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Ar mokslininkų,
Pastebėjot, už lango jau penkiolikti dvidešimt pirmo amžiaus metai.
Kas gūdžiais dvidešimto amžiaus pabaigos laikais galėjo svajot sulaukt
tokios tolimos ateities.
Koks pranašas tada galėjo išpranašaut, kad dabarty gyvenimas be ,,mobiliako“ ir be ,,internieto“ bus net ne gyvenimas.
Kokia palmira galėjo numatyt, kad mėnulio fazių įtaką jautriajai žmonijos
daliai taip staiga pakeis mobilaus interneto greitis.
Koks futurologas galėjo išmąstyt, kad kiekvienas driskius per ,,veidąknygę“
galės visam pasauliui skleisti gerąją žinią apie nuosavą dvasios ubagystę.
Beje, apie pranašus.
Nors keletas homo sapiens atstovų Paryžiuje labai suprantamai visam pasauliui
išaiškino, kad apie juos tik gerai arba nieko, bet vis tiek.
Pranašavimas tiesus kelias į pripažinimą. To gryniausias įrodymas ne tik tas pranašas, kurio vardo geriau neminėti, bet ir gyvos, šalia mūsų gyvenančios, iš kraujo,
mėsos ir kaulų, palmiros, kasdien, greta savo sukurptų horoskopų, besišypsančios iš
pagrindiniais arba solidžiais save įvardinančių žiniasklaidos grandų puslapių
Kiekvienas, gi, nori to pripažinimo. Negi aš ,,ryžesnis“, kad ir už pačią Moniką Š... iš interneto.
Va ir driokstelėjau. Nepastebėjot!? Juk paskutiniame anų metų „Mūsų girių“ numeryje rašiau, kad Jeruzalėje nei per praėjusias, nei per būsimas Kalėdas nesnigs, o
ant Lietuvos vis tiek kada nors pasnigs.
Ir ką? Nepataikiau?! Kaip pirštu į r..., pardon, į dangų. Kuo ne pranašas?
O supranašėjus pasijutau nei šiaip, nei taip. Vėl ta išsilavinimo kupra ėmė spausti: tu ką, ponas biologe, nežinai, kad pranašystė tai šarlatanų duona!
Ir tada man, kaip būna kai kuriems pranašams, švystelėjo. Gal aš jau hibridinis.
Mokslo išmintis byloja: hibridas - tai mišrūnas. Pavyzdžiui: asilo ir kumelės, vilko
ir kalės, grafo ir kambarinės vaikai. Na, arba gamtininko ir pranašo mišinys.
Jau yra automobilis mišrūnas. Dar baisiau – atsirado karas mišrūnas.
O man, dar labai jaunam pranašui su biologo išsilavinimu, vaidenasi, kad hibridų
jau pilna ir tarp mūsų.
Pavyzdžiui.
Dvidešimt pirmame amžiuje, žmogelis, šiek tiek smuktelėjusiomis treninginėmis
kelnėmis, ginkluotas išmaniuoju, įnirtingai naršo pasaulinį voratinklį, norėdamas sužinoti, ką sausio 25-ąją veikė varlių, sliekų ir grambuolių lervų galvažudys opšrus, anot
devyniolikto amžiaus pabaigos pamiškės bobutės ar dieduko, vargu ar tokį žvėrį kada
mačiusių, tą dieną pasauliui iškilmingai skelbiantis, kokia bus žiemos uodega.
Čia tik žiedeliai...
Jungtinės Karalystės pilietis, šiaip taip pasiekęs ankstyvųjų viduramžių baudžiauninko IQ, naudodamasis moderniausiomis technologijomis, kurias jo bendraamžiai naudojo, pernai nubrazdindami aparatėlį net į kometą, kad išsiaiškintų, kaip
ten iš tikrųjų buvo su Adomu Ir Ieva, visam pasauliui pademonstruoja ,,gracingą“
galvos nurisdinimą žmogeliui, įžeidusiam vieną iš pranašų.
Pranašiškoji mano dalis šnabžda mantrą: atleisk jam viešpatie, jis nežino ką
daro; gamtininko patirtis rėkia ebolos, gripo, afrikinio kiaulių maro virusams ir banditėliams šalia manęs nėra vietos. Kažin, kuri iš jų teisi?...
Na o Jūs, pabandykite sužinoti, ar jau yra teisiųjų tarp vilkus skaičiuojančiųjų.
Malonaus skaitymo.

Eugenijus Tijušas
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Linas Balčiauskas, Laima Balčiauskienė
Gamtos tyrimų centras

vytauto knyvos nuotrauka

Žodis
skaitytojui

nuomonė apie stambiuosius
plėšrūnus jau sutampa?

Plėšrūnai grįižta
Straipsnio autorių nuomone, Europos stambiųjų plėšrūnų – vilkų,
rudųjų lokių, lūšių ir žymiai rečiau pasitaikančių ernių – populiacijos, kurios XX a. pradžioje buvo priartėjusios prie išnykimo ribos
dėl naikinimo ir mažėjančio buveinių ploto, dabar vėl suklestėjo.
Ši išvada padaryta iš duomenų, apimančių visą Europos žemyną,
išskyrus Rusiją ir Baltarusiją. „Teritorija, kurioje nuolat gyvena bent
vienos rūšies stambieji plėšrūnai, Europoje apima 1 529 800 km2
(apie trečdalį žemyninės Europos), o teritorija, kurioje tie gyvūnai
retkarčiais gyvena, didėja“, – nurodoma publikacijoje. Iš minėtų 4
rūšių gausiausi yra rudieji lokiai: šie žvėrys nuolat gyvena 22 šalyse, jų populiaciją sudaro beveik 17 tūkst. individų. Antrąją vietą
pagal gausumą užima vilkai, kurių populiaciją Europos 28 šalyse
sudaro daugiau negu 12 tūkst. gyvūnų. Lūšių 23 valstybėse Europoje gyvena apie 9 tūkstančiai. Mažiausiai esama ernių: Norvegijoje, Suomijoje ir Švedijoje gyvena apie 1250 šių šaltojo klimato
zonos gyvūnų.
Dabartiniu laikotarpiu stambieji plėšrūnai aptinkami tankiai
žmonių apgyventose vietovėse, kur buveinės yra fragmentiškos ir
antropogenizuotos. Nepaisant to, didžioji dalis stambiųjų plėšrūnų
populiacijų atsistatė.
Kaip tai gali vykti? Svarbiausios sąlygos buvo kelios. Miškingumo didėjimas Europoje išplėtė tinkamų buveinių plotą,
žymus kanopinių gyvūnų pagausėjimas – mitybinę bazę (prie
kanopinių gyvūnų gausos atsistatymo daug prisidėjo medžiotojai). Po Antrojo pasaulinio karo daugelyje Europos šalių yra
stabilus laikotarpis. Nors šis veiksnys nevienareikšmiškas: per
politines suirutes ir tuoj po jų neretai padaugėja plėšrūnų, o
kanopinių gyvūnų skaičius sumažėja.

medžiotojų ir „Baltijos vilko“
JAV leidžiamame žurnale SCIENCE prieš Kalėdas paskelbtas straipsnis „Stambiųjų plėšrūnų populiacijų atsikūrimas
šiuolaikiniuose antropogeniniuose Europos landšaftuose“ („Recovery of Large Carnivores in Europe’s Modern HumanDominated Landscapes“). Tarp 76 autorių iš 26 šalių net trys yra iš Lietuvos: L. Balčiauskas (Gamtos tyrimų centras),
V. Balys („Baltijos vilkas“ tarybos narys) ir R. Bunikytė (straipsnio rengimo metu atstovavusi Aplinkos ministeriją).
Straipsnio atsiradimą inicijavo Švedijos žemės ūkio universiteto profesorius Guillaume Chapron, šiuo metu dirbantis
Grimsö laukinių gyvūnų tyrimo stotyje. G. Chaprono darbo tema – plėšrūnų ekologija ir apsauga, populiacijų modeliai, genetika. Tyrimų tikslas – pagerinti stambiųjų plėšrūnų populiacijų valdymą (vilkų pavyzdžiu suvokti svarbiausias rūšies apsaugos ir populiacijų valdymo problemas, įvertinti brakonieriavimo reikšmę, išanalizuoti rūšies
ekologiją antropogeniniame landšafte).
Pagrindinė 3 puslapių apimties straipsnio ir 53 puslapių apimties priedo prie straipsnio išvada – stambiųjų plėšrūnų
populiacijos Europoje atsistatė. Ar tai reiškia, kad ne vienus metus apie vilkų išnykimo galimybę Lietuvoje diskutavę
Gamtos tyrimų centro mokslininkai, „Baltijos vilkas“ ir Aplinkos ministerija sutarė, kad jiems negresia pavojus? Taip
turėtų suprasti visas pasaulis, nes straipsnį vien per pirmą parą perskaitė 0,5 mln. žmonių (taip pat ir komentavo
socialiniuose tinkluose Facebook ir Twitter). Šiuo metu jis patenka į 5 proc. skaitomiausių pasaulyje iš daugiau kaip
2 mln. mokslinių straipsnių.
SCIENCE – vienas svarbiausių mokslo žurnalų, pradėjęs savo istoriją 1880 m. straipsniu apie Vašingtono observatoriją. Šio žurnalo cituojamumo rodiklis (ang. Impact Factor) yra 31,48 – dešimteriopai lenkia tuos žurnalus, kuriuose
dažniausiai spausdinasi Lietuvos mokslininkai. Iki šiol per visą Lietuvos mokslo istoriją tokio lygio žurnale publikavosi tik fizikai ir medikai.
Delfi.lt tikrai ne apie visus mokslinius straipsnius informuoja savo skaitytojus. Apie šitą parašė tą pačią dieną, kai
žinia apie jį pasiekė Lietuvą! Tik keliomis valandomis vėliau, negu patys autoriai, apie tai sužinojo.
(Daugėja vilkų, lūšių ir lokių: http://grynas.delfi.lt/gamta/daugeja-vilku-lusiu-ir-lokiu.d?id=66721710 2014 m.
gruodžio 19 d. 17:14). Tik 176 žodžiai apie daugiau nei pusšimčio puslapių mokslininkų darbą, bet – visgi. Žurnalo
„Mūsų girios“ skaitytojams gal bus įdomu sužinoti kiek daugiau?

Egidijaus Siaurusaičio nuotrauka

Labai svarbu ir tai, kad įstatymai tapo
palankesni gamtosaugai, visuomenei siekiant išsaugoti gamtos vertybes. Šį siekį
palaiko ir stiprios organizacinės struktūros, reguliuojančios miškų ūkį, medžioklę
ir aplinkos apsaugą.
Ką tai reiškia? Pirmiausia tai, kad Europoje galima išsaugoti biologinę įvairovę
nepaisant to, kad tikrai laukinės gamtos
visame žemyne neliko arba jos yra labai
mažai. Antra – stambiųjų plėšrūnų egzistavimui svarbiau už natūralias buveines
yra sugyvenimas su žmonėmis (jų priimtinumas visuomenei). Tai reiškia, kad mitybos grandinės viršūnėje esantys plėšrūnai gali išlikti netgi žmogaus veiklos
stipriai pakeistose buveinėse. Toks sugyvenimas su žmonėmis įgalino Europoje
turėti dvigubai didesnę vilkų populiaciją
(11000 individų) negu Šiaurės Amerikoje
(apie 5500 individų).
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Ronaldo Reuto nuotrauka
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Ką galime pasakyti apie vilkų skaičių Lietuvoje? Nedaug. Tik
tai, kad jų Lietuvoje 1960-1973 m. buvo apie šimtą ar gerokai
mažiau, nors medžiota be apribojimų, netgi mokėtos premijos už
kiekvieną sumedžiotą individą. Šie gyvūnai prisitaikė ir jų gausa
dabar gerokai viršija minimumą, kad ir kaip beskaičiuosi, kaip bekritikuosi apskaitos metodiką ir jos duomenų interpretavimą. Gal
apsiribokime tuo, kad vilkams kol kas išnykti negresia. Tą pripažino ir „Baltijos vilkas“, kurio atstovas, būdamas bendraautoriumi,
neprieštaravo straipsnio turiniui.
Ar vilkų medžioklė – vis dar gamtosaugos problema?
Nepaisant geros dabartinės stambiųjų plėšrūnų būklės Europoje,
konfliktai dėl jų egzistavimo neišnyko. Daugiausia jų kyla dėl daromos žalos (vilkų ir lūšių pjaunamų naminių gyvulių) ir nepagrįstos baimės. Būtent dėl šių dviejų priežasčių prieš 50 ar daugiau
metų šie plėšrūnai buvo beveik išnaikinti didelėje žemyno dalyje.
Galima manyti, kad ir Lietuvoje vilkų priimtinumą daugiausia le-

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: 8 5 2330009,
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mia daroma (ir spėjama) žala, taip pat ir baimė. Palyginus kitų
šalių situaciją, paaiškėjo, kad plėšrūnai gali tapti gilesnių politinių procesų visuomenėje simboliu. Medžiotojai su NVO dėl vilkų sumedžiojimo kvotos nesutaria ne dėl to, kad jų populiacijai
gresia išnykimas ar niekas negresia. Vieniems tai būdas pareikšti
savo nuomonę apie išteklių valdymą, kitiems – populiarumo ar
pripažinimo siekis. Taigi, vilkų medžioklė – jau nebe gamtosaugos reikalas.
Kas toliau?
Vilko apsaugos planas patvirtintas. Klausimas, ar jų Lietuvoje yra
šimtu mažiau ar trimis šimtais daugiau, jau ne esminis Europos
kontekste. Latvijoje vilkų medžiojama daug daugiau negu Lietuvoje ir latvių mokslininkų prognozės apie populiacijos perspektyvas pakankamai optimistinės. Paskutinės vilkų apskaitos
Lietuvoje rezultatai netenkino nei „Baltijos vilko“, nei medžiotojų, nei mokslininkų, nei Aplinkos ministerijos, todėl buvo koreguojami. Kas darys apskaitą šįmet? Medžiotojai kažin ar leisis
mokomi jaunų miestiečių, miškininkams apskaita kainuoja, patys ne vyriausybininkai jos atlikti negali.
Ką gi, manykim, kad plėšrūnų apskaita dabar užsiima vilko
apsaugos plane tą įsipareigojusios institucijos. Medžiotojams
šios prievolės neliko. Ir visgi, žmonės, kurie miške būna labai
dažnai, informacijos apie plėšrūnus turi tikrai daugiau, negu
NVO atstovai.
Pabandėme dar kartą paklausti: kiek vilkų ir kiek lūšių gyvena Lietuvos miškuose? Kaip jau skelbta, tai Gamtos tyrimų centro bei Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos iniciatyva, kurios
tikslas – surinkti duomenis apie vilkų, lūšių (ir rudųjų lokių, kurie
į Lietuvą atklysta, nors nuolatos ir negyvena) paplitimą, skaičių
ir skaičiaus kitimą.
Per pirmąjį mėnesį gauti stebėjimų duomenys nuteikia optimistiškai. Lūšių stebėjimų skaičius 16 (stebėta 17 individų arba
jų pėdsakų), vilkų – 41 (62 individas arba jų pėdsakai). Gavome
netgi duomenų apie lūšių ir vilkų vadas, vieno vilkų urvo vietą,
taip pat ir automatinėmis kameromis nufotografuotų gyvūnų
nuotraukų. Dar per anksti kalbėti apie tokių stebėjimų geografinį pasiskirstymą. Naujausius duomenis, kaip vystosi ši iniciatyva, rasite Žinduolių ekologijos laboratorijos tinklapyje adresu
http://www.gamtostyrimai.lt/lt/users/viewGroup/id.24/pageId.21,
stebėjimo anketą – GTC ir LMŽD tinklapiuose.

Medþioklë

Žodis
skaitytojui
Suk nesukęs uodega, bet gudresnio žmogaus už savo amžiną atilsį bobutę taip ir nesu sutikęs. Beveik visą gyvenimą nugyvenus Laičių dvaro
kumetyne, ji visiems anūkams kalė į galvą: ,,vaikėl, tik nebūk balvonas.“
,,Tarp Skopiškio ir Panemunėlio (Laičiai per vidurį) žmonas švintai vierijo, kad už balvonų prasčiau tik maušiukas – žmogėlis, vidury vosaros su
kapiušonu unt galvos.“
Nepatikėsit, bet esu matęs gyvus visus Dzeržinskio tilto Vilniuje „balvonų“ sargybinius (be kapiušonų). Galit kalt mane prie kryžiaus, bet prieš
porą metų matytas ir girdėtas vaizdelis – tikras šedevras. Turbūt pirmą
kartą ant Lietuvos bandoma įamžinti medžioklinę krašto istoriją. Gedimino kalno papėdėje, greta Vilnelės, vietoje baigiančio dūlėti pastatėlio,
virtusio benamių prieglobsčiu, už medžiotojų pinigus, siūloma pastatyti
paminklą vienintelei nacionalinei šunų veislei – lietuvių skalikui. Tuo pačiu
sutvarkyti ir apleistą aplinką – įrengti dailų ir patrauklų skverą. Leisti negalima neleisti. Už nieką neatsakau, todėl kablelį dedu kur noriu.
Teritorija saugoma valstybės, todėl posėdžiauja, tada dar nesulaukusi
savo tikrosios šlovės valandos, Vilniaus nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo taryba. Panašiai turėjo posėdžiauti vaidilos. Trūko tik smilkalų. Verdiktas: šuva!; ant šventos žemės (kaip tik šalia to „bomžyno“!); niekados!!!
Benamiams pasisekė. Pastatėlis teberiogso iki šiol. Negali labai pykti ant tų šiuolaikinių kultūros paveldo vaidilų. „Balvonų“ apsauga plinta
kaip virusas. Ir ne nuo šiandien. Kažin, kokius apsaugos dirvonus dabar
plėšia tikro kino meno gynėjai palikę gražėjančioje Vilniaus Pylimo gatvėje betono luitą, kažkada išdidžiai vadintą kino teatru „Lietuva“?
Neatsilieka ir gamtinio paveldo sargybiniai. Gamtą saugoti dabar
labai paprasta. Štai vyriokas, gebantis naudotis net išmaniuoju, nufilmavęs pro gulbių būrelį spūdinančią, uodegą pabrukusią lapę (neduok
Dieve, kad negaučiau į „skūrą“ nuo tų baltų žąsinų), nuoširdžiai susirūpina vargšių gulbelių likimu. O nežinoma ūdrų ekspertė skelbia: blogai
ūdrai ant Lietuvos, nebėra švaraus vandens ir ūdrenos labai populiarios.
Visiškai nežinomas ekspertas, vardu anonimas, publikuoja ,,suguglintą“
rašliavėlę apie meškas ir sunkų jų gyvenimą ne tik ant Lietuvos, bet ir ant
pasaulio, nors ten pat esu skaitęs (kaip, beje, ir Jūs mūsų žurnale), kad
krūva tikrų ekspertų galvoja kitaip.
Arba dar. Tūkstančiai internautų (jautriausia žmonijos dalis) puola
rūpintis pirmą kartą jiems parodyto katino manulo, pasimetusio kažkur
centrinės Azijos tyruose, gelbėjimu. Juk taip gera gelbėti kažką, kažkur...
Ir visa tai tik per porą savaičių ir tik viename, kažkodėl pagrindiniu naujienų šaltiniu ant Lietuvos, save vadinančiame portale.
Bet kam tai rūpi? Juk žymiai maloniau skaityti ašarą išspaudžiančias
pasakas suaugusiems internautams apie vėžlių džentelmeniškumą, katės
ir pelėdos, liūto, tigro ir meškos draugystę, arba sensaciją apie žydrą (gink
Dieve, ne ta prasme) katę. Juk tai taip praplečia gamtos pažinimo ribas.
Malonaus skaitymo

				Eugenijus Tijušas
PS. O „nabagai“ kraujalakinis melsvys ir jūros kiaulė, vis dar bandantys tebegyvent ant Lietuvos, laukia nesulaukia jautriųjų internautų širdžių dėmesio. ,,Pasiguglinkit“, bičiuliai.
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Apsauga nuo
Algimantas Kamičaitis

P

raėjusių metų rugpjūčio pabaigoje patvirtintas Vilko apsaugos planas. Tuo reikėtų tik džiaugtis, jei tokie planai būtų sudarinėjami nykstantiems gyvūnams, atsižvelgiant į grėsmes
jų išlikimui, į jų vaidmenį gamtoje.
Šio plano 7.14 punkte akcentuojama, kad „Lietuva 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. 1 – 985 „Dėl Biologinės įvairovės konvencijos ratifikavimo“ prisijungė prie Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvencijos. Šios konvencijos tikslas
yra užtikrinti biologinės įvairovės išsaugojimą ir ją pasirašiusios
šalys įsipareigoja imtis tam reikiamų priemonių.“
Savaime suprantama, apsaugos plano pagrindą sudaro grėsmių, gręsiančių konkrečios gyvūnų rūšies, šiuo atveju vilko, egzistencijai, išaiškinimas – be jo neįmanoma planuoti konkrečių apsaugos priemonių.
Grėsmės vilkui susistemintos, gana išsamiai apibūdintos lentelėje, kurioje išvardytos devynios grėsmės. Iš jų net keturios įvardintos kaip turinčios didelį poveikį, trys – vidutinį ir dvi – mažą
poveikį.
Pati baisiausia grėsmė įvardinta pirmoji, tai „nepagrįstai didelio
limito nustatymas.“
Skaitytojai, kurie gimę ne vakar ar užvakar, gerai žino, kad nuo
neatmenamų laikų iki 2005 m. vilkų sumedžiojimui nebuvo jokių
limitų, o dar anksčiau – ir jokių terminų. Kai vilkų pagausėdavo iki
tokio lygio, kad darydavo žymią žalą medžiojamai faunai ar naminiams gyvuliams, suaktyvėdavo ir jų medžioklė. Jų gausą sumažinus, tuo pačiu ir sumažėjus jų daromai žalai, medžioklė praktiškai
sustodavo, įgydavo atsitiktinį pobūdį. Pokario metais buvo mokamos nemažos premijos. Kasmet sumedžiodavo iki trijų šimtų vilkų,
todėl šių plėšrūnų skaičių pavyko sumažinti iki priimtinų ribų.
Antroji didelė grėsmė įvardinta vienu žodžiu – „brakonieriavimas“. Pirmasis šią grėsmę gana seniai įvardijo, matyt, ją ir sugalvojo, aktyviausias vilkų gynėjas A. Gaidamavičius. Tada galvojau:
žmogus imasi naujos, jam visai nežinomos veiklos, mokysis, šviesis. Dabar matosi, kad pilka realybė niekam nereikalinga, reikia kuo
baisesnių grėsmių ir kuo daugiau...
Jokiam brakonieriui nereikia nei menkaverčio vilko kailio, nei
maistui netinkamos mėsos. Tuo labiau, kad vilką sumedžioti – tai
labai daug sunkaus darbo. Dirbdamas profesionaliu medžiotoju
paskaičiavau, kad sumedžioti vienam vilkui reikia apie pusšimčio
darbo dienų, ir tai ne bet kokių, o tokių, kai gamtinės sąlygos leidžia narplioti vilkų pėdsakus...
Pagal nesenus šveicarų duomenis, vieno vilko sumedžiojimas
kainavo apie 11 000 eurų (Teure Woelfe, Wild und Hund, 23/2014).
Rimta, tačiau dirbtine grėsme reikia laikyti „mitybinės bazės
stoką“. Sparčiai gausėdami vilkai gali išnaikinti kanopinius žvėris.
Jau turėjome situaciją, kai pokario metais beveik poros tūkstančių vilkų populiacija Lietuvos miškuose „ganė“ nepilnai dešimtį tūkstančių stirnų. Briedžių ir elnių buvo beveik nelikę. Todėl
prieš teigiant, kad vilkų populiacijos gausa reguliuojasi savaime
(6.13), reikia atsakyti į paprastą klausimą: kodėl anuomet tie „reguliatoriai“ neveikė.

vytauto knyvos nuotrauka

išgalvotų grėsmių

Vokietijos, kurioje vilkai sparčiai plinta,
patyrimas nelinksmas. Savo gyvenimo vietose jie jau išnaikino ištisas muflonų populiacijas. Biologinės įvairovės ir muflono, kaip
rūšies išsaugojimo tikslais, jau svarstoma
galimybė formuoti šių žvėrių populiaciją kur
nors vilkams nepasiekiamoje saloje...
Maža to, vilkų vaikomi taurieji elniai
susiburia į dideles bandas, pasirenkančias
tokius miškų plotus, kur vilkai negalėtų prie
jų arti prisėlinti, ir čia darantys miškui itin didelę žalą.
Tačiau mitybinės bazės stoką sukuria tik
nepagrįstai maži vilkų sumedžiojimo limitai – vilkų skaičius gausėja sparčiau nei atsistato jų pjaunamų kanopinių žvėrių skaičius.
Tai, kad vilkų sumedžiojimo limitai išnaudojami vos tik prasidėjus medžioklės sezonui,
rodo, kad vilkų iš tikro jau pernelyg daug.
Jei medžiotojai verčiami saugoti vilkus
net ir ten, kur jų įtaka kanopinių žvėrių gausumui pražūtinga, – būtina atitinkamai mažinti ir mokesčius už medžiojamųjų gyvūnų
naudojimą.
O tuose plotuose, kur medžiotojai, siekdami padidinti medžioklės plotų produktyvumą ir kompensuoti dėl afrikinio kiaulių
maro numatomą šernų išnykimą, įveisia danielius, vilkų medžioklę būtina suaktyvinti.
Šiais atvejais vilkų medžioklę draudžiančios

ar ribojančios valstybinės arba vilkus įsimylėjusios nevyriausybinės organizacijos turėtų medžiotojams ne ginčo tvarka padengti
vilkų daromus nuostolius.
Labai blogai, kad vilkų gausa nereguliuojama Vištyčio regioniniame parke (4.34),
jų sumedžiojimui reikia specialaus leidimo.
Šiame plote laikosi pačios vertingiausios Europos tauriųjų elnių populiacijos dalis, todėl
vilkus čia reikėtų visiškai išnaikinti. Na, bet
jei jau visi kiti žvėrys laikomi tik šventojo vilko ėdesiu...
Dar gražiau, kad šventai saugodami vilką, bandome pagausinti ir lūšį. JAV gamtosaugininkai jau atsidžiaugė sėkminga vilko
reaklimatizacija Jeloustono nacionaliniame
parke, nes pastebėjo, kad vilkai išstumia pumas. Gi puma maždaug dvigubai stambesnė
už mūsų miškų katytę. Tai gal ir lūšis – tik vilko „sportiniams interesams“ bei valgiaraščio
paįvairinimui? Gal visai be reikalo paminėta
ta Biologinės įvairovės konvencija? Kai tikrai nykstančią rūšį aukojame klestinčios ir
gausėjančios rūšies labui – veikiame kaip tik
prieš šios konvencijos reikalavimus.
Kol vilkų medžioklė nebuvo griežtai ribojama, vilkų daroma žala nebuvo tokia didelė. Vilkai dar nebuvo pamiršę, kad yra medžiojami, žinojo, kad žmogaus reikia vengti,
nelįsti į kiemus, nepjauti šunų ir naminių

gyvulių, nebuvo ir dar vienos didelės grėsmės – „neigiamo visuomenės požiūrio“. Šį
neigiamą požiūrį ir sukūrė ne kas kitas, o aktyvieji vilkų gynėjai, kurių šokdinami aplinkosaugininkai pradėjo taip limituoti vilkų
medžioklę, kad užaugo jau antra trečia karta
vilkų, visai pamiršusių, kad žmogaus reikia
vengti, nežinančių kas yra medžioklė.
Teigiama, kad grėsmė mažinama nuolat
šviečiant visuomenę. Tačiau vilkai irgi „šviečia“ dešimtimis pjaudami ūkininkų avis, iš
kiemų nešdami šunis. Nieko nuostabaus,
kad vilkų siautėjimo teritorijose gyvenantys
žmonės jaučia pastovią grėsmę. Vilkų gynėjams reikia nusileisti iš didmiesčių dvylikaaukščių, kuriuose gyvendami jie nejaučia ir
niekada nepajus realios grėsmės pavaikščioti žeme, kuria vaikščioja vilkai, pasaugoti
ūkininkų gyvulius ir sodybas, taip sakant,
konkrečiai susipažinti su savo globotiniais.
Tik tada jie supras, iš kur tas „neigiamas požiūris“, ir tikrai susimąstys, kaip jį sumažinti.
Pačios baisiausios grėsmės, kurių poveikis vilkų populiacijai laikomas dideliu,
arba pačių vilkų globėjų sukurtos, arba išgalvotos.
Keistoka ir vidutinė grėsmė – įvardyta
kaip „buveinių stoka ir fragmentacija“. Samprotaujama, kad mažėjant tinkamų buveinių, vilkai užima mažiau tinkamas, labiau
sukultūrintus plotus, daro didesnę žalą,
todėl mažėja jų priimtinumas. Vilko buveinė – miškas. Todėl prieš kokį šimtmetį, kai
Lietuvos miškingumas sparčiai mažėjo, ši
grėsmė tikrai buvo aktuali. Dabar beveik jau
60 metų Lietuvos miškingumas nuosekliai
didėja. Neribojant vilkų skaičiaus, net ir visą
šalį užleidus miškais, vietos jiems vis vien
bus maža.
Teko pastebėti, kad vilkai jau bando įsikurti net nedideliuose – poros trejeto šimtų
hektarų miškeliuose. Tačiau tai tik vilkų gausėjimo rezultatas. Tinkamiausios buveinės
seniai užimtos, susiformavusios gaujos naujų žvėrių neįsileidžia, paaugę jauni žvėrys
ieško sau naujų plotų.
„Trikdymas“ įvardintas kaip vidutinį poveikį turinti grėsmė, kurios aktualumas Lietuvos vilko populiacijai vidutinis. Iš Lietuvoje
gyvenančių stambių žvėrių vilkas trikdymui
atspariausias. Priešingai nei kiti žvėrys, vilkas
nebijo žmogaus veiklos pėdsakų, puikiai supranta, kas kelia pavojų, o kuo galima naudotis. Ten, kur miškai išraižyti keliais, vilkų
apskaita pagal pėdsakus neįmanoma, nes
naktį jie tolimesnius atstumus eina išvažinėtais keliais. Net šūvio garsas jam nedaro
įspūdžio, ramiai gyvena kariniuose poligo/ 2015 / 02
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nuose ar greta jų. Netrikdo jų net ir netoliese vykstanti medžioklė –
šaudo tai ne į juos...
Tikrai rimta grėsmė – „žūtys keliuose ir dirbtiniai plitimo barjerai“. Tačiau ją laikoma turinčia mažą poveikį. Vilkų Lietuvos keliuose
žūva dar nedaug. Kitas reikalas, kad kelių aptvėrimai apriboja ne tik
vilkų, bet ir kitų gyvūnų migraciją, skaldo natūralius arealus. Situacija dar pablogės nutiesus europinės vėžės geležinkelius, kuriuos irgi
teks aptverti. Žinoma, vilkas moka saugoti savo kailį visose situacijose, todėl keliuose jų žūva ir žus mažiau nei kitų žvėrių. Taigi, ir jų
globėjams ši tikra problema nerūpi ir nerūpės.
„Hibridizacija su šunimis“ laikoma vidutinį poveikį turinčia grėsme, kurios aktualumas Lietuvos vilkų populiacijai mažas. Manau,
kad Lietuvoje tokia hibridizacija gali būti dirbtinis reiškinys, todėl
reikėtų griežčiau kontroliuoti vilkų laikymą aptvaruose. Kai vienas
vilkų mylėtojas sumažino savo aptvare laikomą vilkų gaują, man
pavyko (neoficialiai) apžiūrėti septynetą šių vilkų kaukolių. Iš jų neginčijamai vilkiška – vienų viena, kitos – daugiau šuniškos...
Įdomu, kad ligos laikomos vidutine grėsme, kurios poveikis
nenustatytas. Tikrai nenustatytas, nes iki šiol Lietuvoje buvo rūpinamasi vien tik šernų sveikatingumu. „Vilko apsaugos plano priemonių įgyvendinimo planas“ vilkų sveikatingumui taip pat jokio
dėmesio neskiria. Taip kad ir ligotas dvesiantis vilkas vis tiek išliks
šventas ir neliečiamas. Paskutiniais metais teko girdėti kalbų apie
matytus ar sumedžiotus niežuotus vilkus.
Dar praėjusių metų kovo mėnesį senas pažįstamas žurnalistas
Alexander Krah rašė žurnale „Wild und Hund“ (Nr. 6 p. 72), kad iš
15 vilkų gaujos, gyvenančios Saksonijos Altengrabow poligone,
net keturi – niežuoti. Autorius abejoja, ar apiplikę, nušašę vilkai
išgyvens per žiemą. Gaila, nėra ko paklausti, kokia Lietuvos vilkų
sveikata.
Visi puikiai žinome, kad intensyviai medžiojami ir net naikinami
Lietuvos giriose vilkai iki šiol ne tik sėkmingai išsilaikė, bet ir, vos tik
medžioklė susilpnėja, jų skaitlingumas sparčiai auga. Taigi, vilkų gynėjai žaidžia be galimybės pralaimėti: jie visada galės skinti laurus
aiškindami, kad šventieji vilkai išgelbėti nuo visiško išnykimo tik jų
pasiaukojamo darbo dėka.
Tik prisiminkime, kai prieš keletą metų vilkai, kuriems išnyko
sąlyginis refleksas saugotis, žmogaus, kad gali būti medžiojami,
pradėjo iš kiemų nešti šunis, pasigirdo svaičiojimai apie mišrūnus,
nenormalius, sergančius vilkus. Elementarios žinios apie šį žvėrį jau
gerokai primirštos...
Kažkodėl nesusikūrė jokių nevyriausybinių organizacijų, kurioms rūpėtų stumbro ar lūšies, tetervino ar kurtinio, jerubės ar kurapkos apsauga. Tikriausiai todėl, kad šių gyvūnų išlikimui gresia tikros, o ne tariamos grėsmės. Būtini realūs darbai, o ne tuščio triukšmo kėlimas. Gi vilkui, kaip matome, beveik niekas negresia, tereikia
kuo garsiau šaukti, aiškinti, kaip sunkiai dėl jo išlikimo kovojame.
Jokiu būdu nenoriu Vilko apsaugos plano nuvertinti ar sumenkinti. Daugelis gyvūnijos apsaugos problemų yra bendros ir
jų sprendimas būtinas. Reikia džiaugtis, kad bene pirmą kartą keliamas žvėrių praėjimo vietų – žaliųjų tiltų įrengimo būtinumas. Ir
daugelis kitų „Vilko apsaugos plano priemonių įgyvendinimo plane“ numatytų priemonių tikrai svarbios.
Liūdniausia, kad beatodairiškai eskaluodami konfliktines situacijas, vilkų „gynėjai“ gali sukurti ir tikrų grėsmių, kurios gali padaryti
rimtą žalą ne vien tik vilkams. Vilkų gynėjai gal net nežino, kad kai
kuriose šalyse, kur medžioklė draudžiama arba nepagrįstai ribojama, vilkai sėkmingai nuodijami...
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asario 3 ir 6 dienomis, iš Miškų departamento, Generalinės
miškų urėdijos, zonos koordinatoriaus gavę daug raštų ir įsakymų, ėmėme skaičiuoti vilkus ir lūšis. Juose nurodoma, kad
vilkų ir lūšių apskaita bus vykdoma: „esant tinkamoms gamtinėms
sąlygoms“. Iš pradžių tas gamtines sąlygas numatyta derinti vilko
populiacijos apskaitos pagal pėdsakus vykdymo blokuose. Lietuvos teritorija padalinta į 3 didžiulius blokus. Dzūkijos bloke, kuriam
priklauso ir Dubravos EMM urėdija, yra 12 miškų urėdijų, o bloko
teritorija driekiasi nuo Šalčininkų iki Šakių. Žemaičių blokas driekiasi nuo Kauno iki Kretingos, o Aukštaičių – nuo Vilniaus iki Biržų.
Esant tokioms didelėms blokų teritorijoms, „tinkamų gamtinių sąlygų“ nesureguliuosi netgi atskiruose blokuose. Mano galva, Lietuvos
teritorija šiais blokais suskirstyta dirbtinai be jokių vilkų migracijos
stebėjimų. Nors teigiama, kad pilkiai migruoja gana dideliais atstumais, vargu, ar Šalčininkų plėšrūnai gali atklysti į Šakių rajono vilkų
vestuves, o iš pakaunės – į Kuršių nerijos ar Kretingos miškus.
Kadangi nuspręsta vilkų ir lūšių apskaitas vykdyti vienu metu
visoje Lietuvos teritorijoje, betikslis buvo ir blokų koordinatorių paskyrimas.
Pakaunėje „gamtinės sąlygos“ nebuvo palankios stambiųjų
plėšrūnų apskaitai. Sniegas pasitaikė senas ir sušalęs, o gana dideliuose apskaitos maršrutų ruožuose jo iš viso nebuvo. Ryškios vilkų
pėdos buvo įspaustos tik gal prieš savaitę atidrėkusiame sniege.
Todėl anketose teko rašyti, kad pėdsakai „seni“. Kaip vertins tokią
situaciją plėšrūnų skaičiavimo komisija, visiškai neaišku. Gal bus pasirinktas lengviausias ir „Baltijos vilkui“ priimtiniausias spendimas:
nėra sniego, nėra šviežių pėdsakų, tad nėra ir vilkų bei lūšių.
Jeigu apskaitos dienomis nebuvo galima aptikti plėšrūnų pėdsakų dėl nepalankių klimatinių sąlygų, nustatant jų skaičių daugiau
dėmesio reikėtų skirti į anketose užrašytas pastabas apie vilkų stebėjimą ištisus metus. Pavyzdžiui, Dubravos EMM urėdijos Kuro girininkijos miškuose 3-5 vilkai stebėti ištisus metus. „Ovos“ medžiotojų klubo
medžiotojai juos sutikdavo, grįždami iš tykojimo medžioklių, rasdavo
sudraskytų stirnų liekanas. Per apskaitą vasario 6 d. girininkas vargais
negalais įžiūrėjo šviežius vilkų paskrebenimus sušalusiame sniege, o
po 6-tos dienos, iškritus šviežiam sniegui, ryškių vilkų pėdsakų atsirado visame girininkijos miške. Jeigu apskaitos blokai būtų mažesni,
o apskaitos dienas būtų galima nustatyti atskirai kiekviename bloke
priklausomai nuo klimatinių sąlygų, vilkų apskaita gautųsi gerokai
tikslesnė.
Tuose pačiuose Kuro girininkijos miškuose stebėtos ir dvi lūšys.
2013 m. vasarą viena lūšis netgi buvo nufotografuota medžiotojo
prie tykojimo bokštelio, o antroji tuo metu žaidė pievoje kiek toliau
nuo bokštelio (,,Mūsų girios“, 2013, Nr. 8). Įdomu, ar girininkijų apskaitų rezultatus suvedanti komisija pripažins, kad Kuro ar kaimyninėse
girininkijose yra vilkų ir lūšių, jeigu nustatytomis dienomis dėl nepalankių klimatinių sąlygų plėšrūnų apskaitą pagal pėdsakus vykdyti
buvo sudėtinga?
Kelia abejonių ir plėšriųjų žvėrių skaičiavimo pagal pėdsakus
metodika. Ką reiškia girininkijoje sudaryti 9-12 km uždarą maršrutą? Imkime tradicinį kvartalą, kurio ilgoji kraštinė yra 1 km, trumpoji – 0,5 km, o plotas – 50 ha. Galima paimti vieną kvartalų eilę ir

Ar bus vilkų?
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Sušalusiame sniege vilkų pėdsakai
išsilaikė visą savaitę,
bet šviežius buvo sunku įžiūrėti

tada, kad maršruto ilgis būtų 11 km, apeiti reikės tik 5 kvartalus (abiejuose šonuose po 5 km ir galuose po 0,5 km), o apskaitai parinktas
poligono plotas tesudarys 250 ha. Jeigu pasirinksi ilgąja ir trumpąja
kvartalų linijomis apeiti 16 kvartalų (4 linijos po 1 km ir 4 – po 0,5 km),
maršruto ilgis bus 12 km, o poligono plotas 800 ha. Pasirenkant dar
įvairesnes kvartalų išdėstymo konfigūracijas, plotas bus vis kitoks.
Imkime didesnį apskaitos maršrutu apeinamą miško plotą – 800 ha.
Pagal 2013 m. Lietuvos miškų ūkio statistiką, šalyje yra 350 girininkijų, todėl į apskaitą patenkantis miškų plotas bus 280 000 ha. Lietuvoje yra 243 300 ha rezervuotų, 1 077 700 ha valstybinės reikšmės ir 852
600 ha privačių miškų. Iš viso miškų, kuriuose girininkijų darbuotojai
privalėjo skaičiuoti vilkus, susidaro 2 173 600 ha. Vadinasi, apskaita
buvo vykdoma tik 13 proc. miškų ploto. Ar per naktį prieš apskaitos
dieną visi Lietuvos vilkai gali tame apskaitomis apimančiame plote
palikti savo šviežius pėdsakus?
Patys „Baltijos vilko“ atstovai pripažįsta, kad pagal šią metodiką
nustatomas tik minimalus vilkų skaičius: atseit, tiek vilkų Lietuvoje
gyvena tikrai. Tačiau niekas negali paneigti, kad vilkų gali gyventi ir
2-3 kartus daugiau. O nustatant vilkų sumedžiojimo limitus, jų minimalaus skaičiaus tikrai nepakanka, todėl vilkų apskaitos metodiką
būtina tobulinti.
Neteisūs yra Linas Balčiauskas ir Laima Balčiauskienė straipsnyje
,,Ar mokslininkų, medžiotojų ir „Baltijos vilko“ nuomonė apie stam-

biuosius plėšrūnus jau sutampa?“ (,,Mūsų girios“, 2015, Nr. 1) teigdami, kad „medžiotojams šios prievolės neliko.“ Turima galvoje, kad
medžiotojams nereikia skaičiuoti vilkų ir lūšių. Medžioklės Lietuvos
Respublikos teritorijoje taisyklėse nurodyta: „Kasmet iki balandžio
5 d. medžioklės plotų naudotojai Komisijai turi pateikti nustatytos
formos prašymą dėl sumedžiojimo limitų nustatymo
(4 priedas)“. O tame prašyme nurodyta, kad medžiotojų kolektyvai privalo pateikti preliminarų žvėrių skaičių
šiems žvėrims: briedžiams, tauriesiems elniams, stirnoms, danieliams, šernams, stumbrams, barsukams,
vilkams, bebrams, lūšims, kurtiniams. Kad į medžiotojų vykdomas apskaitas reikia atsižvelgti nurodoma ir
Vilko (Canis lupus) apsaugos plane, 2014 m. skyrelyje
Populiacijos dydžio ir paplitimo vertinimas 24.1 punkte: „kasmet medžioklės plotų naudotojų atliekama
apskaita Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje
taisyklėse nustatyta tvarka“. Sprendžiant iš galutinio
vilkų populiacijos gausos nustatymo, į medžiotojų
apskaitos duomenis dėmesys nekreipiamas. Nesuprantama, kodėl
visi šoka pagal „Baltijos vilko“ dūdelę, iš kurios sklinda garsai, kad
medžiotojai dirbtinai kelis kartus padidina vilkų populiacijos gausą.
Medžiotojai nėra nusistatę prieš vilkų egzistavimą Lietuvos miškuose, tik nori, kad jų gausa būtų tinkamai reguliuojama. Laikas paneigti
„Baltijos vilko“ sukurtą mitą, kad medžiotojai nekenčia vilkų ir siekia
visiško jų išnaikinimo. Taip pat nereikia vilkų, kaip ir naminių šunų
bei kačių, laikyti išskirtiniais gyvūnais. Niekam nekliūna medžiotojų
vykdomų kitų žvėrių apskaitų rezultatai, nors elninių žvėrių gausos
reguliavimas, ypač miškininkams, turėtų labiau rūpėti nei vilkų.
Sveikintina iniciatyva į stambiųjų plėšrūnų stebėseną įtraukti visuomenę. Jeigu atsiras aktyvių stebėtojų, manau, ir vilkų Lietuvoje
gerokai pagausės. Tačiau reikia sudaryti formulę, kaip apjungti miškininkų, medžiotojų, rezervatų darbuotojų ir visuomenininkų apskaitų rezultatus. „Baltijos vilko“ propaguojamas minimalus skaičius
netenkina nei medžiotojų, nei gyvulių augintojų.

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
El. paštas felis@takas.lt
skype felishunting
Geriausios medžioklės
visuose Pasaulio kontinentuose
pagal Jūsų pageidavimus
Legalus trofėjų įvežimas:
gamtosauginių leidimų
ir veterinarijos sertifikatų
parūpinimas, muitinės
procedūrų sutvarkymas
Skambinkite ir mes pasiūlysime
geriausius variantus!
Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com

/ 2015 / 02

■ 37

Medþioklë

Plėšrūnai bus skaičiuojami ir kitu būdu
Vaidas Balys

Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“

P

vytauto knyvos nuotrauka

rieš pat Naujuosius metus Lietuvos
medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD)
bei Gamtos tyrimų centras (GTC)
paskelbė, kad pradeda pirmąjį Lietuvoje
neprofesionaliojo mokslo (angl. citizen science) projektą, skirtą stambiųjų plėšrūnų
apskaitai
(http://lmzd.lt/lt/naujienos/projektas-stambiuju-plesrunu-apskaita/,http://
www.gamtostyrimai.lt/uploads/documents/
naujiena.pdf). Projekto idėja yra ta, kad savanoriai (medžiotojai, miškininkai, visi kiti
gamtą stebintys ir joje besilankantys) visus
metus rinks faktus apie stambiųjų plėšrūnų
buvimą, o GTC mokslininkai šiuos duomenis
apibendrins ir analizuos. Bus renkami įvairiausi duomenys: gyvūno stebėjimas, nuotraukos, aptikti pėdsakai ar ekskrementai,
girdėtas balsas, rastos grobio liekanos, įvykę
naminių gyvūnų užpuolimui ir pan. Tikimasi, kad surinkus pakankamai duomenų bus
galima daryti išvadas apie vilkų, lūšių ir lokių
paplitimą, gausą ir jų pokyčius.
Akivaizdu, kad tokia stambiųjų plėšrūnų
apskaitos metodika turi rimtų privalumų
prieš šiuo metu vienintelę alternatyvą – miškininkų apskaitą. Dabartinės apskaitos problemos yra visiems žinomos: per du pusdienius neįmanoma aptikti visų pėdsakų, apskaitos sėkmė labai priklauso nuo oro sąlygų,
o gaunamas rezultatas yra minimalus individų skaičius, kuris kelia daugybę aistrų meto-
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dikos nesuprantantiems. Lietuviškos žiemos
darosi vis mažiau prognozuojamos – vieną
dieną pusto, kitą dieną žolė žaliuoja, todėl
senuoju būdu apskaityti plėšrūnus darysis
vis sudėtingiau. Dėl sniego trūkumo pernai
vilkų apskaita išvis neįvyko, o šiais metais –
ne pačiomis idealiausiomis sąlygomis.
Todėl naujojo projekto idėja yra laiku.
Žinoma, iš pradžių organizatoriai turės kurį
laiką šlifuoti metodiką, bandyti sudominti
kuo didesnę visuomenės dalį, parodyti, kad
idėja veikia. Tačiau sėkmės atveju galbūt pavyktų įvertinti ne tik paplitimą ir gausą, bet ir
šeimų (vilkams) ar patelių su jaunikliais (lūšims) skaičių, plėšrūnų užimamas teritorijas,
populiacijų pokyčių dinamiką.
Sėkmės faktoriai
Nėra abejonių, kad pati idėja tikrai gera, tačiau nuo idėjos iki rezultato ne toks ir trumpas kelias. Taigi, ko reikia, kad projektas būtų
sėkmingas? Visų pirma – o ką gi reikėtų laikyti sėkme. Manau, kad visi sutiks, jog projektas bus vertas dėmesio, jei jo metu pavyks
gauti tikslesnius, patikimesnius arba visiškai
naujus rezultatus, nei kad miškininkų apskaitoje – įvertinti tą patį (gausą ir paplitimą),
tik tiksliau ar patikimiau, arba įvertinti kažką
visiškai naujo, pavyzdžiui, vilkų šeimų skai-

čių. Tačiau nemanau, kad projektą bus galima laikyti sėkmingu, jei jis tik kosmetiškai
papudruos dabartinę medžiotojų atliekamą
vilkų apskaitą, kuri iš esmės tėra medžiotojų
nuomonių apklausa.
Pirma būtina projekto sėkmės sąlyga –
masiškumas. Reikia daug ir įvairių duomenų
apie tuos pačius gyvūnus, surinktų skirtingu
metu ir, idealiu atveju, skirtingų žmonių.
Viso labo trys vienos vilkų šeimos stebėjimai
nebus kažkas geresnio, nei dabar surenkama miškininkų apskaitoje. Daug tų pačių
gyvūnų skirtingo tipo stebėjimų leidžia ne
tik patvirtinti buvimo faktą, bet ir tiksliau
įvertinti jų skaičių (kuris metų bėgyje kinta),
užimamą teritoriją ir panašiai. Kai stebėjimų
yra mažai, iškyla ta pati problema kaip ir miškininkų apskaitoje: kaip atskirti, kur yra tie
patys individai, judantys savo milžiniškoje
teritorijoje, o kur yra visai kiti individai, kuriuos reikia skaičiuoti atskirai.
Antra sąlyga – duomenų patikimumas.
Faktus gali rinkti ir siųsti bet kas, todėl nėra
būdo žinoti savanorio kvalifikacijos šioje
pakankamai specifinėje srityje. Kaip ir suinteresuotumo, nes vieniems gali norėtis pridauginti nemėgstamų, kitiems – primažinti
mylimų žvėrių. Patys duomenys savo prigimtimi savaime yra skirtingo patikimumo lygio.
Vienas dalykas yra nuotrauka (gyvūno ar jo
pėdsakų), oficialiai užregistruotas gyvulių
papjovimo faktas arba sumedžiotas vilkas ir
visai kitas – anketos įrašas, kad kažkas kažkur girdėjo staugimą ar matė devynis vilkus.
Suprantama, kad tokie duomenys turi būti
traktuojami iš esmės skirtingai.
O kaip užtikrinti pakankamą patikimumą,
kad nebūtų analizuojami anekdotai vietoje tikrų faktų? Įprastas sprendimas – kontrolė. Yra
įvairių būdų tai padaryti, o ir patys apskaitos
rengėjai rengiasi daryti papildomus tyrimus
nustatytuose taškuose. Yra ir kitų sprendimų.
Pavyzdžiui, per kelis pirmus metus atsijoti
patikimus ir nepatikimus duomenų teikėjus.
Arba taikyti taisyklę, kad stebėjimas turi būti
patvirtintas kelių nesusijusių asmenų (trys
vieno medžiotojo būrelio medžiotojai nesiskaito). Viena akivaizdu, kad iškeltų rankų
principas – „aš nieko nežinau, neturiu pagrindo abejoti duomenų patikimumu, ir šiaip tik
atlieku matematines operacijas su kažkieno
kito duomenimis“ – nubrauktų bet kokias
pretenzijas į rezultato patikimumą.

Trečia sėkmės sąlyga – korektiškas tinkamų analizės ir duomenų
apdorojimo metodų naudojimas. Kaip miškininkų apskaitoje vilkai
nustatomi ne sumuojant aptiktus pėdsakus, taip ir šiuo atveju ne kiekvienas stebėjimas virsta unikaliu gyvūnu. Patikimesnės išvados gali
būti daromos tik iš ilgalaikių stebėjimų, o ne dviejų – trijų savaičių
duomenų. Bet nemanau, kad turiu mokyti mokytus, todėl daugiau
nebesiplėtosiu.
Ketvirta sėkmės sąlyga – skaidrumas. Jei tai yra visuomeninis
projektas, o ne privatus užsakymas ar uždaras tyrimas, tai visuomenė
tikėsis sužinoti, kas ir kaip daroma su surinktais duomenimis ir kodėl gauti tokie, o ne kitokie rezultatai. Jeigu projektas įsibėgės ir ims
rimčiau pretenduoti pakeisti miškininkų apskaitą bei daryti įtaką gyvūnijos apsaugos sprendimams (taip, ir medžioklei), tai kartelė pakils
dar aukščiau. Tokiu atveju klausimai apie patikimumą, mokslinį metodą ir kitus aspektus tikrai iškils visu rimtumu. Aš žinau mažiausiai
vieną organizaciją, kuri tuo tikrai domėsis.
Žiupsnelis kritikos
Projektas dar tik prasideda ir padorumas reikalauja nepulti kritikuoti, kol jis neįsibėgėjo. Tiesą pasakius, kol kas nėra ką ir kritikuoti, kol
nepristatyti pirmieji rezultatai. Vienintelis rimčiau užkliuvęs dalykas –
faktų rinkimo anketa. Dabartinė anketoje įdėta lentelė (tai juk net ne
lentelė, o sąrašas su rėmeliu) skirta tik vienam stebėjimui, kurį perkeliant į Excel dar reikės ir papildomos „pavertimo“ operacijos. Jeigu
pasivaikščiojimo miške metu aptiksiu tris skirtingas plėšrūnų buvimo
žymes, tai turėsiu siųsti tris anketas arba išgalvoti įvairiausius būdus,

kaip viską sutalpinti į tą lentelę. Šitoks saviveiklinio duomenų talpinimo į neįprastą lentelę triukas jau išbandytas su buvusia miškininkų
anketa. Atrodė, kad pamokos išmoktos, todėl nuoširdžiai nustebau
vėl pamatęs kažką panašaus. Iš kitos pusės, apskaitos rengėjai žada
internetinį registravimą, jei bus daug stebėjimų – tai greičiausiai išspręstų problemą.
Ar tikrai suskaičiuos?
Esu atsargus optimistas. Panašaus projekto tikrai reikia ir jau seniai. O
pasistengus ir viską padarius korektiškai galima gauti labai įdomius
ir naudingus rezultatus. Iš kitos pusės, yra keletas pakankamai rimtų
sąlygų, nuo kurių priklausys projekto sėkmė, ir tikrai nežinau, kiek
jomis bus rūpinamasi. Taip pat neslėpsiu, kad nesu didžiausias apskaitą rengiančių LMŽD ar GTC mokslininkų gerbėjas. Tačiau lai šneka
ne simpatijos, bet duomenys, metodai ir rezultatai.
Šiandien tikiuosi ir linkiu, kad projektas būtų sėkmingas. Nes bent
jau aš asmeniškai noriu sužinoti tikrąją plėšrūnų populiacijų būklę. Ir
noriu, kad diskusijų objektas būtų nebe visiems pabodęs individų
skaičius, bet plėšrūnų apsaugos ir konfliktų su žmogumi problemų
sprendimas. O kai bus pristatyti pirmieji šios apskaitos rezultatai, bus
galima rimčiau vertinti, ar pavyko.
O ar aš pats dalyvausiu šiame projekte ir siųsiu duomenis? Tikėtina, kad taip. Juk plėšrūnų apskaita yra pernelyg svarbus klausimas,
kad jį būtų galima palikti vieniems medžiotojams.
GAA „Baltijos vilkas“ tinklapis

Kuršių nerijos NP –
žvėrių pėdsekystės pamokos
Kuršių nerijos nacionaliniame parke vasario 21-22 d. lankėsi Gamtos
apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ atstovai, kurie norinčius Neringos gyventojus ir nacionalinio parko darbuotojus pakvietė į žvėrių
pėdsekystės kursus bei praktinį žygį. Nors vasario 21 d., šeštadienį,
Neringoje šurmuliavo „Stintapūkio“ šventė, buvo vėjuota, daugiau
kaip 30 žmonių susidomėjo pėdsekyste ir prisijungė prie žygio.
Kadangi jau nebuvo sniego, kuriame geriau matosi gyvūnų palikti
pėdsakai, žygio dalyviams juos pavyko aptikti smėlyje, keliaujant
pamariu palei Parnidžio kopą. Žygio pradžioje dalyviai išklausė instruktažą, kaip reikia skirti vienus pėdsakus nuo kitų, apžiūrėjo gipse
įspaustus pėdsakus. Keliaudami pamariu pėdsekiai aptiko ūdros,
manguto, šerno, stirnos, lapės ir kiškio pėdsakus, išmoko kaip reikia
atlieti rastus pėdsakus. Vasario 22-ąją, sekmadienį, su pėdsekyste

susipažino ir pagilino savo žinias nacionalinio parko darbuotojai.
Jiems surengtas žygis garnių ir kormoranų kolonijoje. Ši vieta išsiskiria unikalia bioįvairove ir kraštovaizdžiu. Žygio metu sekta gyvūnų
pėdsakais, stebėti kiti žvėrių veiklos požymiai. Nukeliavus iki marių
pakrantės pavyko aptikti ir bebro buvimo ženklų.
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija dėkoja Tomui Selickui ir jo komandai už surengtas gamtos pažinimo pamokas, turiningai praleistą savaitgalį gamtoje.
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos inf.
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Žodis
skaitytojui
Gamta savo kūriniams negailestinga, o posakis „išlieka tik stipriausi“ – ne iš piršto laužtas. Išmintis ne mano, bet apie tai vėliau.
,,Kaifavau“ visą balandį.
Kiekvieną rytą, praleistą sodyboj, stebėjau varnėnų gyvenimą.
Tam reikalui turiu iškėlęs beveik keturias dešimtis inkilų.
Ramiai, vyšnių gerbėjai. O man tai kas? Man gražu, o vyšnių aš
nemėgstu.
Kol trobelėm nepasidalinta, tik prašvitus suskrenda šimtinis
choras, sutupia šimtamečių klevų bei liepų viršūnėse ir drioksteli
odę gyvenimui.
O tada prasideda būsto dalybos.
Štai du rytinės saulės apšviesti metalo žvilgesio paukščiai inirtingai brukasi į to paties inkilo landą, susipeša, krenta ant žemės, pakyla, sutupia greta ant šakos ir vėl kartu užplėšia giesmes mergom.
O jau giesmės... Štai kaimyno višta kudakuoja, o va kito kaimyno
trobos netepti durų vyriai girgžda, va strazdas, va kurapkinas iš gretimos pievos, va antis kreksi iš balos pakalnėj... Ir visa tai iš kuklaus
paukštelio burnos, atsiprašau, snapo. Kaip tame linksmame anekdote, ką girdžiu – tą ir giedu. Šnekutis, ką tu jam.
O kai butais jau pasidalinta, prasideda kitos linksmybės.
Štai atskrenda prie namelio „gaspadorius“. Pasipurto plunksneles, sutraukia giesmelę ir šast į vidų. Staiga, kad subildės, kad sučirškės. Net inkilas siūbuoti pradėjo. Pro landą išsiveržia vienas pasišiaušęs juočkis, paskui jį, kibdamas į uodegą pirmąjam, kitas. Ir abudu
čerkšdami nesavais balsais nuvaro į pievas.
Inkilo landoje išnyra patenkintas veidelis geltonu snapu. Purpteli
ant stogo, pasitaiso sukedentas plunksneles ir vėl šmurkšteli vidun.
Matyt varnėnienė.
Gražumėlis! Taip gera ant dūšios.
Kažin, katro špoko špokiukus išperės šita ponia – cvakteli durna
mintis makaulėj. O jos – durnos mintys – pas mane po vieną nevaikšto.
O ką, dūmoju, jeigu taip Angela su Dalia dar šį rudenį padovanotų Vladimirui po špokinyčią. Iškeltų jas vienoje iš savo rezidencijų
ir pavasarį pakviestų abidvi ponias špokų vestuvių padabot. Žiūrėk,
ir atšiltų ne tik globalus, bet ir politinis klimatas.
Vos prieš pora savaičių Bulgarijoj, eiliniame CIC (čia tokia pasaulinė medžiotojų organizacija) susirinkime klausiausi jaunos suomių
mokytojos, medžiotojos; pagyvenusios amerikonės profesorės,
įsimylėjusios medžioklę per savo vyrą; jaunos medžiotojų poros iš
Ispanijos, sukūrusios pažintinį ,,multiką“ apie medžioklę ikimokyklinukams, samprotavimų apie tai, kad nėra geresnės auklėjimo priemonės už tikrą tikros (nors ir žiaurios) gamtos pažinimą.
A! Vos nepamiršau citatos pradžioje.
Smagu, kad tokia racionalia išvada, o ne kibiru ašarų ir seilių,
pasidalino moteriškė viename portale paviešunusi unikalią nuotrauką: bevalant ragus, tarp dviejų medelių įstrigusį ir nusigalavusį
stirniną.
Gamta nuostabi ir išmintinga net ir savo žiaurumu.
Iki artėjančios vasaros.

Eugenijus Tijušas
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Medžioklės Klaipėdos
Algirdas Brukas

P

rūsų genčių apgyventos žemės, tame tarpe ir tos teritorijos, kurios vėlesniais laikais įgavo Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto
pavadinimus, kaip žinome, ilgus šimtmečius nuo kryžiuočių invazijos į Prūsiją (XIII a.) iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos buvo valdomos bei tvarkomos Kryžiuočių ordino, vėliau toje teritorijoje sukurtos
germaniškos Prūsijos valstybės ir galiausiai Vokietijos.
Kryžiuočių ordino invazijos pradžioje riteriams, kaip „šventiems broliams“ žvėrių ir paukščių žudymas buvo draudžiamas. Tačiau greitai šis
ribojimas buvo panaikintas, nes pastebėta, kad medžioklė „lavina ranką
ir akį“. Tad patyręs medžiotojas galėjo tapti geresniu pagonių naikintoju. Tiesa, įvairūs ribojimai riterių luomui buvo palikti. Jie visų pirma lietė
medžiojamos faunos rūšis, nes stambiausiems žvėrims galiojo regalijos
teisė, (t.y. jų medžioklės teise disponavo tik valdovas).
Jau XIV a. prie didžiojo magistro buvo įkurta ordino hierarchijoje
svarbi medžioklės tarnyba. Konradas fon Jungingenas netoli Karaliaučiaus, Štumo ūkyje 1396 m įkūrė medžioklinių sakalų mokyklą. Sakalai
šiai mokyklai buvo gaudomi Kuršių nerijoje. Šioje mokykloje paruošti
sakalai tapo reikšmingu senovinio eksporto objektu, o taip pat naudoti kaip labai brangi dovana diplomatiniuose kontaktuose. Ilgalaikės
riterių medžioklės dažniausiai vykdavo organizuotai, vadovaujant vyriausiam didžiojo magistro medžioklės pareigūnui. Jų metu būdavo
paruošiamos nemenkos žvėrienos atsargos. Atvykusiems riteriams belaukiant žygių į pagonių žemes pradžios, medžioklė buvo svarbi pramoga. Kad riteriai per daug neįsijaustų į žvėrių medžioklę ir neužmirštų
pagrindinės prievolės – pagonių medžioklės, didysis magistras Ulrichas
fon Kniprodė buvo uždraudęs riteriams laikyti daugiau kaip po vieną
medžioklinį šunį.
Kalbant apie po Žalgirio pergalės sekusį šimtmetį, kol tęsėsi ilgametė diskusija dėl galutinių sienų tarp Lietuvos ir Ordino, pasienio plotuose, esančiuose kairiajame Nemuno krante, maždaug tarp Nemuno
upės ir Vištyčio ežero, vyko iš abiejų pusių medžiotojų reidai į ginčijamą
teritoriją ar net į aiškiai svetimas žemes. Buvo nemaža kruvinų konfliktų, yra užfiksuotų vienos ir kitos pusės skundų dėl medžioklės laimikių
konfiskavimo.
XVII-XVIII a. prūsų diduomenės medžioklės šiame jų valstybės pakraštyje nesuklestėjo dėl jo geografinės padėties bei dėl žemės nuosavybės savitumų. Natūraliai čia daugiau galimybių reikštis turėjo vidurinės klasės gyventojai, valstiečiai.
Prūsiškieji teisės aktai valstiečiams draudė medžiokles maždaug
nuo XV-XVI a. sandūros. Anot tuometinių teisės korifėjų, taip buvo daroma pačių valstiečių naudai, nes jie nesugebėjo saugiai elgtis su šaunamaisiais ginklais, o pomėgis medžioti valstietį atitraukdavo nuo rūpinimosi
ūkininkavimu. Tiesa, atvykstantiems naujiesiems kolonistams Ordino
komtūras išduodavo medžioklės leidimus tiems žvėrims, kurie nebuvo regalijų subjektai. Taigi, viduriniajam gyventojų sluoksniui, įskaitant
miestelėnus, buvo likusi vidutinė ir mažoji medžioklė.
Prūsijoje – bene ilgiausiai Europoje – iki 1772 m. už brakonieriavimą grėsė mirties bausmė, nors nuo 1573 m. mirties bausmės buvo galima išvengti sumokant iždui solidžias išpirkas. Pavyzdžiui, už 6 jaučius
brakonierius galėjo išvengti kartuvių, bet ne visi pasmerktieji galėjo
tiek jaučių turėti.

krašte istoriniai štrichai
Briedis Baltijos jūroje

Feodalinės privilegijos medžioklėje galutinai išnyko tik demokratėjant visuomenei po 1848 revoliucinių įvykių. Tada pradėjo kurtis
medžiotojų organizacijos. 1875 m. susirinkę 133 medžiotojai iš skirtingų žemių įkūrė vieningą Vokietijos medžiotojų sąjungą, kuri jau
1878 m. turėjo apie 125 tūkst., o 1923 m – 250 tūkst. narių. Klaipėdoje
medžiotojų sąjunga veikė nuo 1887 metų. Vokietijoje ir dabar ši medžiotojų organizacija yra jų pasididžiavimas.
Nemuno delta, Kuršių nerija ir kairiajame Nemuno krante buvę
panemunių miškai bei kiek tolėliau (į vakarus nuo Vištyčio) esanti
Romintos giria medžioklės prasme vokiečiams buvo labai įdomus
objektas. Nemuno deltos pelkėtuose miškuose išsilaikė nemaža
briedžių populiacija netgi XIX a., kai grėsė išnykimas kitose Vokietijos vietose. Romintos girioje gyveno gausi elnių kaimenė. Šios vietos
amžiais traukė šalies valdovų ir jų svečių dėmesį. Prūsijos kunigaikštystės (1525-1701 m.) laikais čia buvo pastatytas pirmasis medžioklės
dvaras, įkurtos kunigaikščių medžioklių ir miškų tarnybos. 1748 m.
aptvertas didžiausias to meto Europoje apie 2500 ha žvėrynas, 18851890 m. pastatyta ištaiginga medžioklės pilis, o kiek vėliau ir koplyčia
medžioklės globėjui Šv. Hubertui. Pagal Vokietijos kaizerio Vilhelmo
II-ojo sumedžiotą elnią buvo nulieta stovinčio elnio skulptūra. Hitlerinės Vokietijos metais Romintos giria išliko išskirtine nacių vadų
medžioklės vieta. Reicho kancleris Hermanas Geringas, kuris faktiškai
buvo medžiotojas Nr. 1 (A. Hitleris nemedžiojo), čia pastatė puošnius
medžioklės namus. Jam priklausė šioje girioje sumedžioti ir aukščiausiu balu pasaulyje įvertinti tauriojo elnio ragai. Be to, girioje dar veisėsi
kurtiniai, išliko gausi tetervinų populiacija. Kitos smulkiosios faunos
gausumas buvo panašus kaip ir Lietuvoje ar nežymiai didesnis.
Panagrinėkime detaliau medžioklės specifiką Klaipėdos krašte
XX a. pirmoje pusėje.
Nors Klaipėdos kaštas buvo tolimiausias Prūsijos valstybės pakraštys ir čia priverstinės asimiliacijos procesai buvo kiek silpnesni, vis tik
per ilgus šimtmečius dauguma vietos gyventojų XX a. pradžioje jau
buvo pilnai ar dalinai asimiliuoti, susimaišę su čia atkeltais vokiečių
kolonistais. Tiek ši aplinkybė, tiek ir daugelis kitų peripetijų nulėmė tai,
kad po Pirmojo pasaulinio karo, kraštą 1923 m. sugrąžinus Lietuvai, jam
buvo palikta plati autonomija, o vėliau vis labiau įsigalėjo nacių kurstomos nelojalumo Lietuvos valstybei nuotaikos. Miškų ir medžioklės
reikalų tvarkyme paliko galioti dauguma vokiškų teisės aktų ir absoliuti
dauguma buvusių pareigūnų. Miškų ir medžioklės klausimus reguliavo

Klaipėdos krašto direkcijos sudėtyje funkcionavusi valstybinių miškų
tarnyba. Jos dauguma pareigūnų, pradedant girininkais, sudarė vokiečių miškininkai. Bandymai šią tarnybą bent kiek labiau sulietuvinti
(1934-1936 m.) realių rezultatų nedavė, o 1938 m. pavasarį kraštas vėl
buvo prijungtas prie Vokietijos iki 1945 m. Klaipėdos apskrityje dirbo
ir aukščiausias vietos medžioklės reikalų tvarkytojas – vyriausiasis apskrities jėgeris. Ketvirtame XX a. dešimtmetyje juo buvo Kurtas Baltceris
(Kurt Baltcer) – nepralenkiamas šaulys ir, kaip bebūtų keista, prolietuviškai nusiteikęs žmogus. Tačiau Fortūna jam nebuvo maloninga: per
kažkokias varžybas stipriai susižalojo, krisdamas nuo žirgo, ir savo karjerą anksti užbaigė, atguldamas amžinajam poilsiui netoli Šernų miško,
Strangų dvaro sode (1902-1941 m.).
Nagrinėjant medžioklės specifiką, reikia pabrėžti, kad lyginant su
nepriklausoma Lietuva bei Vilniaus kraštu, čia buvo griežčiausia teisinė sistema, pakankamai gera praktinė faunos apsauga nuo brakonieriavimo ir gausesnės žvėrių populiacijos. Įdomus, pavyzdžiui, toks
faktas: vien 1926- 1932 m. iš Klaipėdos krašto gyventojų buvo konfiskuoti 224 medžiokliniai šautuvai (arba vidutiniškai per metus po
32 šautuvus), už tai nubausti 225 gyventojai. Dar įdomesnis dalykas,
kad šių šautuvų atėmimas dažniausiai nesisiejo su brakonieriavimu,
o tik su neturėjimu leidimo ginklui laikyti.
Klaipėdos krašte 1907-1934 m. galiojo vokiečių 1907 07 15 priimtas Medžioklės įstatymas, nuo 1934 01 19 veikė kitas, kuris pilnai
neįsigaliojo likusioje Lietuvos dalyje net per 1941-1944 m. vokiečių
okupaciją. Tai buvo gerokai progresyvesnis teisinis dokumentas nei
Lietuvoje galiojęs ar Vilniaus krašto lenkiškasis įstatymas. Vokiečių
teisė itin rūpinosi faunos apsauga sudarė prielaidas brakonieriavimo minimizavimui. Įstatyme buvo įteisintas privalomas medžiotojų
asocijavimasis, taip pat rasti kompromisai tarp medžiotojų ir žemių
savininkų. Be to, esant reikalui svarbius nutarimus medžioklės klausimais galėjo priimti ir priiminėjo pati Klaipėdos krašto direkcija. Pavyzdžiui, 1925 m rugsėjo 25 direktorija uždraudė briedžių medžioklę
ir už šio reikalavimo pažeidimą nustatė griežtas bausmes: įkalinimą
nuo 1 mėnesio iki 1 metų arba piniginę baudą nuo 3000 litų iki 15000
litų. Vėliau padaugėjus žvėrių buvo leidžiamos briedžių selekcinės
medžioklės, bet su miškų tarnybos palyda.
Klaipėdos krašte, sprendžiant pagal atskiras kronikines žinutes,
planinėje smulkiosios faunos medžioklėje vienam medžiotojui tekdavo apie 2 nušauti kiškiai. Ketvirtame XX a. dešimtmetyje čia gana
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staigiai pagausėjo briedžių ir, skaičiuojant su visa Kuršių nerija, gyveno 150-180 šių žvėrių. Kasmet selekciniais principais leista nušauti
po 10-30 breidžių. Pavyzdžiui, 1933 m. direkcija leido, palydint miškininkui, nušauti 13 briedžių. Už nušautą briedį buvo mokama pagal
laimikio svorį (už 1 kg – 25 centai). Kasmet direktorijos patalpose
buvo organizuojama nušautų briedžių ragų paroda. „Mūsų girių“ kronikinės žinutės autoriui pulk. Liormonui leista 1932 m. nušauti briedį
Preilos girininkijoje. Jis su miškininku Martynu Graudušu tinkamą šovimui briedį rado per 5 valandas. Medžiotojas pasirinko vieną iš buvusių dviejų su didesniais ragais ir priėjęs 35-40 m atstumu su kulka
iš lygiavamzdžio šautuvo nušovė. Likęs nešautas briedis paėjęs apie
50 žingsnių sustojo ir apie pusvalandį žiūrėjo, kaip buvo dorojamas
nušautasis.
1935 m. gegužės mėn. surengta 1934/35 metų sezone nušautų Klaipėdos krašto briedžių ragų trofėjų paroda. Sumedžioti 23 iš
skirtų nušovimui 30 briedžių patinų. Pristatyta į parodą 17 trofėjų,
iš jų 7 briedžiai buvo nušauti Kuršių nerijoje, 6 – Gudelių ir 2 – Kulių
girininkijose. Tik vieni ragai buvo mentiniai, o kiti – šakiniai. Be patinų nušautos netinkamos tolimesnei veislei ir 8 briedės. Iš viso tame
sezone nušautas 31 briedis. Tačiau tuometinės Lietuvos medžioklės
statistikoje Klaipėdos krašte gyvenantys ir sumedžioti žvėrys nebuvo
apskaitomi.
Prijungus Klaipėdos kraštą prie reicho, čia dažnai atvykdavo pamedžioti jo aukštieji pareigūnai. Pavyzdžiui, paskutinė Eriko Kocho
organizuota kurtinių medžioklė Karšuvos girioje vyko 1944 m. balandžio 19-20 d. griežtos konspiracijos sąlygomis. Ją aprašė Kurtas
Dykertas ir Horstas Grosmanas knygoje „Kova dėl Rytprūsių“. Tąkart
E. Kochas nenušovė girioje nei vieno kurtinio...
Tarpukaryje Kuršių nerijoje be briedžių medžioklės dar buvo du
išskirtiniai ir labai archajiški su medžiokle susiję dalykai. Tai varnų
gaudymas medžiokliniais tinklais, panaudojant prijaukintas varnas,
ir medžioklinė sakalininkystė. Varnų gaudymo technologija detaliai
aprašyta „Medžiotojo“ žurnalo 2 nr., o taip pat ir „Mūsų giriose“. Gaudytojų taip pat buvo daug, o varnų traukimo metu net labai daug.
Sugauti nemalonūs paukščiai buvo sūdomi ir vežami parduoti į Klaipėdą bei į Karaliaučių. Varnų gaudymo leidimas kainavo 5 litus.
Kur kas egzotiškesnis dalykas buvo nerijoje veikusi medžioklei
naudojamų sakalų ir vanagų mokykla. Joje dirbo buvęs Rasytės
paukščių žiedavimo stoties vedėjas, savo gyvenimą ornitologijai
pašventęs prof. Johanas Thienemanas (1863-1938). Profesoriaus
tvirtinimu, paukščių traukimo per neriją metu tuomet kasdien praskrisdavo 12 ir netgi daugiau sakalų keleivių, kurie medžioklinėje
sakalininkystėje buvo ne ką prastesni už šiaurėje perinčius medžioklinius sakalus. Prof. J. Thienemano patirtis rengiant Kuršių nerijoje
medžioklei sakalus ir kitus plėšriuosius paukščius aprašyta 1932 m.
„Medžiotojo“ 14 nr. straipsnyje „Medžioklė su sakalais“. Labai gaila,
kad mūsų laikais Kuršių nerijos nacionalinis parkas nieko gero nenuveikė bandydamas Neringoje atgaivinti egzotiškas medžioklės rūšis
ir panaudoti jas invazinių paukščių rūšių gausumo reguliavimui.
Klaipėdos krašte 1939 m. atlikti solidūs ir sėkmingi elnių reaklimatizavimo darbai Viešvilės – Smalininkų miškų masyve, juos atkėlus iš
kairiajame Nemuno krante buvusių Trapėnų miškų. Visą elnių sugavimo, pervežimo ir pripratinimo prie naujos vietos operaciją detaliai
aprašė laikraščio „Memeler Dampfboot“ 1981 m gruodžio numeryje
Martinas Belgradas, 1932-1942 m. dirbęs Viešvilės miškų urėdu. Šio
straipsnio santrumpa įdėta 2004 m. išleistoje knygoje „Jurbarko miškų
urėdija: praeitis ir dabartis“. 1939 m. pabaigoje Trapėnų miške įrengtame specialiame gaudomajame aptvare, kuriame elniai buvo šeriami,
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o aptvaro plotas palaipsniui mažinamas, sugauta 10 elnių. Patalpinus
juos į atskiras dėžes, sunkvežimiu pervežti į specialų pripratinimo aptvarą Viešvilės miškų urėdijos Žardelių girininkijoje. Šiame aptvare,
turinčiame įrengtas šėryklas bei girdyklas, jie išbuvo iki birželio, kol patelės susilaukė jauniklių. Tada aptvaras buvo išardytas ir banda išleista į
laisvę. 1944 m rudenį banda jau buvo padidėjusi nuo 10 iki 40 elnių.
Pokaryje jų populiacija kiek sumažėjo, bet pasibaigus suirutėms
ėmė gausėti ir išplito ne vien Karšuvos girioje. Apie šią sėkmingą elnių
reaklimatizaciją nepastebėjau aprašymų mūsų medžiotojiškoje literatūroje. Gal sąmoningai nutylima, kad ją darė vokiečių specialistai?
Tarybų valdžios metais šiame krašte buvo susiformavę ir grandiozinės briedžių kaimenės, o gausiuose vandenyse ne tik traukimo
metu klegėjo vandens paukščiai. Tokia gamtinė aplinka tiesiog pati
savaime vertė steigti įvairaus rango saugomas teritorijas ir nomenklatūrinių medžioklių užkampius. Todėl sklandė tikros ar pramanytos
apie tokias medžiokles istorijos: „Nušovėme 15 briedžių ir pašovėme
besisvečiavusį Kaliningrado srities medžioklės apsaugos inspektorių, bet
viskas pasibaigė tyliai...“
Naujieji lietuvaičiai irgi keletą metų neblogai tyliai pasišaudė,
„sureguliuodami“ ne tik briedžių, bet ir daugelio kitų gyvūnų skaičių
giriose. Vėliau viskas nuėjo į bendrą visai Lietuvos respublikai būdingą rutiną, kuri, valdoma tvirtos rankos iš sostinės, energingai veikia, kad Nemuno deltoje neliktų jokių regioninių savitumų ir visokių
„ružavų svajonių“ apie istorinių medžioklių su lankais, arbaletais ir
kitokiais senoviniais ginklais atgaivinimą arba apie egzotiškas medžiokles su plėšriaisiais paukščiais Kuršių nerijoje. Kol nacionalinio
parko direkcija ginčijosi su vietos medžiotojais, apie tai, kiek Nidos
gatvėse galėtų būti ,,elgetaujančių“ šernų, ir aiškinosi, kaip žiauriai
medžioklės bokšteliai ir pati medžioklė gali darkyti šventą nerijos
kraštovaizdį, savąją kraštovaizdžio ir gyvosios gamtos reguliavimo
tvarką įvedė kormoranai, o pastaruoju metu prie jų jungiasi ir nežinia iš kur atkeliavę meškėnai.
Tiesa, pastaraisiais metais gausėja žmonių, suvokiančių, kad Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto istorija – tai ne vien 7 šimtmečius
trukę karai tarp baltų, germanų ir slavų, bet normali įvairiaspalvė šios
žemės istorija, turinti savo kultūrines bei gamtines vertybes, kurias
reikia pažinti, gerbti ir saugoti. Dalis tų vertybių tenka miškininkų ir
medžiotojų žiniai bei globai.

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
El. paštas felis@takas.lt
skype felishunting
Geriausios medžioklės
visuose Pasaulio kontinentuose
pagal Jūsų pageidavimus
Legalus trofėjų įvežimas:
gamtosauginių leidimų
ir veterinarijos sertifikatų
parūpinimas, muitinės
procedūrų sutvarkymas
Skambinkite ir mes pasiūlysime
geriausius variantus!
Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com

Medžioklė

Gegužė buvo nuostabi. Jums buvo vėsu? O man ne.
Pirmą kartą, kaip išprotėję, žydėjo mano sodintos trešnės. Pirmą kartą mačiau ragais susikibusius stirninus.
Kažin kelintą kartą Čekijoje mėgavausi, kai margatautė bendraminčių minia varvina seiles prie lietuviško elnio rekordinių
ragų.
Pirmą kartą Delfi dėka (http://grynas.delfi.lt/aplinka/suzinojezmoniu-nuomone-apie-medziokle-nustebo-ir-medziotojai-ir-juoponentai.d?id=67979626) sužinojau, tikiuosi kartu su jumis, kad
tautiečiai nėra visiškai ,,nužaliavę“ ir dauguma jų pripažįsta medžioklę teisėtu pomėgiu. Bet yra ir kitaip manančių. Paprašytas
pakomentuoti DELFI užsakymu šiemet balandžio 17-25 d. atliktos
visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ apklausos rezultatus, gamtosaugininkas Andrejus Gaidamavičius teigė:
,,...Nustebino ir nuvylė didelis palaikančių medžioklę procentas, ko nepasakytum skaitydamas komentarus po straipsniais
apie medžioklę. Dar prieš kurį laiką buvau įsitikinęs, kad jei medžioklės klausimu Lietuvoje įvyktų referendumas, tai medžiotojai
jį pralaimėtų. Tačiau visuomenė materialėja, darosi vis labiau pragmatiška, vartotojiška ir gamta vertybių sąraše užima vis žemesnę vietą“. Anot jo, įvyko metamorfozė, panašiai kaip vyrus ištinka
„viduriniojo amžiaus krizė“.
A. Gaidamavičius toliau samprotauja, kad ,,...moterys dažniau
nei vyrai nepritaria medžioklei ne tik dėl to, kad yra jautresnės, bet
dar ir dėl to, kad medžioklė dažnam vyrui yra geras būdas pabėgti nuo savo žmonos, kaip yra aprašoma eksmedžiotojo Zenono
Kručinskio knygoje „Dažai ar kraujas“. Dėl to dažnai išyra šeimos,
nes dėl šio brangaus užsiėmimo nukenčia ir dėmesys šeimai, ir
šeimos biudžetas...“
Pirmą kartą turiu moralinę teisę viešai kreiptis į Andrejų
Gaidamavičių, mano rašliavose retkarčiais įvardinamą, kaip visų
gamtos reikalų žinovą.
Tamsta Andrejau Gaidamavičiau...
Beje, kodėl tamsta? Tamsta yra mano pirmoji mokytoja.
Tamsta yra ,,zemliokas“ dr. Rimantas Baleišis užkrėtęs mane
medžiokline ,,zaraza“. Tamstos buvo Anapilin iškeliavę aistringi
medžiotojai, mano mokytojai: doc. Augustinas Mačionis ir tautos
numylėtinis prof. Ričardas Kazlauskas.
Pone Andrejau Gaidamavičiau, Jūs, viešai paskelbęs, kad medžioklė ardo šeimas, įžeidėt mane ir mano artimiausius žmones.
Įžeidėt mano žmoną, ketvirtą dešimtmetį gyvenančią su bepročiu, kuris ne tik medžioja, bet dar ir visokius medžioklinius ,,balaganus“ organizuoja. Įžeidėt mano dukrą, kurios pasirodymas
medžiokliniuose renginiuose greta tėvo sukelia audrą stiklinėje.
Įžeidėt mano sūnų, nuo vaikystės tampytą po medžiokles ir tapusį medžioklės gurmanu.
Bet aš Jums atleidžiu...
PS. Smagios vasaros ir malonaus mano bičiulio dr. Aliaus Ulevičiaus ypatingo rašinio skaitymo.
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Rekomendacijos
Dr. doc. Alius Ulevičius
Vilniaus universitetas

Aliaus Ulevičiaus nuotrauka

Žodis
skaitytojui

1 pav. „Bebrų langas“ miške. Prieš keliolika metų bebrai patvenkė mišką,
medynas nudžiūvo ir susiformavo vertinga šlapynė. Čia gausu paprastųjų
žalčių, veisiasi į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti skiauterėtieji tritonai.

B

ebrų daromos žalos mastas ir pobūdis labai priklauso nuo to, kokio tipo vandens telkiniuose šie žvėrys gyvena. Vandens tėkmių
debitui viršijus 0,5 m3/s, bebrų užtvankų statymo tikimybė kardinaliai sumažėja. Didesnis bebrų žalos mastas yra mažuose tekančiuose
vandens telkiniuose – melioracijos kanaluose, upeliuose.
Lietuvoje bebrų žala fiksuojama apie 20 proc. bebraviečių, kurios priskiriamos žalingomis (žr. lentelę) dėl pakenkimų melioracijos sistemoms
(26 proc.), užtvindytų miškų (apie 22 proc.) ir žemės ūkio naudmenų
(apie 13 proc.), nugraužtų vertingų medžių (apie 7 proc.). Šie duomenys
gauti, apklausus 2004 m. šalies medžiotojus.
Lentelė. Bebraviečių priskyrimo žalingoms argumentai Lietuvoje 2004 m.

Argumentai
Žala melioracijos sistemoms
Užtvindytas miškas
Užtvindytos žemės ūkio naudmenos ir naudojamos pievos
Nugraužti vertingi medžiai
Kita žala miškui
Viso:

Bebraviečių dalis
Vnt.
%
1417
33,2
1191
27,9
699
16,4
394
9,2
561
13,3
4262
100,0

Bebrų žalos įvertinimas yra probleminis. Dėl ūkinių interesų miškininkai, melioratoriai, ūkininkai bebrų žalą linkę padidinti, o ekologai ir
gamtosaugininkai – sumažinti. Ryškus pavyzdys yra miškų užtvindymai,
dėl kurių miškų masyvuose atsiranda vadinamieji ,,bebrų langai“ (1 pav.).
Ūkine prasme žala akivaizdi, o gamtosaugos požiūriu tokia bebrų veikla
vertinga.
Kitas pavyzdys – melioracijos sistemos. Didelė dalis neatnaujinamų
kanalų paseno, befunkcionuoja. Bebrai tik pagreitina jų renatūralizaciją.
Kitas dalykas, kuomet bebrai gadina tebefunkcionuojančius pagrindinius kanalus. Kad užtikrintų gerą drenažo sistemų veikimą, melioratoriai

bebrų daromai žalai sumažinti

periodiškai ardo bebrų užtvankas magistraliniuose kanaluose. Bet dažnai gaunamas
laikinas efektas – bebrai po kiek laiko užtvankas vėl atstato.
Atvirų vietų melioracijos kanaluose žymiai svarbesnė yra profilaktinė bebrų atgrąsymo priemonė – neleisti kanaluose augti
krūmams. Praktiškai kanalų šlaitai turi būti
kasmet šienaujami. Čia ir slypi problemos
sprendimo būdas: jei kanalas reikalingas, jis
turi būti prižiūrėtas ir taps nepatrauklus bebrams. Ši bebrų prevencijos strategija mažai
pritaikoma miško ir pamiškių kanalams, kur
aplinkui gausu bebrams tinkamų sumedėjusių augalų.

2 pav. Vandens lygio pažeminimo įrenginys
bebrų patvankoje. Pirmajame plane bebrų
užtvanka. Į bebrų patvanką nukreiptos vamzdžio
dalies ilgis apie 5 metrai. Jo galas aptvertas
metaliniu tinklu. Šaltinis: http://www.ecga.org/
explore_our_properties/view_property/

Vertinant bebrų žalą, svarbu atsižvelgti į
bebraviečių amžių. Senose bebravietėse, kur
kažkada bebrai kenkė miškui ar žemės ūkio
naudmenoms, įvyko negrįžtami ekosistemų
pokyčiai. Tokios vietos neturėtų būti įtraukiamos, vertinant bebrų padarytą žalą. Seniai
praradusių miško ar žemės ūkio naudmenų
funkciją plotų turėtų būti keičiama paskirtis
į pelkėtus plotus (nebent valdytojai norėtų
iš naujo juos melioruoti). Mes rekomenduojame ypač stambias bebrų suformuotas šlapynių buveines įteisinti kaip saugotinas, nes
jos yra svarbios biologinei įvairovei.
Bebrų žalos prevencija visų pirma turi
būti vykdoma naujai besiformuojančiose
bebravietėse. Sulaukę dviejų metų amžiaus
bebrai iškeliauja iš šeimynos ieškoti naujų
vietų įsikurti ir suformuoti savas šeimas. Vėlyvas pavasaris yra tokių klajonių metas. Naujose vietose iš pradžių įsikuria vieniši bebrai.
Gegužės mėnesį jau galima aptikti jų veiklos
žymių ten, kur anksčiau nebuvo – negausiai
nugraužtus krūmus, nedideles užtvankas.
Tuomet pats metas jas išardyti. Nuolatinis
trikdymas paskatins išsikraustyti nepageidautiną atėjūną kitur. Jei bebrai įsitvirtina
naujoje vietoje ir susiformuoja stipri šeima,
juos išvaryti tampa praktiškai neįmanoma.
Aišku, galima išmedžioti visą šeimą, bet
maža garantijų, kad greitai čia vėl neatkeliaus kiti bebrai. Jie gali ieškoti naujų vietų ir
dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, sausros me-

tais į naujas vietas persikelia ištisos bebrų
šeimos. Žuvininkystės ūkių tvenkiniuose gyvenę bebrai gali pasitraukti iš jų, kai rudenį
išleidžiamas vanduo išgaudant žuvis.
Dažniausiai su bebrų daroma žala susiduriama jau susiformavusiose, keletą metų
egzistuojančiose bebravietėse. Tokiu atveju
tenka ieškoti būdų, kaip žalą sumažinti. Šiaurės Amerikoje, Skandinavijoje plačiai naudojami įrenginiai pažeminti vandens lygiui bebrų patvankose (2 pav.). Bebrai dažniausiai
pakelia vandenį aukščiau, negu jiems minimaliai reikalinga. Metodo esmė yra ta, kad
pažeminto vandens lygis tenkintų ir žmogų,
ir bebrą. Kriterijumi, kiek pažeminti vandens
lygį, gali būti bebrų urvai, kurių angos turi
likti po vandeniu. Jeigu bebrams truks vandens, jie ieškos galimybių užsitvenkti kitoje
vietoje. Taigi, nereikėtų stengtis maksimaliai
pažeminti vandens lygį.
Pagrindinės vandens lygio žeminimo
įrenginių dalys yra vamzdžiai, kurie gali
būti plastmasiniai, asbocementiniai arba
paprasčiausiai sukalti iš lentų. Vanduo į
juos turi patekti iš apačios, tuomet nešmenys neužkiš vamzdžio. Darant juos iš lentų,
apatinės sienelės vietoje kalami skersiniai
tašeliai, o plastmasiniuose ir asbocementiniuose vamzdžiuose apatinėje dalyje trimis
eilėmis gręžiamos angos. Galas, atsuktas į
tvenkinio pusę, turi būti aklinai uždarytas
arba aptvertas retu metaliniu tinklu, kad
neužkištų bebrai ir stambios šiukšlės. Pažymėtina, kad vamzdis turi būti ne trumpesnis kaip 5-6 m., o jo skersmuo turėtų būti
ne mažesnis negu 20 cm. Mažmeninėje
prekyboje yra gofruotų plastikinių 30 cm
skersmens vamzdžių. Tokie yra patys tinkamiausi, nors gana brangūs. Vietoj vieno
storo galima instaliuoti ir kelis plonesnius
vamzdžius. Svarbu, kad suminis vamzdžių

3 pav. Pralaidos aptvėrimo schema. Šis
įrenginys saugo, kad bebrai neužkištų pralaidą
tiesiogiai. Kuomet bebrai pastato užtvanką
aukščiau pralaidos, galima joje instaliuoti
vamzdį siekiant pažeminti patvankos vandens
lygį (panašiai, kaip parodyta 2 pav.)
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4 pav. Medžių aptvėrimas metaliniu tinklu saugant juos nuo bebrų

pralaidumas užtikrintų vandens lygio žemėjimą. Vamzdis įtvirtinamas kuolais.
Instaliuojant vamzdį, bebrų užtvankoje praardomas įdubimas, į
kurį guldomas vamzdis, kurį reikėtų šioje vietoje gerai įtvirtinti (panaudoti stambius akmenis, kuolus ar pan.). Vamzdžio apačia maždaug žymi tą vandens lygį, kurio siekiame. Jei naudotume 30 cm
vamzdį, tai įleidus jį į užtvanką per visą storį, galėtume pažeminti
vandens lygį apie 25-30 cm. To dažnai ir užtenka.
Žemiau užtvankos laisvas vamzdžio galas turėtų būti ne trumpesnis negu 1 m. Dar geriau ilgesnis, nes mažėja grėsmė, kad bebrai
jį užkimš. Šis galas taip pat nejudamai įtvirtinamas kuolais. Vertėtų
pagalvoti, kaip apsaugoti šį galą nuo bebrų užkimšimo (aptverti tinklu, užaklinus galą; išleidimo angą išpjauti vamzdžio viršuje).
Aktuali yra ir vandens pralaidų apsauga keliuose, kurias bebrai
neretai užkemša, statydami užtvankas. Praktikoje naudojamas pralaidų aptvėrimas prieš vandens nuotėkį esančioje kelio pusėje. Išvalius pralaidą nuo bebrų padarytos užtvankos, ji atitveriama stambiu
metaliniu tinklu, kuris įtvirtinamas metaliniais strypais. Vamzdžiai
(jei reikia) įstatomi, kaip ir pirmuoju atveju, jau po to, kai bebrai surenčia užtvanką palei tinklo atitvarą. Tinklo viršus turi būti bent 0,5
m aukščiau vamzdžių. Tinklas tarnaus ilgiau, jei bus pagamintas iš
nerūdijančio metalo (pvz., iš aliuminio). Beje, teko matyti nemažai
bebrų užtvankų, pastatytų išgaubtu puslankiu prieš pralaidas, tarsi
bebrai suvoktų, kad pralaidų užkimšti nevalia. Tokiais atvejais belieka instaliuoti vamzdį, jei vandens lygis per aukštas.
Pralaidas pravartu aptverti prevenciškai, kol bebrų dar nėra.
Ypač tai rekomenduotina, jei pralaida užtikrina upelio ar melioracijos kanalo nuotėkį, o šių tėkmių pakrantėse gausu karklynų – mėgstamo bebrų maisto.
Profilaktika turi būti taikoma ir apsaugant vertingus pavienius
medžius nuo bebrų ,,dantų“. Apsaugai taikomos nesudėtingos
priemonės. Pavyzdžiui, medžio kamienas gali būti apvyniojamas
spygliuota viela iki maždaug 1 m aukščio nedidesniais kaip 5 cm
tarpais tarp vijų. Tarp kamieno ir vielos būtinai reikia padėti tašelius, kad viela nesiliestų su žieve. Vielos galus reikia tvirtinti ne prie
medžio kamieno, o prie tašelių, kad visa konstrukcija netrukdytų
medžiui storėti. Dažniausiai taikomas medžių aptvėrimas metaliniu tinklu (4 pav.). Tai labai patikimas būdas, nors ir brangesnis.
Suvirintam tinklui nereikia kuolų – pakanka jį sulenkti žiedu ir sujungti galus.
Norėčiau pažymėti, jog bebrai neatsiranda staiga ir nepradeda
iš karto ,,žieduoti“ visus aplinkui augančius saugotinus medžius.
Pamačius daromą žalą, reikėtų nedelsiant taikyti medžių apsaugos
priemones. Kol bebrams nepažeidė visos medžio žievės, verta imtis
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šių priemonių. Bebrai labai retai apgraužia medžius, esančius toliau
negu 100 m nuo vandens.
Užsienyje vartojamas ir kitas būdas medžiams nuo bebrų apsaugoti. Apatinės kamienų dalys nutepamos latekso dažais, sumaišytais
su kvarciniu smėliu (į 1 litrą dažų dedama 150 g smėlio). Bebrams,
matyt, nepatinka akmenukai tarp dantų ir jie nustoja tokį medį
graužti. Dažų dangą reikėtų kas porą metų atnaujinti.
Medžių kamienų apatines dalis galima pabandyti aptepti kanopinių žvėrių atgrasymui miškuose naudojamais repelentais. Kai kurie
amerikiečių autoriai teigia, jog šis būdas buvo veiksmingas. Tokius
tepimus reikėtų atnaujinti dažniau nei apsaugant dažais.
Paskutiniu metu pasigirsta nuomonių, jog bebrus galima efektyviai atbaidyti, panaudojant įvairius plėšrūnų kvapus (tarkim išmatas ir pan.). Atlikti tyrimai parodė, jog labiausiai bebrai vengia ūdrų,
lapių, vilkų kvapo ir mažiausiai reaguoja į žmonių bei naminių šunų
kvapą. Praktinis kvapų taikymas bebrų žalos prevencijai turi esminį
trūkumą – kvapų laikinumą. Norint apsaugoti medį tokiu būdu, reikėtų naudojamus kvapus vos ne kasdien atnaujinti. Nebent naudotume cheminius kvapų fiksatorius ar būtų sukurti sintetiniai kvapų
repelentai.
Bebrų polinkis rausti urvus – dar vienas labai aktualus jų daromos žalos aspektas. Jie išrausia daug laikinų urvų, kuriuos retai naudoja, nebent iškilus pavojui. Gamtoje bebrų urvai naudingi daugeliui kitų gyvūnų, tačiau jais ardomi melioracijos kanalų, tvenkinių
krantai, polderių, kelių pylimai. Specialių šios žalos mažinimo priemonių nėra. Praktikoje taikomos bendras prevencinės bebrų atgrasymo priemonės – maistui tinkamų medžių ir krūmų šalinimas, aptvėrimas. Įrengiant pylimus prie vandens telkinių, būtų pravartu jų
papėdes po vandeniu apsaugoti paklotu metaliniu tinklu, nes urvus
bebrai pradeda rausti tik po vandeniu.
Apibendrinant norėtųsi pažymėti, jog pigių bebrų daromos žalos mažinimo priemonių nėra; efektyviau jas taikyti, kai tik bebrai
atsikrausto, tuomet kainuos mažiau ir žala gamtai bei patiems bebrams bus minimali.
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Žodis
skaitytojui
Birželis buvo ypatingas.
Ne, ne dėlto, kad mano pievoje apsigyveno putpelės.
Ir ne dėl to, kad vėlyvą birželio pradžios rytmetį sode sutikau jauną stirniną, bebandantį išsiaiškinti, kodėl visi liekni
medeliai dėvi keistus plastmasinius apdarėlius.
Ir net ne dėl to, kad niekšelis bebras, kažkaip sužinojęs
apie mūsų privalomas paliaubas iki rugpjūčio pirmos, visą
birželio vidurio vakarą zujo aplink meškerės pludę, demonstratyviai valėsi ir kedeno savo garderobą, gardžiavosi
nenušienautom garšvom ir visaip baidė mano auksašonius
karosus.
Birželį – didžiavausi, kad esu Lietuvos medžiotojas.
Pradžioje iš pačios aukščiausios Seimo tribūnos buvo
paskelbta: medžiotojų būrelis pagal rangą – trečias ,,ant
Lietuvos“. Aukščiau tik kažkokios partijos ir koalicijos. Vau!!!
O aš visą kadenciją atpyliau būrelio vadu! Seppai Blatteri,
kas tu toks?!
O toliau, jau rimčiau.
Birželio pradžioje Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija
sukvietė eilinio Šiaurės ir Baltijos šalių medžiotojų organizacijų, FACE narių, susitikimo dalyvius. Ši kompanija jungia
Islandijos, Norvegijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Estijos,
Latvijos ir Lietuvos medžiotojus. Mūsų iniciatyva susitikime
dalyvavo ir Baltarusijos medžiotojų atstovai.
Pasinaudoję proga, svečius pakvietėme į Žagarės dvarą,
ten, kur vyksta medžioklės ir žvejybos trofėjų paroda.
Diskutavome įvairiomis temomis, bet buvo labai malonu
pamatyti svečių nuostabą ir didelį susidomėjimą, kai profesorius Linas Balčiauskas pristatė, žurnalo skaitytojams jau
žinomą Gamtos tyrimų centro ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos neprofesionaliojo mokslo projektą ,,Stambiųjų
plėšrūnų apskaita“.
Ne mažiau malonu buvo vedžioti svečius po Žagarės
dvaro menes ir stebėti jų nuoširdų susižavėjimą, o dažnai ir
iš nuostabos ištysusius veidus, kai pristatydavau geriausius
mūsų trofėjus.
Na, o šauniausiai svečiams lietuvišką medžioklę pristatė ir
visiškai juos nupirko Žagarės apylinkių medžiotojų būreliai.
Jau grįžtant į Vilnių, FACE generalinis sekretorius Filippo
Segato, Žagarėje sumedžiojęs tik trečią savo gyvenimo šerną, kukliai pasvajojo: norėčiau vėl aplankyti Lietuvą.
Ačiū Žagarės medžiotojams. Ačiū Joniškio medžiotojams.
Ačiū Žagarės regioninio parko kolektyvui. Ačiū už šaunų bendradarbiavimą.
O Jus, bičiuliai, nuoširdžiai kviečiu šią vasarą aplankyti
Žagarę. Patikėkit, tokios medžioklės ir žvejybos trofėjų parodos dar nebuvo.
Netikit manimi? Paskaitykit Vytautą Ribikauską.
Malonaus skaitymo ir žiūrėjimo.

			

Eugenijus Tijušas

PS. Paroda veiks iki rugpjūčio 24 dienos.
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Žagarė 2015 m. tapo
VYTAUTAS RIBIKAUSKAS

Šiemet gegužės pabaigoje Joniškio rajone atnaujintuose Žagarės
dvaro rūmuose buvo atidaryta Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos medžiotojų trofėjų paroda. Siūlau nebuvusius apsilankyti, nes
yra į ką pažiūrėti.
Gražia tradicija tapo kas treji metai suruošti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) medžioklės ir žvejybos trofėjų parodas. Simboliška, kad šios parodos
vis dažniau surengiamos restauruotuose
dvarų rūmuose, kuriuose anksčiau ir buvo
puoselėjamos europietiškos medžioklės
tradicijos, o dvarų menes puošė įspūdingų medžioklės trofėjų kolekcijos, iš žvėrių
ragų pagaminti baldai, šviestuvai, ginklai.
Panevėžio rajone 2009 m. pabaigoje
– 2010 m. pradžioje medžioklės trofėjų
Įvairius medžioklės
paroda surengta Bistrampolio dvare. Tad
šaukinius ragais išgavo
Žagarė šiemet tapo ne tik kultūros, o ir
,,dūdoriai“
Dominykas ir Petras
medžiotojų sostine. Ši vieta ypatinga, nes
Vyšniauskai
dvaras priklausė tauriųjų elnių augintojui
grafui Dimitrijui Naryškinui. Aptvaruose auginti ir XIX a. pabaigoje Žagarės miške reaklimatizuoti elniai
davė pradžią Lietuvos tauriųjų elnių grynakraujei populiacijai. Dalis
geriausių tauriųjų elnių Lietuvos populiacijos atstovų, jau kaip meRekonstruotas
Žagarės dvaras

ir medžiotojų sostine...

Šimtamečių Žagarės parko medžių paunksmėje

Parodos lankytojus sveikina LMŽD pirmininko
pavaduotojas Eugenijus Tijušas

Padėka A. Zažeckai už padovanotą Žagarei
trofėjų kolekciją
Viktoro Zažeckio medžioklės trofėjų ekspozicija

džioklės trofėjai, vėl sugrįžo į vietą, iš kur
buvo pasklidę po visos šalies miškus. Sugrįžo pademonstruoti, kad nuo grafo D.
Naryškino laikų šios populiacijos kokybė
tik gerėjo.
Parodos atidaryme apie tai kalbėjo
LMŽD pirmininko pavaduotojas medžioklei Eugenijus Tijušas, informavęs apie
eksponatų gausą (jų eksponuojama daugiau nei 1200) ir už trofėjus pelnytus įvairių spalvų medalius.
Į parodą buvo galima pristatyti Lietuvoje ir užsienio valstybėse teisėtai sumedžiotų laisvėje ir aptvaruose gyvenančių
žvėrių trofėjus, kurie iki tol nebuvo demonstruoti ir įvertinti Lietuvos respublikinėse parodose. Pagal parodos „Žagarė
2015“ katalogo duomenis, dvaro rūmų
menėse demonstruota 35 briedžių ragų
trofėjai (2 aukso, 4 sidabro, 14 bronzos
medalių ir 15 likusių be medalių), 257
tauriųjų elnių (28 aukso, 108 sidabro,
114 bronzos ir tik 7 be medalių). Daugiausiai, kaip ir visose ankstesnėse paro
dose, demonstruota stirninų ragų – net

Vertingiausias parodos eksponatas –
V. Zažeckio 1984 m. Kaliningrado srityje
sumedžioto tauriojo elnio ragai

Įspūdingas Afrikos raganosio trofėjus

Žagarės parodai daugiausiai pateikta stirninų ragų
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548, iš kurių aukso medaliais įvertinta 80,
sidabro ir bronzos po 177 ir 114 likusių
be medalių. Nedaug parodoje Lietuvoje
introdukuotų kanopinių žvėrių ragų eksponatų: 11 danielių (1 aukso, 1 sidabro, 3
bronzos medaliai ir 6 be medalių), 5 dėmėtųjų elnių, sumedžiotų aptvaruose, (3
sidabro ir 2 bronzos medaliai), 6 muflonų
(1 aukso, 3 sidabro ir 2 be medalių). Gausiausiai Lietuvoje sumedžiojamų šernų
ilčių į parodą atvežta palyginus mažai –
tik 114 (auksinių, sidabrinių, bronzinių ir
11 be medalių).
Parodoje taip pat eksponuota 35
barsukų, 73 bebrų, 51 rudosios lapės,
19 vilkų ir 1 manguto kaukolė bei 3 vilkų kailiai. Iš užsienio šalyse sumedžiotų

AUTORIAUS nuotraukos
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Parke improvizuota lapių medžioklė su žirgais

Mėgėjiškas lankytojų šaudymas iš lanko
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žvėrių trofėjų iškabinti įvairių rūšių antilopių, elnių, avinų, briedžių, sibirinių stirninų ragai. Tarp egzotinių žvėrių trofėjų daugiausiai buvo medžioklės trofėjų eksperto, tarptautinio safario
klubo nario Antano Truskausko eksponatų, ypač į akis kritę Afrikos trofėjai (liūto, leopardo,dramblio, raganosio ir buivolo).
E. Tijušas išvardino per šimtą medžioklės trofėjų vertinimo
ekspertų bei stažuotojų, kurių daugumai už nelengvą darbą išmatuojant gausius parodos eksponatus atsidėkodamas įteikė
Padėkos raštus. Geriausi Lietuvos, Joniškio krašto ir 70-metį nuo
įkūrimo švenčiančio Žagarės medžiotojų būrelio medžiotojai apdovanoti Medeinės ir Patrimpo medaliais, Padėkos raštais. Padėkota ir visiems parodą suruošti padėjusiems žmonėms. Parodos
atidarymo metu taip pat įteikti medžiotojų bilietai naujai į LMŽD
įstojusiems Joniškio skyriaus medžiotojams.
Pertraukėlėse tarp kalbų įvairių sumedžiotų žvėrių pagerbimo
melodijas medžioklės ragais pūtė garsūs dūdoriai – Petras ir Dominykas Vyšniauskai, atliko ir savo originalų kūrinį „Medžioklė su
varovais“. O kai dūdoriai ilsėjosi, parodos lankytojus savo šmaikščiomis dainuškomis ir poringėmis linksmino Kirnaičių folkloro kolektyvas pagal programėlę „Išėjo strielčiukas į mišką“. Dvaro parke
improvizuota lapių medžioklė su žirgais.
Po iškilmių gausus lankytojų būrys pasklido po dvaro rūmų
menes pasigrožėti įspūdingais medžioklės trofėjais. Daugelio
lankytojų dėmesį patraukė Viktoro Zažecko (1931-2013), buvusio medicinos mokslų daktaro, Tarptautinės medžioklės ir
medžiojamosios faunos apsaugos tarybos (CIC) Medžioklės
trofėjų vertinimo tarybos teisėjo, medžioklės trofėjininkystės
pradininko ne tik Lietuvoje, bet ir buvusioje TSRS, medžioklės
trofėjų kolekcija. Nuo 1947 m. rinktą šią kolekciją (186 eksponatai) bei V. Zažecko įsteigto medžiotojų mokymo centro „Halali“ archyvą, vykdydama velionio valią, jo našlė Ana Zažecka
padovanojo Žagarės regioninio parko direkcijai. Šiai kolekcijai
skirta nuolatinė eksponavimo vieta Žagarės dvaro rūmuose.
Žagarės regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas už
padovanotą kolekciją poniai A. Zažeckai įteikė simbolinę padėkos dovanėlę.
Apžiūrėjus parodą surengta smagi vakaronė, kurioje lankytojus skaniais patiekalais iš žvėrienos vaišino Joniškio rajono
medžiotojai.

Medžioklė

Žodis
skaitytojui
Liepa buvo puiki.
Lyg susitarę medžiotojo dūšią erzino jauni ožiai, laigantys sodybos
pašonėje. Gamtininko sielą balzamu tepė bičių simfonija šimtamečių
liepų, apsupusių sodybą, viršūnėse. Pagaliau pasirodė pirmieji baravykai! Ko dar?! Viskas būtų gerai, jeigu ne senas bambeklis, sėdintis kažkur
kepenyse. O temų jam – nors vežimu vežk.
Apie toleranciją.
Ar Jūs galite toleruoti vyrų be moterų arba moterų be vyrų santuokas? Žinoma! Juk aš šiuolaikinis žmogus.
O ar Jūsų netrikdo islamas ir musulmonai? O kodėl turėtų trikdyti?
Pasidomėkit, ką krikščionys išdarinėjo viduramžiais.
Na, o kaip Jūs vertinate vienos kaimyninės šalies vadovą? O ką? Jį
juk liaudis išrinko. Ir dabar dar palaiko.
Na, gerai. O Žaliojo tilto skulptūros Jums nekliuvo? Bet juk tai mūsų
istorija! Vaikams buvo galima parodyti.
Dar vienas klausimas. O šliužą (mažoji raidė čia ne klaida) šalia Jūs
galėtumėte toleruoti?
Kąąąąą!!!???
www.GRYNAS.lt 2015 m. liepos 22 d. 22:18 Šventojoje atostogaujanti GRYNAS.lt skaitytoja Rita papasakojo apie susidūrimą su jai didelę
nuostabą sukėlusiu GYVIU (pabrėžta mano).
„Padariau kažkokio nemaloniai atrodančio PADARO (pabrėžta
mano) nuotraukų. Jis CHAMIŠKAI (pabrėžta mano) užlipo ant suolo,
kai ant jo sėdėjo žmonės. Vienas žmonių pajuto prie kojų kažką baisiai
nemalonaus, glitaus ir šalto (pabrėžta mano). Pašvietėm su žiebtuvėliu, kad pamatytume, kas ten juda. O vaizdas – ne iš gražiųjų. Švelniai
tariant, kaip bemylėčiau gamtą, tas sutvėrimas – šlykštokas“.
Specialisto išvada: taikius poilsiautojus užpuolė šlykštynė didysis
šliužas (Limax maximus). Žodis šlykštynė ne iš oficialaus gyvūno pavadinimo.
Apie vaikų ir ne tik švietimą.
Koks gyvūnas mėgsta vienatvę, tik gimęs moka plaukti ir gali nuplaukti ne vieną kilometrą, nors gyvena sausumoje, bet ieškodamas
maisto gali panirti net į kelių metrų gylį, kad pamatytų, kas yra jam už
nugaros nesukioja galvos, o tik varto akis, toli viena nuo kitos esančios
šnervės ir aplinkui besisukiojančios ausys leidžia jam nustatyti, kur, kas
yra. Papildoma nuoroda: Šiaurės Amerikos indėnams šis gyvūnas simbolizuoja savigarbą. Ir dar – gyvūnas labai gražus, Lietuvoje irgi gyvena.
Na ką, ponai miškininkai, dar neatpažinote? Galiu paguosti. LRT radijo klausytojai šio riešutėlio irgi neperkando, nors pasiūla buvo nuo
driežo ir varlės iki begemoto. O juk klausimėlis buvo skirtas vaikučiams
ir jų mamytėms. Na dar pagyvenusioms tetoms bei dėdėms. Ir uždavė
jį ant visos Lietuvos legendinė teta Beta savo viktorinoje. Netikite? Pasiklausykyte LRT mediatekoje – Tetos Betos viktorina, 2015 liepos 19 d.
Na, vis dar neatpažinote? Taigi briedis, ponai, briedis! Vaikšto vienas, kaip katinas, nardo, kaip ūdra, akis varto, kaip chameleonas, pilnas
savigarbos... Teta Beta, teta Beta ... Gal, sakau, kai kitą kartą kurpsite
klausimėlį apie gamtą, pasikonsultuokite su kažkur gretimoj radijo studijoj dirbančiu dėde Selemonu...
Smagaus rugpjūčio.

Eugenijus Tijušas
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Estija visada mums buvo viena artimiausių, lengviausiai aplankomų
šalių. Bendra Šengeno erdvė, nedideli atstumai, dabar ir tie patys pinigai, rodos, turėtų užtikrinti didelius abipusius turistų srautus. Deja,
taip nėra. Estai dažniau žvelgia Suomijos, o mes – Lenkijos kryptimi.
Trumpai apie šaliį ir jos gamtą
Estijos teritorija gerokai mažesnė už Lietuvos – tik 45 226 km². Gyventojų vos
1,3 mln., iš jų – 68 proc. estų ir 26 proc. rusų. Kitų tautybių čia gyvena mažai.
Estijos miškingumas – 49 proc., todėl gyvoji gamta mums gali pasirodyti
kažkiek egzotiška. Šalyje gyvena apie 700 rudųjų meškų, kurios medžiojamos.
Medžioklės sezonas nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d., kasmet išduodama
apie 60 licencijų. Visos dažniausiai neišnaudojamos, tačiau medžiotojai nušauna nemažai lokių pasiteisindami savigyna. Taigi, vaikštinėti po kai kuriuos
Estijos miškus nėra labai saugu.
Estijoje gyvena ir apie 700 lūšių. Mes jas seniai įrašėme į Raudonąją knygą, rašome projektus jų veisimui. O estai tebemedžioja. Medžioklės sezonas
nuo gruodžio 1 iki vasario 28 dienos. Draudžiama nušauti tik pateles, vedžiojančias jauniklius. Kasmet sumedžiojama apie 100 lūšių. Vilkų estai teturi apie
200, tačiau juos irgi medžioja nuo lapkričio 1 iki vasario 28 dienos. Kaip ir pas
mus, vilkai dažniausiai nušaunami šernų medžioklių metu.
Mintys apie kelionę
Fotografuojant gyvąją gamtą kažkada ateina momentas, kai Lietuvoje pritrūksti nematytų, egzotiškesnių gyvūnų. O lokiai – būtent tie žvėrys, kurie
reguliariai pas mus lankosi, tačiau pamatyti ar nufotografuoti juos galima tik
visiškai atsitiktinai, didžiulės sėkmės atveju. Taigi, jau pernai rudenį panaršęs
internete susiradau šėryklą Estijoje, kuri skirta ne meškų medžioklei, bet stebėjimui ir fotografavimui. Pakalbinau kolegą gamtos fotografą Vytautą Knyvą. Jis irgi susidomėjo. Susisiekus su estais paaiškėjo, jog rudenį fotografuoti
beveik neįmanoma – ilgėjant naktims, meškos šėrykloje lankosi tik tamsiu
paros metu. Teko laukti pavasario ir trumpų šviesių naktų. Ryškėjant konkrečiai kelionės datai, prie mūsų prisijungė ir kolega Lakajos girininkas Žanas
Malčanovas su sūnumi. Jis pasisiūlė ir pavėžėti tuos beveik 1300 kilometrų.
Žano garbei turėčiau pasakyti, kad jo dėka kelionė vyko minučių tikslumu.
Susidomėjusiems konkrečia vieta, siūlyčiau internete paieškoti informacijos apie meškų stebėjimą Alutaguze miške. Šėrykla yra netoli Veneojos kaimelio pakeliui į Narvą.
Palei jūros krantą
tęsiasi įspūdingi skardžiai

Autoriaus ir Vytauto Knyvos nuotraukos

fotografavimas Estijoje

Miško gilumoje pasirodė meška

Tai, ką pamatėme
Išvažiavę anksti ryte, priešpiet jau pasiekėme Rygą ir dar kartą įsitikinome prastoku Latvijos miškų tvarkymu. Rygos rytiniame aplinkkelyje
gausybė plynų biržių, paliktų likimo valiai. Iškirsti pušynai neatželia arba
atželia kleveliais, berželiais, karklais. Tolstant nuo Rygos, miškų vaizdai
kažkiek pagerėjo. Apie miškininkystę Estijoje nuomonės taip ir nesusidarėme. Pakelėse plynų kirtimų beveik nebuvo, o tos pavienės biržės ne ką
tesiskyrė nuo lietuviškų. Krito į akį, jog kirtimo atliekos tiek Latvijoje, tiek
Estijoje tvarkomos panašiai kaip ir pas mus.
Į paskirtą vietą miške atvykome pavakare. Kiek palūkuriavę sulaukėme mūsų gidės – moters su kūdikiu ant rankų, kuri mums įteikė žemėlapį ir raktus nuo stebėjimo trobelės bei griežtai įspėjo neišeiti laukan iki
aštuntos ryto. Netrukus galėjome numalšinti smalsumą ir apžiūrėti, kaip
gi tai atrodo tikrumoje. Du mažyčiai namukai buvo preciziškai pritaikyti gyvūnų stebėjimui ir fotografavimui, pradedant nuo idealiai nuvalytų
langelių (iš pradžių pamanėme, jog stiklų tiesiog nėra), baigiant triukšmų
ir kvapų slopinimo sistema. Kaip minėjau, meškos Estijoje medžiojamos,
tad žmogaus kvapas joms reiškia pavojų, todėl trobelėse pasirūpinta
ventiliacija, kurios ortakiai pakyla aukštai į medžių lajas. Primityvūs sausi tualetai vėlgi gerai apsaugoti nuo kvapų skleidimo bei turi linksmas
naudojimosi instrukcijas. Sienos storai apšiltintos triukšmus sugeriančiomis medžiagomis. Vienintelės nišos, skirtos fotoaparatams, sandarintos
tik audeklu, kuris garsą praleidžia. Neilgai trukus įsitikinome, kad už 5060 metrų besimaitinančios meškos puikiai girdi fotoaparatų užraktų ir
objektyvų stabilizatorių garsus, tačiau prie jų jau įpratusios ir nesieja tų
garsų su žmonėmis, kurių užuosti negali.
Iš trobelės nesimatė jokių pašarų krūvų ar kitų šėrimo požymių, tad
pirmosios laukimo minutės kėlė kažkiek abejonių. Bet neilgam. Nepraėjus nė pusvalandžiui pasirodė mangutas, kuris šmirinėjo tarp medžių ir
kažko ieškojo. Vėliau atsargiai prisėlino ir nušiurusia uodega lapė. Po kažkiek laiko pasididinę nuotraukas, įžiūrėjome, koks gi jaukas naudojamas.
Mangutas tempėsi didžiulės žuvies galvą. Ką gi, jūra vos už 30 kilometrų,
žuvų perdirbimo atliekų gauti, matyt, nesunku. Greičiausiai sušaldyti jų
gabalai užkasami ar pridengiami kažkuo sunkiu, kol lokiai juos ištraukia.
Tai, kas nubyra, tenka lapėms, mangutams, pilkosioms varnoms.

Straipsnio autorius Jonas Barzdėnas

Pasimaitinti bandė ir mangutas

Lygiai aštuntą vakaro mangutas bei lapė sukluso ir pabrukę uodegas spruko šalin. Už kelių minučių miško gilumoje pasirodė meška, kuri
neskubiai, apsidairydama atšleivojo prie šėryklos. Matėsi, jog žvėris čia
lankosi ne pirmą kartą ir nekreipia dėmesio į fotoaparatų skleidžiamus
garsus. Vėliau vėl sugrįžo net trys mangutai, bandė pasimaitinti šernai.
Pastarieji, pajutę mešką, spruko iš toli nepriėję šėryklos. Panašu, kad
meška bandė juos medžioti.
Šiaurinis Estijos pajūris
Jau vakare buvo akivaizdu, kad fotosesija pavyko. Meška su nedidele
pertrauka apie šėryklą šleivojo iki dešimtos vakaro. Temstant beliko
tik mangutai, tad mes tamsiąją paros dalį ramiai prasnaudėme miegmaišiuose. Pabudę apie pusę ketvirtos budėjome iki vėlyvo ryto, bet
meškos daugiau nesirodė. Pasiskaičiavę kelionei reikalingą laiką, dar
nusprendėme aplankyti šiaurinį Estijos pajūrį ties Ontika, Toila kaimeliais. Čia kraštovaizdis gerokai skiriasi nuo Baltijos pakrančių Lietuvoje. Palei jūrą tęsiasi apie 70 m aukščio skardžiai, vietomis apaugę
medžiais. Nuo tų skardžių žemyn kriokliais krenta upeliai. Estija turi
apie 770 km jūros sienų, tad pakrantėse didesnio žmonių srauto nėra,
kokių nors lankymosi apribojimų irgi nematėme. Turint laiko, klaidžiojant pajūriu čia tikrai galima surasti nuostabaus grožio vaizdų, tačiau
mūsų jau laukė kelionė Lietuvos link.

JONAS BARZDĖNAS

Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės girininkijos girininkas
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Lietuvos taksiderminstų sėkmė Suomijoje

Kęstučiui Bybartui –
geriausio Europoje taksidermisto titulas

Čempionato akimirkos…

Suomijoje, Oulu mieste gegužės 1117 d. vyko 2015 metų Europos taksidermistų čempionatas, kuriame geriausia
Europoje pripažinta ASU darbuotojų
ir studentų komanda. Į jubiliejines, jau
dešimtą kartą vykstančias šio meno varžybas atvyko 56 dalyviai iš 14 Europos
valstybių. Tarptautinės komisijos vertinimui pateikti 148 eksponatai, iš kurių 11
išskirti į pradedančiųjų, 72 – profesionalų, kiti – grupinių ekspozicijų sekcijose.
Net dviejose kategorijose: stambiosios
medžiojamosios faunos galvos – briedis (Alces alces) ir skulptūrinės iškamšos – sibirinė stirna (Capreolus pygargus)
absoliučiai geriausio Europos žinduolių
iškamšų meistro apdovanojimą pelnė
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto

Medžioklėtyros laboratorijos darbuotojas
Kęstutis Bybartas.
Šiame čempionate taip pat dalyvavo
K. Bybarto mokinys – MEF ekologijos specialybės 4 kurso studentas Narvydas Stankevičius. Jis geriausiųjų meistrų kategorijoje paukščių iškamšų grupėje už mandarininių ančių (Aix galericulata) kompoziciją
pelnė antrąją vietą.
Be to, 6 komandos varžėsi grupinėse varžybose dėl geriausios ekspozicijos titulo. Šioje
kategorijoje lietuvių komandą taip pat lydėjo
neabejotina sėkmė – pelnyta pirmoji vieta.
Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus ir nepaprastai didžiuojamės jų darbų preciziškumu bei didžiuliu tarptautiniu įvertinimu.

Dr. JOLANTA STANKEVIČIŪTĖ
Briedis. Autorius Kęstutis Bybartas

Lietuvių komanda (Darius Daukša, Narvydas Stankevičius, Kęstutis Bybartas)
pelnė Europos čempionate geriausios ekspozicijos prizą
Mandarininės antys. Autorius Narvydas Stankevičius
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Žodis
skaitytojui
Mėgstu pasakas. Mėgstu LRT radijo laidą Vakaro pasaka.
Tik klausantis pasakų galima suprasti, kas dedasi ant šio
,,svieto“. Pabandykit prisiminti pasaką, kurios herojus nuo vaikystės graužė mokslus, po to daug ir sunkiai dirbo ir tik tada ilgai
bei laimingai gyveno...
Net ir vaikai žino. Pasakose dažnai sekasi ne protingam ir
darbščiam, o tam, kuris už neprotingą žygdarbį gauną pusę karalystės arba įmantriai nukneckinęs poną perima jo turtą. Jeigu tai
yra liaudies išmintis, tai kodėl Jūs stebitės tūkstantiniais pulkais iš
Afrikos ir Arabijos plūstančiais į pažadėtajį rojų – Europą, kai šalia
dvasingoji Indija.
Pamiršot? Ogi du itin barzdoti išminčiai, vakarų civilizacijos
lopšyje jau prieš pusantro šimto metų buvo sukūrę gražią pasaką,
kaip gražiai atimti ir dar gražiau padalinti. O gal dar prisimenat,
kaip vienas mažiau barzdotas, kitas tik ūsuotas ir būrelis basais
veidais bandė tą pasaką ant mūsų senelių ir tėvų kailio? Neteko
girdėt, kad dvasingoje Indijoje, besibraunančioje į pasaulio ekonomikos lyderių gretas, būtų tokių išminčių. Nors barzdotų ten
netrūksta.
Ačiū už pastabą. Įlindau į pelių politologių daržą, grįžtu namo.
Tik klausantis pasakų galima suprasti mūsų meilę gamtai. Kodėl
ūkininkai keikia valdžią, kai vilkai išskerdžia jų avis, veršius ar telyčias? Tegu paskaito prieš tris šimtus metų prancūzų pasakoriaus
Šarlio Pero sukurptų patarimų: kai vilkas praryja bobutę ir jos anūkę, medžiotojams tereikia perpjauti plėšiko pilvą, išleisti bobutę su
anūke ir pasidalinti kailį.
Kodėl šiuolaikinei bobutei, vedžiojančiai anukėlį palei tvenkinį miesto parke, atvypsta žandikaulis ir dingsta kalbos dovana,
kai pamato, kaip vienas gulbinas ima tvatinti kitą gulbiną, šiojo
vaikų ir pačios akivaizdoje. O būna, kad ir užtvatina. Siaubas! Juk
jau prieš pusantro šimto metų, danų išminčius, senelis Hansas
Kristianas Andersenas visiems išaiškino: vargšas, bjaurus ančiukas, iškentęs tik kepsniui tinkančių danų ūkininko kiemo paukščių
patyčias (kas sakė, kad ,,patyčias“ sugalvojo XXI amžiaus pradžios
snargliai), virsta didingu, nuostabiu, tauriu gulbinu...
Iš kur ,,ant Lietuvos“ tiek seilėtai mylinčių visus gyvūnų pasaulio luošius (gailestingoji žiniasklaida skelbia, kad bus gelbėjami visi neišskridę gandrai – lūšim ir lapėm ateis badmetis) ir
nuoširdžiai bandančių paneigti senelį Čarlzą Darviną. Negi jie visi
skaitė arba klausė, geriausių Lietuvos aktorių balsais įgarsintą ir
vis dar LRT radijo eteryje skambančią, prieš pusšimtį metų, sodybų tuštėjimo ir kitų kolchozų reikalų išminčiaus, klasiko Jono
Avyžiaus parašytą pasaką apie tai, kaip lūšis gydė liūtą, kuris
draugavo su drambliu...
Su artėjančiu rudeniu ir malonaus skaitymo apie žmogų, kuris
gamtą pažįsta ne tik iš pasakų.
PS. Visą rugpjūtį alpau nuo ,,kaifo“ – sodybos vejose vėl ganėsi kurapkos. Šįkart net devynios.

Eugenijus Tijušas
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Rasti ribą
Pokalbis su žinomu šalies taksidermistu, įvairaus rango tarptautinių varžybų prizininku ir nugalėtoju Kęstučiu Bybartu.
Jis 5 kartus dalyvavo Pasaulio taksidermistų čempionatuose – 3
kartus JAV ir 2 kartus Austrijoje, 2 kartus Europos ir po vieną
kartą Baltijos šalių bei PAR profesinio meistriškumo varžybose.
K. Bybartas laimėjo vieną aukso medalį už taksidermijos skulptūrą 2008 m. Pasaulio čempionate Zalcburge, 2 kartus pelnė Geriausiojo parodoje ir 3 kartus Geriausiojo profesionalų kategorijoje titulus, įvairaus lygio čempionatuose užėmė: 7 kartus – I-ąją
vietą, 10 kartų – II-ąją vietą, 6 kartus – III-ąją vietą. Kęstučiui
ypač brangus šių metų Europos 10-ajame taksidermistų čempio
nate Suomijoje jam suteiktas „Geriausiojo Europoje“ („Best of
Europe“) titulas.
Pasirinkote retą taksidermisto profesiją. Kodėl?
Mano senelis, kurį mes švelniai vadinome tėvuku, turėjo daugybę pomėgių – bitininkavo, užsiėmė kalvyste ir buvo aistringas medžiotojas. Žurnalas
„Mūsų gamta“ 1965 m. spausdino straipsnių ciklą apie iškamšų darymą.
Tėvukas pagal tas rekomendacijas padarė voverės iškamšą. Susižavėjęs
senelio kūriniu, aš irgi panorau pats tai daryti. Tada turėjau vos 10 metų.
Pamatęs su kokiu užsidegimu aš ėmiausi tos veiklos, mano klasės draugas
supažindino mane su vyresniu moksleiviu Jonu Vaivada iš Šakių, kuris darė
iškamšas bei šioje srityje turėjo jau nemažai patirties. Nuo šeštos klasės po
pamokų beveik kasdien vykdavau pas jį mokytis ir dirbti. Baigęs vidurinę,
Jonas išvyko, o savo klientus perleido man. Tad būdamas aštuntoku pradėjau savarankiškai daryti iškamšas.
Po vidurinės mokyklos baigimo 1984 m. bandžiau stoti į VU biologijos
studijuoti. Deja, mano matematikos žinių nepakako, todėl teko grįžti namo.
Pakeliui į tėviškę užsukau į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų. Šįkart man laimė nusišypsojo – kaip tik buvo laisva taksidermisto vieta, nes
fondų saugotojui Albertui Gurskui reikėjo pagalbininko. Nuo rugsėjo pirmos dirbau muziejuje, kol nebuvau pašauktas į privalomą karinę tarnybą.
Atlikęs ją, grįžau vėl ten pat. Darbas muziejuje man buvo puiki profesinė
mokykla, nes čionykščiai taksidermistai savo meistriškumu (ypač skulptūroje) ženkliai lenkė kitus meistrus.
Sraigtaragio ožio iškamša
užima garbingą vietą tarp kitų eksponatų

tarp amatininko ir menininko nelengva

K. Bybartas su dukrele Goda po apdovanojimų 10-ajame Europos čempionate

Papasakokite plačiau apie kelią
į profesinio meistriškumo aukštumas
Mokyklų, ruošiančių taksidermistus, Lietuvoje nėra. Europoje yra tik vienintelė profesinio
mokymo mokykla Vokietijoje. Skandinavijos
šalyse reikia keturis metus padirbėti meistro
padėjėju. Vėliau vyksta mokinių atestavimas,
kuriame egzaminuoja Taksidermistų asociacijos nariai. Laikomi trijų lygių egzaminai.
Įveikęs pačią aukščiausią kartelę, gali būti
muziejaus taksidermistu, vidutinę – turi teisę atidaryti savo dirbtuves, žemiausią – lieki
dirbti prie meistro.
Siekdamas labiau perprasti ir suvokti
kompozicijos subtilybes, skulptūros niuansus,
baigiau dvi dailės mokyklas. Norėjau stoti į
Veterinarijos akademiją pagilinti anatomijos
žinias, tačiau pažįstami dėstytojai atkalbėjo,
nes studijos kažin ar praplėstų mano paties
savarankiškai patirtas praktines žinias. Be to
yra daugybė puikių knygų menininkams, kuriose pavaizduoti kaulai, raumenys, motorikos
elementai. Man lengva tai suprasti bei perteikti. Matyt, todėl ir dirbu tą darbą.
Didelę reikšmę mano profesinių įgūdžių
tobulinimui turėjo pažintis su žinomu medžioklės žinovu Algimantu Šeškausku. Netrukus po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
jis buvo įkūręs medžioklių organizavimo
įmonę „Hubertus“. Vienoje išvykoje į Taimyrą Algimantui reikėjo talkininko vokiečiams

vertėjauti, todėl pasiūlė man šį darbą. Vokiečių grupėje buvo vienos medžioklės firmos
savininkas G. Ruizingeris. Sužinojęs, jog aš
darau gyvūnų iškamšas, jis pasiūlė atvažiuoti
į Vokietiją taksidermistų dirbtuvėse padirbėti. Vykdamas į Vokietiją, maniau, kad jau esu
labai „kietas“ taksidermistas. Tačiau tai ką pamačiau aš, atvykėlis iš buvusios sovietų šalies,
buvo sunkiai įsivaizduojama. Vokiečiai ne tik
naudojo naujos kartos įrankius bei medžiagas, bet ženkliai mus lenkė taikydami pažangias technologijas.
Iki tol iškamšų darymui aš naudodavau
drožles ir pjūvenas sumaišytas su moliu. Todėl
gatavas produktas buvo ne tik sunkus, bet nepatvarus ir nestabilus. Prie jo buvo sunku kailį
priklijuoti. Vėliau darydavome gipsinę formą,
klijuodavome su PVA (Lipalu) klijais. Prisimenu, kai dar turėjau mažai patirties pagal šią
technologiją dariau elnio iškamšą. Pabaigęs
darbus šeštadienį, pirmadienio rytą atėjau į
muziejų ir nustėrau – mano elnias „vandenį
geria“ galvą ant žemės padėjęs.
Vėliau bandėme labai smirdančias formaldehido dervas. Deficito laikais jų gaudavome iš kažkokios slidžių gamyklos, maišėm
su pjūvenomis. Tačiau ir toks būdas nebuvo
tobulas, nes išdžiuvus stipriai formos susitraukdavo.
Dirbti į Vokietiją taksidermistų dirbtuvėse
važiavau ne vieną sykį. Grįždamas visada nu-

pirkdavau darbui reikalingų įrankių, visokių
dervų, medvaržčių, klijų, kol pagaliau pas mus
atsirado. Prieš porą dešimtmečių parsivežiau
siaurapjūklį, kuris man tarnauja iki šiolei. Nuo
to laiko ėmiau naudoti tuo metu pačias naujausias medžiagas – poliesterį, poliuretaną.
Tad laikas, praleistas besidarbuojant vokiečių taksidermistų dirbtuvėse, turėjo neįkainojamos reikšmės mano tolesniam profesiniam tobulumui. Tai buvo didžiausias žingsnis į priekį darbine plotme. Už tai esu be galo
dėkingas A. Šeškauskui, kurį pagrįstai laikau
savo krikštatėviu.
Eilinį kartą besidarbuojant Vokietijoje,
bendradarbiai pasiūlė kartu su jais skristi į
JAV, Džordžijos valstiją dalyvauti taksidermistų čempionate. Pinigų atliekamų bilietams
neturėjau, todėl, ieškodamas sponsorių, pasidabinęs kaklaraiščiu varsčiau komercinių
bankų duris, bet jų negavau. Teko parduoti
savo darbus ir automobilį.
Tais 1995 metais į parodą vokiečiai skrido
be darbų, o aš vežiau savo eksponatus. Pasiėmiau Lietuvos ir Sibiro stirninų galvų iškamšas, už kurias konkurse gavau dvi antras prizines vietas. Pagaminau jas naudodamas jau
pažangesnes technologijas, kurias įvaldžiau
Vokietijoje. Tais pačiais metais Estijoje vykusiame Baltijos šalių taksidermistų čempionate už minėtus eksponatus gavau geriausią
įvertinimą.
Kitą kartą lankantis JAV Spriengfielde
vokiečių taksidermistams buvo pasiūlytas
darbas bene didžiausioje, tvarkingiausioje
ir geriausioje Michael Boyce firmoje „Animal Artistry“. Dėl kalbos nemokėjimo, o ir
vokiečiams supavydėjus man šioje firmoje
darbo nepasiūlė. Vokiečiai uždirbo didelius
pinigus ir pelnė labai gerą vardą. Nepaisant
to su kolega Volfgangu Šnaubeltu bendradarbiaujame iki šiolei. Dabar jis daugiausia
dirba rekonstrukcijoje – atkuria pirmykščių
žmonių profilius, bet, esant reikalui, pasikviečia ir mane padaryt kokį skubų darbą –
žvėries manekeną.
Turtingas austrų verslininkas bei aistringas medžiotojas 2003 metais savo poilsio
rezidencijoje trijų aukštų aukščio name įrenginėjo vidų, kuriame eksponuojami jo paties
visame pasaulyje sumedžioti avinai. Pirmojo
etapo darbus vykdė būtent Michael Boyce
firma. Po penkių metų šis medžiotojas vėl
sukaupė nemažą trofėjų kolekciją. Kadangi
amerikiečiai dėl per didelių kelionės ir pragy-
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Autoriaus ir K. Bybarto archyvo nuotraukos

Medžioklė

Daugelio čempionatų eksponatai rado savo vietą meistro namuose

venimo kaštų atsisakė šio darbo, austrų medžiotojas pasamdė mano bičiulį Volfgangą.
Projektas buvo pakankamai didelis, todėl į
pagalbą pasikvietė mane.
Profesine prasme darbas buvo labai atsakingas ir įdomus. Šeimininkas mums suteikė
labai geras darbo ir gyvenimo sąlygas. Apgyvendino svečių namelyje prie ežero netoli Zalcburgo. Dirbome trofėjų salėje. Aš ruošdavau
kailius ir manekeną, o du vokiečiai įrengdavo
vietą, kur bus eksponuojamas trofėjus – ant
pastate esamo kalno reikėdavo įkomponuoti
avino iškamšą. Darbų tempas buvo pakankamai didelis, nes trise per dvi dienas padarydavome po vieną aviną. Niekada gyvenime tiek
gražių ir kokybiškų iškamšų per tokį laiką nesu
padaręs. Kiekvienas mūsų darbas buvo vertas
taksidermistų čempionato medalio.
Ar kiekvienas gali išmokti daryti iškamšas?
Techniškai įmanoma viską. Tačiau sugebėti padaryti taip, kad gyvūnas ne tik stovėtų
ant keturių kojų, bet ir atrodytų kaip gyvas,
deja, pavyksta ne kiekvienam. Čia kaip ir muzikoje – vienas muzikantas sugroja iki širdies
virpulio, o kitas, žiūrėk, tesugeba tik klavišus
nuspausti ar stygas braukti.
Besidomintys taksidermistų darbais, visada pamatys skirtumus tarp gerai padarytos
ir eilinės iškamšos. Iš tikrųjų, klientas, kol jam
neparodai ir nepamokai kaip vertinti darbą,
dažnai nemato, kas jam pateikiama. Tačiau tie,
kurie jau supranta, stengiasi ieškoti tokių meistrų, kur darbas atliekamas gerai, nors ir kainuoja daugiau bei užtrunka ilgesnį laiką. Turiu
savo nuolatinių klientų ratą. Darau ilgai, tačiau
nuoširdžiai ir kokybiškai. Nepigiai, tačiau nesu
pats brangiausiais meistras Lietuvoje.
Neretai sulaukiu kvietimų iš užsienio. Be
Vokietijos ir Austrijos, teko padirbėti Skandi-
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navijos šalyse, Afrikoje, JAV. Daugiausia teko
atlikti pakankamai sudėtingus darbus. Kailių
lupti ten netekdavo – dariau stambių žvėrių
skulptūras arba išbaigdavau iškamšas iki galo.
JAV paprastai kailis pas darbų vykdytoją
parvažiuoja iš medžioklės plotų nuluptas bei
pasūdytas, manekenas taip pat gaunamas iš
parduotuvių, kurių čia apstu. Didelė dalis taksidermistų (ne visus tokiais juos vadinčiau) nė
karto gyvenime žvėries kailio net nelupo ir kaulų nevalė. Visada pagalvoju, kaip galima darbą
gerai padaryti, jei nežinai žvėries anatomijos.
Manekenai pagaminti iš poliuretano, todėl
juos galima pasipjauti, sumažinti ir pritaikyti
prie turimo kailio. Tačiau nežinant anatomijos,
tikrai sunku perteikti raumenų struktūrą. Aš
manekenus darau pats, nors nemažai jų galima
nusipirkti Olandijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje.
Deja, asortimentas menkas, o be to jų kokybė
neatitinka mano darbų reikalavimų.
Kaip atrodo taksidermistų čempionato
virtuvė: kas gali dalyvauti, kaip ir kas vertina iškamšas, kokios taisyklės?
JAV užduoda svarbiausią toną taksidermistų
pasaulyje. Amerikoje vyko ir pirmieji taksidermistų čempionatai. Vėliau imta juos organizuoti Europoje.
Šiemet vyko jau 10-osios Senojo žemyno taksidermistų varžybos. Aš pats asmeniškai Lietuvoje organizavau tris šalies čempionatus.
Taksidermistų čempionatuose skiriamos
keturios kategorijos: naujokas, profesionalas, meistras, aukščiausios kategorijos meistras. Varžybose tarp naujokų gali dalyvauti
tie, kurie dirba šioje srityje iki trijų metų. Laimėjus aukščiausią įvertinimą tarp naujokų,
kitame čempionate galima dalyvauti profesionalų kategorijoje, geriausias tarp profesi-

onalų gali dalyvauti meistrų kategorijoje ir
t. t. Taksidermistai, rungtyniaujantys meistrų
kategorijoje, turi pateikti įrodymus, kad patys pagamino manekeną. Šių metų Europos
čempionate laimėjau „Geriausiojo parodoje“
ir „Geriausiojo Europoje“ titulus, todėl man
suteikta „Excellence“ kategorija. Ateityje, jei
dalyvausiu čempionatuose, pagal varžybų
nuostatus mano darbų negalės vertinti teisėjai, o tik dalyviai, rungtyniaujantys meistrų
kategorijoje. Gavęs aukščiausios kategorijos
meistro titulą, dabar ir aš galėsiu teisėjauti
Europos taksidermistų čempionatuose.
Reikia pripažinti, kad varžybų teisėjas dažnai būna ne vien arbitru, bet ir politiku, neretai
darbus vertinantis gana subjektyviai, besilaikantis tik jam žinomų kriterijų. Todėl parodų ir
varžybų virtuvė labai sudėtinga. Per dvidešimt
mano karjeros metų ne kartą teko būti per vieną balą nuo pirmos vietos. Suveikdavo kažkokie neaiškūs interesai, simpatijos ir darbus nuvertindavo visiškai dėl nežinomų priežasčių.
Pirmą vietą Europos ir JAV taksidermistų čempionatuose lemia technika. Dažnai
nukrypstama į detales, o už bendrą vaizdą,
kompoziciją maksimaliai galima gauti iki 5
balų iš šimto. Pagal dabartinius reikalavimus
konkurse gali dalyvauti iškamša, pritvirtinta
prie bet kokios lentos.
Norėdamas atkreipti dėmesį į iškamšos
estetiško vaizdo būtinumą, žadu padaryti
Lietuvos stirnino manekeną ant lentos, stirnino iškamšą ant paprastos lentos ir stirnino
iškamšą ant gražios bazės.
Kokių šalių atstovai diktuoja šiuolaikines
taksidermijos madas?
Amerikiečiai, o Europoje – vokiečiai. JAV taksidermistai ženkliai lenkia europiečius ne tik
technologijomis, kiekiais, bet ir kokybe. Vokietija tarp Europos šalių išsiskiria tuo, kad
turi daug nuolat dirbančių taksidermistų.
Iš manekeno suformuojama
būsimos iškamšos poza

liniai, reikalauja elementarios priežiūros. Bent kartą per mėnesį reikėtų
patalpą gerai išvėdinti, kiek rečiau su „Kobra“ nupurkšti.

Išsipildžiusi viena iš svajonių

Matyt, tam įtakos turi didelis praktikuojančių medžiotojų skaičius bei
vienintelė Europoje taksidermistų mokykla. Be to Vokietijoje skiriasi
požiūris į medžioklę, yra daug valstybinių ir privačių muziejų, kuriuose
dirba etatiniai aukštos kvalifikacijos taksidermistai.
Kokie didžiausi konkurentai ar bendražygiai yra Lietuvoje?
Lietuvoje aš nekonkuruoju, o stengiuosiu su profesijos kolegomis
bendrauti ir bendradarbiauti. Gal būt tik aš daugiausia esu važinėjęs
po pasaulį ir pelnęs visokų medalių bei titulų. Mano mokinys Narvydas
Stankevičius yra Lietuvos taksidermistų ateitis. Labai kruopštus, todėl
specializuojasi darydamas paukščių iškamšas. Daug pasiekė pirmasis
mokinys Darius Daukša iš Kretingos. Prie aukšto lygio Lietuvos taksidermistų priskirčiau Ramūną Keraitį, Egidijų Vendelskį bei juos besivejančius Gintarą Ivanauską, Benių Valinską, Vytautą Vilčinską.
Žalieji jau seniai paskelbė karą natūraliems kailiniams. Ar nesulaukia taksidermistai priekaištų?
Prisimenu atsitikimą, kai Tado Ivanausko muziejuje kažkas apipylė iškamšas raudonais dažais. Užsienio parodose ir varžybose man neteko
susidurti su protestuotojais. Manau, kad didžioji dauguma žaliųjų atstovų nepasodino nei vieno medžio, nepašėrė nei vieno žvėries ar paukščio žiemą, nepadarė nei vieno inkilo. Mažai visuomenei aiškinama, kodėl
žvėrys medžiojami, kodėl auginami kailiniai žvėreliai ir pan.
Ar iškamšos ir jų kolekcijos populiarios vien tik tarp medžiotojų?
Lietuvoje kolekcijos populiarios tik tarp medžiotojų. Prancūzijoje, Italijoje, Austrijoje žvėrų ir paukščių iškamšas mėgsta turėti ir nemedžiojantys. Italijoje ypač populiarios paukščių kolekcijos.
Kokias rimtas iškamšų kolekcijas teko „pagaminti“?
Visos kolekcijos man brangios ir įsimintinos. Iki šiol su malonumu prisimenu minėto Austrijos medžiotojo sumedžiotų viso pasaulio avinų
rūšių ir porūšių kolekciją. Daug triūso ir širdies įdėjau gamindamas iškamšas A. Truskausko Medžioklės trofėjų muziejui Mindūnuose.
Ar tokios iškamšų kolekcijos padeda šviesti visuomenę?
Žinoma, kad taip, tačiau dauguma tokių kolekcijų uždaros ir neprieinamos plačiajai visuomenei. Turime nedaug muziejų, kuriuose būtų
eksponuojamos gyvūnų iškamšos.
Kiek laiko užtrunka padaryti dramblio iškamšą?
Trise darėme dramblio iškamšą A. Bosui. Kadangi gavome išdirbtą odą
bei gatavą manekeną, apsiuvimas ir klijavimas užtruko porą dienų, tačiau visiškai darbą užbaigėme tik per porą mėnesių.
Ar dar teisinga sena namų šeimininkių išmintis: iškamša namuose – kandžių perykla garantuota?
Jei užsiveisia kandys, vadinasi šeimininkės netikusios. Veltinis, pagalvės taip pat gali būti geromis kandžių peryklomis. Iškamša, kaip ir kai-

Ar jau yra tokia iškamša, apie kurią net pats gali pasakyti: va čia
tai bent! Ar jau padarėte savo gyvenimo darbą?
Didžioji dauguma darbų man artimi ir brangūs. Pamažu imu įgyvendinti savo senas idėjas. Daug metų svajojau apie sibirinio strinino iškamšą – ją padariau visai neseniai. Išpildžiau seną svajonę padaryti
septynių varnų iškamšas, kurių nuotrauką prieš daugelį metų mačiau
gamtos žurnalo puslapiuose.
Labiausiai mėgstu daryti grakščių ir trapių žvėrių – stirnų, elnių,
antilopių ir kt. iškamšas. Ant jų labiausiai raumenynas matosi. Užfiksuoju sudėtingą, tačiau statišką judesį. Stengiuosi pagauti tą momentą, kai žvėris sustoja.
O idėjų ir svajonių turiu daug, kad tik laiko būtų joms visoms
realizuoti...
Gera iškamša – tai amatininko ar menininko kūrinys?
Taksidermija – gyvūnų iškamšų gaminimo būdas, kuris apima daugybę veiklos sričių. Sumedžioto (dažniausiai) žvėries kailį reikia mokėti
tinkamai nulupti, konservuoti, pamatuoti. Vėliau nuvalytus kaulus
būtina tinkamai paruošti ir skeletą „apklijuoti raumenimis“ taip, kaip
jie atrodė natūroje. Tada sulipdoma forma, padaromas manekenas,
kuriame sudėtos atitinkamo storio vielos, kad iškamša galėtų stabiliai stovėti. Pradžioje lipdomas paprastas manekenas–trafaretas, iš
kurio vėliau būtų galima pasipjaustyti suteikiant norimą pozą.
Kailį būtina atmirkyti ir išdirbti. Susiūtas kailis uždedamas ant paruošto manekeno, priklijuojamas, kur reikia dažomas. Iškamša žymiai
estetiškiau žiūrėsis, jei bus pastatyta ant gražios bazės, kurią neretai daro
patys taksidermistai. Jei prie iškamšos dirba komanda, dažnai meistrai
darbus būna pasiskirstę, todėl retas kuris moka atlikti visą ciklą.
Tad geras taksidermijos specialistas turi gerai žinoti kailių konservavimo technologiją, išmanyti anatomiją bei skrodimo subtylybes, turėti skulptoriaus gyslelę, šiek tiek tapytojo talento, jausti kompoziciją
ir, žinoma, mylėti savo darbą. Sakyčiau, rasti ribą tarp amatininko ir
menininko mūsų profesijoje išties nelengva...

Rimondas Vasiliauskas

Antano Truskausko PĮ

Felis

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
El. paštas felis@takas.lt
skype felishunting
Geriausios medžioklės
visuose Pasaulio kontinentuose
pagal Jūsų pageidavimus
Legalus trofėjų įvežimas:
gamtosauginių leidimų
ir veterinarijos sertifikatų
parūpinimas, muitinės
procedūrų sutvarkymas
Skambinkite ir mes pasiūlysime
geriausius variantus!
Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com
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Žodis skaitytojui
Rugsėjis man nepatiko.
Viskas nei į tvorą, nei į mietą.
Rugsėjo 16, nuo pat ankstyvo ryto, šaltame ir lietingame Briuselyje karpiau ausimis, klausydamas, kaip bičiulis, baltarusių medžiotojų vadas, seka gražią pasaką
naiviems kolegoms kapitalistams apie šaunią baltarusių
kovą su AKM (žr. ankstesnius žodžius). Anot jo, Batkai
vadovaujant, gudai medžiotojai išskerdė 80 000 miško
kiaulių, nė vienos nesuvalgė (sic!), visas sudegino ir sustabdė baisųjį AKM.
Rugsėjo 16, popietėj, pilant lietui, keikiau Briuselio
statybininkus, užgriozdinusius įėjimą į metro šalia ES
Komisijos bastiono ir žagsėjau stebėdamasis madam
Demokratijos tolerancija. Europos komisiją šturmavo
minios Paryžiaus, Briuselio ir kitų Europos didmiesčių
taksistų, protestuojančių prieš galimybę taxi keleiviui
rinktis pigesnę ir skaidresnę paslaugą...
Rugsėjo 17, važiuoju metro į centrinę Briuselio geležinkelio stotį, ir, sekdamas vienos garsios Lietuvos konservatorės pavyzdžiu, mintiju: kažin, ar dar ilgai laukti liko, kol
vaizdelis autobuse iš Didžiasalio į Visaginą bus panašus...
Rugsėjo 18, švintant, nuo šilumos apspangęs špokas, Pašilaičių dangoraižių apsupty, įsikūręs šalia mano
iškelto inkilo, bandė mane įtikinti, kad dabar pavasaris.
Ne tik landžiojo į špokinyčią, bet ir švilpavo, kaip tas berniokas iš Suvalkijos lygumų.
Rugsėjo 19, popietėj, susiruošęs nusirauti rudeninį
baravykų derlių, pritvojau pilną ,,kėselį“ (čia pagal mano
šauniąją bobutę) vasaros pradžios grybų – kazlėkų.
Rugsėjo 19, pavakare, susiruošęs į girių karalių vestuves, sugalvojau dar ir pasipūškenti ežere. Ir ne dėl to,
kad esu vėplys, o dėl to, kad buvo karšta.
Rugsėjo 20, brėkšant, į rudenišką rūką įbridusių sodybos liepų viršūnėse pavasarį ėmė skelbti nebe vienas,
o visas būrys juodaskvernių varnėnų.
Rugsėjo 21, rytas prie kompiuterio, skaitau ir galvoju: arba aš durnas, arba... Viena madam ,,Iki ausų, arba
kitos kūno vietos, įsimylėjusi vilkus“ kala prie kryžiaus
žemės ūkio ministrę: kodėl ji, ministrė, gina kažkokį pamiškės ūkininkėlį, o ne jo avis paskerdusį vilką...
Va tada ir nesusiturėjau. Paskambinau profesoriui
Linui Balčiauskui ir pasakiau: darom ką nors ...
Ką padarėm – paskaitykit. O čia dar ir Vytautas Ribikauskas prisidėjo.
Gerai pavarė šį kartą Vytautas.

			

Eugenijus Tijušas

PS. Ech, kaip pasiilgau šalnų ir šiaurinių ančių...
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EUGENIJUS TIJUŠAS

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija
Vienas mūsų neseniai gavo tokį elektroninį laišką:
Sveikas,
mes Norvegijoje pradedame vilkų kampaniją, bandydami padidinti vilkų populiacijos tikslinį dydį (vėliau šįmet apie tai spręs Parlamentas), ir aš galvoju, ar nesutiktumėte mums padėti. Turime tokią idėją – užklausti žmonių iš įvairių Europos
šalių, kuriose yra gyvybingos vilkų populiacijos, prašydami vieno sakinio ir nuotraukos, kurią galėtume panaudoti socialiniuose tinkluose.
Sakinys galėtų būti toks: „Sveiki, aš užaugau Latvijoje. Ši šalis 6 kartus mažesnė už Norvegiją. Latvijoje gyvena 700 vilkų. Argi ne keista, kad Norvegijoje yra
vietos tik 35 vilkams?“
Janis Ozolinš, latvių ekologas, pakomentavo šį sakinį:
„Būtų garbinga paminėti, kad Latvijoje vietos 700 vilkų veikiausiai nėra.
Tai dėl to, kad 300 jų kasmet sumedžiojami, o šimtas žūva dėl kitų priežasčių.
Todėl iki kitų metų išgyvena daugiausia 300 individų. Taip, tai iš tikro 9 kartus
daugiau šešis kartus mažesnėje šalyje”.
Jūs manote, kad čia apie vilkų skaičių Lietuvoje? Ne, čia apie piarą. Paieškojus galima rasti bent tris lenkus, kurie rėks apie tai, kad vilkai turi būti saugomi. Jei daugiau paieškojus, dar galima rasti ir kokią vokietę, kuri irgi aiškins,
kad plėšrūnų turi būti daug. Bet įdomu, jei aplink kelis kaimus Vokietijoje vilkai per kelis mėnesius papjautų kelias dešimtis buliukų, ar ir tada jos balsas
būtų girdimas?
O jei trys latviai, vienas švedas ir du serbai teigia, kad vilkų Lietuvoje yra
labai per daug – ar tiek nuomonių jau pakanka sprendimų priėmimui? O juk
galima apklausti FACE (Europos medžioklės ir apsaugos federacija, angl. European Federation of Associations for Hunting & Conservation) narius, kurie Europos Parlamente bando įrodyti, kad plėšrūnų daugumoje Europos šalių jau
pakanka ir jų populiacijoms seniai niekas negresia. Sakytumėt, jie šališki?
Dabar galime grįžti ir prie vilkų skaičiaus problemos Lietuvoje. Panašu, kad
apskaitų sniege tobulinimas prie bendro sutarimo dėl vilkų skaičiaus Lietuvoje neatvedė ir neatves. Šiuo būdu įmanoma nustatyti tik minimalų populiacijos dydį, kuris, patinka ar nepatinka, iš tikrųjų yra didesnis. Ar daug didesnis?
Atsakymo nėra ir šiuo metodu jis nebus gautas: nesvarbu, ar pėdsakų fotografavimui metodikoje bus paskirta pusė puslapio, ar mažiau, ar duomenis

apdoros Gamtos tyrimų centras, ar ,,Baltijos
Vilkas“, ar komisija iš daugelio narių ir organizacijų. Keista, bet apie 2015 m. apskaitą
informacija iš viešosios erdvės dingo. Todėl
mes jos čia ir necituosime.
Užtat pacituosime medžiotojo Kęstučio
Bujos duomenis apie vilkus Šilalės rajone.
Pirmiausia – 2015 m. apskaita. ,,Vieną dieną per vilkų apskaitą sniego buvo, tik snigo naktį. Tai apskaita nebuvo labai tiksli.
Didžiuosiuose miškų masyvuose vaikščiota
kvartalinėmis, bet visos nebuvo patikrintos.
Dalyvių galėjo būti ir daugiau, tačiau dalyvis
dalyviui nelygu – ar visi gali pasakyti, kad
pėdsaką paliko ne vienas vilkas? Buvo ir tokių atvejų – per apskaitą vilkų nerasta, o tos
pačios dienos vakare jau yra pėdsakai”.
Medžiotojai mano, kad Šilalės rajone
yra mažiausiai 30 vilkų. Pažiūrėjus, kaip
išsidėsto stebėjimų vietos ir kiek individų
buvo stebima, su jų nuomone reikia sutikti. Pirmi gyvulių pjovimai šiemet Šilalės
rajone koncentruojasi apie vieną iš vilkų registravimo vietų – iki birželio pabaigos čia
užregistruota 10 atvejų.
Iki rugsėjo mėn. situacija dar paaštrėjo –
papjauti 47 gyvuliai. Žala padaryta Šilalės
kaimiškojoje seniūnijoje – Jucaičių, Kutymų,
Biržų Lauko, Kelmutiškės, Jokūbaičių, Kilpinių kaimuose, Pajūrio seniūnijoje – Pakišio,
Baciškės, Gulbiškių, Rauško, Lileikienų, Dapkiškės kaimuose; Kvėdarnos seniūnijoje –
Sauslaukio, Gvaldų, Pakalniškių, Lembo, Stir-

biškės kaimuose. Akivaizdu, kad visos vilkų
grupės turi savus medžioklės plotus.
Toliau K. Buja rašo: ,,Gavome leidimą
sumedžioti 3 vilkus, leidimas vardinis, gali
medžioti ne daugiau 20 medžiotojų. Absurdas, nes nurodyta tik tie miškai, kur šalia yra
papjautų gyvulių. Leidimas galioja iki spalio
14 d. Per pirmą rugsėjo dešimtadienį dar
nieko nesumedžiota. Savivaldybė grasina
sankcijomis. Aš jau pavargau aiškinti apie
vilkų medžioklės specifiką. O papjautų gyvulių jau 47, žalos paskaičiuota už 10586 eurus. Vien mano medžioklės būrelio plotuose
rastos trys papjautos stirnos”.
Labai panašiai atsiliepia Medžiotojų ir
žvejų draugijos dar dviejų rajonų skyriai.
LMŽD Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas Rimantas Pečkus rašo: „Nesuprantama,
kodėl išduodamas leidimas vilkų paėmimui
iš gamtos tik „išrinktiesiems“. 2013 m. gavome leidimą paimti iš gamtos vieną vilką.
Buvo nurodyti keli būreliai, o iš kiekvieno
būrelio po 3-4 medžiotojus, kurie turi teisę
sumedžioti vilką. Kaip ir reikėjo tikėtis, vilkas
nebuvo sumedžiotas. Pabandėme pasiteirauti Aplinkos apsaugos agentūroje, kodėl
negalima medžioti visiems būrelio nariams.
Gavome miglotą atsakymą, kad tokiu atveju
visi prisikvies svečių iš visos Lietuvos ir lėks
šauti vilko. Tada, atseit, atsiranda pavojus,
kad bus sumedžiota daugiau kaip vienas
vilkas. Šiais metais gavome leidimą paimti iš
gamtos 4 vilkus. Situacija ta pati. Vėl keletas

Kęstučio Bujos ir jo kolegų atlikti vilkų stebėjimai Šilalės rajone iki 2015 m. rugsėjo.
Šiemet registruotos vilkų stebėjimo vietos (raudoname apskritime nurodomas individų skaičius)
ir pirmieji vilkų padarytos žalos atvejai (iki 2015 m. birželio pabaigos – juodi apskritimai, iki
rugsėjo mėn. – juodi kvadratai).

būrelių, keletas „išrinktųjų“. Į klausimą kodėl
buvo atsakyta, kad ne visi medžiotojai gali
atskirti jauniklį vilką nuo suaugusio, todėl
leidimas išduodamas tik labiausiai patyrusiems medžiotojams. Leidimas pasirašytas
liepos 22 d., galioja iki spalio 14 d. Kol kas
nesumedžiotas nei vienas vilkas. Apie rezultatus manęs nuolat teiraujasi savivaldybės
ir žiniasklaidos atstovai, spaudžia ūkininkai.
Visus juos galiu tik „pradžiuginti“ neigiamu
atsakymu ir padejuoti, kad ne tokio leidimo
vilko paėmimui iš gamtos medžiotojai norėtų, tikintis teigiamo atsakymo.
Vilkų apskaitos situacija panaši į kitų rajonų. Blogai, kai iš anksto paskiriamos apskaitos dienos. Sunku numatyti, kokios bus
gamtinės sąlygos: ir lietus gali lyti, ir pustyti.
Žodžiu, pėdsakų galima nematyti. 2015 m.
apskaitą darė ne medžiotojai, todėl sunku
komentuoti rezultatus. Atsižvelgiant į medžiotojų stebėjimus ir į vilkų daromą žalą
galima teigti, kad vilkų rajone yra daugiau,
nei buvo surasta per apskaitą.“
Gytis Andriuškevičius iš MŽD Rokiškio
skyriaus rašo: „Vilkų skaičius rajone didėja,
kartu auga ir ūkininkų patiriami nuostoliai
bei gamtai daroma žala. Pernai atliekant
vilkų apskaitą sniego buvo mažai, apskaita vyko didžiuosiuose masyvuose, todėl
buvo netiksli. Šiuo metu gavome leidimą
sumedžioti 4 vilkus, leidimas vardinis,
gali medžioti 24 išskirtiniai medžiotojai.
Nurodyta, kad galime medžioti tik ten,
kur papjauti gyvuliai, leidimas galioja iki
spalio 14 d. Šiuo metu sumedžiotas 1 vilkas. Po leidimo išdavimo vilkai įsisiautėjo
kitoje rajono pusėje, link Latvijos sienos.
Ten medžiotojai neseniai rado papjautus
briedžio jauniklį, 4 stirnas ir šernų jauniklius bei ūkininko ožką. Nors ūkininkai
budi prie galvijų, apsaugai stato elektros
užtvaras, veda gyvulius į tvartus, vilkai įžūliai vaikšto net dieną.“
Tai gal būtų galima duoti leidimą sumedžioti tik konkretų žalą darantį vilko individą
(nesvarbu, kad jie veikia grupėje). Tegul tas
vienas žino, kas jo laukia ir dreba arba pasitaiso. Teko girdėti ir daugiau medžiotojų atsiliepimų apie probleminių individų licencijas...
O dabar, kaip sako Andrius Užkalnis,
parašysime apie tai, ko jūs nesuprasite. Jei
suprasite, tai ir bus atsakymas, kaip sekasi
palaikyti vilkų populiacijos dydį norimose
ribose (tiksliau, kontroliuoti jos augimą).
Modelis labiau tiktų Latvijai, bet reikiamų duomenų apie vilkus Lietuvoje nėra. Visi
duomenys skelbti latvių kolegų, ekologų ar
zoologų (Ozolinš ir kt., 2008):
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Numatomas 400 individų dydžio vilkų
populiacijos pokytis per 3 metus, priklausomai
nuo kvotos dydžio
Populiacijos dydis po Populiacijos
Sumedžiojimo
Išnykimo tikimybė,
3 metų
vidurkis
kvota sezonui
proc.
±SD
min
max
20
487
581
535±2
0
30
450
531
480±2
0
40
379
479
432±3
0

vidutinis vados dydis – 6,5±0,5 (6-7)
jaunikliai;
iki pirmojo medžioklės sezono išgyvena 37,5 proc. vilkiukų arba mirtingumas
siekia 62,5 proc.;
sumedžiojama 43 proc. jauniklių,
13 proc. vienmečių ir 44 proc. suaugusių
vilkų;
patinų ir patelių santykis – 47,4 : 52,6.
Kiti vilkų populiacijos rodikliai:
vilkų skaičius – 400 individų (tiek jų Lietuvoje vasarą/rudenį tikrai yra);
populiacijoje yra 175 suaugę vilkai (90
patelių ir 85 patinai) bei 225 nesubrendę individai;
80 patelių atveda nuo 480 iki 560 jauniklių, iš kurių galėtų išgyventi 180-210 individų;
kasmet veisiasi nuo 80 iki 100 proc. suaugusių patelių (vidutiniškai 90 proc.);
nesubrendusių vilkų išgyvenimas iki
medžioklės – 90 proc.;
suaugusių patinų ir patelių išgyvenimas iki medžioklės – 100 proc.;
po medžioklės sezono visų amžiaus
grupių išgyvenimas – 100 proc.
Modeliuojant POP III programa (10 kartų
po 100 pakartojimų), apskaičiuosime populiacijos pokytį per artimiausius 3 metus, manant, kad per juos populiacijos biologiniai
rodikliai nesikeičia.

400 individų dydžio vilkų populiacijos dinamikos modelis, sumedžiojant po 50 individų per metus
Vilkų populiacijos dydis po 1 metų

Vilkų populiacijos dydis po 3 metų

Vilkų populiacijos dydis po 5 metų

Vilkų populiacijos dydis po 10 metų

Pirmas rezultatas labai paprastas: sumedžiojimo kvotai esant nuo 20 iki 40 vilkų,
skaičiaus mes nesumažiname – jų populiacija didėja. Medžiotojų nuomone, tai dabar
ir vyksta Lietuvoje. Keletą metų šio skaičiaus
padidėjimo gal ir įmanoma nepastebėti arba
paslėpti jį manipuliuojant apskaitos duomenimis, tačiau per ilgesnį laiką pokyčiai turi
būti akivaizdūs.
Ar bus juntamas populiacijos dydžio
pokytis per ilgesnį laiką, patikrinome modeliuodami 50 individų dydžio sumedžiojimo kvotą. Rezultatas – per 10 metų vilkai
ne tik neišnyktų, jų skaičius ir nesumažėtų.
Jei kam nors tokia interpretacija nepatinka,

paaiškinkite: kaip Latvijoje, kur sumedžiojimo kvota yra artima žieminės vilkų populiacijos dydžiui, viskas lieka pusiausvyroje?
Neišnyksta vilkai Baltarusijoje, nors naikinami kaip didžiausi kenkėjai. Nemažėja jų
ir Rusijoje, nors kvotos dydis siekia trečdalį
apskaitos. Atsakymas vienas – niekur vilkų
suskaičiuoti tiksliai pagal pėdsakus sniege
nepavyksta. Metodai, kurie leistų tą padaryti Lietuvai, yra per brangūs. Mūsų pradėtas
neprofesionaliojo mokslo projektas, skirtas
stambiųjų plėšrūnų registravimui, tęsiasi. Jei
informacijos iš kitų rajonų būtų tiek, kiek iš
Šilalės, medžiotojų balsų ignoruoti jau būtų
nebeįmanoma.

Apie galimybę ne medžioklės termino metu
iš gamtos paimti vilką...
Medžioklės LR teritorijoje taisyklėse nustatyta, kad vilkus leidžiama medžioti nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d., o išnaudojus Aplinkos ministerijos
nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, jų medžiojimo sezonas nutraukiamas
anksčiau. Neleistino vilkų medžioklės termino metu vilkai gali būti paimti
(sumedžioti) iš jų buveinių tik gavus Aplinkos apsaugos agentūros leidimą,
vadovaujantis Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
Nuo šių metų birželio pradžios į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl leidimo paimti iš gamtos šios saugomos rūšies gyvūnus kreipėsi 12 savivaldybių administracijos (Alytaus, Anykščių, Biržų, Kėdainių, Raseinių, Rokiškio,
Šiaulių, Šilalės, Širvintų, Tauragės, Trakų, Vilkaviškio). Prašyta leisti sumedžioti 55 vilkus.
Aplinkos apsaugos agentūra, vertindama 2015 m. vilkų padarytą žalą
naminiams gyvuliams bei siekdama užtikrinti žmonių bei naminių gy-
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vulių saugumą, iki rugsėjo 8 d. išdavė 4 leidimus paimti iš gamtos vilkus
Alytaus, Šilalės, Rokiškio ir Anykščių rajonų teritorijose neleistino jų medžioklės termino metu. Iš viso leista sumedžioti 15 vilkų. Rokiškio rajono
Kamajų seniūnijos Aukštakalnių kaimo apylinkėse rugsėjo 8 d. buvo sumedžiotas pirmas vilkas neleistino šios rūšies medžioklės termino metu.
Aplinkos apsaugos agentūra primena, kad vadovaujantis Saugomų
rūšių naudojimo tvarkos aprašo 42 punkto reikalavimais, teisėtai paėmus
iš laisvės (sumedžiojus) vilką, būtina per 30 kalendorinių dienų kreiptis
į Aplinkos apsaugos agentūrą su prašymu išduoti 2006 m. gegužės 4 d.
Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006 nurodytus sertifikatus, skirtus
naudoti tik Europos Bendrijoje.
Aplinkos apsaugos agentūros inf.

Medžioklė

Meilė po lazdynais baigėsi.
Rugsėjo pabaigoje džiaugėmės pilnu krepšiu gražuolių riešutų, nuraškytų nuo nuosavo lazdyno sodybos
pakrašty. Spalio pradžioje visais žinomais būdvardžiais
koliojom kaimyną, išniekinusį visas mano pastangas
apsaugoti raudonlapę sodybos puošmeną. Dailūs, balti
mediniai kuolai, lyg rūta žalias, tvirtos vielos tinklas. Ne
tvora, o šedevras. Net iš savo ponios sulaukiau komplimento, kad nesu visiškas nuolupa.
Bet va! Atrioglino bestija, nulaužė dailų, liauną tvoros kuolelį ir... Sudievu lazdynėli, ilsėkis ramybėje kapliadančio viduriuose, liko tik penki stagarai. Na, tam
bestijai, žinoma atsirūgo... Bet, žmonės, kai tversit tvoras
nuo garsiosios dantų pastos reklamos personažų, būkit
budrūs. Naudokit tik metalinius arba net betoninius
kuolus.
Su šautuvėliu medituojant prie lazdynėlio kapo,
galvelėj pradėjo suktis ir durnesnės mintys. Kodėl mes,
mėsėdžiai, esam tokie mėmės? Pažiūrėkit! Organizuotais būriais ir pavieniui, tikrų ir apsimetusių augalėdžių
ordos mums mėsėdžiams nuolat zyzia į ausis: jūs, barbarai, kiek vargšų gyvuliukų padžiauna savo kailiukus dėl
jūsų mėsėdystės.
Sesės ir broliai mėsėdžiai! Vienykimės! Vienykimės ir
skelbkim pasauliui savo tiesą! Kas pasakė, kad mes mėsą
valgom ne dėl idėjos?! Tai va, aš ir skelbiu: kiekvienas
jautienos, elnienos ar briedienos didkepsnis, kiekvienas
kiaulienos, šernienos ar stirnienos troškinukas, kiekviena bebrienos dešrytė ar zuikienos, o taip pat ir triušienos kulšytė tai dešimtys, ką ten dešimtys – šimtai, o gal
net tūkstančiai išgelbėtų dobilėlių, smilgelių, vėdrynų,
kiaulpienių, garšvų ir daugybės kitų įstabių Dievulio žolynėlių.
Mokslo guzai sako, kad vien skeltalūpiai žvairiai (čia
ne apie žmones) per pusę tūkstančio augalėlių rūšių
pervaro per savo skrandį. Kas galėtų paneigti, kad laiku
pateikęs savo brangiausiąjai bebrienos daugiaryžį (dėl
recepto prašom kreiptis privačiai), būčiau išgelbėjęs
raudonlapį lazdynėlį... O jeigu taip, tai pulkim ir priešo
pozicijas. Kol Jiems dar ,,nedašuto“, kviečiu, kuo skubiau
steigti komitetus ir kuopeles labiausiai žmonijos ujamiems gyvuliukams ginti. Sąrašas ilgas: žiurkės, tarakonai, musės, blakės, blusos, utėlės, gyvatės ir šiaip visokie
šliužai. Mes nugalėsim! Už mūsų – tiesa.
O kol virškinsit šias inovatyvias idėjas, siūlau šviežiausias paskalas iš stiklinių Briuselio bunkerių apie vieno gyvūnėlio globą.
Malonaus lapkričio.
Nuoširdžiai
Eugenijus Tijušas
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Žodis skaitytojui

Europos Parlamente – apie
vilkų skaičiaus valdymo
problemą
LINAS BALČIAUSKAS
Gamtos tyrimų centras
Europos Parlamento (EP) centrinio įėjimo prieigose šių metų rugsėjo 15 d. rytą
vyravo žalia spalva. Medžiotojai sudarė daugumą susirinkusių į tarpdalykinės
grupės „Biologinė įvairovė, medžioklė ir kraštovaizdis“ (angl. The EP Intergroup
„Biodiversity, Hunting, Countryside“) konferenciją, skirtą vilkų grįžimo į Europos
landšaftus iššūkiams ir sprendimams. Grupės prezidentas, Europos Parlamento
narys Karl Heinz Florenz sakė, kad ES teritorijoje gyvenant mažiausiai 10 000
vilkų ir dar augant jų skaičiui, sakyti „Sveiki, vilkai“ jau nebėra adekvati reakcija.
Vilkų grįžimas į tas vietas, kuriose jų nebuvo ilgai, sukėlė daug diskusijų. Galima
sakyti, kad vilkai jau tapo simboliu klausimu: kaip žmonės turėtų elgtis su gamta
ir kaip mūsų ekonominis bei sociologinis vystymasis turėtų būti suderintas su
gamtos ir rūšių apsaugos reikalavimais.
„Aš nenoriu šaukti „Vilkas!“, bet faktas tas, kad „Jie sugrįžo“, – pradėjo pasisakymą EP narys Bendt Bendtsen. „Europos kontekste 2014 m. 12 vilkų Danijoje yra nepastebimi, tačiau ir šis skaičius sukėlė nerimą bei triukšmą. Vilkai visai
netinka čia tankiai žmonių apgyventose buveinėse. Kaip Europos Parlamento
narys, esu tikras, kad vilkų skaičius turėtų būti stebimas ir duoti pagrindą politiniams sprendimams, ir kad Buveinių Direktyvos reikalavimai turi būti peržiūrėti,
suteikdami daugiau galimybių vilkų populiacijos reguliavimui“.
Panašu, kad raginimai saugoti nykstančią rūšį ir užtikrinti populiacijos gyvybingumą skirti ne šiai auditorijai ir ne vilkams. Gausėjančios vilkų, ūdrų, kormo-

ranų ir bebrų populiacijos verčia ieškoti konfliktinių situacijų sureguliavimui tokių būdų,
kurie tenkintų daugumą suinteresuotų pusių, ypač atsižvelgiant į vietos gyventojų pageidavimus. Dėl saugomų rūšių daromos žalos šalys ES narės kreipiasi į Europos Komisiją,
prašydamos peržiūrėti jų statusą Buveinių
Direktyvos (BD) atžvilgiu. Primenama, kad
tą įgalinantis BD 19 straipsnis leidžia keisti
saugomos rūšies statusą, siekiant mokslinio
arba techninio progreso, tačiau niekada nebuvo pritaikytas. Dauguma pasisakiusių vėliau tam pritarė.
Keliose Europos šalyse baimę sukėlė
migruojantys pavieniai vilkai, jauni patinai,
kurie ėmė nebijoti žmonių. Žemutinės Saksonijos medžiotojų asociacijos prezidentas
H. Dammann-Tamke pasisakymą pabaigė
mobiliu telefonu iš važiuojančios mašinos
nufilmuotais kadrais, kaip autostrados pakraščiu dieną linksmai bėga ir į ūkininkų fermas žvalgosi jaunas vilkas.
Susirūpinimą kelia vilkų populiacijos
augimo greitis tose šalyse, į kurias jie grįžo
po ilgo laiko. Pavyzdžiui, Rytų Vokietijoje
pirmieji vilkai pasirodė 2000 metais, po maždaug 100 metų pertraukos. 2005 m. buvo
aptinkamos dvi vilkų grupės, o 2014 m. – jau
42 grupės. Pavieniai patinai užsiima teritoriją, vėliau susiranda patelę ir pradeda naują
vilkų grupę. Vienas toks vilkas nuo Brėmeno
pasiekė net Olandiją, buvo stebimas šalia
vaikų darželių, vėliau pateko po mašina autostradoje. Šie faktai apskriejo žiniasklaidą,
sukėlė visuomenės nerimą ir pablogino vilkų
priimtinumą daugelyje Vakarų Europos šalių.
Vilkų populiacijos valdymo planą Vokietijoje pradėjo rengti medžiotojai. Jie prisiėmė politinę ir ekonominę atsakomybę dėl
vilkų daromos įtakos ekosistemoms, ūkiui ir
dėl neigiamo visuomenės požiūrio. Vokietijoje jau registruoti 77 artimi vilkų ir žmonių
kontaktai, taip pat 5-25 m atstumu nuo mašinų pasirodę vilkai. Tokie kontaktai ypač dažni
tankiai apgyventame Saksonijos kraštas (čia
gyvena 8 mln. žmonių). Norint Vokietijoje
išlaikyti gyvybingą vilkų populiaciją, svarbiausias uždavinys dabar yra rasti būdus,
kaip padidinti jų priimtinumą visuomenėje.
Medžioklė laikoma vienu iš tokių būdų, parodant visuomenei, kad populiacija kontroliuojama.
Vokiečiai teigia, kad vilkai į jų šalį emigravo iš Lenkijos, tačiau genetinių tyrimų duomenys rodo jų ryšius ir su Baltijos populiacija.
Didžiausios Vokietijoje gamtosauginės
organizacijos NABU atstovas Eick von Ruschkowski pateikė keletą priežasčių, kodėl vil-

kai Europoje turėtų būti saugomi: jų ekologija ir išskirtinis vaidmuo mitybos grandinėje;
vilkai yra vadinama skėtinė rūšis (angl. flagship species) ir svarbūs mokslui; tarptautinė
atsakomybė (jis motyvavo: kaip paaiškinti
afrikiečiams, kad jie privalo saugoti dramblius, jei europiečiai nesaugo savo stambiųjų
plėšrūnų).
Apie vilkų konfliktus su žmonėmis E. von
Ruschkowski pasisakė labai rezervuotai. Jis
pažymėjo, kad po 1959 m. žmonių aukų dėl
vilkų kaltės Europoje nebuvo. Pasitaikančias
konfliktines situacijas labiausiai eskaluoja
masinės informacijos priemonės. Keltinas
klausimas, ar konfliktai yra tokio masto ir
populiacijos priimtinumas visuomenei toks
kritiškas, kad reiktų imtis reguliavimo priemonių. Šio teiginio palaikymui jis pateikę vokiečių apklausų faktus: 80 proc. respondentų
yra už vilkų grįžimą į šalies miškus, 17 proc.
– prieš. Apie 56 proc. apklaustųjų vertina
teigiamai vilkų buvimą miškuose, 12 proc. –
neigiamai, tik 11 proc. mano, kad vilkai pavojingi žmogui.
Didesne problema E. von Ruschkowski laiko tai, kad vilkai pjauna gyvulius. Tai
konfliktiškiausia vilkų populiacijos valdymo
vieta. NABU nuomone, spręsti šią problemą
reikia kompensuojant gyvulių savininkams
nuostolius. Tačiau netgi ir NVO atstovas sutiko, jog Buveinių Direktyva turėtų įvertinti
regioninius šalių skirtumus.
COPA-COGECA (Naminių gyvulių augintojų asociacijos) atstovo Emmanuel Coste
pasisakymą salė sutiko labai palankiai, nors
ši organizacija neseniai pasitraukė iš Intergrupės darbo, motyvuodami tuo, kad kalbama daug, o priemonių nesiimama. Jis sakė,
kad iš ES 28 šalių fermeriai bent aštuoniose
turi savo profsąjungas, todėl galės imtis ryžtingų veiksmų dėl vilkų žalos atlyginimo. Pasikeitė ir vilkų elgesys: jie dažniau minta naminių, o ne laukinių gyvūnų mėsa, nes taip
lengviau sumedžioti grobį. Toks pat dėsningumas stebimas ir JAV, kur vilkų populiacijos
atsikūrė nelabai seniai.
Europos šalyse beveik neliko galvijus
prižiūrinčių piemenų, todėl gyvuliai menkai
saugomi. Esminiai momentai, akcentuoti
šiame pasisakyme, buvo: (1) vilkų Europoje nebemažėja; (2) įvairiose šalyse didėja
jų grupių skaičius; (3) vilkai sugeba įveikti
visas taikomas naminių gyvūnų apsaugos
priemones (puola ypač avis ir dienos metu);
(4) vilkų papjautų gyvulių skaičius didėja;
(5) nedideliame ūkyje prižiūrėti nedideles
bandas naktimis yra labai sunku ir neefektyvu ekonomiškai; (6) galvijų augintojai nėra

žiaurūs vilkų atžvilgiu, bet žalos atlyginimas nepadengia visų nuostolių ( pvz., laiko
sąnaudų auginant galvijus).
Šios organizacijos atstovo siūlymai atrodo radikaliausi:
Leisti nuomonę dėl vilkų populiacijos valdymo Europoje pareikšti visiems
žmonėms;
Nuomonės turi būti vertinamos demokratiškai, tačiau reprezentatyviai;
Buveinių Direktyvos reikalavimai suformuluoti prieš 40 metų, kai vilkų Europoje buvo daug mažiau, todėl bent
jau dėl vilkų reiktų iš naujo aptarti BD
reikalavimus;
Vietiniai (kaimo) gyventojai privalėtų
turėti ne tik teisę dalyvauti priimant
sprendimus dėl vilkų populiacijos valdymo, bet ir galimybę apginti savo reikalavimus.
Slovakijos žemės ūkio ir kaimo vystymo
ministerijos atstovas Jozef Doczy trumpai
pristatė vilkų populiacijos valdymo ir apsaugos istoriją šioje šalyje. Iki 1975 m. vilkai
kaip rūšis nebuvo saugomi, po to įsigaliojo medžioklės terminų reguliavimas. Nuo
1997 m. Slovakijai prisijungus prie Berno
konvencijos, nuo 1999 m. nustatė vilkų
medžioklės sezono trukmę (2 mėn. ir 15 d.),
neribojant kvotos. ES Komisija 2013 m. Slovakijai padarė pastabą dėl trijų vilko populiacijos valdymo aspektų: tarptautinio bendradarbiavimo stokos pasienio teritorijose,
vilkų medžioklės EB svarbos teritorijose,
išskirtose vilkų apsaugai, ir dėl kasmetinės
sumedžiojimo kvotos nebuvimo.
Slovakija, atsakydama į ES Komisijos
priekaištus, 2013 m. jau turėjo 79 teritorijas, skirtas vilkų apsaugai, uždraudė medžioti vilkus pasienio teritorijose, uždraudė
varymines vilkų medžiokles ir nustatė tvarką, kad kiekvieną sumedžiotą vilką turi apžiūrėti valstybės inspektorius. Tobulinami
monitoringo metodai, šalis baigia parengti
vilkų populiacijos valdymo planą.
Per 1995-2015 m. vilkų paplitimas Slovakijoje padidėjo maždaug 10 proc.: jie
gyvena dviejuose regionuose – kalnuotose
Alpių srityse ir lygumose, žemdirbystės zonoje Panonijoje. Populiacijos dydis – apie
300 individų pavasarį ir apie 600 individų po veisimosi. Nuo 1958 m. iki 2013 m.
Slovakijoje sumedžioti buvo 3936 vilkai. Iš
karto po naujų apribojimų medžioklei įvedimo sumedžiotų vilkų skaičius sumažėja
ženkliai, o po kelių metų vėl atsistato. Kasmetinei kvotai nustatyti sudaroma ekspertų grupė.
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Medžioklė

J. Doczy paprieštaravo nuomonei, kad
vilkas miške atlieka sanitaro vaidmenį. Jo
nuomone, jau kuris laikas vilkai medžiodami nebūtinai pasirenka silpniausius individus, bent jau Slovakijoje jie neretai pjauna
geriausios kokybės elnius. Tai tikrai nauji
pastebėjimai. Slovakijos atstovo manymu,
vilkų medžioklė visiškai atitinka Buveinių Direktyvos reikalavimus, nes vietos žmonėms
leidžia jausti, kad ir jie turi galių (angl. empowerment).
Suomijos žemės ir miškų ūkio ministerijos ministro patarėjas Sami Niemi teigė, kad
iššūkiai vienodi visose šalyse, o sprendimai
yra skirtingi. Suomijoje be vilkų yra dar trys
plėšrūnų rūšys (lūšis, rudasis lokys ir ernis)
ir visos per paskutinius 15 metų plinta. Didžiausia žala daroma Laplandijoje, kur mažai
žmonių, tačiau laikoma daugybė puslaukinių šiaurės elnių. Šiuo metu plėšrūnai padaro žalos už 8 mln. eurų per metus. Vietiniai
gyventojai pasijunta nebeturį jokios įtakos ir
negali valdyti savo namų ūkio, planuoti dienos darbų.
Kitos S. Niemi paminėtos plėšrūnų populiacijų valdymo problemos Suomijoje: (1)
nelegali medžioklė, nes tik ja galima paaiškinti vilkų skaičiaus sumažėjimą nuo 2010
m. ir minimumą 2013 m. (120 individų); (2)
vilkų šalininkų ir priešininkų nesugebėjimas
rasti bendros kalbos ir kompromisų; (3) labai
stipri, tačiau neretai klaidinga visuomenės
informavimo priemonių įtaka (žurnalistai
skelbia bet ką). Suomijoje bandoma spręsti
šias problemas formuojant tokią nacionalinę
politiką vilkų klausimu, kuri tolygiai įvertintų
ekologinę, ekonominę bei socialinę plėšrūnų apsaugos puses. Negali būti apeinama
vietos gyventojų nuomonė, nes jiems tenka
nukentėti nuo vilkų ir keisti savo gyvenimo
būdą. Suomijoje gyventojų nuomonę šiuo
klausimu tiria nacionalinė tarnyba.
Turbūt svarbiausi yra paskutinieji trys
sprendiniai: (1) minimalus gyvybingos populiacijos dydis Suomijoje yra 25 vilkų grupės, (2) populiacijos valdymo vienetas yra ne
administracinis, o vilkų grupė ir jos užimama
teritorija; (3) vienas populiacijos valdymo
tikslų yra įtvirtinti vilko, kaip medžiojamojo
gyvūno, vertę.
Konferencijoje taip pat aptartos Vokietijos medžiotojų asociacijos ir Švedijos medžioklės ir laukinės gyvūnijos valdymo asociacijos pareiškimai (angl. positions). Kaip ir
reikėjo tikėtis, tai buvo aštriausi, radikaliausi
ir nekompromisiškiausi pareiškimai, reikalaujantys keisti ES politiką stambiųjų plėšrūnų atžvilgiu. Pirmiausia, pabrėžiama, kad
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labiausiai konfliktinės rūšys Europos Sąjungoje yra vilkai, kormoranai, ūdros ir bebrai
(kurie vienose šalyse yra išnykę, o kitose –
kenkėjai, darantys didelę žalą ūkiui). Visų šių
rūšių apsaugos pagrindas yra Buveinių Direktyva, tačiau jos taikymas turėtų priklausyti nuo regiono. Diskusijos dėl BD keitimo
vyksta jau seniai, todėl sprendimas turėtų
būti priimtas greičiau.
Pasisakymuose dar buvo pateikti keli
faktai ir siūlymai. Pavyzdžiui, vilkų populiacija turėtų būti valdoma taip, kad taptų
priimtina ir vietos gyventojams. Priimant
sprendimus, privalu įvertinti miesto ir kaimo gyventojų požiūrio skirtumus (miestiečiai visada yra perdėtai pozityvūs plėšrūnų
atžvilgiu). Kompensacijos už vilkų padarytą
žalą turėtų būti mokamos iš ES fondų kol
nepasikeis politinės nuostatos (Rumunijos
parlamento atstovo siūlymas).
Suomijos medžiotojų draugijos atstovas
buvo pats kategoriškiausias: vienintelis vilkų
problemos sprendimas yra jų medžioklė,
nes vilkų skaičius taip padidėjo tik dėl to,
kad jie nemedžiojami. Suomijos medžiotojai
mano, kad vilkams niekas negresia platesniu
nei vienos šalies mastu. Pavyzdžiui, Rusijos
Federacijoje iš 50 000 apskaitomų vilkų kasmet sumedžiojama 15 000, o jų populiacija
vis tiek išlieka stabili. Latvijos atstovė pabaigė konferenciją retoriniu klausimu: ką ės
vilkai, kai dėl afrikinio kiaulių maro 90 proc.
šernų bus išmedžiota?..
Lietuvos kontekste reikėtų plačiau padiskutuoti apie kelis šio aukšto lygio susitikimo aspektus.
Pirmiausia – apie demokratiją bet kurios
rūšies populiacijos valdyme. Kai sprendimai
priimami akivaizdžiu mažumos spaudimu,
ignoruojant didesnės dalies nuomonę ar
siekius, nėra normalu. Lietuvos medžiotojų
ir, turbūt nesuklysiu, didelės kaimo gyventojų dalies nuomone, vilkų problema Lietuvoje
nesprendžiama arba sprendžiama netinkamai. Vilkų apsauga turėtų virsti populiacijos
reguliavimu. Kodėl buvo patvirtintas toks
planas? Galbūt, daugumos nuomonė nebuvo išklausyta?
Kalbant apie vilkų apsaugą būtų pats
metas prisiminti, kad Europa šią rūšį jau išsaugojo ir dabar diskutuoja ne apie apsaugą, o apie problemas ir jų sprendimą. Vilkų
skaičius gali didėti labai greitai: Švedijoje jis
auga 15 proc. per metus, Vokietijoje – iki 30
proc. Tiesa, toks eksponentinis augimas negali būti begalinis dėl maisto ir erdvės stokos, tačiau žmonėms nepriimtina situacija
susidaro dar toli iki šių ribų pasiekimo.

Raginimas saugoti stambius plėšrūnus,
tarp jų ir vilkus, neretai būna tipiškas NIMBY
(„tik ne mano kieme“) sindromo pasireiškimas. Nurodymus kitiems duoda tie, kurie
savo laiku jų nesilaikė. Pavyzdžiui, Afrikoje
išsaugoti dramblius siekia aktyvistai iš tų
šalių, kuriose maisto išmetama daugiau,
nei reiktų išmaitinti visus žmones iš tų šalių,
kuriose drambliai gyvena. Už vilkus dažniau
pasisako miesto gyventojai, kurie jų nėra
matę ir niekada nesusidurs iš arčiau.
Buveinių Direktyva nėra šventa karvė.
BD 19 straipsnis leidžia pakeisti (pritaikyti)
saugomos rūšies statusą, pritaikant techniniam ir moksliniam progresui, tačiau šis
straipsnis niekada nebuvo panaudotas.
Daugelis susitikimo dalyvių pabrėžė
mokslo reikšmę populiacijų valdyme. Siūloma mokslo atstovams patikėti ne tik populiacijų valdymo priemonių planavimą, bet ir
faktų surinkimą bei analizę, apskaitas, monitoringą ir tarptautinio bendradarbiavimo organizavimą. Mokslo vaidmuo svarbus vien
dėl to, kad ne visada populiarioje spaudoje,
pasisakymuose pateikiami faktai atitinka
tikrovę. Pavyzdžiui, E. von Ruschkowski teiginys, kad po 1959 m. dėl vilkų žuvusių žmonių Europoje nebuvo, yra neteisingas. Dėl
pasiutusių vilkų išpuolių žmonių aukų buvo
Latvijoje, po 1950 m. dėl vilkų užpuolimo 4
žmonės žuvo Ispanijoje (Linnell ir kt., 2002).
Paskutinis klausimas: kokia kalba turi
kalbėti dauguma, kad būtų išgirsta savo šalyje? Medžiotojai ilgą laiką teigė, kad žiemos
metu vykdoma apskaita pagal pėdsakus
vilkų populiacijos dydžio neįvertina. Pernai,
prieš pat Naujuosius metus Gamtos tyrimų
centre kartu su Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugija pradėjome neprofesionalaus mokslo projektą, skirtą vilkų, lūšių ir kitų plėšrūnų registravimui. Net nesitikėjome tiek informacijos apie vilkų ir lūšių stebėjimus ne
žiemos metu. Todėl apie Šilalės rajono vilkų
skaičių pasisakyti galime pakankamai argumentuotai. Jų skaičius rajone yra didesnis,
negu 2015 m. apskaitoje nustatyta gretimose Tauragės ir Klaipėdos apskrityse (apie tai
rašėme MG, 2015 m. 9 nr.) Tiesa, duomenų
apie kitus rajonus yra mažiau, tačiau projektą numatome tęsti bent kelis metus.
Labai įdomu bus sekti Intergrupės naujienas, kurių ilgai laukti nereiks. Laplandijoje
po poros mėnesių vyks panašus susitikimas,
kuriame žadama arši ir konstruktyvi diskusija, spaudžiant Briuselį imtis vilkų problemos
sprendimo iš esmės.

