
ŠERNO ILČIŲ VERTINIMAS (CIC) 
 
Vertingiausias šerno trofėjas – patinų iltys. Trofėjumi skaitoma ir šerno kailis, tačiau jis nėra visuotinai 
pripažintas trofėjus. Šerno ilčių įvertinimas daromas atliekant matavimus ir užpildant formą: 
 

 
 
 
Paaiškinimai 
 
Apatinių ilčių ilgis matuojamas išorinėje pusėje toliausio taško pagrinde, išvedant statmenį su išorine liestine iki 
smaigalio (1 pav.). Abiejų ilčių matavimo duomenys susumuojami ir gauta suma dalijama iš 2. Matuojama 5 
mm pločio metaline rulete 1 mm tikslumu. Apatinių ilčių plotis matuojamas slankmačiu pačioje storiausioje 
vietoje. Matuojama 0,1 mm tikslumu. Esant nenormaliam sustorėjimui ilčių plotis toje vietoje nematuojamas. 
Viršutinių ilčių apimtis matuojama storiausioje vietoje, rulete,  0,1 mm tikslumu. Susumavus rezultatus 
gaunamas balų skaičius. 

 
   1 pav. 



 
 
Priedai apatinėms iltims ( iki 2 balų ) skiriami už : 
 
1. Tamsiai rudą – juodą spalvą ties peilinėmis plokštumomis ( iki 1 balo)    (žr. 2 pav.) 
2. Formos artimumą apskritimui (pagal šabloną iki tamsiai žalio sektoriaus), ilčių vidaus ir išorės paviršių 
lygumą, peilinės plokštumos ilgumą, ilčių galų smailumą ( iki 1 balo)  (žr. 3 pav.) 
 
Priedai viršutinėms iltims ( iki 3 balų ) skiriami už : 
 
1. Ilčių plokštumos tamsiai ruda - juodą spalvą ( iki 1 balo ) 
2. Riestumą, pagal šabloną šviesiai žalias sektorius ( iki 1 balo)  (žr. 3 pav.) 
3. Riestumą, kai pagal šabloną tamsiai žaliame sektoriuje iltys susiliečia arba užsikeičia  ( iki 1 balo )  (žr. 3 
pav.) 
 
Nuoskaitos ( iki 10 balų ) skiriamos už : 
 
1. Mažas apatinių ilčių plokštumas ( iki 3 balų ) : 

a) plokštumos iki 4 cm – 3 balai; 
b) plokštumos 4,1 – 5 cm – 1 balas. 

2. Apatinių ilčių asimetrija ( iki 3 balų ) 
3. Viršutinių ilčių asimetrija ( iki 3 balų ) 
4. Apatinių ir viršutinių ilčių disproporcija ( iki 1 balo ) 

 
Pastaba: priedai ir nuoskaitos nurodytos už abiejų pusių iltis. Jei nurodytus reikalavimus atitinka tik viena iltis, 
balų skaičių reikia dalinti pusiau.  

 

 

   2 pav. 
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