir ne kiekvienam įkandamos. 

Būti žveju ir žvejoti daugeliui atrodo savaime suprantama, tačiau to nepasakysi apie 
medžioklę. Kas formuoja visuomenės požiūrį į medžioklę ir medžiotojus? 
Spauda, radijas, televizija. V. Bergas labai vertino gamtos apsaugos darbuotojus, suge-
bančius rašyti. Mums net pavesdavo parašyti bent po vieną straipsnį į spaudą. Gamtos 
apsaugos komiteto iniciatyva sukurta radijo laida „Gamta, medžioklė, žūklė“ buvo labai 

Medžioklė Latvijoje, 2003 m. gruodis (iš kairės: Latvijos prezidentas G. Ulmanis, 
Lietuvos prezidentas A. Brazauskas ir G. Tursa)

Medžioklė su varovais bažnyčioje.
Pagalvojote, kad su baltais peliukais jau bendrauju?
O jūs apsilankykite per hubertines Troškūnų bažny-
čioje.
Ankstų rytą per šventorių ima lietis žalia banga.
Erdvi bažnyčia net braška nuo ją užpildžiusios me-
džiotojų minios.
Į savo atlaidus suplūsta ne tik aplinkinių kaimų ir 
miestelių, bet ir tolimiausių Lietuvos kampų me-
džiotojai.
Nepraleidžia progos ne tik neįprastas mišias išklau-
syti, bet ir į šaunius vyrus akis paganyti būrelis Troš-
kūnų moterėlių.
Ausį glosto malonus aistringo medžiotojo ir šio ren-
ginio sielos, kunigo Sauliaus balsas.
Akį džiugina priešais altorių išrikiuoti žvėrys, o šalia 
jų medžiotojų vėliavos.
Kunigas Saulius laimina susirinkusius ir skelbia mišių 
pabaigą.
Tačiau visi žino, kad tai dar ne viskas.
Netrukus, čia, po bažnyčios skliautais, nuskambės 
varymo garsai.
Garsiausiose pasaulio salėse laukiamas ir godojamas 
maestro Petras Vyšniauskas, kasmet Troškūnuose, 
po šv. Huberto mišių atlieka savo opusą – Medžioklė 
su varovais.
Per dešimt minučių Petro saksofonas priverčia išgy-
venti visą varymo žavesį, intrigą ir dramą.
Ačiū Sauliau. Ačiū Petrai. To, ką savo nuoširdumu pa-
darote Jūs, negali padaryti net brangiausia reklama 
ar propaganda.
Medžioklei valio!

eugenijus TijuŠas
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Nematau grėsmių medžioklei Lietuvoje sužlugti
populiari ne tik tarp eilinių klausytojų, bet 
ir medžiotojų. 

Deja, dabartinėje radijo laidoje „Gam-
ta – visų namai“ pasikeitė tematika. Ne-
kalbama medžioklės, žūklės klausimais, 
didžiausias dėmesys skiriamas tik gamto-
saugai. Man ypač malonu, kad medžioto-
jams skirtos net dvi televizijos laidos „Girių 
takais“ ir „Tauro ragas“. 

Aktyvios veiklos dėka Lietuvos medžio-
tojų ir žvejų draugija tapo gerai žinoma ne 
tik mūsų šalyje, bet ir toli už jos ribų. LMŽD 
yra teisėta Tarptautinės medžiojamųjų gyvū-
nų ir laukinės gyvosios gamtos išsaugojimo 
tarybos (CIC) bei Europos Sąjungos medžio-
klės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų 
federacijos (FACE) organizacijų narė. 

Džiugina Lietuvos medžiotojų pasiekimai 
tarptautinėse ir vietinės reikšmės parodose, 
medžioklinių šunų parodose, elnių kvieslių 
varžybose ir t.t. Didelį įspūdį palieka rajonų 
draugijų, atskirų medžiotojų būrelių šventės, 
gausios eitynės per Šv. Huberto šventę. 

Nepalyginamai pasikeitė ir dabartinio 
medžiotojo išvaizda, daug dėmesio skiriama 
ritualams medžioklės pradžioje ir pabaigoje.

Kai Jums tekdavo rengti medžiokles tuo-
metinės Lietuvos vadovams ir svečiams, 
užsienio šalių politikams, atsakingiems 
valdininkams, ko labiausiai buvo bijoma ir 
ko reikalaujama, kodėl šios medžioklės vi-
suomet buvo pridengtos paslapties šydu?
Atvykstantys svečiai Lietuvai visada buvo 
naudingi. Todėl svečius medžiotojus sąly-
ginai skirstyčiau į dvi kategorijas: politiniai 
medžiotojai bei įvairių respublikai reikalingų 
gėrybių tiekimą užtikrinantys Sovietų Sąjun-
gos valdžios centrinio aparato medžiotojai. 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, tekda-
vo organizuoti medžiokles ir šalies vado-
vų draugams, bičiuliams. Prisimenu, kartą 
siunčia mane V. Bergas į Palangą paruošti 
VDR vadovui Erichui Honeckeriui medžio-
klę. Nuvažiavęs dar tą patį vakarą apžiūrėjau 
plotus. Vienur pastebėjau šernų, kitur – brie-
džių. Rytojaus rytą pasikviečia E. Honeckeris: 
„Noriu šįvakar pamedžioti.“ Atsakiau, kad 
šiandien medžioklė dar neparuošta, o rytoj 
jau bus galima. Pasitikslinau, kokiu laiku 
briedžiai išeina. Paruošėme mano parink-
toje vietoje geras kopėčias ir bokštelį. Kai 
grįžau iš miško, saugumiečiai reikalauja: „Pa-
rodyk, kur vyks medžioklė, mes apsupsime.“ 

Kategoriškai užprotestavau. Saugumiečiai 
nusileido. E. Honeckeriui pranešiau, jog me-
džioklė paruošta. Netrukus nuvykome į vie-
tą. Paaiškinau: „Be penkių devynios štai ten 
pasirodys trys briedžiai. Tačiau Jūsų šautu-
vas briedžiui per silpnas.“ Svečias nesutiko: 
„Kaip tai silpnas? Negali būti. Geras mano 
šautuvas.“ Be dviejų minučių devynios išėjo 
trys briedžiai – patinas, patelė ir jauniklis. E. 
Honeckeris tuoj pat iššovė. Briedžiai stovi. 
Antrą kartą šovė – vis tiek stovi. Tik po trečio 
šūvio patinas susmuko. Sumedžiotą briedį 
pagerbėme eglės šakele. Laimingas E. Ho-
neckeris pripažino klydęs: „Teisus buvai dėl 
mano šautuvo.“

Pagal vokiečių tradicijas žvėrį dar reikėjo 
pagerbti trimitu. E. Honeckeris paprašė jį pa-
duoti, o aš tokio neturėjau... Pamelavau, kad 
liko automobilyje. Supratęs, jog aš išsisuki-
nėju, pasirūpino, kad po trijų dienų iš Vokie-
tijos man būtų atsiųstas sidabrinis trimitas, 
kurį saugau iki šiol.

Lietuvoje medžiojo ir SSRS ministrų ta-
rybos pirmininkas Aleksejus Kosyginas. Jam 
buvau nužiūrėjęs trejų metų šerną, kuris išei-
davo tuo pačiu metu. Išvakarėse atvažiuoja 
manęs patikrinti saugumas ir milicija, išsiaiš-
kinti, kur bus medžioklė. Tokiu būdu mane 
išbandydavo, ar aš nemeluoju. Netikėdami 
tiksliomis mano prognozėmis, aukšti valdi-
ninkai liepė man šerną sumedžioti tiksliai 
pagal laikrodį. Jie patys su A. Kosyginu ža-

dėjo atvažiuoti dešimt minučių pavėlavę. 
Aš taip ir padariau. Tačiau jie pavėlavo dvi-
dešimt minučių. Kito šerno nebuvo – netu-
rėjome kuo pakeisti jau nušautojo. Tad teko 
pasitenkinti ančių medžiokle... 

A. Kosyginas tąsyk nušovė 13 ančių, 3 iš 
jų – vienu šūviu. Jis niekaip negalėjo patikėti 
tokiu stebuklu. Tylėjau, neišsidaviau. Sun-
kiai, bet įtikinome, kad tai jo šūvis. Iš tikrųjų, 
aš buvau išmokęs dubliuoti kito medžioto-
jo šūvį – iššauti tuo pačiu metu. Per elitines 
medžiokles tekdavo griebtis šios gudrybės, 
ir ne kartą... Pasitaikydavo ir iš anksto nu-
šautų žvėrių. Sumedžiodavo ir paslėpdavo, 
o svečiui iššovus atvilkdavo kaip neva jo su-
medžiotą. Dažniausiai vietiniai vadukai taip 
darydavo. Tai vykdavo LKP pirmojo sekre-
toriaus medžioklių metu, nes jis buvo gana 
nepastabus medžiotojas. Aš to netoleravau, 
tačiau greitai buvau nutildytas. Keista, bet 
ne tik jis bet ir kiti nesuprasdavo, jog žvėris 
jau atšalęs. Šitaip neapgautum tik Jo Eks-
celencijos A. Brazausko ir Valstybinio plano 
komiteto pirmininko A. Drob nio – jie buvo 
patyrę medžiotojai. 

Medžioklės ar žūklės metu dažnai pa-
vykdavo išpešti nemažai naudos Lietuvai. 
Kartą organizavome Nemuno žemupyje 
žūklę centrinio banko Maskvoje valdytojui. 
Nuvežiau jį į Krokų Lankos ežerą – sugavo 
13 kg lydeką ir dar keletą mažesnių. Po kiek 
laiko A. Drobnys man sako: „Ar žinai, kiek toji 
žūklė kainavo? Maskva 3 mln. rublių Lietuvai 
papildomai paskyrė.“

Kai Lietuvoje medžiojo SSRS komunis-
tų partijos generalinio sekretoriaus Leoni-
do Brežnevo giminaitis, sąjunginis paruošų 
ministras, briedį su puikiais ragais turėjau 
parūpinti. Po šios medžioklės į Lietuvą buvo 
atsiųsta papildomai keliolika vagonų kombi-
nuotųjų pašarų.

Teko talkinti ir tada, kai Lietuvoje, prezi-
dento A. Brazausko pakviesti, medžiojo Suo-
mijos prezidentas Martti Ahtisaari, JAV prezi-
dento patarėjas prof. Zbigniewas Brzezinskis 
ir kiti aukšti Vakarų šalių asmenys.

Z. Brzezinskis medžiojo mūsų šalyje ne 
kartą, jam Lietuva labai patinka. Maždaug 
prieš dešimtį metų kartu su Z. Brzezinskiu ir 
A. Brazausku medžiojo ir Latvijos preziden-
tas Guntis Ulmanis. Pašilių miške pavyko nu-
šauti keletą šernų. Laimingųjų medžiotojų 
skrybėles papuošėme eglės šakele. Taip nuo 
seno pagerbiami taiklūs šauliai.

Kartu su prof. Z. Brzezinskiu (kairėje)
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Suomijos vadovas M. Ahtisaari taip pat sumedžiojo Lietuvoje ne 
vieną šerną. Žinodami, kad jis sirguliuoja, padarėme jam specialų 
medžioklės bokštelį. Labai malonus, geros nuotaikos žmogus. Po 
šios medžioklės prezidentas A. Brazauskas su grupe buvo pakviestas 
pamedžioti Suomijoje.

Pasak. A. Brazausko, prof. Z. Brzezinskio, M. Ahtisaari pasakojimai 
apie Lietuvą, jos gamtą, žmones buvo pats geriausias būdas prista-
tyti mūsų šalį. 

Sovietiniai vadovai neretai neatsispirdavo aistrai nušauti kuo 
daugiau žvėrių, o vakariečiai santūresni, niekada nesitaiko į vaikingą 
šerno patelę ar elnią su menkais ragais. Nors jie ir pirmieji asmenys, 
valstybių vadovai, bet skirtumas vis tiek yra – kitokie drabužiai, elge-
sys, kultūra, ginklai. Dabartiniai Lietuvos vadovai – ne medžiotojai. 
Žinoma, medžiotojų netrūksta tarp Seimo narių, ministrų ir kitų poli-
tikų, bet juos į medžiokles mielai kviečia medžiotojų klubai, būreliai. 
Dauguma Lietuvoje buvusių reprezentacinių medžioklės plotų jau 
tapo komerciniais.

Jūs visuomet teigėte, kad žvėrys yra valstybės nuosavybė. Po 
ilgų diskusijų, ginčų ši nuostata dabar įtvirtinta įstatymu. Ar 
Lietuvoje medžioklė turi perspektyvas gyvuoti? Ar Valstybė turi 
skatinti medžiotojus vienytis į visuomenines organizacijas?
Per 20 Europos šalių žvėrys yra valstybės nuosavybė. Anglijoje me-
džiojamoji fauna priklauso žemės savininkams, kurie dažniausiai 
susibūrę į kooperatyvus. Be to, Anglijoje per ilgus amžius nusistovė-
jusi aukšta medžiotojų kultūra. Panašiai Švedijoje. JAV medžiotojai iš 
stambių žemvaldžių ar miško savininkų privalo gauti raštišką leidimą 
medžioklei. 

Lietuvoje dabar yra apie 248 tūkst. privačių miško savininkų. Kol 
jie nesikonsoliduos, manau, negalima leisti, kad fauna taptų privati 
nuosavybė. Neturime mes dar tokių gražių medžioklės tradicijų, kaip 
senosiose Europos šalyse. O ir techniškai bei fiziškai būtų sunku susi-
tarti su kiekvienu privačiu miško turėtoju dėl medžioklės ploto nuo-
mos. Mūsų šalyje medžioklės tradicijos taip pat įgauna vis didesnį 
pagreitį, tad nematau grėsmių medžioklei Lietuvoje sužlugti. 

Medžiotojų organizacijos yra tvarkos pagrindas, nemaža dalimi 
nuo jų veiklos efektyvumo priklauso pačių medžiotojų kultūra. Kartu 
su AM joms turėtų rūpėti žvėrių populiacijos reguliavimas, selekcinė 
atranka. Ypač tai aktualu dėl briedžių, elnių. Labai bloga padėtis su 
kurapkomis – trūksta lesyklų, palapinių. Panašiai ir su antimis. Mažai 
dėmesio skiriama plėšriųjų, invazinių rūšių (mangutai, meškėnai) gy-
vūnų medžioklei, valkataujančių šunų, kačių naikinimui. Nors dabar 
medžiotojų kultūra labai pakilusi, tačiau dar išliko ir brakonieriavimo. 
Norėtųsi, kad ateityje vyktų ne primityvios medžioklės išleidžiant už-
augintus voljeruose paukščius iš dėžių, bet tradicinės kurapkų, ančių, 
fazanų medžioklės. 

Mes džiaugiamės saksofonisto P. Vyšniausko sukurtais lietuviš-
kais žvėrių pagerbimo po medžioklės signalais. Reikėtų prašyti pro-
fesoriaus L. Klimkos platesnių duomenų apie lietuviškas medžioklės 
tradicijas. 

Apmaudu, kad iki šiol neturime Nacionalinio medžioklės muzie-
jaus. Nemažai prezidento A. Brazausko trofėjų galima pamatyti Me-
dininkų pilies muziejuje, Juozo Kazicko trofėjų kolekcijos dalis eks-
ponuojama Trakų pilies muziejuje. Skaudu, kad Antanui Truskauskui 
teko didžiąją dalį savo trofėjų eksponuoti Mindūnuose... Juk nemažai 
šalies medžiotojų ne tik trofėjus, bet įvairią medžioklinę atributiką 
padovanotų Lietuvai, finansiškai paremtų. 

Ar daug medžioklės nuotraukų Jūsų šeimos albume? Ar dažnai 
teko medžioti tik su fotoaparatu?
Negaliu pasigirti meniškomis ir aukštos kokybės nuotraukomis. Ne-
turėjau gero fotoaparato, o gal ir dėmesio tam skyriau per mažai, ta-
čiau kartoteką išsaugojau nemažą... 

Kokią medžioklę matote ateityje? 
Labai gaila, bet išsamesnės medžioklės ūkio tvarkymo strategijos kol 
kas dar neturime. Pagirtina, jog po ilgų diskusijų, pagaliau aplinkos 
ministras K. Trečiokas patvirtino Lietuvos stumbrų apsaugos planą, 
kurio nuostatos numato šios rūšies populiacijos tvarkymą. Remiantis 
Vakarų šalių patirtimi, dideles perspektyvas turi tauriųjų elnių, danie-
lių, iš dalies šernų tausojamosios medžioklės, išlaikant šių rūšių ūkiš-
kai leistiną tankumą, naudojant intensyvią biotechnologiją, aptvarus 
ir kitas želdinių apsaugos priemones. Vertas dėmesio ir didelių aptva-
rų įrengimas. Jose galima užauginti puikių trofėjų, vykdyti selekciją. 
Pavyzdžiui, Danijoje 800-1000 ha aptvaruose užauginami kokybiški 
trofėjai, o užsienio medžiotojų turistų paliekami pinigai duoda di-
delę naudą ne tik savininkui, bet ir valstybei. Lietuvoje turėtų būti 
tobulinamos fazanų ir ančių medžioklės, jų veisimas. Gerų rezultatų 
pasiekta veisiant kiškius. 

Tradicinių medžioklių era greit baigsis. Ilgainiui jos užleis vietą 
„žaliosioms“, kai į mišką bus einama ne žvėrių mėsos, o tik įspūdžių, 
adrenalino. Bus medžiojama šautuvais – švirkštais su migdomaisiais 
preparatais. Kai sumedžiotas žvėris užmigs, medžiotojai laimikį išma-
tuos, nusifotografuos su juo. Paskui žvėris pabus ir nueis savais keliais. 
Tikriausiai daug kas juoksis iš šios mano pranašystės, bet taip tikrai 
bus. Kai kuriose šalyse „žaliosios“ medžioklės jau pradėtos rengti. Juk 
maloniau turėti gražią žvėries nuotrauką, negu šerno kailį, patiestą 
prie kojų. Tačiau didžiausias malonumas patiriamas bendraujant su 
gamta – saulės patekėjimas prie vandens telkinio esant rūkui, gražiai 
apsnigtas miškas ilgam palieka neišdildomą įspūdį. Gražūs prisimini-
mai išlieka bendraujant su draugais medžioklėje ir po jos...

Kalbėjosi RiMonDas VasiliausKas

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
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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


