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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 Radviliškio
rajono savivaldybės teritorijoje užima 4608,1 ha bendro ploto (1 lentelė). VDU ŽŪA medžioklės
plotų vienetas yra VĮ Radviliškio miškų urėdijos Pašušvio girininkijoje.
VDU ŽŪA mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Radviliškio
rajone, yra visų keturių kategorijų pagal tinkamumą elniniams žvėrims gyventi ir veistis miškai. Jie
sudaro 55,79 % viso ploto. Vandens telkiniai užima apie 40 % teritorijos.
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%)

1571,9

34,11

II kategorija. Mišrūs lapuočių ir spygliuočių
medynai (lapuočių iki 30 – 50 %)

215,4

4,67

III kategorija. Mišrūs spygliuočių su nedidele
lapuočių priemaiša medynai (lapuočių iki 1
10– 20 %), gryni eglynai

300,1

6,51

IV kategorija. Gryni pušynai su ne didesne
kaip 10% kitų medžių priemaiša

483,4

10,49

Iš viso miškų

2570,8

55,79

VII kategorija. Vandens telkiniai

1874,5

40,68

Ne medžioklės plotai

163,0

3,54

Bendras medžioklės plotų vieneto plotas

4608,3

100

VI kategorija. Laukai (žemės ūkio naudmenos
ir krūmynai)
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Apie 72 % medžioklės plotų vieneto teritorijos yra Praviršulio tyrelio botaninio –
zoologinio draustinio teritorijoje (1 pav.). Praviršulio tyrelis – penkta pagal dydį aukštapelkė
Lietuvoje. Draustinis, siekiant išsaugoti Praviršulio tyrelio pelkės retus augalus, žvėris ir
paukščius, įsteigtas 1969 metais.

1 pav. Praviršulio tyrelio botaninis – zoologinis draustinis. Šaltinis: Lietuvos Respublikos saugomų
teritorijų valstybės kadastras.

VDU ŽŪA mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Radviliškio
rajone, išskirtos teritorijos, atitinkančios Europinės svarbos Natura 2000 buveinių apsaugai
(BAST) ir paukščių apsaugai (PAST) svarbių teritorijų kriterijus (2 pav.; 2 lentelė). Paukščių
apsaugai svarbios teritorijos išskirtos siekiant išsaugoti tetervinų (Tetrao tetrix), dirvinių sėjikų
(Pluvialis apricaria) buveines.
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2 pav. Natura 2000 buveinių apsaugai (BAST) ir paukščių apsaugai (PAST) svarbios teritorijos VDU ŽŪA
mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.
Šaltinis: http://www.natura2000info.lt/lt/zemelapis.html.
1 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
Plotas, Savivaldybės
pavadinim
ha
pavadinimas
as
Praviršulio
tyrelis

3316

Pastabos, dėl vietovių,
atitinkamčių gamtinių
buveinių apsaigai svarbių
teritorijų atrankos
kriterijus, ribų

Vertybės, dėl
kurių atrinkta
vietovė

3130, Mažai
Ribos sutampa su Praviršulio
Radviliškio r.,
mineralizuoti ežerai
tyrelio valstybinio botaninioRaseinių r.
su būdmainių
zoologinio draustinio ribomis
augalų bendrijomis
3150, Natūralūs
eutrofiniai ežerai su
plūdžių arba aštrių
bendrijomis
3160, Natūralūs
distrofiniai ežerai
6230, Rūšių
turtingi
briedgaurynai
6410, Melvenynai
6430, Eutrofiniai
aukštieji žolynai
6510, Šienaujamos
mezofitų pievos
6530, Miškapievės
7110, Aktyvios
aukštapelkės

Preliminar
us
buveinės
plotas

66,0

10,0

199,0
3,0
47,0
5,0
86,0
2,0
269,0
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7120,
Degradavusios
aukštapelkės
7140, Tarpinės
pelkės ir liūnai
7160, Nekalkingi
šaltiniai ir
šaltiniuotos pelkės
7230, Šarmingos
žemapelkės
9020, Plačialapių ir
mišrūs miškai
9050, Žolių turtingi
eglynai
9080, Pelkėti
lapuočių miškai
91D0, Pelkiniai
miškai
91E0, Aliuviniai
miškai
Auksuotoji šaškytė
Dvilapis purvuolis
Pelkinė uolaskėlė

597,0
60,0
5,0
53,0
109,0
99,0
491,0
1160,0
20,0

Praviršulio tyrelio botaniniame – zoologiniame draustinyje išskirta 13 kertinių miško
buveinių (3 pav.; 3 lentelė). Jos užima daugiau nei 500 ha. Kertinėse miško buveinėse saugoma
aplinka, svarbi įvairioms rūšims.
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3 pav. Kertinės miško buveinės Praviršulio tyrelio botaniniame – zoologiniame draustinyje. Šaltinis:
http://www.valstybiniaimiskai.lt/lt/SaugomiObjektai/KertinesMiskoBuveines/Puslapiai/Radviliskiomiskuur
edija.aspx
2 lentelė. Kertinės miško buveinės Praviršulio tyrelio botaniniame-zoologiniame draustinyje.
Eil.
Nr.

Saugomos
teritorijos
pavadinimas

Vieta
(girininkija, kv.,
skl.,)

Plotas, ha

Saugomos buveinės

1

Kertinė
buveinė

206,8

I (Gaisravietė)

2

Kertinė
buveinė

Pašušvio g-ja,
kv. 129, 130,
132, 133, 134,
136
Pašušvio g-ja,
kv. 129

0,9

3

Kertinė
buveinė

Pašušvio g-ja,
kv. 133

4,5

G (Nedidelės (< 3 ha)
salos ir pusiasaliai
vandens telkiniuose ir
šlapynėse)
C3 (Pelkiniai pušynai ir
beržynai)

4

Kertinė
buveinė

Pašušvio g-ja,
kv. 137

0,6

K1 (Pavienis medis
milžinas)

5

Kertinė
buveinė

129,5

I (Gaisravietė)

6

Kertinė
buveinė

Pašušvio g-ja,
kv. 127 – 131,
134
Pašušvio g-ja,
kv. 639

3,5

L (Senas parkas)

7

Kertinė
buveinė

Pašušvio g-ja,
kv. 119, 120, 126

45,5

C3 (Pelkiniai pušynai ir
beržynai)

8

Kertinė
buveinė

Pašušvio g-ja,
kv. 123

4,9

C3 (Pelkiniai pušynai ir
beržynai)

7

9

Kertinė
buveinė

Pašušvio g-ja,
kv. 123

10

Kertinė
buveinė

Pašušvio g-ja,
kv. 120

11

Kertinė
buveinė

12

Kertinė
buveinė

Pašušvio g-ja,
kv. 115 – 117,
121
Pašušvio g-ja,
kv. 121, 124

13

Kertinė
buveinė

Pašušvio g-ja,
kv. 115, 116

4,5

C3 (Pelkiniai pušynai ir
beržynai)

12,3

C3 (Pelkiniai pušynai ir
beržynai)

51,4

C1 (Šlapieji
juodalksnynai ir
beržynai)
C3 (Pelkiniai pušynai ir
beržynai)

8,5

C1 (Šlapieji
juodalksnynai ir
beržynai)

38,5

Medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo teisinis reguliavimas
VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas, esantis Radviliškio
rajono savivaldybėje.
Medžioklės plotų naudotojas yra VDU ŽŪA, kuris medžiojamųjų gyvūnų išteklius
2018 metais naudojo kaip Aleksandro Stulginskio universitetas pagal Radviliškio regiono aplinkos
apsaugos departamento direktoriaus 2013 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-318 patvirtintą Leidimą
naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete.
Medžioklės plotų naudojimo ir tvarkymo teisinis reguliavimas
VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudojimas ir tvarkymas
vykdomas pagal ,,Mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašą‘‘
patvirtiną Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-918 ir
Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto mokslo ir mokymo medžioklės
plotų, esančių Radviliškio rajono savivaldybėje, naudojimo, tvarkymo ir mokslinio tyrimo
programą 2018 metams, taip pat pagal 2006 m. paruoštą ir patvirtintą medžioklėtvarkos projektą.
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1. MEDŽIOKLĖS PLOTŲ NAUDOJIMAS MOKYMUI

1.1. Mokymo renginiai

VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame
Radviliškio rajono savivaldybėje 2015-2016 metų medžioklės sezono metu vyko šie mokymo
renginiai: mokomosios medžioklės varant, tykojant, tykojant-viliojant, mokomosios medžioklės su
šunimis, mokomosios medžioklės gaudant selektyviniais spąstais.
Pirmosios pakopos nuolatinių miškininkystės ir taikomosios ekologijos studijų
programų studentai atliko praktikos darbus, antrosios pakopos laukinių gyvūnų išteklių ir jų
valdymo studijų programos studentai atliko tiriamuosius darbus, asmenys norintys tapti
medžiotojais atliko stažuotes (4 lentelė).
4 lentelė. Medžioklės plotų naudojimas mokymui.

1.

Mokomoji medžioklė
varant

2

Dalyvavo studentų,
asmenų siekiančių
tapti
medžiotojais, vnt.
45

2.

Mokomoji medžioklė
tykojant
(lapių, mangutų,
kiaunių, kanadinių
audinių, tykojimas prie
masalo, šernų prie
pasėlių, bebrų)
Mokomoji medžioklė
tykojant - viliojant
(vykdant stirninų
atranką )

66

31

13

21

Eil.
Nr.

3.

Renginio pavadinimas

Įvyko
renginių,
vnt.

Renginio vadovas

laborantas G.
Lukaševičius,
laborantas V.
Ivanauskis,
lektorius K.
Šimkevičius,
asistentas A. Kibiša
laborantas G.
Lukaševičius,
laborantas V.
Ivanauskis,
lektorius K.
Šimkevičius,
asistentas A. Kibiša
laborantas G.
Lukaševičius,
laborantas V.
Ivanauskis,
lektorius K.
Šimkevičius,
asistentas A. Kibiša
9

4.

Mokomoji medžioklė
sėlinant

24

18

laborantas G.
Lukaševičius,
laborantas V.
Ivanauskis,
lektorius K.
Šimkevičius,
asistentas A. Kibiša

5.

Mokomosios medžioklės
su šunimis (lapių,
barsukų, bebrų medžioklė
urvuose )

23

15

6.

Mokomosios medžioklės
gaudant selektyviniais
spąstais (bebrų)

16

8

7.

Sužeistų žvėrių paieška su
šunimis

3

3

laborantas G.
Lukaševičius,
laborantas V. Ivanauskis,
lektorius K. Šimkevičius,
asistentas A. Kibiša
laborantas G.
Lukaševičius,
laborantas V. Ivanauskis,
lektorius K. Šimkevičius,
asistentas A. Kibiša
laborantas G.
Lukaševičius,
laborantas V. Ivanauskis,
lektorius K. Šimkevičius,
asistentas A. Kibiša

147

141

Iš viso mokomųjų
medžioklių

1.1.1. Mokomosios – parodomosios medžioklės varant

2018 metais pagal VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vieneto,
esančio Radviliškio rajono savivaldybėje, naudojimo, tvarkymo ir mokslinio tyrimo programą 2018
metams, buvo numatytos dvi mokomoji medžioklės varant 2018 – 2019 metų medžioklės sezono
metu.
Pirmoji mokomoji – parodomoji medžioklė varant įvyko 2018 metų lapkričio 16
dieną. Dalyvavo 28 varovai: studentai, atliekantys Medžioklėtyros pagrindų mokomąją praktiką ir
stažuotojai, siekiantys tapti medžiotojais. Medžiotojų buvo - 17. Medžioklėje varant dalyvavo ir 4
šunys.
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4 pav. Studentai mokomosios medžioklės metu.

Sumedžiota 1 elnio patelė, 2 stirnos (patelės ir jaunikliai), šerno patelė, rudoji lapė.
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5 pav. Žvėrių pagerbimo ceremonija mokomosios medžioklės metu.

Antroji medžioklė varant vyko 2018 metų gruodžio 30 dieną. Dalyvavo 7 varovai:
studentai, stažuotojai, siekiantys tapti medžiotojais; 14 medžiotojų. Taip pat varymuose dalyvavo ir
šunys. Medžioklės metu sumedžiota elnio patelė, šernas ir lapė.
1.1.2. Sumedžiojimas pagal medžiojimo būdus

Reguliuojant medžiojamųjų gyvūnų gausą naudoti 6 medžiojimo būdai (5 lentelė).
5 lentelė. Sumedžiojimo pasiskirstymas pagal medžioklės būdus.
Eil. Nr.
1.

Medžiojimo būdas
Mokomoji medžioklė varant

Sumedžiota žvėrių, vnt.
Šernų – 2
Rudosios lapės – 2
Stirnų (patelės ir jaunikliai) – 2
Taurusis elnias - 1
12

2.

Mokomoji medžioklė tykojant
(lapių, mangutų, kiaunių, kanadinių
audinių, tykojimas prie masalo, šernų prie
pasėlių, bebrų)

3.

Mokomoji medžioklė tykojant - viliojant
(vykdant stirninų atranką )
Mokomoji medžioklė sėlinant

4.
5.

Mokomosios medžioklės su šunimis (lapių,
barsukų, bebrų medžioklė urvuose )

Stirnų – 25
Šernų – 5
Briedžių – 3
Bebrų – 8
Tauriųjų elnių patinų – 5
Tauriųjų elnių patelių ir jauniklių 11
Stirnų patinų - 2
Stirnų patinų – 2
Bebrų - 4

Daugiausia žvėrių sumedžiota tykojant (mažinant medžiojamųjų gyvūnų gausą) –
71%. Medžioklių varant metu sumedžiota apie 5% visų sumedžiotų žvėrių.
1.1.3. Medžiojamųjų išteklių naudojimas
Medžiojamieji ištekliai VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų
vienete, esančiame Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, naudojami pagal Radviliškio
regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2013 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-318
patvirtintą Leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete.
2018 – 2019 metų medžioklės sezonui skirti limitai 5 briedžiams, 18 – tauriųjų elnių,
10 – stirnų patinų ir 20 stirnų patelių/jaunikliių. Leidimai panaudoti 3 briedžams, 17 tauriųjų elnių,
31 stirnų (6 lentelė).
6 lentelė. Medžiojamųjų išteklių naudojimas VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės ploto
vienete, esančiame Radviliškio rajono savivaldybėje 2018 m. (ketvirčiais).
I
Briedžių
T.elnių
Stirnų
Šernų
Lapių
Mangutų
Bebrų
Kiaunių
P.kiškių
Ančių
Šeškų

II

5
3

11

III
3
5

IV
3
14
21
4
2
1

Iš viso
3
17
31
7
2
0
12
0
0
0
0
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1.2. Mokomosios praktikos, praktiniai darbai, stažuotės
Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete vyko 18 mokomųjų praktikų, kuriose
dalyvavo pirmosios studijų pakopos 1-3 kurso nuolatinių ir ištęstinių miškininkystės, taikomosios
ekologijos studijų programų studentai (7 lentelė). Taip pat ir antrosios studijų pakopos Laukinių
gyvūnų išteklių ir valdymo studijų programos studentai.
7 lentelė. Mokomosios praktikos, renginiai, stažuotės.
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Įvyko
renginių,
vnt.

1.

Miško žvėrių ir paukščių
biologijos mokomoji
praktika, praktikos darbai

2

Dalyvavo studentų,
asmenų siekiančių
tapti
medžiotojais, vnt.
41

2.

Stuburinių gyvūnų
biologijos mokomoji
praktika, praktikos darbai
Medžioklėtyros pagrindų
mokomoji praktika,
praktikos darbai
Laukinių gyvūnų
populiacijų tvarkymo
mokomoji praktika,
praktikos darbai
Medžioklinė teriologija ir
ornitologija:
Laukinių gyvūnų tyrimo
metodologija;
Medžioklėtvarka ir
medžioklės technologija;
Biotechnija bei laukinių
gyvūnų ligos ir parazitai
Laukinių gyvūnų ištekliai
ir jų valdymas programos
magistrantams
Asmenų siekiančių tapti
medžiotojais stažuotės
Iš viso mokomųjų
praktikų, praktikos
darbų, stažuočių

2

18

2

48

2

14

prof. dr. G Brazaitis,
vyr. laborantas D.
Talijūnas

6

38

prof. dr. G Brazaitis,
lektorė dr. Renata
Špinkytė – Bačkaitienė

4

21

18

180

3.

4.

5.

6.

Renginio vadovas

prof. dr. G.Brazaitis,
lektorius K. Šimkevičius,
lektorė dr. Renata
Špinkytė – Bačkaitienė
prof. dr. G Brazaitis,
lektorė dr. Renata
Špinkytė - Bačkaitienė
prof. dr. G Brazaitis,
asistentė M. Raškauskaitė
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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.).

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

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 1.3.6 priede.
2018 m. gegužės 9-11 dienomis ASU vyko tarptautinė mokslinė konferencija
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"Žmogaus ir gamtos sauga 2018". Ši konferencija rengiama Ž. ū. inžinerijos bei Miškų ir
fakultetų

ekologijos

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

1.3.2 pav. Lekt. dr. R. ŠpinkytėBačkaitienė, lekt. K. Šimkevičius ir dokt.
A. Kibiša prie stendinio pranešimo
konferencijoje Bulgarijoje.

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.

1.3.5 pav. Lektorė R. Pėtelytė-Brazaitienė supažindina
konferencijos „Miško, žmogaus ir laukinių gyvūnų
santykis 2018“ dalyvius su naujomis laukinių gyvūnų
laikymo nelaisvėje taisyklėmis.

1.3.6 pav. Lektorė dr. J. Stankevičiūtė konferencijos
„Miško, žmogaus ir laukinių gyvūnų santykis 2018“
dalyviams pristato laukinių ančių užsikrėtimo
sarkocistoze stebėsenos rezultatus.

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 ŠpinkytėBačkaitienė (https://www.delfi.lt/grynas/gamta/del-sylancio-klimato-misku-grazuolis-tampa-tikraretenybe-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-grazuoliamslietuvoje-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,
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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).

1.3.1 lentelė. Visuomenės švietimas – paskaitos, seminarai, konsultacijos
Vieta

Kiekis

Temos
Įvairios trukmės ir turinio paskaitos miško
biologijos, zoologijos tematika, pamokėlės
moksleiviams, universiteto svečiams

Medžioklėtyros
laboratorija
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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

Medžioklėtyros
laboratorija

12

Pavasarinė trofėjų apžiūra (kartu su LMS
Gamta)
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).
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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, p e r 2 0 1 8 m o k s l o m e t u s , rugsėjo 27-29 d.
ASU

vykusioje miško, medžioklės, aplinkos ir

1.3.7 pav. ASU Medžioklėtyros laboratorijos
stendas tarptautinėje medžioklės parodoje
„Hunting Horn Show 2018“

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.

1.3.8 pav. Lekt. dr. Jolanta Stankevičiūtė skaito paskaitą „Tarpdisciplininės itin gabių vaikų ugdymo programos“
moksleiviams.

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
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1.3.9 pav. Lektorė dr. J. Stankevičiūtė
apdovanota padėkos raštu už
nuoširdų darbą su moksleiviais.

plotuose sumedžioti) turi būti pristatyti į medžioklės trofėjų 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,
medžioklės eiga susijusius aspektus. Medžioklėtyros laboratorijos asist. dokt. A. Kibiša teikia
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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 2018 metais buvo atlikti šie medžioklės technologiniai ir
biotechniniai darbai: suremontuota ar naujai pastatyta 3 kilnojami bokšteliai, suremontuoti 3
stacionarūs stebėjimo – tykojimo bokšteliai, įrengtas vienas naujas tykojimo bokštelis,
atnaujintos viliojimo vietos šernams, atnaujintos 7 stulpinės laižykos, atnaujintos medžiotojų
linijos.
2.1. Viliojimo, bokštelių, stulpinių laižyklų atnaujinimas
VDU ŽŪA mokslo ir mokymo medžioklės plot vienetą, esantį Radviliškio rajono
savivaldybės teritorijoje, supa žemės ūkio naudmenos, kurioms nemažą žalą daro šernai ir
elniai. Dėl šios priežasties kasmet atnaujinami (ar statomi nauji) tiek kilnojamieji, tiek
stacionarūs tykojimo bokšteliai. Bokšteliai taip pat naudojami vykdant žvėrių ir paukščių
apskaitas, kuomet reikia stebėti/klausytis balsų tam
tikrą laiką tam tikrame taške. Studentai, siekiantys
tapti medžiotojais ir atliekantys stažuotę dalyvavo
statant bokštelius. Jie buvo supažindinti su įvairiais
bokštelių

modeliais

bei

vietos

jų

statymui

parinkimu. Atnaujintos visos medžioklės plotų
vienete esančios šernų viliojimo vietos. Sutvarkyti
uždengiami loviai, kuriuos pilami pašarai.
X pav. Kilnojamų bokštelių remontas ir
gabenimas

Medžioklės plotų vienete atnaujintos 7
druskos laižyklos. Studentai, atliekantys
stažuotę, supažindinti su stulpinių
laižyklų rengimu, jų nauda, vietos
parinkimo niuansais. Medžioklės plotų

X pav. Naujai įrengtas lovys šernų viliojimo vietoje

vienete yra daug melioracijos griovių. Patekimui iš vienos vietos į kitą būtų lengviau – įrengti
nauji ir atnaujinti esami liepteliai.
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2.2. Pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės atnaujinimas
Medžioklės plotų naudotojai turi įrengti pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę pagal
nustatytus reikalavimus. 2018 m. rugpjūčio 22 d. VDU ŽŪA mokslo ir mokymo medžioklės
plotų vienete buvo naujai rengta pirminio žvėrių apdorojimo vieta.
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3. MOKSLINIAI TYRIMAI
VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, vykdyti moksliniai tyrimai, numatyti naudojimo,
tvarkymo ir mokslinio tyrimo programoje 2015 metams. Taip pat pradėti nauji tyrimai, kurie
bus įtraukti į kitų metų programas, nes reikalauja tęstinumo. Atliekant mokslinius tyrimus,
įvertintos žvėrių ir paukščių populiacijų būklės, inventorizuotos retos ir nykstančios rūšys,
atlikti (ar pradėti vykdyti): šernų pasiskirstymo erdvėje tyrimas, garsinio vilkų aktyvumo
tyrimas, vilkų judėjimo tyrimas, bebraviečių inventorizacija ir gausos nustatymas skirtingais
metodais, tauriųjų elnių riaumojimo intensyvumo priklausomybės nuo įvairių veiksnių
nustatymas, tetervinų apskaita ir tuoktuvių vietų kaitos stebėjimas, stambiųjų inkilų
efektyvumo tyrimas.
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 Radviliškio rajono savivaldybėje
Eil
Nr

Žvėrių rūšis

Statu
sas*

1.

Briedis
(Alces alces)

Vs

2.

Taurusis elnias
(Cervus elaphus)

Vs

3.

Stirna (Capreolus
capreolus)

Vs

4.

Šernas (Sus
scrofa)
Bebras (Castor
fiber)
Ondatra (Ondatra
zibethicus)
Pilkasis kiškis
(Lepus europeus)
Vilkas (Canis
lupus)
Rudoji lapė
(Vulpes vulpes)
Usūrinis šuo
(Nyctereutes
procyonoides)
Akmeninė kiaunė
(Martes foina)

U

2016
32
(10♂
22♀)
75
(25♂
50♀.)
115
(30♂
85♀)
44

Vs
Vs

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Gausa**, vnt.
2017
31 (9♂
22♀)

Gausos
kitimo
dinamika

Paplitimo
pobūdis

Populiacijos
būklė

+9

Plačiai
paplitusi

Nežymiai
didėjanti

+38

Plačiai
paplitusi

Gausėjanti

+10

Plačiai
paplitusi

Nežymiai
didėjanti

-24

Plačiai
paplitusi
Plačiai
paplitusi
Neaišku

Mažėjanti

Mozaikišk
ai
Plačiai
paplitusi
Plačiai
paplitusi
Plačiai
paplitusi

Stabili

Plačiai
paplitusi

Stabili

39

2018
40
(15♂
25♀)
120
(45♂
75♀)
130
(38♂
92♀)
15

40

46

45

Vs

Nežino
ma
31

Nežinom
a
33

Nežino
ma
33

Vs

6

6

10

+4

Vs

32

35

34

-1

Vs

21

17

17

Vs

15-20

15-20

15-20

82 (28♂
54♀)
120 (32♂
88♀)

-1

Stabili

Gausėjanti
Stabili
Stabili

24

Miškinė kiaunė
Vs
15-20
20
20
Plačiai
Stabili
(Martes martes)
paplitusi
13.
Kanadinė audinė
Vs
10-15
10-15
10-15
Mozaikišk Stabili
(Mustela vison)
ai
14.
Juodasis šeškas
Vs
3-2
3-2
6
+3
Mozaikišk Gausėjanti
(Mustela
ai
putorius)
15.
Barsukas (Meles
Vs
12
12
17
+5
Mozaikišk Stabili
meles)
ai
Pastabos: * Rūšies statusas medžioklės plotuose: Vs – veisiasi, sėsli rūšis, U – užklysta, N – nenustatyta.
** Žvėrių gausa pagal vasario mėnesio apskaitas.
12.

3.1.2 lentelė. Neleidžiamų medžioti medžiojamų žvėrių populiacijų būklė VDU MEF mokslo
ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Žvėrių rūšis

Statusas*

Baltasis kiškis
(Lepus timidus)
Ūdra (Lutra lutra)

Vs

Raudonoji
knyga
taip

Vs

Gausa, vnt.

ne

5
3-5

Paplitimo
pobūdis
Paplitusi

Populiacijos
būklė
Stabili

Paplitusi

Nežymiai
gausėjanti
Nepakankam
ai ištirta
Nepakankam
ai ištirta

Šermuonėlis (Mustela
Vs
taip
Paplitusi
erminea)
Žebenkštis (Mustela
Vs
ne
Paplitusi
nivalis)
Pastaba: * Rūšies statusas medžioklės plotuose: Vs – veisiasi, sėsli rūšis, U – užklysta

3.2. Šernų kraniometrinių rodiklių kaita
Darbo tikslas – nustatyti vidurio Lietuvos šernų vidutinius kraniometrinius rodiklius
skirtingose amžiaus klasėse.
Darbo tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:
1. Nustatyti šernų amžių pagal dantų kaitą;
2. Nustatyti vidutinius šernų kraniometrinius rodiklius ir jų kaitą skirtingose amžiaus
klasėse;
3. Nustatyti šernų porūšį pagal ašarikaulio formą.
Pasaulyje šernų morfometrija plačiai ištyrinėta, tačiau Lietuvoje ji tirta epizodiškai, nėra
išsamios kraniometrinės analizės, kuri padėtų planuojant detalesnius šios rūšies tyrimus. Šiam
tyrimui paruoštos ir iširtos 45 šernų kaukolės. Šernų amžius nustatytas pagal dantų kaitą.
Tyrimams pasirinkti 25 kraniometriniai rodikliai.
Tiriamųjų šernų imtis padalinta į penkias amžiaus grupes. Į pirmąją patenka 8-10
mėnesių šernai (53 proc.), į antrąją 10-12 mėnesių (18 proc.), trečiąją 19-21 mėnesio (18
proc.), ketvirtąją 22-24 (4 proc.) mėnesių ir penktąją 24 ir daugiau mėnesių (7 proc.) (3.2.1
pav.). Tiriamų šernų amžius, nustatytas pagal dantų kaitą rodo, kad medžioklių metu
dažniausiai sumedžiojami šernai iki vienerių metų amžiaus.
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3.2.1 pav. Šernų pasiskirstymas amžiaus grupėse

Vertinant šernų sumedžiojimą pagal lyti skirtingose amžiaus klasėse, matyti kad patelių
sumedžiojam daugiau (3.2.2 pav.). Iki 19 mėnesių patinų ir patelių sumedžiota vienodai,
tačiau vėliau – vyrauja patelės.

3.2.2 pav. Šernų pasiskirstymas amžiaus grupėse pagal lytį

Tyrimo imtyje 8–10 mėnesių amžiaus šernų buvo 24, iš jų - 12 patelių ir 12 patinų.
Remiantis skaičiavimų rezultatais šioje amžiaus grupėje išmatuotų šernų kaukolių rodiklių
vidurkiai pagal lytį statistiškai reikšmingai nesiskiria. Atlikus ANOVA analizę visų rodiklių
p>0,05.
Analizuojant 8–10 mėnesių amžiaus šernų apatinio žandikaulio matmenis išsiaiškinta,
kad šioje amžiaus grupėje išmatuotų rodiklių vidurkiai taip pat statistiškai reikšmingai
26

nesiskiria. Atlikus ANOVA analizę visų rodiklių p>0,05.
Tyrimo imtyje 10–12 mėnesių amžiaus šernų buvo 8, iš jų - 4 patelės ir 4 patinai.
Remiantis skaičiavimų rezultatais šioje amžiaus grupėje daugumos išmatuotų šernų kaukolių
rodiklių vidurkiai pagal lytį statistiškai reikšmingai nesiskiria. Atlikus ANOVA analizę
paaiškėjo, kad statistiškai reikšmingai skiriasi viršutinio ir apatinio ašarikaulio ilgiai. ANOVA
analizė parodė, kad atitinkamai p=0,16 ir p=0,046, o kai p<0,05, tuomet skirtumas yra
statistiškai reikšmingas.
19-21 mėnesių amžiaus grupėje daugumos išmatuotų kaukolės kaulų ilgių vidurkiai
statistiškai reikšmingai nesiskiria. Atlikus ANOVA analizę statistiškai reikšmingai pagal lytį
skiriasi tik skruostų plotis: p=0,018, o tai yra p<0,05, todėl daroma išvada, kad skruostų plotis
priklauso nuo lyties.
Analizuojant 19-21 mėnesių amžiaus šernų apatinio žandikaulio rodiklius paaiškėjo, kad
statistiškai reikšmingai pagal lytį skiriasi du rodikliai: apatinio žandikaulio pločio ir apatinio
žandikaulio aukščio vidurkiai. Atlikus ANOVA analizę matome, kad p atitinkamai yra p =
0,015 ir 0,026 , tai yra p<0,05, tad galima pagrįstai teigti, kad šernų apatinio žandikaulio
plotis ir patinio žandikaulio aukštis priklauso nuo lyties.
Itin svarbus kraniometrinis matmuo – ašarikaulio forma ir dydis. Nemažai autorių,
tyrinėjusių kraniologinius duomenis pabrėžia, kad ašarikaulio forma ir dydis – vienas kertinų
aspektų apibrėžiant laukinių šernų porūšius ir geografines populiacijas, taip pat ašarikaulio
forma padeda atskirti rytuose ir varuose gyvenančius Sus Scrofa porūšius.
Tyrimo metu nustatyta, kad tirti šernai pasižymi dviejų tipų ašarikaulio forma – 1 ir 3.
Tai rodo, kad tirta šernų populiacija priklauso Sus scrofa scrofa porūšiui. Kartais literatūroje
minima, kad šalyje gali gyventi ir Sus scrofa usuricus porūšis, tačiau kvadratinio ašarikaulio
(4 formos) nerasta nė pas vieną individą, o būtent tokia forma pasižymi minėto porūšio šernai.
Gomurio kaulo krašto forma taip pat vienas iš rodiklių, padedančių identifikuoti šernų
porūšius. Atlikto tyrimo rezultatai atitinka kitų autorių rezultatus: dominuoja 1 ir 3 formos,
kurios sudaro 91 proc. visos imties.
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3.3. Sumedžiotų gyvūnų morfometriniai tyrimai
VDU MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Radviliškio 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 Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, sumedžioti elniai,
stirnos buvo pasverti bei išmatuoti (lentelė 3.3.1).
Lentelė 3.3.1. 2018–2019 metų medžioklės sezono metu VDU MEF mokslo ir mokymo
medžioklės plotų vienete, esančiame Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, sumedžiotų
gyvūnų morfometriniai duomenys
Eil
Nr

Sumed
ž. data

1

04.07

Rūšis

Lytis

Amžius
metai

Svoris,
kg

Bebras

♂

1

12

Ausies
ilgis,
cm
2

Kūno
ilgis,
cm
69
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Pėdos
ilgis,
cm
11

Krūtinės
apimtis,
cm
48

Uodegos
ilgis, cm

Bebras

♂

>2

22

2

89

30

12,5

60

3

04.21

Šernas

♀

1

53

12

132

18,5

20

89

4

05.14

Šernas

♀

>2

86

15

138

24

22

120

5

04.06

Bebras

♀

3

19

2

81

29/14

11

66

6

04.08

Bebras

♂

25

2

89

13,5

62,5

7

06.27

Stirna

♂

1

21,1

17

112

28,5

64

Stirna

♂

1

21,1

13

112

29

64

Stirna

♂

25

17

122

2

29,5

66

Stirna

♂

23

17

118

2

26,5

72

Stirna

♂

25

15,5

112

27,5

63

2

8
9

06.18

10
11

08.11

28

12

08.31

T elnias

♂

13

07.12

Stirna

♂

14

08.15

T. elnias

♂

15

09.13

T. elnias

♂

16

10.11

Briedis

♂

17

10.18

Šernas

♀

18

10.11

T. elnias

♂

juv.

19

11.16

T. elnias

♂

1

20

Stirna

21

230

22

208

17

34

126

30

13

113

3

30

13

22

207

17

40

146

23

208

17

46

160

27

225

6

55

176

47,1

11

112

16

17

90

68,2

18

146

15

37

90

105

19

166

11

39

117

♀

21,5

15

104

28

65

Stirna

♂

29

13,5

108

29,5

68

22

Šernas

♀

92,2

10

138,5

19

13

126

23

Lapė

♀

5,4

10

66

10,5

10,7

33,5

5

271

2

24

11.13

Bebras

♂

2

19,8

2

72

29,5

12

9,5

25

11.22

T. elnias

♀

1

79

21

143

11

37

50

26

12.09

Stirna

♀

26

14

118

27

70

27

12.14

T. elnias

♀

1

73

21

150

37

105

28

Stirna

♀

>1

28

14

114

28

74

29

Stirna

♀

apie9

27

15

121

48

76

30

T. elnias

♂

2

137

27

188

43

124

31

Stirna

♀

1

17

13,5

105

25

65

32

Briedis

♀

1

160

26

184

46

152

12

14
5

Stirna

♀

1

13,5

98

24

59

T. elnias

♀

9

148+

24

205

11

41

148

35

T. elnias

♀

juv.

70

16,5

149

11

36

107

36

Šernas

♂

3

108

17

156

29,5

24

140

37

Lapė

♀

juv.

4,4

9,5

71

35

11,5

34

T. elnias

♂

120

24

174

13

42

126

79

12

139

18

18

116

130

24

181

16

38

134

33
34

38

12.30

12.25

39

Šernas

40

T. elnias

2
♀

3.4. Laukinių žvėrių daromos žalos žemės ūkio pasėliuose tyrimai
Šiuo metu Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams
gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikoje, patvirtintoje LR žemės ūkio ministro ir LR
aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų
padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo
metodikos“, pateiktas minimos žalos žemės ūkio pasėliams nustatymas ir apskaičiavimas yra
sudėtingas ir netikslus. Nėra įvardinta, kaip ir kokios priemonės turėtų būtį naudojamos,
nustatant medžiojamųjų gyvūnų pažeisto ploto dydį. Siekiant parengti medžiojamųjų gyvūnų
pažeisto žemės ūkio pasėlių ploto nustatymo ir žalos dydžio apskaičiavimo metodiką VDU
MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Šilutės rajono savivaldybės
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teritorijoje, buvo atliekami laukinių žvėrių daromos žalos pievose ir ganyklose tyrimai.
Medžiojamųjų gyvūnų pažeistos pievos ar ganyklos ploto ir žalos dydžio apskaičiavimui
išbandyti sekantys metodai: matavimai vietoje (1), naudotas bepilotis orlaivis (2), analizuotos
didelės raiškos palydovais daromos nuotraukos (3).
(1) Kultūrinėse pievose ir ganyklose buvo dedamos 1 m2 pločio tyrimo aikštelės.
Tyrimo aikštelės buvo išdėstomos sistemiškai, siekiant tolygiai padengti visą tiriamą lauką.
Tokiu būdu tyrimo aikštelės patekdavo ir į žvėrių pažeistus, ir į nepažeistus plotus. Tam kad
nustatyti pažeidimo procentą, tyrimo aikštelėse buvo apskaičiuojamas pažeistas ir sveikas
plotas. Atliekant tokius kruopščius skaičiavimus, buvo sužinomas tikslus pažeidimo
procentas.
(2) Žemės ūkio kultūrų žalos įvertinimo metodas, naudojant bepilotį orlaivį, pagrįstas
vertinamos teritorijos fotografavimu ir gautų ortofoto planų analize. Atliekant tyrimą, virš
žemės ūkio naudmenų ploto, 50 m aukštyje, buvo suprojektuojamas bepiločio orlaivio
maršrutas, kuriuo skrendant ištisai nufotografuojamas vertinamas plotas. Fotografavimas
atliekamas vertikaliai žemyn. 1 ha vidutiniškai padaroma 110 nuotraukų (1 kadras/2 sek.).
Nuotraukų persidengimas – 60 %.
(3) Copernicus atviros prieigos duomenų bazė https://sentinels.copernicus.eu (anksčiau
žinoma kaip Sentinel mokslinių duomenų bazė), suteikia pilną ir nemokamą prieigą prie
Sentinel–1, Sentinel–2 ir Sentinel–3 misijų palydovinių duomenų.
Iš aukščiau paminėtos internetinės svetainės duomenų bazės buvo tikslingai atsirinktos
konkrečios vietovės ir konkretaus laiko didelės raiškos palydovais daromos nuotraukos iš
Sentinel–1, Sentinel–2 ir Sentinel – 3 misijų, kad būtų galima jas sulyginti su internetinėje
svetainėje (http://www.maps.lt/map/) pateikiamomis nuotraukomis bei sulyginti su tyrimų
metu bepiločio orlaivio pagalba gautomis nuotraukomis.
Atliekant laukinių žvėrių padarytos žalos nustatymą tiesioginių matavimų metodu
apskaitos aikštelėse, labai svarbus yra aikštelių išdėstymo principas. Praktika parodė, kad
žvėrių padaryti pažeidimai pasėliuose yra išsidėstę netolygiai, tačiau stovint prie pasėlio labai
keblu nuspėti, kur bus pažeidimų koncentracija, kur jų bus mažai ar visai nebus. Lauko
tyrimai parodė, kad, esant tokiai situacijai, labai padeda bepilotis orlaivis, kurio pagalba,
apskridus lauką, galima lengvai, greitai ir tiksliai nustatyti žvėrių pažeistas vietas ir ar
apskritai lauke yra pažeidimų (XX pav.). Tyrimų metu buvo atvejų (15,4%), kai ūkininkas
manė jog jo lauke bus žvėrių padarytos žalos, o nuvykus į vietą paaiškėjo, kad pasėlyje tik
kelios brydės.
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Laukinių žvėrių padaryti pažeidimai dažniau (62,5%) koncentruojasi teritorijose
pernelyg nenutolusiose nuo miško. Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad būna atvejų, kai
pažeidimai koncentravosi ne palei mišką, o tame lauko krašte, kuris ribojosi su greta
pasėtomis kitomis žvėrims patraukliomis kultūromis (12,5%).
Tyrimai parodė, kad pažeidimai išsidėsto klasteriais. Atlikus pažeidimų išsidėstymo
Global Moran‘s I analizę, apskaičiuota, kad pažeidimai tiriamame lauke buvo išsidėstę
klasterizuotai, tai yra susitelkę į grupes. Gautas Z balas buvo 138,97, jis parodė, kad tikimybė,
jog klasteriai yra atsitiktinis sutapimas, yra mažesnė nei 1% (p=0,000).
Dažnai pažeidimai (tiek mažesnio, tiek didesnio ploto) buvo išsidėstę visame lauke,
sunkiai iš anksto nuspėjamuose ir surandamuose ploteliuose.
Apskaičiuota, kad žalos dydžio nustatymui
netinka apskaitos aikšteles išdėstyti per lauką
suprojektuotose
susikertančiose
rezultatas

dviejose
įstrižainėse,

neatspindės

ilgiausiose
nes

apskaitos

realios

padėties.

Analizuotos situacijos atveju, visame lauke (13,1
ha) nustatytas pasėlio pažeidimo procentas buvo
11,5%, o pažeidimo procentą apskaičiavus tik
įstrižainėse (abiejų įstrižainių ilgis buvo 880 m)
gauta, kad pažeidimo procentas buvo 21,5%.
Duotu atveju 0,67% lauko buvo padengta
apskaitos aikštelėmis esančiomis įstrižainėse,
tačiau tyrimas parodė, kad apskaitos aikšteles
išdėsčius

neteisingai,

gaunamas

klaidingas

rezultatas.
Netinka per lauką vaikščioti „zigzago“
principu, nes yra didelė grėsmė vietą apskaitos

3.4.1 pav. Pasėlio vertinimas bepiločiu orlaiviu
(įskaitant ir įrangos paruošiamuosius darbus)
trunka palyginti trumpai, darbams vykdyti
reikalingas tik vienas specialistas

aikštelei pasirinkti neatsitiktinai ir pažeidimo procentą nustatyti subjektyviai.
Visi išvardinti atvejai rodo, kad pažeidimo dydžiui nustatyti apskaitos aikšteles būtina
išdėstyti visame tiriamame pasėlyje. Tinkamiausias apskaitos aikštelių išdėstymas yra
sisteminis, tolygiai padengiant visą tiriamą plotą. Prieš pradedant matavimus, apskaičiuojama,
kiek konkrečiame tiriamame lauke pagal plotą reikės apskaitos aikštelių bei kokiu atstumu jos
bus išdėstomos. Naudojant tokį išdėstymo principą, einama per lauką iš anksto numatytu
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maršrutu ir tyrimo aikštelė dedama priėjus iš anksto išskaičiuotą tašką – nebelieka galimybės
matuotojui parinkti vietą aikštelei „ten kur jam atrodo geriau“. Apskaitos rezultatas tampa
objektyvus.
Atlikus tyrimus, suformuluotos išvados ir pasiūlymai:
 Laukinių žvėrių padarytos žalos procentui nustatyti tinkamiausias apskaitos
aikštelių išdėstymas yra sisteminis, tolygiai padengiant visą tiriamą plotą.


Norint, kad apskaičiuoto laukinių žvėrių padarytos žalos dydžio paklaida
svyruotų ±3% ribose, reikia, kad apskaitos aikštelės padengtų 0,2–0,3% viso
tiriamo lauko ploto.



Tyrėjas gali įgusti pakankamai tiksliai nustatyti pažeidimo procentą vizualiai.
Todėl siūloma, atlikus treniruotę kaliose apskaitos aikštelėse, tankiai sėjamose
kultūrose apskaitą vykdyti vertinant vizualiai.



Palei sunaikintų pasėlio plotų perimetrą išlikę sveiki, augalai dažnai reaguoja
didesniu prieaugiu, tačiau ne visais atvejais ūkiniu požiūriu pokyčiai būna
teigiami. Todėl kai kuriais atvejais rekomenduojama didinti pažeisto ploto dalį.



Rekomenduojame pasėlių vertinimą vykdyti kol yra identifikuojami žalą
padariusių laukinių gyvūnų veiklos pėdsakai bei kol pažeista kultūra yra toje
pačioje vegetacijos stadijoje, kaip ir žalos padarymo metu.



Tiesiogiai atliekami matavimai pasėliuose apskaitos aikštelėse užima palyginti
daug laiko, todėl esant galimybei pasitelkus bepilotį orlaivį, darbų trukmė
žymiai sumažėja.



Esant galimybei daugeliu atvejų siūlome apskaitas daryti bepiločio orlaivio
pagalba, nes tokios apskaitos atliekamos greičiau, reikia mažiau žmogiškųjų
resursų, nustatomas tikslus pažeidimo procentas.



Didelės raiškos palydovinės nuotraukos nėra tinkamos žemės ūkio kultūrose
laukinių gyvūnų padarytam pažeidimo procentui apskaičiuoti.

Medžiaga ataskaitai paimta iš mokslinių tyrimų ir
taikomosios veiklos projekto „Medžiojamųjų gyvūnų padarytos
žalos žemės ūkio pasėliams dydžio apskaičiavimo metodikos
parengimo“ ataskaitos / Darbo vadovas prof. dr. Gediminas
Brazaitis, vykdytojai: dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Kastytis
Šimkevičius, Artūras Kibiša, Monika Sirgėdienė, dr. Jolanta
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Stankevičiūtė, Rytas Papšys, Matas Sirgėdas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio
akademija, Miškų ir ekologijos fakultetas. Akademija, 2019. – 52 p.: 16 pav., 2 lentelės,
Bibliogr.: 17 pavad.
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3.5. Laukinių gyvūnų stebėjimas automatinėmis vaizdo registracijos kameromis
2018 metais buvo tęsiami 2016 metais pradėti laukinių gyvūnų stebėjimo
automatinėmis vaizdo registracijos kameromis tyrimai (XX pav.). Tyrimai atliekami
įrenginėjant autonomines gyvūnų stebėjimo kameras, kur tikimasi, jog žvėrių judėjimas bus

didžiausias ir intensyviausias.
3.5.1 pav. Vilkas nufotografuotas automatine vaizdo registracijos kamera
Darbo tikslas – ištirti medžiojamųjų gyvūnų elgsenos ypatumus.
Uždaviniai :
1.

Nustatyti medžiojamųjų gyvūnų rūšis, besinaudojančias bebrų užtvankomis

vandens telkinių perėjimams.
2.

Nustatyti sutinkamumo dažnumą skirtingose buveinėse.

3.

Nustatyti žvėrių aktyvumą skirtingais metų ir paros laikais.

4.

Nustatyti meteorologinių sąlygų įtaka (temperatūra, slėgis).
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3.6. Šernų migracijos tyrimai
2018 m., tęsiant 2015 m. pradėtą tyrimą, buvo gaudomi ir ausų įsagais žymimi šernai
(3.6.1 pav.). Tyrimų tikslas išsiaiškinti šernų užimamų teritorijų dydžius, jų naudojimo
ypatumus bei ištirti individualią elgseną.

3.6.1 pav. Šernai užregistruoti prie gaudyklės
Pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2018 metų kovo 6 dienos išduotą leidimą naudoti
laukinius gyvūnus Nr. 2 buvo galima naudoti (žymėti) laukinius gyvūnus (šernus) iki 2018
metų gruodžio 31 dienos.
Laikantis leidime Nr. 2 nurodytų sąlygų, Radviliškio r. Praviršulio tyrelio botaniniozoologinio draustinio teritorijoje įrengtoje šernų gaudyklėje buvo sugauti, pažymėti ir išleisti
penki šernai (3 patinai ir 2 patelės).
3.7. Stumbro (Bison bonasum L.) plaukų morfologinių skiriamųjų požymių analizė
Darbo tikslas – išnagrinėti Lietuvoje gyvenančių stumbrų (Bison bonasum L.) nugaros
plaukų morfologinius skiriamuosius požymius.
Darbo uždaviniai:
1) atlikti stumbro makroskopinę plaukų analizę;
2) atlikti stumbro mikroskopinę plaukų analizę.
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Šiame tyrime naudoti surinkti tiek gyvų gyvūnų plaukų kuokštai, tiek ir po cheminio
apdirbimo kailių plaukai iš Medžioklėtyros laboratorijos žinduolių taksidermijos preparatų
kolekcijų.
Plaukų pavyzdžiai imti nuo 6 stumbrų individų.
Tyrimui buvo naudojama po 50 vnt. suaugusių gyvūnų nugaros GH 1 plaukų.
Stumbro plaukų makroskopinė analizė
Tik apsauginiai nugaros plaukai yra svarbūs ir pasižymi patikimais skiriamaisiais
požymiais gyvūnų rūšims nustatyti. Natūralių ir chemiškai apdirbtų (kailių raugyklose)
apsauginių plaukų struktūra yra identiška.
Vizualiai apžiūrint stumbro plaukus nustatyta, kad visi jie pasižymėjo blizgia išvaizda.
Įvertinant apsauginių plaukų profilį, stumbro plaukai išsiskyrė stambiomis per visą plauko
ilgį išsidėsčiusiomis bangomis. Detalesni parametrai surašyti XX lentelėje. Kadangi plauko
skerspjūviai atlikti nebuvo, šie plaukų storio vizualiniu būdu nustatyti parametrai neįtraukti į
3.7.1 lentelę.
3.7.1 lentelė. Stumbro nugaros plaukų makroskopinės savybės
Eil.
Nr.
1.

Šeima

Rūšys

Plauko
tipas

Dykaraginiai

Stumbras (Bison
bonasus L.)

GH1

Ilgis
(mm)
[variacija]
48
[42-71]

Spalva

Profilis

Bendra išvaizda

Pilkai
rudas

Stambiomis
bangomis

Plonas ir blizgus

Nustatytas stumbro (Bison bonasus L.) vidutinis plaukų ilgis 48 mm (variacija nuo 46
iki 71 mm) yra tarpinis vidutinis ilgis tarp medžiojamųjų žvėrių (šerno, stirnos, tauriojo elnio
ir dėmėtojo elnio), tačiau jų variacijos diapazonas yra gana didelis ir siekia 25mm, ypač
svarbus vizualinis požymis yra tai, kad stumbro plaukų profilis išsiskiria stambiomis
bangomis.
Stumbro plaukų mikroskopinė analizė
Stumbro GH1 A padėties mikroskopinė nuotrauka daryta vidutiniškai nutolus 5,2 [ 4,5
– 7,7 ] mm nuo plauko galiuko (3.7.1 pav.). B padėtis nuo plauko galiuko vidutiniškai
nutolusi apie 18,5 [ 16,8 – 22,6 ] mm. C padėtis apie 30,5 [ 27,9 – 33,4 ] mm, D padėtis apie
46,2 [ 43,6 – 49,5 ] mm. Apibendrintai galima konstatuoti, kad stumbro plauko kutikulės
morfologinės savybės kinta proporcingai pagal plauko ilgį (vidutiniškai kas 10 mm).
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3.7.1 pav. Stumbro (Bison bonasus L.) plauko profilis su pažymėtomis nuotraukų darymo vietomis

Stumbro žieminių plaukų (3.7.2 pav. 1. A, B, C, D – 3.7.3 pav. 2. A, B, C, D ) žvynų
išsidėstymas išilgai plauko yra skersinis. Proksimalinėje dalyje ir plauko viduryje atstumas
tarp žvynų ribų artimas, labai banguotos formos žvynai, žvynų raštas – netaisyklingos bangos
(3.7.2 pav. 1. A, B, C – 3.7.3 pav. 2. A, B, C ). Kutikulės žvynai plauko distalinėje dalyje
(3.7.2 pav. 1. D – 3.7.3 pav. 2. D ): atstumas tarp žvynų – tolimas, žvynų struktūra – pasitaiko
pavienės bangos, žvynų raštas – taisyklingos bangos.

3.7.2 pav. 1. A, B, C, D Bison bonasus L

3.7.3 pav. 2. A, B, C, D Bison bonasus L

3.7.4 pav. 3. A, B, C, D Bison bonasus L

3.7.5 pav. 4. A, B, C, D Bison bonasus L
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Stumbro vasarinių plaukų ( 3.7.4 pav. 3. A, B, C, D – 3.7.5 pav. 4. A, B, C, D) žvynų
išsidėstymas plauko apsauginėje (proksimalinėje) dalyje yra skersinis. Plauko apsauginė
(proksimalinė) dalis, nuo žieminių plaukų morfologinėmis savybėmis nesiskiria. Plauko
viduryje ir distalinėje dalyje vasariniai nuo žieminių skiriasi žvynų struktūra - vasariniai yra
daugiau banguoti.
3.8. 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.
3.9. Kurapkų apskaita judančios juostos būdu
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslo ir mokymo medžioklės
plotų vienete 2018 m. gruodžio 12 d. buvo atlikta pilkųjų kurapkų apskaita „judančios
juostos“ būdu. Apskaitos juostos plotis – 100 m. Apskaitos juostos buvo išdėstytos taip, kad
apimtų 10 % joms tinkamų gyventi biotopų teritorijos plotą. Mokslo ir mokymo medžioklės
plotų vienete laukai ir krūmynai užima 1874,5 ha plotą, tai gi apskaitai buvo suplanuoti 3
maršrutai, kurių bendras ilgis buvo 19,0 km. Kiekvienoje 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, paukščių pulkeliai buvo stebėti tik dviejuose
maršrutuose – rytinėje ir šiaurinėje plotų pusėje, kur vyrauja įvairios žemės ūkio naudmenos
(3.9.1 pav.). Iš viso kurapkos buvo stebėtos 3 vietose (stebėti 3 pulkeliai) (3.9.1 lentelė)
kuriuose suskaičiuota 16 paukščių.
3.9.1 lentelė. Pilkųjų kurapkų apskaitos „judančios juostos“ būdu rezultatai
Eil. Nr. Maršruto Maršruto vieta
Biotopas (arimas, pieva, ganykla, krūmai,
Nr.
(stebėjimo Nr.)
žiemkenčiai ir pan.)
1
1
1
Melioracijos griovys (vienoje pusėje ariama,
kitoje krūmynai, apleista žemė)
2
2
1
Žiemkenčiai (prie seno parko)
3
2
3
Žiemkenčiai

Kurapkų skaičius
pulkelyje, vnt.
7
4
5
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Iš viso apskaita apėmė 190 ha teritorijos plotą, kuriame aptikta 16 paukščių, tai gi iš
viso medžioklės plotų vieneto teritorijoje gali gyventi 158 individai. Tankis – 84 individai/
1000 ha.
Vakarinėje plotų pusėje, kur didesnę dalį teritorijos užima ganyklos, kurapkos nebuvo
stebėtos.
Nors Radviliškio rajonas patenka į Lietuvos Vidurio fizinės geografinės srities
lygumų rajoną, kur kurapkoms sąlygos gyventi yra itin palankios (I bonitetas), 2018 m.
apskaitos metu nustatyta kurapkų gausa (tankis) yra ganėtinai didelis. Tokią didelę gausą gali
nulemti pulkelio patekimas (ar nepatekimas) į apskaitos juostą (pulkelį gali sudaryti nuo kelių
iki keliolikos individų), todėl norint tiksliau įvertinti pilkųjų kurapkų populiacijos būklę ir
gausos tendencijas, medžioklės plotų vienete, numatoma šias apskaitas atlikti kasmet iki 2025
m.

3.9.1 pav. 2018 m. pilkųjų kurapkų apskaitų maršrutai ir pulkelių stebėjimo vietos
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3.10. Jerubių (Bonasa bonasia) populiacijos būklė Praviršulio tyrelio botaniniame zoologiniame draustinyje
Europoje jerubės yra įtrauktos į saugomų paukščių sąrašą ir jų buveinių vietose
steigiamos paukščių apsaugai svarbios teritorijos. Pastebėjus jerubių populiacijos staigų
mažėjimą, daugelis šalių pradėjo vykdyti įvarius tyrimus, kurie susiję su jų biologija,
buveinėmis ir miškininkystės daroma įtaka joms. Tuo tarpu Lietuvoje nėra daug duomenų,
susijusių su šia paukščių rūšimi.
Praviršulio tyrelio botaninis – zoologinis draustinis yra viena iš PAST vietų, kur
aptinkama jerubė. Literatūroje nėra duomenų apie ankščiau vykdytus stebėjimus šioje
teritorijoje ir apskaitas susijusias su šia rūšimi.
Darbo tikslas – atlikti jerubių apskaitą Praviršulio tyrelio botaniniame – zoologiniame
draustinyje ir įvertinti čia esančios populiacijos gausą.
Tikslui pasiekti iškelti trys uždaviniai:
1. Nustatyti jerubių tankį ir gausą Praviršulio tyrelio botaniniame –
zoologiniame draustinyje;
2. Išsiaiškinti rūšies pasiskirstymą Praviršulio tyrelio botaninio – zoologinio
draustinio teritorijoje;
3. Išanalizuoti jerubių pasiskirstymą skirtingose buveinėse aptinkamose
Praviršulio tyrelio botaniniame – zoologiniame draustinyje.
Apskaita buvo atliekama 2017 – 2018 m. penkiuose maršrutuose, kurių bendras ilgis 21
kilometras (3.10.1 pav). Ši jerubių apskaita Praviršulio tyrelio botaniniame – zoologiniame
draustinyje buvo vykdoma laikantis 2016 – aisiais metais išleistos „Europos bendrijos
svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikos“. Jerubėms, kaip ir kitiems vištiniams
paukščiams, metodiką sudarė G. Riauba.
Vykdant Praviršulio tyrelio botaniniame – zoologiniame draustinyje jerubių apskaitą,
buvo nustatyta, kad čia galėtų perėti nuo 79 iki 95 šios rūšies porų. Vertinti populiacijos
būklės kitimą šioje teritorijoje nėra tikslinga, nes nebuvo rasta jokių ankstyvesnių duomenų.
Beveik visa rytinė draustinio teritorija yra sudaryta iš aukštepelkės ir mažesnių žemapelkės
plotų, dėl to čia nėra palankios sąlygos jerubių buveinėms. Maršrute, kuris tęsėsi šioje pusėje,
buvo užregistruoti tik du švilpiantys jerubių patinai. Priešinga situacija pastebėta šiaurinėje
draustinio dalyje. Čia pradeda vyrauti mišrių pelkinių miškų buveinės ir aptiktų paukščių
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skaičius išauga. Šiame šiaurės rytų maršrute užregistruoti 8 jerubių patinai, o dvejuose
maršrutuose šiaurės vakarų dalyje – 11.
Svarbiausias dalykas lemiantis jerubių buveinės pasirinkimą – medyno
charakteristika. Nepriklausomai nuo to, kad draustinio teritorijoje vyraujanti medynų rūšis
yra pušis, daugiausiai jerubių buvo aptikta beržynuose. Eglynuose, kurie laikomi viena iš
pagrindinių jerubių buveinių, buvo aptikta 18,5 % visų užregistruotų paukščių. Praviršulio
tyrelio botaniniame – zoologiniame draustinyje esanti jerubių populiacija buveines renkasi
vidutinio skalsumo ir trako tankumo medynuose. Pagrindinis dalykas apjungiantis šias
medyno charakteristikas – augavietė. Atlikus duomenų anazilę aiškiai matoma, kad paukščiai
daugiausiai yra pasiskirstę nusausintose, derlingose pelkėse.
Pagal iškeltus uždavinius buvo suformuluotos išvados
1. Praviršulio tyrelio botaninio – zoologinio draustinio 1000 ha paukščių tankis 30 – 36
perinčios jerubių porų.
2. Tinkamiausios buveinės jerubėms Praviršulio tyrelio – botaniniame zoologiniame
draustinyje yra išsidėsčiusios šiaurinėje dalyje, kurioje vyrauja mišrūs ir pelkiniai
lapuočių miškai.
3. Praviršulio tyrelio botaniniame – zoologiniame draustinyje savo buveinėms jerubės
daugiausiai renkasi nusausintas pelkines ir derlingas augavietės, kuriose vyrauja
vidutinio skalsumo beržynai su vidutinio tankumo traku.
Pagal atliktą tyrimą buvo parengtas bakalaurinis darbas:
Surgautaitė I. Jerubių (Bonasa bonasia) populiacijos
būklė Praviršulio tyrelio botaniniame - zoologiniame
draustinyje. Miškininkystės studijų programos pirmosios
pakopos universitetinių studijų (bakalauro) baigiamasis
darbas / Vadovas lekt. K. Šimkevičius. VDU ŽŪA. – K.,
2018 – 30 p.: 12 pav., 2 lentelė. Bibliogr.: 24 pavad.
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3.10.1

pav. Apskaitos maršrutų išdėstymas Praviršulio tyrelio botaniniame – zoologiniame
draustinyje

3.11. Ant žemės perinčių paukščių veisimosi sėkmės tyrimas mažėjant šernų
gausai
Tetervinai - pamiškių ir pelkių gyventojai, todėl jie laikomi gerais šių tipų ekosistemų
ekologinės būklės (biologinės įvairovės) indikatoriais. Šių paukščių nykimas Europoje
akivaizdžiai atspindi nepatenkinamą biologinės įvairovės apsaugą ūkiniuose miškuose, todėl
jų apsaugai Europos Sąjungos šalyse privaloma skirti daug dėmesio. Taip pat daugelyje
rašytinių šaltinių yra minima neigiama plėšrūnų įtaka tetervinams (Tetrao tetrix L.) ir jų
dėtims. Pastaruoju metu laukinių žvėrių kailių supirkimo kainos labai sumažėjusios, todėl jų
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medžioklės yra mažiau populiarios. Varninių paukščių populiacijos kontroliavimas beveik
nevykdomas, o tai skatina šių paukščių gausėjimą ir tampa neigiamu veiksniu ant žemės
perinčių paukščių populiacijoms.
VDU ŽŪA mokslo ir mokymo medžioklės plotuose atliekami ant žemės perinčių
paukščių veisimosi sėkmės tyrimai imituojant paukščių dėtis panaudojant vištų kiaušinius.
Prie kiekvienos dėties buvo pastatomos autonominės gyvūnų stebėjimo kameros. Tyrimas
buvo atliekamas 2012 – 2013 m. 2018 – 2019 m. tyrimas yra kartojamas siekiant išaiškinti
šernų sumažėjimo dėl AKM poveikį ant žemės perinčių paukščių veisimosi sėkmei.
2012 – 2013 m. vykdytame tyrime iš viso buvo tirtos 52 dėtys. Iš jų visiškai
sunaikintos buvo 38, dalinai – 1, t.y. dėčių sunaikinimas siekė 75%. Nesunaikinta liko 13
dėčių. Iš paliktų kamerų nuotraukų buvo nustatyta, kad per maksimalų tetervinų parėjimo
laikotarpį (28 d.) jokia grėsmė nebuvo kilusi tik 8 dėtims. Potencialus sunaikinimas, t.y. kai
gyvūnai buvo prisiartinę prie dėties, tačiau jos neaptiko, iškilo 5 dėtims.
2018 m. vykdytame tyrime iš viso dėčių buvo tiriamos 15 dėčių. Visiškai sunaikintos
– 13 vnt. t.y. dėčių sunaikinimas siekė 86,7%. Nesunaikintos liko tik 2 dėtus, tačiau ir joms
buvo kilusi potenciali sunaikinimo grėsmė.
Nors universiteto medžioklės plotuose registruotų AKM atvejų nebuvo fiksuota,
tačiau jau 2018 m. pavasarį visuose aplinkiniuose medžioklės plotų vienetuose užsikrėtusių
šernų ar jų gaišenų jau buvo randama, todėl laikoma, kad į VDU ŽŪA mokslo ir mokymo
medžioklės plotus AKM virusas pateko 2018 m. žiemos pabaigoje ar pavasario pradžioje. Šio
tyrimo metu buvo siekiama išaiškinti kaip pasikeitė gyvūnų, sunaikinusių dirbtines dėtis,
pasiskirstymas nuo 2012 – 2013 m. atlikto tyrimo, kai šernų gausa dar buvo didelė.
Atlikus 2012 – 2013 ir 2018 tyrimo metų gyvūnų sunaikinusių dirbtines dėtis
pasiskirstymo analizę nustatytas akivaizdus šernų poveikio sumažėjimas (3.11.1 pav.). 2018
m. tyrimo metu užregistruotas tik vienintelis šernų apsilankymas prie dėčių ir tai sudarė tik
6% nuo visų sunaikinimo atvejų. 2012 – 2013 m. tyrime šernų ir miškinių kiaunių dėtys
buvo sunaikinamos vienodai dažnai, t.y. po 30%. Šernų skaičiui ženkliai sumažėjus, mažesnis
dėčių sunaikinimas nebuvo nustatytas (registruotas net dažnesnis dėčių sunaikinimas). 2018
m. padaugėjo atvejų kai dėtis sunaikino miškinės kiaunės (46%). Tai pat registruotas
dažnesnis varninių paukščių dėčių sunaikinimas.
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3.11.1 pav. Gyvūnų sunaikinusių dirbtines dėtis pasiskirstymas
Tyrimo metu buvo iškelta hipotezė, kad sumažėjus šernų skaičiui, laikotarpis per kurį
bus sunaikinta dėtis bus pailgėjęs dėl mažesnio bendro žvėrių, galinčių sunaikinti dėtis
tankumo. Šiam dėsningumui išaiškinti buvo atlikta skirtingų tyrimo metų vidurkių dispersinė
analizė (3.11.2 pav.). Analizės rezultatai parodė, kad sumažėjus šernų skaičiui, laikotarpis per
kurį dėtis sunaikinama nepailgėja. 2018 m. buvo fiksuotas net mažesnis dėties egzistavimo
dienų vidurkis, tačiau statistiškai patikimas skirtumas nenustatytas (p=0,91).
Taip pat tyrimo dirbtinės dėtys buvo išdėliotos 3 skirtingais atstumais nuo šernų
viliojimo vietų (100 m; 500 m ir 1000 m), tikinti kad dėtys esančios toliau nuo jų bus
sunaikinamos rečiau ir vidutinis laikotarpis, per kurį bus įsinaikinamos dėtys bus ilgesnis.
Atlikus atstumo nuo viliojimo vietos įtakos dėties egzistavimo laikotarpiui koreliacinę
analizę, nustatyta tendencija (silpna koreliacinis ryšys), kad tolstant nuo viliojimo vietos,
dėties egzistavimo laikotarpis nežymiai ilgėja, tačiau statistiškai patikimas rezultatas
nenustatytas (p=0,19).
Atlikus skirtingų atstumų iki viliojimo vietos ANOVA analizę, nustatyta kad dėties
egzistavimo laikotarpis patikimai skyrėsi 500 m ir 1000 m atstumu nuo viliojimo vietos.
Vidutinis dėties egzistavimo laikotarpis 500 m atstumu buvo 4,5 paros, o 1000 m atstumu –
8,6 paros (3.11.3 pav.). Tai gi medžiojamųjų gyvūnų viliojimo vietos gali turėti įtakos
laikotarpiui, per kuri dėtis yra sunaikinama, t.y. medžiojamųjų gyvūnų viliojimo vietos yra
traukos centai, aplink kurias jų tankis yra didesnis ir dėl to arčiau jų išauga grėsmė ant žemės
perintiems paukščiams.
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Atstumas nuo viliojimo vietos, m; LS Means
F(1, 40)=0,01, p=0,91

Current effect: F(2, 39)=3,4105, p=,04315
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3.11.3 pav. Atstumo nuo viliojimo vietos įtaka dėties
egzistavimo laikui
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3.11.4 pav. Dažniausiai dirbtines dėtis sunaikinę gyvūnai
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3.12. Tetervinų (Tetrao tetrix) tuokviečių pasiskirstymo ypatumai
Praviršulio tyrelio botaniniame - zoologiniame draustinyje ir jo apylinkėse
Pastaraisiais dešimtmečiais suaktyvėjus mechanizuotiems žemės ūkio darbams,
tetervinų buveinių plotai ėmė sparčiai mažėti, o kartu su buveinėmis, mažėja ir pačių
tetervinų, kaip rūšies populiacija šalies teritorijoje.
Tetervino populiacijos tyrimai tam tikrame ploto vienete padeda šalies mokslininkams
išsiaiškinti bendrą paukščių skaičių Lietuvoje. Išsiaiškinus tokias vietas, galima imtis
apsaugos priemonių. Tetervinų tuokviečių tyrimai padeda išsiaiškinti kokiose naudmenos šie
paukščiai gyvena, veisiasi ir rengia tuoktuves. Neretai tokios vietos yra paskelbiamos PAST
arba kitaip saugomomis teritorijomis.
Tetervinas yra įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą (priskirtas 3 (R) kategorijai),
tačiau išnykimas jam negresia. Lietuvos ornitologų draugija, šiuos – 2018 metus, yra
paskelbusi tetervino metais.
Darbo tikslas – nustatyti tetervinų, jų tuokviečių pasiskirstymą ir jį lemiančius
veiksnius Praviršulio tyrelio botaniniame – zoologiniame draustinyje.
Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:
1. Įvertinti tetervinų populiacijos būklę Praviršulio tyrelio botaniniame –
zoologiniame draustinyje ir jo apylinkėse.
2. Nustatyti tetervinų tuokviečių išsidėstymą Praviršulio tyrelio botaniniame –
zoologiniame draustinyje ir jo apylinkėse, bei ištirti pasiskirstymą žemės ūkio
naudmenose ir Praviršulio tyrelio aukštapelkėje.
3. Ištirti tuokviečių kraštovaizdžio mozaikos kompoziciją.
4. Išnagrinėti tuokviečių pasiskirstymą lemiančius veiksnius.
Ši tetervinų apskaita Praviršulio tyrelio botaniniame – zoologiniame draustinyje buvo
vykdoma laikantis 2016 – aisiais metais išleistos „Europos bendrijos svarbos paukščių rūšių
monitoringo metodikos“. Tetervinams, kaip ir kitiems vištiniams paukščiams, metodiką
sudarė G. Riauba.
Šio tyrimo metu tetervinų apskaitos Praviršulio tyrelio botaniniame – zoologiniame
draustinyje vykdytos žinomose draustinio ir jo apylinkių vietose, tikintis rasti anksčiau
stebėtas tuokvietes, kurių buvo žinoma dešimt (3.12.1 pav.).
Daugelio autorių duomenimis, tetervinų būklė Lietuvoje sparčiai mažėja. L.
Raudonikis leidinyje „Europos sąjungos reikšmės paukščiams svarbios teritorijos Lietuvoje“
teigia, kad 1999 – 2001 metais, tetervinų populiacija šalies teritorijoje siekė 2 – 3 tūkstančius
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paukščių. Vėlesni paukščių populiacijos tyrimai atskleidė tendencingą tetervinų skaičiaus
mažėjimą. Štai Gamtos Tyrimų centro pateiktuose duomenyse teigiama, kad beveik visose
PAST teritorijose, kuriose buvo vykdoma šių paukščių apskaita, populiacija 2004 – 2012
metais mažėjo. Tik vienoje Dainavos girioje paukščių skaičius nemažėjo, arba mažėjo tiek,
kad esminių pokyčių užfiksuota nebuvo.
Praviršulio tyrelio botaniniame – zoologiniame draustinyje ir jo apylinkėse situacija
šiek tiek kitokia. Čia, skirtingai nei daugumoje Lietuvos teritorijų, tetervinų populiacija
išlieka daugiau mažiau stabili, arba net didėja.

3.12.1 pav. Tetervinų tuokviečių
Praviršulio tyrelio draustinyje ir jo apylinkėse

pasiskirstymas

Pagal iškeltus uždavinius buvo suformuluotos išvados:
1. Atlikus tetervinų populiacijos tyrimus Praviršulio tyrelio botaniniame –
zoologiniame draustinyje 2017 metų pavasarį, užregistruoti 52 tetervinai, 2018
metais 54 patinai. Palyginus su kitomis teritorijomis, kuriose yra tetervinų,
Praviršulio tyrelyje populiacija stabili.
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2.

Ištyrus tetervinų tuokviečių pasiskirstymą ir išsidėstymą Praviršulio tyrelio
botaniniame – zoologiniame draustinyje paaiškėjo, kad daugiausiai tuokviečių
užregistruota aukštapelkėje. Kitos žemės ūkio naudmenos, kuriose rengiamos
tuoktuvės: arimas, pievos, žiemkenčiai, ražiena, krūmynai.

3.

Išnagrinėjus tuokviečių mozaikos kompoziciją, tuokviečių buferinėse (1km)
zonose, nustatyta, kad ją sudaro vidutiniškai 8 naudmenos. Daugiausiai ploto
užėmė dirbama žemė, pelkės, miškai, ganyklos arba pievos.

4.

Pagrindiniai tuokviečių išsidėstymą lemiantys veiksniai – žemės naudmenų
pasiskirstymas ir tetervinų trikdymas tuokvietėse. Nustatyta, kad dažniausiai
tuokvietės registruotos pelkėse, dirbamuose laukuose, pievose arba ganyklose,
medžių ir/arba krūmų želdiniuose arba žėliniuose. Nustatyta, kad tuokviečių
skaičius yra priklausomas nuo atstumo iki trikdymo vietos.

Pagal atliktą tyrimą buvo parengtas bakalaurinis darbas:
Mikalkėnas

P.

Tetervinų

(Tetrao

tetrix)

tuokviečių

pasiskirstymo ypatumai Praviršulio tyrelio botaniniame zoologiniame draustinyje ir jo apylinkėse. Miškininkystės
studijų programos, pirmosios pakopos universitetinių studijų
baigiamasis darbas / vadovas - lekt. K. Šimkevičius; VDU
ŽŪA. – K., 2018 – 31 p. 10 pav., 4 lentelės. Bibliogr: 22 pavad.

3.13. 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
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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.
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
(3.13.1 pav.) ir įvertinamas amžius.

3.13.1 pav. Tauriojo elnio P3 danties cementito žiedai (gyvūno amžius
6 metai)

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 (3.13.2
ir 3.13.3 pav.).

3.13.2 pav. Vilko ilties šaknies pjūvis

3.13.3 pav. Vilko ilties cementito sutankėjimai
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3.14. 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 (3.14.1 pav.).

3.14.1 pav. 2019 metų žiemos stambiųjų plėšriųjų žvėrių, naminių šunų ir stumbrų apskaitos pagal pėdsakus sniege
rezultatai

Apskaitos dieną maršrute buvo užregistruoti tik vilkų pėdsakai. Apskaitos maršrutą,
kurio ilgis 12 km, vilkų pėdsakai kirto 25 kartus. Pėdsakų dažnumo indeksas, kuris nustatomas
aptiktų pėdsakų skaičių padalijus iš maršruto ilgio, apskaitos dieną buvo 2,08 pėdsako 1 km
maršruto.
3.15. 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
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1.3.7 priedas
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