
TAURIŲJŲ ELNIŲ RAGŲ VERTINIMAS 

 

 

Matuojama: 

 

a) Ragų skėstumas 0-3 balų;     

b) Kairiojo rago storis žemiau karūnos 

Dešiniojo rago storis žemiau karūnos 

Suma cm x 1 = balai 

c) Kairiojo rago apimtis žemiau pokarūninės šakos 

Dešiniojo rago apimtis žemiau pokarūninės šakos 

Suma cm x 1 = balai 

d) Kairiosios pokarūninės šakos ilgis 

Dešiniosios pokarūninės šakos ilgis 

Vidurkis cm x 0,25 = balai; 

e) Kairiosios rožės apimtis 

Dešiniosios rožės apimtis 

Vidurkis cm x 1 = balai; 



f) Kairiosios akinės šakos ilgis 

Dešiniosios akinės šakos ilgis 

Vidurkis cm x 0,25 = balai 

g) Dešiniojo rago ilgis 

Kairiojo rago ilgis, 

Vidurkis cm x 0,5 = balai 

h) Ragų svoris kg x 2 = balai 

Ataugų  skaičius 1 atauga = 1 balas. 

Priedai: 

1. Spalva 0-2 balai. 

2. Perluotumas 0-2 balai. 

Ataugų galai 0-2 balai.  

Tarpinės ataugos 0-2 balai. 

Karūna 0-10 balų. 

Nuoskaitos iki 3 balų. 

Paaiškinimai 

1. Rago ilgis matuojamas nuo rožės apatinės briaunos išorine rago puse iki atšakos galo karūnoje, 

kuri duoda didžiausią rezultatą. Matuojama 0,5 cm pločio metaline rulete. Pirmąjį prispaudimą pirštu 

prie rago darome 4 cm (ne arčiau) nuo rožės viršutinės briaunos. Matuojant rulete pasukame pagal 

rago kreivumą, prieš tai toje pat vietoje ją prispaudę pirštu. 

2. Akinės ataugos ilgis matuojamas nuo rožės viršutinės briaunos, nepriklausomai nuo to ar akinė 

šaka netoli rožės ar neįprastai toli. 

3. Pokarūninės šakos ilgis matuojamas išorine rago puse nuo lanko (sudaryto šios šakos ir rago) 

vidurio ir šakos viršūnės. 

4. Rago storis žemiau pokarūninės šakos matuojamas ploniausioje vietoje tarp antrosios akinės 

šakos ir pokarūninės šakos. 

5. Ragai sveriami su kaukole. Jei kaukoles pjūvis atliktas per vidurį akiduobių ir pjūvio linija praeina 

per pakaušio viršutinę briauną, tai svoris neminusuojamas. Jei ragai paruošti su visa kaukole 

minusuojama 0,7 kg, jei kaukolė paruošta be dantų minuauojama 0,5 kg. Sveriama 1 g tikslumu. 

6. Skėstumas matuojamas plačiausioje vietoje ragų vidinėje pusėje. Skestumo % apskaičiuojamas 

pagal formulę : 

skėstumas cm 

vidutinis rago ilgis cm – x 100 = % 

a) jei skėstumas mažesnis negu 60,01% – balų neskiriama 

b) kai skėstumas 60,01% – 70% – 1 balas; 



o) kai skėstumas 70,01% – 80% – 2 balai; 

d) kai skėstumas didesnis negu 80,01% – 3 balai. 

7. Šviesesniems ir dažytiems ragams už spalvą balų neskiriama. 

8. Pilki ir šviesūs (šviesiai rudi) ragai vertinami 1 balu, tamsiai rudi Ir juodi – 2 balais. 

9. Tarpinės ataugos vertinamos: 

a) trumpos (2-10 cm ilgio abiejose pusėse) – 0,5 balo ; 

b) vidutinės (10,1-15 cm) – 1 balas; 

c) ilgos (15,1 cm ir daugiau) – 2 balai. 

10. Karūnai priklauso visos šakos virš pokarūninės šakos. 

Karūnų šakos skirstomos: 

a) trumpas (2-10 cm); . 

b) vidutines (10,1-15 cm); 

c) ilgas (15.1 ir daugiau), 

Balai skiriami pagal šakų skaičių ir ilgį: 

1) 5-7 trumpas – 1-2 balai; 

2) 5-7 vidutinis – 3-4 balai; 

3) 5-7 ilgas – 4-5 balai; 

4) 8-9 trumpas – 4-5 balai; 

5) 8-9 vidutines – 5-6 balai; 

6) 8-9 ilgas 6-7 balai; 

7) 10 ir daugiau trumpas 6-7 balai; 

8.) 10 ir daugiau vidutines 7-8 balai; 

9) 10 ir daugiau ilgų 9-10 balų. 

Komisija gali skirti iki 2 balų už etaloninę karūnos formą. 

Nuoskaitos skiriamos už skirtingą ragų ilgį, asimetriją, pastebimą akimi, tarpinių šakų iki 2 cm 

nebuvimą. 

 


