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ĮVADAS 

Medžioklės plotų charakteristika 

  

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (toliau – VDU ŽŪA) Miškų ir 

ekologijos fakulteto (toliau – MEF)  mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas Kauno rajono 

savivaldybės teritorijoje užima 670 ha bendro ploto (1 lentelė). Didžiausią medžioklės ploto 

vieneto dalį sudaro miškai 67,2 %, laukai sudaro 32,0 %, o vandenys tik 0,8 %. Nemažą dalį 

teritorijos užima ne medžioklės plotai – 27 %. 

 

1 lentelė. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto mokslo ir 

mokymo medžioklės plotų vieneto, esančio Kauno rajono savivaldybėje, pasiskirstymas kategorijomis 

pagal tinkamumą elniniams žvėrims gyventi ir veistis. 
 

Medžioklės plotai pagal tinkamumą 

medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir 

veistis 

Plotas, 

ha 

Dalis nuo viso 

medžioklės ploto 

vieneto ploto, % 

I kategorija. Gryni lapuočių ir mišrūs lapuočių 

su spygliuočiais medynai (spygliuočių iki 

50%) 

239,4 35,7 

II kategorija. Mišrūs lapuočių ir spygliuočių 

medynai (lapuočių iki 30 – 50 %) 

46,6 7 

III kategorija. Mišrūs spygliuočių su nedidele 

lapuočių priemaiša medynai (lapuočių iki 1 

10– 20 %), gryni eglynai 

42,2 6,3 

IV kategorija. Gryni pušynai su ne didesne 

kaip 10% kitų medžių priemaiša  

0,0 0,0 

Iš viso miškų 328,2 49 

VI kategorija. Laukai (žemės ūkio naudmenos 

ir krūmynai) 

156 23,3 

VII kategorija. Vandens telkiniai 3,8 0,6 

Ne medžioklės plotai 182 27,1 

Bendras medžioklės plotų vieneto plotas 670 100 

 

Beveik pusė (49,93 %) medžioklės plotų vieneto yra Kamšos botaninio zoologinio 

draustinio teritorijoje (1 pav.). Draustinis buvo įsteigtas 1960 metais, jo teritoriją sudaro 321,17 

ha. Draustinis yra Nemuno šlaituose esančiame Kamšos miške. Čia saugoma įvairiarūšė augalija, 

gyvūnija ir jų buveinės.  
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Gilių raguvų išvagotose lapuočiuose ir mišriuose draustinio  miškuose auga į Lietuvos 

Raudonąją knygą įrašyti augalai: tuščiaviduris rūtenis (Corydalis cava), paprastoji gebenė 

(Hedera helix L.), meškinis česnakas (Allium ursinum)  ir kiti.  

 

 

1 pav. Kamšos botaninis – zoologinis draustinis. Šaltinis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų 

valstybės kadastras. 
 

Medžioklės plotų vienete be botaninio – zoologinio draustinio yra daugiau saugomų 

teritorijų. Europinės reikšmės tinklo Natura 2000 teritorija, svarbi buveinių apsaugai (2 pav.). Joje 

saugoma griovų ir šlaitų miškai bei purpurinis plokščiavabalis (Cucujus cinnaberinus) (2 lentelė). 

Buveinių apsaugai svarbio teritorijos ribos sutampa su Kamšos botaninio – zoologinio draustinio 

ribomis. 
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2 pav. Buveinių apsaugai svarbi teritorija VDU ŽŪA mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, 

esančiame Kauno rajono savivaldybės teritorijoje. Šaltinis: http://www.natura2000info.lt/lt/zemelapis.html. 
 

 

2 lentelė. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos. Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 

Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų aplinkos kriterijus, sąrašo, skirto 

pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo. 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210. 
 

Vietovės 

pavadinimas 

Plotas, 

ha 

Savivaldybės 

pavadinimas 

Pastabos, dėl 

vietovių, 

atitinkamčių 

gamtinių 

buveinių apsaigai 

svarbių teritorijų 

atrankos 

kriterijus, ribų 

Vertybės, dėl 

kurių atrinkta 

vietovė 

Preliminarus 

buveinės plotas 

Kamšos miškas 321 Kauno r. 

Ribos sutampa su 

Kamšos 

valstybinio 

botaninio-

zoologinio 

draustinio ribomis 

9180, Griovų ir 

šlaitų miškai 
80,0 

 

Medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo teisinis reguliavimas 

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto 

mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas, esantis Kauno rajono savivaldybėje. 

Medžioklės plotų naudotojas yra Vytauto Didžiojo universitetas, kuris medžiojamųjų 

gyvūnų išteklius 2018 metais naudojo pagal Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 

direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-282 patvirtintą Leidimą naudoti medžiojamųjų 

gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete.  
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1. MEDŽIOKLĖS PLOTŲ NAUDOJIMAS MOKYMUI 

1.1 Mokomosios medžioklės 

 

Pagal VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų, esančių Kauno rajono 

savivaldybėje, tvarkymo, mokslinio tyrimo ir mokymo programą 2018 metams buvo vykdomi šie 

mokymo renginiai: mokomosios medžioklės tykojant, studentai atliko mokomąsias praktikas; 

asmenys norintys tapti medžiotojais atliko stažuotes (3 lentelė). 

 

3 lentelė. Medžioklės plotų naudojimas mokymui. 
 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Įvyko 

renginių, 

vnt. 

Dalyvavo 

studentų, asmenų 

siekiančių tapti 

medžiotojais, vnt  

Renginio vadovas 

1. Mokomoji medžioklė 

varant 

- - - 

2. Mokomoji medžioklė 

tykojant 

(lapių, mangutų, kiaunių, 

kanadinių audinių, 

tykojimas prie masalo, 

šernų, stirnų tykojimas 

prie pasėlių, bebrų) 

3 5 Lekt. K. Šimkvičius 

3. Sėlinant - - - 

4. Mokomosios medžioklės 

su šunimis (lapių 

medžioklė urvuose) 

- - - 

5. Sužeistų žvėrių paieška su 

šunimis 

- - - 

 Iš viso mokomųjų 

medžioklių 
3 5  

 

 

1.1.1. Mokomosios – parodomosios medžioklės varant 

 

2018 metais  pagal VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vieneto, esančio 

Kauno rajono savivaldybėje, naudojimo, tvarkymo ir mokslinio tyrimo programą 2018 metams, 

medžioklių varant numatyta nebuvo dėl afrikinio kiaulių maro. 
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1.1.2. Sumedžiojimas pagal medžiojimo būdus 

 

Reguliuojant gyvūnų gausą buvo naudotas medžioklės būdas tykojant (4 lentelė). 

 

4 lentelė. Sumedžiojimo pasiskirstymas pagal medžioklės būdus. 

Eil. Nr. Medžiojimo būdas Sumedžiota žvėrių, vnt. 

1.  Tykojant  Stinų patinų - 1 

Stirnų patelių - 2 

 

Stirnų patinų medžioklės tykojant vykdytos nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. Sumedžiotas 

1 stirnų patinas.  

Stirnų patelių medžioklės vykdytos tykojant nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. 

Sumedžiotos 2 stirnų patelės.  

1.1.3. Medžiojamųjų išteklių naudojimas 

 

Medžiojamieji ištekliai VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, 

esančiame Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, naudojami pagal Kauno regiono 

aplinkosapsaugos departamento direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d.įsakymu Nr. V-282 

patvirtintąLeidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete. 

Mokslo ir mokymo medžioklės ploto vienetas yra šalia Kauno miesto. Sparčiai besiplenčiant 

Kauno priesmesčiui, vis mažiau lieka pamiškių, kurios būtų toliau kaip 200 metrų nuo 

gyvenamųjų namų. Dėl šios priežasties sudėtinga vykdyti mokomąsias medžiokles tykojant, kinta 

medžiojamųjų žvėrių populiacijų būklė. 

2018-2019 metų medžioklės sezonui buvo skirtas 7 stirnų sumedžiojimo limitas. Sumedžiotos 2 

patelės/jaunikliai ir 1 patinas (pagal skirtas licencijas) (5 lentelė). 

Per 2018–2019metų medžioklės sezoną plėšrūnų sumedžiota nebuvo. 

 



8 

 

5 lentelė. Medžiojamųjų išteklių naudojimas VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės ploto 

vienete, esančiame Kauno rajono savivaldybėje 2018 m. (ketvirčiais). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Mokomosios praktikos, praktiniai darbai, stažuotės 

 

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete vykdytos 4 mokomosios praktikos, kuriose 

dalyvavo pirmosios studijų pakopos 1-3 kurso nuolatinių ir ištęstinių miškininkystės, taikomosios 

ekologijos studijų programų studentai (6 lentelė). Taip pat ir antrosios studijų pakopos Laukinių 

gyvūnų išteklių ir valdymo studijų programos studentai. 

 

6 lentelė. Mokomosios praktikos, renginiai, stažuotės. 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Įvyko 

renginių, 

vnt. 

Dalyvavo studentų, 

asmenų siekiančių tapti 

medžiotojais, vnt 

Renginio vadovas 

1. Miško žvėrių ir paukščių 

biologijos mokomoji 

praktika, praktikos darbai 

1 41 prof. dr. G. Brazaitis, 

lekt.K. Šimkevičius 

2. Stuburinių gyvūnų biologijos 

mokomoji praktika, 

praktikos darbai 

1 18 prof. dr. G. Brazaitis, 

lekt. dr. R. Špinkytė-

Bačkaitienė  

3.  Medžioklėtyros pagindų 

mokomoji praktika 

1 18 prof. dr. G. Brazaitis,  

asist. M. Raškauskaitė 

4. Laukinių gyvūnų populiacijų 

tvarkymo mokomoji 

praktika, praktikos darbai 

1 12 prof. dr. G. Brazaitis,  

vyr. laborantas D. 

Talijūnas 

5. Asmenų siekiančių tapti 

medžiotojais stažuotės 

6 10 lekt.K. Šimkevičius, 

asist. M. Raškauskaitė 

 Iš viso mokomųjų 

praktikų, renginių, 

stažuočių 

10 99  

  I II III IV 

Iš 

viso 

Briedžių         0 

T.elnių         0 

Stirnų   

 

 1 2 3 

Šernų         0 

Lapių         0 

Mangutų         0 

Bebrų         0 

Kiaunių         0 

P.kiškių         0 

Ančių         0 

Šeškų         0 
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1.3.1 pav. Tarptautinių magistrantų kursų „Game animals protection and management“ studentai užsiėmimų 

metu. 

 

1.3. Visuomenės švietimas 

2018 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje Medžioklėtyros laboratorija minėjo 10-ies gyvavimo 

metų jubiliejų. Ta proga, Medžioklėtyros laboratorijos darbuotojų iniciatyva prasidėjus naujiems, 

2018 mokslo metams buvo sukurta ir  pradėjo veikti Facebook paskyra „Medžioklėtyros 

laboratorija“. Taip pat surengti darbiniai susitikimai su ASU Komunikacijos ir technologijų 

perdavimo centro darbuotojais dėl Medžioklėtyros laboratorijos veiklų ir paslaugų profesionalaus 

viešinimo. 

2018 m. kovo mėn. ASU MEF medžioklėtyros laboratorijoje įvyko dviejų savaičių 

nuotolinio mokymo ir savaitės  (kovo 12-16 d.) trukmės auditorinių paskaitų tarptautiniai BOVA 

universitetų tinklo magistrantų kursai  „Game animals protection and management“. Šių, jau šeštą 

kartą, Medžioklėtyros laboratorijoje rengiamų kursų vadovas yra prof. dr. G. Brazaitis, kontaktinis 

asmuo ir programos kuratorė lekt. dr. Jolanta Stankevičiūtė. Kursuose dalyvavo 12 studentų iš 

Prancūzijos, Latvijos, Estijos, Uzbekistano, Slovėnijos, Kazachstano bei Ispanijos (1.3.1 pav.).  

 

Kursų metu užsienio šalių studentai turi progą susipažinti su mūsų šalies laukinių gyvūnų 

populiacijų tvarkymo taisyklėmis, naujausiais laboratorijos darbuotojų vykdomais moksliniais 

tyrimais, pabuvoti universiteto medžioklės plotuose.  

Naudojant duomenis, surinktus ASU MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų 

vienetuose, visuomenės švietimui buvo naudojami du pagrindiniai būdai: paskaitos (ar kiti 

mokomieji, šviečiamieji susitikimai) bei informacijos sklaida žiniasklaidos priemonėmis.  

Per 2018 metus Medžioklėtyros darbuotojai paskelbė 6 mokslo populiarinimo straipsnius. 

Paskelbtų straipsnių kopijos pateikiamos 1.3.5 priede. 

2018 m. gegužės 9-11 dienomis  ASU vyko tarptautinė mokslinė konferencija 

"Žmogaus ir gamtos sauga 2018". Ši konferencija rengiama Ž. ū.  inžinerijos bei Miškų ir 
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1.3.2 pav. Lekt. dr. R. Špinkytė-

Bačkaitienė, lekt. K. Šimkevičius ir dokt. 

A. Kibiša prie stendinio pranešimo 

konferencijoje Bulgarijoje. 

ekologijos fakultetų pastangomis. Konferencijoje pranešimą apie medžiojamųjų ančių 

užsikrėtimą sarkosporidioze skaitė dr. Jolanta Stankevičiūtė (1.3.8 priedas). 

2018 metais birželio 13-16 d. Medžioklėtyros 

laboratorijos darbuotojai lekt. dr. R. Špinkytė-

Bačkaitienė, lekt. K. Šimkevičius ir dokt. A. Kibiša 

dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

„Modern Aspects of Sustainable Management of Game 

Population“, kuri vyko Sofijoje, Bulgarijoje (1.3.2 

pav.) Čia buvo pristatytas pranešimas apie šernų 

migraciją skirtinguose biotopuose ( 1.3.7 priedas). 

2018 metais rugsėjo 28 d. Medžioklėtyros 

laboratorijos darbuotojai surengė mokslinę-praktinę 

konferenciją „Miško, žmogaus ir laukinių gyvūnų 

santykis 2018“, kuriame buvo perskaityti 8 pranešimai 

(3-6 pav.) aktualiomis laukinių gyvūnų populiacijų 

valdymo temomis (1.3.2 priedas). Konferencijoje 

dalyvavo daugiau kaip 50 dalyvių ir klausytojų. Šiuo pavadinimu konferencija buvo surengta jau 

ketvirtąjį kartą, o sekančiais, 2019 m. įsipareigota ją dar labiau išpopuliarinti ir paversti 

tarptautine. 
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1.3.3 pav. Prof. dr. A. Paulauskas ir lekt. dr. R. 

Špinkytė-Bačkaitienė konferencijos „Miško, žmogaus 

ir laukinių gyvūnų santykis 2018“  diskusijų metu. 

 

1.3.4 pav. Asist.  A. Kibiša konferencijoje „Miško, 

žmogaus ir laukinių gyvūnų santykis 2018“ pristato 

sukurtą medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės 

ūkio pasėliams apskaičiavimo metodiką. 

 

1.3.6 pav. Lektorė dr. J. Stankevičiūtė konferencijos 

„Miško, žmogaus ir laukinių gyvūnų santykis 2018“ 

dalyviams pristato laukinių ančių užsikrėtimo 

sarkocistoze stebėsenos rezultatus. 

 

1.3.5 pav. Lektorė R. Pėtelytė-Brazaitienė supažindina 

konferencijos „Miško, žmogaus ir laukinių gyvūnų 

santykis 2018“  dalyvius su naujomis laukinių gyvūnų 

laikymo nelaisvėje taisyklėmis. 

 

 2018 m. lapkričio mėn. informaciją apie šermuonėlių biologiją ir jų gyvenamąsias 

buveines visuomenės dėmesiui straipsnyje „Dėl šylančio klimato miškų gražuolis tampa tikra 

retenybe: ar dar galime jį išgelbėti?“ portale DELFI paskelbė lektorė dr. Renata Špinkytė-

Bačkaitienė (https://www.delfi.lt/grynas/gamta/del-sylancio-klimato-misku-grazuolis-tampa-tikra-

retenybe-ar-dar-galime-ji-isgelbeti.d?id=79585787) 

2018 m. gruodžio mėn. portale DELFI informaciją apie baltųjų kiškių populiacijos būklę 

teikė profesorius dr. Gediminas Brazaitis straipsnyje „Šiems miško gražuoliams Lietuvoje darosi 

nesaugu: kokie pavojai jų tyko?“ https://www.delfi.lt/grynas/gamta/siems-misko-grazuoliams-

lietuvoje-darosi-nesaugu-kokie-pavojai-ju-tyko.d?id=79936317 

Pažymint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį Medžioklėtyros laboratorijos 

mokslininkai dalyvavo Medžiotojų sąjungos „Gamta“ surengtoje medžioklės istorijos ir 

trofėjų parodoje Raudondvario pilyje, Kauno rajone. Parodos atidarymas įvyko 2018 metų 

birželio 23 d. Du mėnesius vykusioje parodoje, be kitų, parodoje dalyvaujančių lektorių, 

https://www.delfi.lt/grynas/gamta/del-sylancio-klimato-misku-grazuolis-tampa-tikra-retenybe-ar-dar-galime-ji-isgelbeti.d?id=79585787
https://www.delfi.lt/grynas/gamta/del-sylancio-klimato-misku-grazuolis-tampa-tikra-retenybe-ar-dar-galime-ji-isgelbeti.d?id=79585787
https://www.delfi.lt/grynas/gamta/siems-misko-grazuoliams-lietuvoje-darosi-nesaugu-kokie-pavojai-ju-tyko.d?id=79936317
https://www.delfi.lt/grynas/gamta/siems-misko-grazuoliams-lietuvoje-darosi-nesaugu-kokie-pavojai-ju-tyko.d?id=79936317
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lankytojai buvo kviečiami pasiklausyti ir Medžioklėtyros laboratorijos darbuotojų - dr. R. 

Špinkytės-Bačkaitienės, lekt. K. Šimkevičiaus bei dokt. M. Sirgėdienės paskaitų (1.3.3 

priedas).  

Per 2018 metus Medžioklėtyros laboratorijos darbuotojai skaitė  42 viešas  paskaitas 

ir dalyvavo 4 parodose (1.3.1 lentelė). 

 

 

 

Vieta Kiekis Temos 

Medžioklėtyros 

laboratorija 
19 

Įvairios trukmės ir turinio paskaitos miško 

biologijos, zoologijos tematika, pamokėlės 

moksleiviams, universiteto svečiams 

Raudondvaris, 

Kauno raj. 
3 

Paskaitos laukinių gyvūnų populiacijų 

valdymo tematika 

Ukmergė, A. 

Smetonos 

gimnazija 

3 
Paskaita 10 kl. mokiniams „Lietuvos varniniai 

paukščiai“ 

ASU 2 
Konsultacijos kasmetinėse parodose: „Ką 

pasėsi 2018“ ir "Sprendimų ratas 2018" 

Raseinių VMU 1 

Paskaita ir konsultacijos medžiotojams 

laukinių gyvūnų mėsos pirminio apdorojimo 

klausimais 

Vilnius 1 
Konsultacijos tarptautinės medžioklės parodos 

"Hunting Horn Show 2018" metu 

Medžioklėtyros 

laboratorija 
1 

Pavasarinė trofėjų apžiūra (kartu su LMS 

Gamta) 

Medžioklėtyros 

laboratorija 
12 

Tarpdisciplininė itin gabių vaikų programa 

(zoologijos krypties paskaitos ir laboratoriniai 

darbai) 
 

 

2018 m. sausio 11 d. Medžioklėtyros laboratorijos lektorė dr. Jolanta Stankevičiūtė skaitė 

paskaitą ir konsultavo medžiotojus bei jų šeimų narius pirminio laukinių gyvūnų mėsos 

apdorojimo, jos kokybės ir saugos temomis susirinkimo metu Raseinių VMU.   

2018 metų kovo 22-24 d. Aleksandro Stulginskio universitete vykusioje tarptautinėje 

žemės ūkio parodoje "Ką pasėsi...  2018" dr. J. Stankevičiūtė (su bendraautoriumi ASU 

doc. dr. A. Krasausku) organizavo ir įgyvendino šviečiamąjį seminarą „Mėsos 

brandinimo technologija ir kilmingieji pelėsiai“ ( 1.3.4 priedas - dalyvių sąrašas).  

 

1.3.1 lentelė. Visuomenės švietimas – paskaitos, seminarai, konsultacijos 
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1.3.8 pav. Lekt. dr. Jolanta Stankevičiūtė skaito paskaitą „Tarpdisciplininės itin gabių vaikų ugdymo programos“ 

moksleiviams. 

 

1.3.9 pav. Lektorė dr. J. Stankevičiūtė 

apdovanota padėkos raštu už 

nuoširdų darbą su moksleiviais. 

 

1.3.7 pav. ASU Medžioklėtyros laboratorijos 

stendas tarptautinėje medžioklės parodoje 

„Hunting Horn Show 2018“ 

 

 

Skleidžiant kultūringos medžioklės tradicijas 

Medžioklėtyros laboratorijos darbuotojai dalyvavo 2018 

metų kovo 23-24 d. dienomis Vilniuje vykusioje 

medžioklės parodoje „Hunting Horn Show 2017“ (1.3.7 

pav.). Šios parodos metu lektorė dr. Stankevičiūtė įmonės 

„Oksalis“ įrengtoje erdvėje parodos dalyviams vedė 

seminarą laukinių gyvūnų mėsos kokybės ir saugos tema. 

Taip pat, per  2018 moks lo  metus ,  rugsėjo 27-29 d. 

A S U  vykusioje miško, medžioklės, aplinkos ir 

gyvulininkystės technologijų parodoje "Sprendimų ratas 2018" buvo organizuotas 

stendas bei vykdomos konsultacijos aktualiomis medžiotojams temomis.  

Vykdant jaunosios kartos švietimą 2018 m. sausio–kovo mėn. ir 2018 m. rugsėjo-gruodžio 

mėn. Medžioklėtyros laboratorijos darbuotojos lektorė dr. Jolanta Stankevičiūtė bei dokt. Monika 

Sirgėdienė jau antrus metus iš eilės dalyvavo Kauno miesto savivaldybės projekte 

„Tarpdisciplininė itin gabių vaikų ugdymo programa“, skaitydamos zoologinės krypties paskaitas 

(1.3.8 pav.). Jas klausė daugiau kaip 100 įvairaus amžiaus moksleivių iš įvairių Kauno miesto 

mokyklų.  

Už nuoširdų darbą su moksleiviais Medžioklėtyros 

laboratorijos lektorė dr. J. Stankevičiūtė 2018 m. vasario 16 d. 

ASU Rektoriaus buvo apdovanota padėkos raštu ( 1.3.9 pav.). 

Kadangi mokslo ir mokymo medžioklės plotuose 

sumedžioti elniniai žvėrys (kaip ir kituose medžioklės 

plotuose sumedžioti) turi būti pristatyti į medžioklės trofėjų 
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apžiūras tam, kad ekspertai galėtų nustatyti, ar medžiojant elninius žvėris laikomasi jų atrankos 

reikalavimų, nustatytų Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, ASU Medžioklėtyros 

laboratorijoje kartu su Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ organizuota medžioklės trofėjų 

apžiūra, kuri įvyko 2018 m. balandžio 19 d. Ji vyko pagal visus teisės aktuose numatytus 

reikalavimus, tačiau studentai, medžiojantys mokslo ir mokymo medžioklės plotuose, atliekantys 

stažuotes ar tiesiog norintys susipažinti su apžiūros eiga, buvo kviečiami aktyviai dalyvauti. 

Kaip ir kasmet, vykdoma praktika, jog mokslui ir mokymui skirtuose medžioklės plotuose 

sumedžiotų žvėrių kailiai, kaulai, specialiai paruoštos kūnų dalys naudojami ruošiant naujas 

priemones arba papildomos mokymui skirtas jau turimos kolekcijos (1.3.10 pav.). Šios priemonės 

reikalingos iliustruoti teorinei medžiagai paskaitų metu, naudojamos laboratorinių darbų metu, 

kuomet studentai atlieka įvairias užduotis savarankiškai.  

 

 

1.3.10 pav. Šernų amžiaus pagal dantų kaitą nustatymui renkama žandikaulių kolekcija (pavyzdžiai)  

 

 

Tokia vaizdinė medžiaga labai naudinga ir seminarų, rengiamų visuomenei šviesti metu, 

nes labai dažnai klausytojai būna vaikai, tad dėstytojams lengviau paaiškinti įvairius gamtos 

reiškinius, pasitelkiant vaizdines priemones. 

Mokomosios medžioklės varant – pirmosios studijų pakopos Miškininkystės ir 

Taikomosios ekologijos programų Medžioklėtyros pagrindų ir antrosios studijų pakopos Laukinių 

gyvūnų populiacijų tvarkymo disciplinų privalomų praktikų dalis. Ne visi jose dalyvaujantys 

studentai siekia tapti medžiotojais, tačiau praktikų metu susipažįsta su medžioklės etika ir kultūra, 

mokomi saugaus elgesio medžioklės metu. 

Medžioklėtyros laboratorija nuolat bendradarbiauja su įvairiomis valstybinėmis ir 

privačiomis įstaigomis. Teikiamos konsultacijos, padedama atsakyti į iškilusius klausimus. 

Pažymėtina, kad 2018 m. Medžioklėtyros laboratorija gavo 8 oficialius kreipimusis nustatyti, 

atpažinti, įvertinti tam tikrus su medžiojamaisiais gyvūnais, medžiojamųjų gyvūnų amžiumi, 
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medžioklės eiga susijusius aspektus. Medžioklėtyros laboratorijos asist. dokt. A. Kibiša teikia 

ekspertizes dėl laukinių gyvūnų amžiaus nustatymo Lietuvos teismų institucijoms. Sukaupta 

darbuotojų patirtis ir žinios, turimi pavyzdžiai, leidžia profesionaliai ir tiksliai atsakyti į institucijų 

paklausimus bei atsakyti į visuomenei rūpimus klausimus. 
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2. MEDŽIOKLĖS PLOTŲ TVARKYMAS 

  

Tvarkant medžioklės plotus buvo atnaujintos 2 druskų laižyklos, atnaujinta pirminio 

žvėrių apdorojimo aikštelė, iškelti zyliniai inkilai – 10. 

2.1. Druskos laižyklų atnaujinimas 

Medžioklės plotuose yra 2 stulpinės druskos laižyklos, kuriose naudojama KNZ 

druskos briketai. 2018 m. spalio mėnesį laižyklos atnaujintos – sutvarkyta druskos briketų 

tvirtinimo vietos, pakabinti nauji druskos briketai. 

2.2. Inkilų kėlimas, slėptuvių – lesyklų įrengimas 

 

Medžioklės plotų vienete įrengtos 2 slėptuvės - lesyklos kurapkoms. 2012 – 2014 

metais kurapkų medžioklės plotų vieneto teritorijoje stabėta nebuvo. 2015 metais viena 

kurapkų pora buvo nuolat stebima pietinėje medžioklės plotų vieneto dalyje. Dėl netipiškų 

sąlygų žiemos metu – aukštų temperatūrų, sniego nebuvimo, slėptuvėmis-lesyklomis 

kurapkos nesinaudojo. 

Tvarkant medžioklės plotų vienetą, iškelti inkilai zyliniams paukščiams – 10 vnt. 

Inkilų zyliniams paukščiams šiuo metu medžioklės plotų vienete yra 70. Rudenį šie 

inkilai išvalomi, atnaujinami, iškeliama papildomų inkilų. Juose perinčius paukščius stebi ne 

tik studentai praktikų metu, tačiau ir VDU ŽŪA Tado Ivanausko ornitologų klubo nariai. 
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2.3. Pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės atnaujinimas 

 

Medžioklės plotų naudotojai turi įrengti pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę pagal 

nustatytus reikalavimus. VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, 

esančiame Kauno rajono savivaldybėje, pirminio žvėrių apdorojimo aikštelė atnaujinta 

sustiprinant tvorą ir sutvarkant juosiantį griovelį. 

Pirminio žvėrių apdorojimo aikštelė atnaujinta dalyvaujant studentams, kurie siekia 

tapti medžiotojais. Stažuotojai mokėsi, kaip tinkamai reikia įrengti pirminio žvėrių 

apdorojimo aikštelę, kokius reikalavimus ji turi atitikti. Kaip ir kasmet Pirminio žvėrių 

apdorojimo vietos tinkamumą patikrina VMVT Kauno padalinio atstovai. 
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3. MOKSLINIAI TYRIMAI 

  

 Vykdant mokslinius tyrimus buvo atliktas medžiojamųjų gyvūnų populiacijų 

būklės įvertinimas, retų ir saugomų rūšių gyvūnų inventorizacija, atlikta bebraviečių 

inventorizacija, elninių žvėrių apskaitos pagal ekskrementus, elninių žvėrių žiemos ganyklų 

būklės vertinimas bei medžiojamųjų gyvūnų stebėjimo prie druskos laižyklų tyrimai. 

3.1. Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų būklė 

3.1.1 lentelė. Leidžiamų medžioti medžiojamų žvėrių populiacijų būklė VDU MEF mokslo ir 

mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Kauno rajono savivaldybėje 
Eil 

Nr 
Žvėrių rūšis Stat

usas

* 

Gausa**, vnt. Gausos 

kitimo 

dinamik

a 

Paplitim

o 

pobūdis 

Populiacij

os būklė 
2016 2017 2018 

1. Briedis (Alces 

alces) 

U     Užklysta  

2. Taurusis elnias 

(Cervus 

elaphus) 

U     Užklysta  

3. Stirna 

(Capreolus 

capreolus) 

Vs 32 (11 

♂ 

21♀) 

30 (10 

♂ 20♀) 

30 (10 

♂ 

20♀) 

0 Plačiai 

paplitusi 

Stabili  

4. Šernas (Sus 

scrofa) 

U     Užklysta  

5. Bebras (Castor 

fiber) 

Vs 8 2 10 +8 Paplitusi Nežymiai 

didėjanti 
6. Ondatra 

(Ondatra 

zibethicus) 

U 4 2 1 -1 Paplitusi Nežymiai 

mažėjanti 

7. Pilkasis kiškis 

(Lepus 

europeus) 

Vs 15 15 15  Paplitusi Stabili 

8. Rudoji lapė 

(Vulpes 

vulpes) 

Vs 10 15 12 -3 Plačiai 

paplitusi 

Stabili 

9. Mangutas 

(Nyctereutes 

procyonoides) 

Vs 2 2 4 +2 Paplitusi Stabili 

10. Akmeninė 

kiaunė (Martes 

foina) Miškinė 

kiaunė (Martes 

martes) 

Vs 8 12 14 +2 Plačiai 

paplitusi 

Nežymiai 

didėjanti 

11. Barsukas 

(Meles meles) 

Vs 4 4 4  Paplitusi Stabili 
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12. Kanadinė 

audinė 

(Mustela 

vison) 

U 2 2 2  Paplitusi Stabili 

13. Juodasis 

šeškas 

(Mustela 

putorius) 

Vs 5 5 5  Paplitusi Stabili 

Pastabos: * Rūšies statusas medžioklės plotuose: Vs – veisiasi, sėsli rūšis, U – užklysta, N – nenustatyta. 

                 ** Žvėrių gausa pagal vasario mėnesio apskaitas. 

 

3.1.2 lentelė. Neleidžiamų medžioti medžiojamų žvėrių populiacijų būklė VDU MEF mokslo 

ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Kauno rajono savivaldybės teritorijoje 

Eil

. 

Nr

. 

Žvėrių rūšis Statusas* Raudonoji 

knyga 

Gausa, 

vnt. 

Paplitimo 

pobūdis 

Populiacij

os būklė 

1. Ūdra (Lutra lutra) U ne 1 Užklysta  

2. Šermuonėlis 

(Mustela erminea) 

Vs taip  Nenustatyt

a 

 

3. Žebenkštis 

(Mustela nivalis) 

Vs ne  Paplitusi  

Pastaba: * Rūšies statusas medžioklės plotuose: Vs – veisiasi, sėsli rūšis, U – užklysta 

3.2. Žvėrių poveikis paprastajam sausmedžiui 

Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje buvo atliktas tyrimas “Paprastojo 

sausmedžio (Lonicera xylosteum) paplitimas ir biologija Kamšos botaniniame-zoologiniame 

draustinyje”. Šio tyrimo tikslas – įvertintas paprastojo sausmedžio paplitimą ir biologiją 

Kamšos botaniniame – zoologiniame draustinyje. Vienas iš uždavinių buvo įvertinti 

paprastojo sausmedžio būklę šio draustinio teritorijoje. Nustatant sausmedžių būklę, vizualiai 

taip pat buvo nustatoma, ar augalas pažeistas žvėrių. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad žvėrių 

nepažeisti sausmedžiai sudarė 81%, o su pažeidimais – 19%, didžiąją dalį pažeidimų sudarė 

ūglių skabymas ir šakų laužymas (3.2.1 pav.). 

 

 
 

 

3.2.1 pav. Sveikų ir pažeistų paprastųjų sausmedžių dalis Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje 
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Daugiausiai žvėrių pažeistų paprastųjų sausmedžių rasta Pc augavietėje. Taip pat 

kanale ir Lc augavietėje. Pažeidimų nerasta Šc ir Uc augavietėse (3.2.2 pav.). 

 

 

 

Atitinkamai žvėrių pažeidimų nerasta liepynuose, kadangi dauguma sausmedžių auga 

Šc. augavietėje. Daugiausia žvėrių pažeistų sausmedžių rasta grynuose eglynuose ir mišriuose 

drebulynuose (3.1.3 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinant sausmedžių augimą su kitomis trako rūšimis, galime teigti, kad daugiausia 

žvėrių pažeistų sausmedžių rasta tuose sklypuose, kuriuose sausmedžiai augo su paprastąja 

ieva, europiniu ožekšniu, ir paprastuoju šaltekšniu. Žvėrys mažiausiai pažeisdavo 

paprastuosius sausmedžius, kai jie augdavo su paprastuoju lazdynu ir paprastuoju šermukšniu 

(3.2.4 pav.). 

 

3.2.2 pav. Žvėrių pažeistų paprastųjų sausmedžių pasiskirstymas skirtingose augavietėse 

 

3.2.3 pav. Žvėrių pažeistų paprastųjų sausmedžių pasiskirstymas skirtingos rūšinės sudėties medynuose 
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3.2.4 pav. Žvėrių pažeistų paprastųjų sausmedžių pasiskirstymas kitų trako augalų apsuptyje 

 

Vertinant žvėrių pažeistų sausmedžių kiekį pagal jų išsidėstymą draustinio teritorijoje, 

daugiausiai pažeistų krūmelių rasta pietvakarinėje draustinio dalyje. Mažiausiai pažeisti 

sausmedžiai šiaurinėje ir šiaurės rytinėje dalyje. 

Reljefo sąlygos sausmedžio pažeidimams turėjo nedidelę įtaką. Bet nustatyta tendencija, 

kad šlaituose augantys sausmedžiai žvėrių buvo pažeisti mažiau negu augantys lygumoje. 

 

Medžiaga ataskaitai paimta iš Auksės 

Jankauskaitės pirmosios pakopos universitetinių 

studijų (bakalauro) baigiamojo darbo 

“Paprastojo sausmedžio (Lonicera xylosteum) 

paplitimas ir biologija Kamšos botaniniame-

zoologiniame draustinyje” / vadovas asist. 

Tadas Vaidelys; Vytauto Didžiojo universiteto 

Žemės ūkio akademija, Miškų ir ekologijos 

fakultetas. Akademija, 2019, – 36 p.: 34 pav., 1 

lentelė. Bibliogr.: 21 pavad. Darbas ginamas 

2019 metų pavasario semestre. 
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3.3. Sumedžiotų gyvūnų morfometriniai tyrimai 

VDU MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Kauno rajono 

savivaldybės teritorijoje, sumedžioti laukiniai gyvūnai matuojami, renkant duomenis 

monitoringo tikslais bei naudojant juos moksliniams tyrimams, baigiamiesiems darbams rengti, 

moksliniams straipsniams rašyti. 

2018–2019 metų medžioklės sezono metu VDU MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų 

vienete, esančiame Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, sumedžiotos stirnos buvo pasvertos 

bei išmatuotos (lentelė 3.3.1). 

 

Lentelė 3.3.1 2018–2019 metų medžioklės sezono metu VDU MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, 

esančiame Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, sumedžiotų gyvūnų morfometriniai duomenys 

Eil 

Nr 

Sumed

ž. data 

Rūšis Lytis Amžius

metai 

Svoris, 

kg 

Ausies 

ilgis, 

cm 

Kūno 

ilgis, 

cm 

Uodegos 

ilgis, cm 

Pėdos 

ilgis, 

cm 

Krūtinės 

apimtis, 

cm 

1 07.03 Stirna ♂   31,4 17 116   30 72 
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3.4. Kurapkų apskaita judančios juostos būdu 

 

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslo ir mokymo medžioklės 

plotų vienete Kauno rajone 2018 m. gruodžio 6 d. buvo atlikta pilkųjų kurapkų apskaita 

„judančios juostos“ būdu. Apskaitos juostos plotis – 100 m. Apskaitos juosta buvo išdėstyta taip, 

kad apimtų 10 % joms tinkamų gyventi biotopų teritorijos plotą. Mokslo ir mokymo medžioklės 

plotų vienete laukai ir krūmynai užima 156 ha plotą, tai gi apskaitai buvo suplanuotas 1 

maršrutas, kurio ilgis buvo 2,2 km (3.4.1 pav.). Maršruto juostoje apskaitą atliko 5 skaičiuotojai. 

Atliekant apskaitą buvo pildoma apskaitos kortelė, kurioje nurodomas stebėjimo numeris 

(maršruto vieta), biotopas, individų skaičius pulkelyje. 

Atliekant pilkųjų kurapkų apskaitą, tiriamame maršrute paukščiai stebėti nebuvo.   

Lankantis mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete „Kamša“ 2017 - 2018 m. 

kurapkos buvo stebėtos vakarinėje Kamšos miško pusėje, tačiau apskaitos metu galimai buvo 

pasitraukusios į kitą vietą. Kauno rajonas patenka į Lietuvos Vidurio fizinės geografinės srities 

lygumų rajoną, kur kurapkoms sąlygos gyventi yra itin palankios (I bonitetas), tačiau jų gausai 

čia įtakos gali turėti didelis gyventojų tankumas ir dažnas trikdymas.  Norint tiksliau įvertinti 

pilkųjų kurapkų populiacijos būklę ir gausos tendencijas, medžioklės plotų vienete, numatoma 

šias apskaitas atlikti kasmet iki 2025 m.  

 

3.4.1 pav. 2018 m. pilkųjų kurapkų apskaitos maršrutas VDU ŽŪA mokslo ir mokymo 

medžioklės plotų vienete „Kamša“ 
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3.4.2 pav. 2018 m. pilkųjų kurapkų pulkelis vykdant apskaitą VDU ŽŪA mokslo ir 

mokymo medžioklės plotų vienete „Kamša“ 

 

3.5. Stambiųjų plėšrūnų apskaita pagal pėdsakus sniege 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 

D1-892 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 

„Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, patvirtinta 

medžiojamųjų gyvūnų apskaitos pagal pėdsakus sniege metodika, 2019 metų žiemą buvo atlikta 

stambiųjų plėšriųjų žvėrių, naminių šunų ir stumbrų pėdsakų apskaita (XX pav.). 
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XX pav. 2019 metų žiemos stambiųjų plėšriųjų žvėrių, naminių šunų ir stumbrų apskaitos 

pagal pėdsakus sniege rezultatai 

 

Apskaitos dieną maršrute stambiųjų plėšriųjų žvėrių, naminių šunų ir stumbrų pėdsakų 

užregistruota nebuvo. Apskaitos maršruto ilgis 2,08 km. 

 

3.6. Laukinių gyvūnų dantų histologiniai tyrimai 

Žinduolio dantis yra burnos ertmės organas, tiesiogiai susijęs su mityba ir gyvūno 

amžiumi. Pagrindinės šio organo dalys yra: emalis, cementas, dentinas ir pulpa. Pagal dantį ar 

dantų formulę galima nustatyti gyvūno rūšį. Gyvūno amžius svarbus, norint įvertinti biologinį 

išsivystymą, vertinant reprodukcines savybes, vertinant ekologinę ar ūkinę vertę. Gyvūno 

amžiaus nustatymas taip pat svarbus ekspertizėse. 

Pagal dantų kaitą ar dantų būklę galima apytikriai nusakyti gyvūno amžių. Tačiau dėl 

nevienodo dantų dilimo tiksliai nusakyti gyvūno amžių labai sunku. Tai susiję su skirtinga 

gyvūnų gyvenamąja aplinka, skirtinga mityba, mechaniniais pažeidimais, ligomis, genetika ir 

danties mineraline sudėtimi. Visi šie veiksniai įtakoja nevienodą danties dilimą. Norint tiksliai 

nusakyti amžių, reikia pasitelkti daugiau amžių nustatyti padedančių požymių. 
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3.5.1 pav. Tauriojo elnio P3 danties cementito žiedai (gyvūno amžius 6 

metai) 

 

3.5.2 pav. Vilko ilties šaknies pjūvis 

 

Danties šaknis yra padengta plonu cementito sluoksniu, kuris padeda laikyti žandikaulyje 

įtvirtintą dantį. Mechaninis (intensyvaus kramtymo metu) ir temperatūrinis (šiltasis/šaltasis metų 

laikas) stresas formuoja skirtingo tankumo ir mineralizacijos cementito sluoksnį. Šie metiniai 

cementito sutankėjimai sudaro „metinius“ žiedus aplink danties šaknį. 

Medžioklėtyros laboratorijoje atliekami elninių gyvūnų dantų histologiniai tyrimai gyvūnų 

amžiui nustatyti. Diskinio mikrotomo pagalba atliekami tikslūs pjūviai. Tinkamoje vietoje 

atpjaunamas plonas danties šaknies sluoksnis. Vėliau, tinkamai paruošus bandinį ir jį 

mikroskopuojant apžiūrimas cementito sluoksnis. Suskaičiuojami matomi sutankėjimo žiedai 

(3.5.1 pav.) ir įvertinamas 

amžius. 

Plėšrūno danties 

histologinis tyrimas amžiui 

nustatyti turi dar didesnę 

svarbą nei elninių žvėrių, nes 

nėra jokio kito būdo, nors 

preliminariai nusakyti amžiui, 

kaip pavyzdžiui elninių žvėrių 

dilimo lentelės. Šiuo metu 

laboratorijoje atliekami Lietuvoje sumedžiotų vilkų dantų histologiniai tyrimai vilkų amžiui 

nustatyti pagal iltinio danties šaknies pjūvius (3.5.1 ir 3.5.2 pav.). 

 

 

 

 

3.5.3 pav. Vilko ilties cementito sutankėjimai 
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3.7. Medžioklėtyros laboratorijos teikiamos mokslo-eksperimentinės paslaugos 

 

Medžioklėtyros laboratorijos specialistai atlieka sumedžiotų gyvūnų tikslaus amžiaus 

nustatymą pagal dantų kaitą ir dilimą bei pagal metines rieves dantyse. Pernai metais į 

laboratorijos specialistus kreipėsi Aplinkos apsaugos departamentų prie aplinkos ministerijos 

Kauno, Pavevėžio, Utenos valdybų darbuotojai su prašymais nustatyti tikslų sumedžiotų 

gyvūnų amžių. Pagal dantų kaitą ir dilimą bei pagal metines rieves dantyse buvo nustatytas 

tikslus briedžių, tauriųjų elnių, danielių ir stirnų amžius. 
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PRIEDAI  

1.3.1 priedas 
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1.3.2 priedas 

 
 

 

 

 

 

 



31 

 

 

1.3.3 priedas 
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1.3.4 priedas 
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1.3.5 priedas 
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1.3.7 priedas 
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1.3.8 priedas 

 

 
 

 

 

 


