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PREAMBULĖ 

Vadovaujantis LR Medžioklės įstatymo 8 str. 1, 2, 6 dalių bei 11 str. 1 d. įsigaliojimu nuo 2003 m. 

balandžio 1 d., Telšių apskrities viršininko 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 169 10 p. Miškų institutui 

patvirtintas medžioklės plotų vienetas:  

Bendras plotas: 5646 ha,  

kuris jungia: a)  2423,5 ha miškų,  

b)  717 ha laukų ir krūmų,  

c)  120,4 ha vandens telkinių ir  

d)  2385,1 ha plotų, kur nemedžiojama.  

Bendras tikslas. Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas (toliau - MMMPV) skrtas kurti šiuolaikišką 

medžioklėtyros ir medžioklėtvarkos mokslo bei mokymo bazę, vykdant gyvūnijos, augalijos bendrijų ir 

biologinės įvairovės išsaugojimo bei gausinimo mokslinius tyrimus. MMMPV vykdomos programos tikslas yra 

tobulinti, įgyvendinti miškų ūkio bei medžioklės modelį skirtingo apsaugos režimo teritorijoms tvarios laukinių 

gyvūnų ir miško augalijos sambūvio ir biologinės įvairovės išsaugojimo požiūriu.  

 
LAMMC Miškų instituto 

mokslo ir mokomosios veiklos programa  

mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje 

2016/2017 m. ataskaitiniam laikotarpiui 

(parengtą pagal LAMMC Miškų instituto mokslo ir mokomosios veiklos plėtojimo  

kompleksinė tyrimų programą “Medžiojamųjų gyvūnų išteklių tvarus naudojimas biologinės įvairovės 

išsaugojimo požiūriu”, 2005-2010, 2011 – 2015, 2016-2020) 

Programa vykdo: LAMMC Miškų institutas  

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vieneto naudotojas 

Veiklos aprašymas Atsakingas 
vykdytojas 

1. a) Medžiojamųjų augalėdžių gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, pilkųjų ir baltųjų 

kiškių) vietinių populiacijų ir jų sąveikos su sumedėjusia miško augalija monitoringas 

(2016 m. I-II ketvirtis, 2017 m. I ketvirtis) 

b) biologinio profilio mokymo įstaigų/specialybių II ir III studijų pakopų studentų ir 

specialistų mokymas, vykdant medžiojamųjų augalėdžių gyvūnų (briedžių, tauriųjų 

elnių, stirnų, pilkųjų ir baltųjų kiškių) poveikio sumedėjusiai miško augalijai įvertinimą 

(pildomos mokymo formos: LAMMC doktorantai (5 žm.); LAMMC darbuotojai; 

Varšuvos gyvybės mokslų universiteto doktorantai ir specialistai) (IV ketvirtis 2016, I-II 

ketv. 2017) 

Olgirda Belova 

Artūras Gedminas 

 

 

2. a ) Medžiojamųjų gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, kiškių, šernų, bebrų, lapių, 

mangutų, miškinių kiaunių, audinių, barsukų, žebenkščių, šermuonėlių, voverių) 

vietinių populiacijų kiekybinis, kokybinis ir teritorinis įvertinimas, užklystančių (vilkų) 

ir saugomų retų rūšių gyvūnų (lūšių) pasiskirstymo pakyčių stebėsena; naujųjų 

stebėjimo metodų taikymo bandymas (termovizinės kameros/ pasyvios kontrolės 

įranga) (I-III ketvirtis); sumedžiotų gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, pilkųjų 

kiškių, šernų, bebrų, lapių, mangutų, kiaunių, barsukų) morfometrinių duomenų DB 

pildymas ir atnaujinimas (žvėries individualių informacinių kortelių [MGIK] tęstinis 

Olgirda Belova 

Saulius Vorauskas 
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vedimas pagal matavimus, atliktus mokslo ir mokymo medžioklės plotų vieneto 

[MMMPV] morfofiziologinėje laboratorijoje) (I-IV ketvirčiai - visus metus) 

b) biologinio profilio mokymo įstaigų/specialybių II ir III studijų pakopų studentų ir 

specialistų medžiojamųjų gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, kiškių, šernų, bebrų, 

lapių, mangutų, miškinių kiaunių, audinių, barsukų, žebenkščių, šermuonėlių, voverių ) 

mokomųjų apskaitų vykdymas ir optimalių apskaitų būdų derinių parinkimas; 

sumedžiotų gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, pilkųjų kiškių, šernų, bebrų, lapių, 

mangutų, kiaunių, barsukų) morfometrinių matavimų mokomasis vykdymas, pildant 

MGIK (pagal 1b punktą) 

 

Artūras Gedminas 

Saulius Vorauskas 

3. Medžiojamų gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, pilkųjų kiškių, šernų, bebrų, 

lapių, mangutų, kiaunių, audinių, barsukų) vietinių populiacijų valdymo veikla ir 

mokymas. Numatomas medžioklių tykojant skaičius per 2016/2017 m. sezoną ne 

mažiau kaip 60, kurių skaičius gali fluktuoti dėl prevencinių medžioklių vietos 

gyventojų  pasėlių/ sklypų apsaugai nuo šernų/ bebrų daromos žalos; papildomai 

sėlinant 17, tyliuoju varymu 1.  

3.1. medžiojamų gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, pilkųjų kiškių, šernų, bebrų, 

lapių, mangutų, kiaunių) išteklių naudojimo normų, medžioklės laimikio struktūros 

analizė, medžioklės būdų (tykojant, sėlinant, tyliuoju varymu) taikymo optimizavimas; 

jaukinimo (viliojančio šėrimo) analizė, pagrindimas  

3.2. biologinio profilio mokymo įstaigų/specialybių II ir III studijų pakopų studentų ir 

specialistų mokomųjų medžioklių vykdymas (tykojimas, sėlinimas) (pagal 1b punktą);  

n =5), 

3.3. Miško technologinis sutvarkymas medžioklei, stacionarinių ir kilnojamų bokštelių 

gyvūnų stebėjimui, saugiam jų gausos ir populiacinės struktūros reguliavimui 

paskirstymas ir priežiūra, t.t. atnaujinimas; pašarinių laukelių, laižyklų, priežiūra; 

medžiojamųjų gyvūnų (tauriųjų elnių, stirnų, kiškių, šernų) jaukinimo vykdymas. 

3.4. biologinio profilio mokymo įstaigų/specialybių II ir III studijų pakopų studentų ir 

specialistų mokymas, MMMPV biotechnologinio tvarkymo srityje (formos pagal 1b 

punktą) 

Olgirda Belova 

Saulius Vorauskas  

 

 

 

Saulius Vorauskas, 

Girtautas Urbaitis  

 

 

Saulius Vorauskas  

Rytis Zizas  

Saulius Vorauskas  

Artūras Gedminas 

 

 

 

Saulius Vorauskas  

Artūras Gedminas 

4. Medžiojamųjų gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, kiškių, šernų, lapių, mangutų, 

miškinių kiaunių, audinių, barsukų) ir kitų miško gyvūnų sambūvio tyrimas MMMPV. 

Gyvūnų konfliktinių rūšių tyrimas, suinteresuotųjų pusių (ūkininkų, miškininkų, kt. 

specialistų, NVO) nuomonių įvertinimas šiuo klausimu 

4.1. biologinio profilio mokymo įstaigų/specialybių II ir III studijų pakopų studentų ir 

specialistų mokymas, išskiriant problemines gyvūnų rūšis: bebraviečių įvertinimas, 

tvarkymo būdų parinkimas, atsižvelgiant į buveinės pobūdį (formos pagal 1 b punktą) 

Olgirda Belova 

 

Artūras Gedminas 

5. Mokslo žinių sklaida, miško apsaugos priemonių pagrindimas, propagavimas: seminarų 

organizavimas (LAMMC konferencija, seminaras miško apsaugos nuo gyvūnų 

klausimais miškininkams ir miško savininkams)  

Artūras Gedminas 

Olgirda Belova 

 

6. Mokslinių tarptautinių ryšių plėtojimas medžioklystės, medžioklėtyros ir miško 

apsaugos srityse, bendradarbiaujant ir dalyvaujant užsienio mokslo ir mokymo įstaigoms 

(Varšuvos gyvybės mokslų universitetas, Estijos gyvybės mokslų universitetas; Mendelio 

universitetas Brno, kt.)  

Olgirda Belova 

Artūras Gedminas 
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LAMMC MIŠKŲ INSTITUTO MOKSLO IR MOKOMOSIOS VEIKLOS PROGRAMOS MMMPV 

VYKDYMAS 2016 /2017 m.  

PROGRAMOS UŽDUOTYS:  

1. Medžiojamųjų augalėdžių gyvūnų (elninių ir kiškių) vietinių populiacijų ir jų sąveikos su miško 

sumedėjusia augalija monitoringas: atlikta (2016 m. I-II ketvirtis, 2017 m. I ketvirtis), taikant tikrųjų 

augalėdžių (miškų ūkiui kertinių rūšių - elninių ir kiškių) sąveikos su sumedėjusia miško augalija kombinuotą 

bandomųjų transektų – barelių metodą. Monitoringo seka: 14 metų.  

Rezultatai: Medžiojamųjų augalėdžių poveikio miško sumedėjusiai augalijai įvertinimas MMMPV 

monitoringo tinkle.  

Bendras transektų plotas 9,2 ha, ilgis 39, 9 km; barelių skaičius n = 120. Kartu transektose registruojami kitų 

medžiojamųjų gyvūnų (šernų, plėšrūnų, bebrų, kt.) gyvybinės veiklos požymiai (ekskrementai, gulyklos, 

knisyklos, mitybos, nagų žymės, kt.). 

 

2. Medžiojamųjų gyvūnų  (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, pilkųjų ir baltųjų kiškių, šernų, bebrų, lapių, 

mangutų, miškinių kiaunių, audinių, barsukų, žebenkščių, šermuonėlių, voverių) vietinių populiacijų 

kiekybinis, kokybinis ir teritorinis įvertinimas, užklystančių (vilkų) ir saugomų retų rūšių gyvūnų (lūšies) 

pasiskirstymo kaitos stebėsena; naujųjų stebėjimo metodų taikymo bandymas (pasyvios kontrolės įranga) 

(I-III ketvirtis); sumedžiotų gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, pilkųjų kiškių, šernų, bebrų, lapių, 

mangutų, kiaunių, barsukų) morfometrinių duomenų DB pildymas  ir atnaujinimas (gyvūno individualių 

informacinių kortelių [MGIK] tęstinis vedimas pagal matavimus, atliktus mokslo ir mokymo medžioklės 

plotų vieneto [MMMPV] morfofiziologinėje laboratorijoje) (I-IV ketvirčiai - visus metus):  

- atlikta.  

Gyvūnų apskaita medžioklės ploto vienete bei įsteigtame monitoringo tinkle (kiekybinis įvertinimas) (1 ir 2 

pav.) atlikta, įvertinant gyvūnų vietinių populiacijų struktūrą pagal lytį ir amžių (kokybinis įvertinimas), 

registruojant pagrindinių augalėdžių gyvūnų sąveiką su miško sumedėjusia augalija ir šernų gausa bei 

pasiskirstymas. Tęsiamas šernų pavasarinės apskaitos naujo metodo bandymas, tikslinama jo paklaida. 

Papildomas apskaitos metodas apėjimo būdu pagal pėdsakus žiemą netaikytas dėl sniego dangos 

nepastovumo ir netinkamumo apskaitai. Ekologiškai vertinamos medžiojamųjų gyvūnų buveinės, jų 

pasirinkimo kaita (teritorinis įvertinimas) ir gyvūnų skirtingų rūšių būklė.  
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1 pav. Pagrindinių rūšių augalėdžių gyvūnų tankio daugiametė kaita mišrių eglių-lapuočių miškuose LAMMC Miškų 

instituto MMMPV 
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2 pav. Šernų vietinės populiacijos kaita MMMPV 
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 3 pav. Šernų vietinės populiacijos MMMPV reguliavimas palyginti su sumedžiojimu šalyje nuo 2003/2004m. iki 

2016/2017 m. sezonų 

Apskaita pagal paliekamų gyvūnų šalutinius požymius (ekskrementus, kt. gyvybinės veiklos žymes) yra 

tikslesnė negu tiesioginis gyvūnų stebėjimas, kuris labiau priklausantis nuo stebėtojo patirties. Gyvūnų vietinės 

populiacijos tikrasis tankis silpniau susijęs su jų paliktais pėdsakais, be to, yra pertrauka tarp laiko, kai gyvūnas 

palieka pėdsaką ir laiko, kai šis pėdsakas užregistruojamas. Todėl apskaita pagal pėdsakus rodo vidutinio tankio 

indeksą per tam tikrą laiką –baigiantis medžioklės sezonui. MMMPV taikytina kombinuota gyvūnų apskaita, 

derinant apėjimo metodą (esant sniego dangai) su pavasarinės apskaitos pagal gyvūnų paliktus per žiemą 

ekskrementus metodą bei naują šernų apskaitos būdą pagrįstą bandų stebėjimu ir koeficientais. Vizualinės 

apskaitos metodas pakankamai tiksliai parodo gyvūnų vietinės populiacijos dydį ir reprodukcijos koeficientą. 

Šis metodas taikytinas, sekant populiacijos gausos pokyčius ir kaip alternatyvus arba papildomas metodas. Kai 

metodas nėra patikrintas, gauti duomenys gali klaidinti, jeigu juos taikyti kaip tankio indikatorių. Tuo tarpu 

augalėdžių gyvūnų ekskrementų krūvelių gausos rodiklis yra svarbus kaip buveinių indeksas.  

3. Medžiojamų gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, pilkųjų kiškių, šernų, bebrų, lapių, mangutų, kiaunių, 

audinių, barsukų) vietinių populiacijų valdymo veikla ir mokymas 

Valdymas yra vietinių populiacijų tvarkymo, reguliavimo darbai ir kiti veiksmai, nukreipti į tas populiacijas.. 

Numatytas medžioklių tykojant skaičius per 2016/2017 sezoną ne mažiau kaip 70 (n = 192), išrašyta 34 

medžioklės lapai. Medžioklių skaičius fluktuoja dėl prevencinių medžioklių vietos gyventojų  pasėlių/ sklypų 
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apsaugai nuo šernų/bebrų daromos žalos; papildomai sėlinant 10. Medžioklių varant nebuvo organizuota, 

kaip ir per praėjusį sezoną: 

- atlikta.  

Atliekama medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo analizė: išanalizuota medžioklių laimikio struktūra, 

medžioklės kaip gausos reguliavimo ir kokybės gerinimo priemonės sistemos parinkimas. Tiesioginių stebėjimų, 

pritaikant stebėjimo bokštelius ir pagalbines stebėjimo priemones, duomenų pagrindu įvertinama laimikio 

struktūra ir kokybė. Parengta ir įgyvendinama elninių gyvūnų atrankos kriterijų sistema.  

Išvada: Medžiojamųjų gyvūnų vietinėms populiacijoms reguliuoti tebetaikytina atrankinė medžioklė 

tykojant bei sėlinant. Sprendžiant ūkininkavimo problemas miškuose, viena iš užduočių yra ir socialiai naudingo 

kompromiso paieškos ir įgyvendinimas.  

2 lentelė. Pagrindinių medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimas per 2016/2017 metų sezoną (LAMMC Miškų 

Instituto MMMPV, Plungės rajono savivaldybė); 

Eil. 

Nr. 

Žvėries, paukščio 

rūšies 

pavadinimas 

Gauta licencijų sezonui Sumedžiota nuo sezono pradžios, vnt. 

iš viso iš jų patinų iš jų patelių iš jų jauniklių 

iki 1 m. patinams patelėms ir 

jaunikliams 

1.  Briedis 1 3 4 1 - 3 

2. Elnias 3 6 9 - 3 6 

3. Stirna 4 6 10 4 3 3 

4. Šernas X 34* X X X 

5. Bebras X 10 X X X 

6. Lapė X 9* X X X 

7. Mangutas X 10* X X X 

8 Kiaunė X 3 X X X 

9 Kanadinė audinė X 1 X X X 

* - visus metus  

Pagal iškvietimus, nuo kelių paimti 4 gyvūnai: briedžių patelė, šernas ir 2 stirnos 

3.3. Miško technologinis sutvarkymas medžioklei, stacionarinių ir kilnojamų bokštelių gyvūnų stebėjimui, 

saugiam jų gausos ir populiacinės struktūros reguliavimui priežiūra, t.t. atnaujinimas; pašarinių laukelių, 

šėryklų, laižyklų priežiūra; medžiojamųjų gyvūnų atraktyvaus(viliojančio) šėrimo vykdymas:  

 atlikta.  

Gerinant gyvūnų buveinių sąlygas ir didinant talpą, optimizuojant vietines populiacijas, MMMPV 

įgyvendinamos biotechninės priemonės: stimuliuojančios, reguliuojančios ir konservuojančios, atsižvelgiant į 

biotechnijos ekosisteminį, geografinį, aplinkosauginį, ekonominį bei ekologinį-elgsenos pagrindus. Įsteigta ir 

tvarkoma 5,7 ha pašarinių laukelių 10,6 ha perspektyviniame plote, kurie kultivuojami ir užsėjami 

priklausomai nuo nuganymo (n=8). 1000 ha teritorijos turi būti įsteigta vidutiniškai 5-10 ha pašarinių laukelių, 

maksimaliai 10-25 ha/1000 ha, bet, atsižvelgiant į MMMPV struktūrą ir plotą, pašarinių laukelių plotas gali 

būti padidintas 1-2 ha, esant nurodytam aukščiau perspektyviniam plotui. Visos žvėrių jaukinimo vietos bei 

plotai aprašyti ir suderinti su ŽNP bei Telšių miškų urėdija.  

Gyvūnų stebėjimui bei gausos reguliavimui tykojant sutinkamai su gyvūnų pasiskirstymo tyrimų 

rezultatais pagal sklypus ir kvartalus yra įrengta, inventorizuota ir registruota 12 bokštelių, 5 iš jų atnaujinti ir 

suremontuoti, bei papildomai įrengti 6 kilnojami bokšteliai Sudaryta jų duomenų bazė.  

Gausus jaukinimas (100 kg) netaikomas (kaip ir papildomas šėrimas anksčiau nebuvo taikytas (tik itin 

atšiauriomis žiemos sąlygomis). Taikomas tik jaukinimas (viliojantis šėrimas) - koncentruotais, stambiaisiais ir 

sultingais pašarais nuolatinėse vietose pašarinių aikštelių prieigose, laikantis VVMVT reikalavimų bei 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos prašymu išlaikant vizualinę darną. Šiose vietose įrengtos laižyklos, 

kurios papildomos pagal suvartojimą. Pašaras paskirstomas į pailgas talpas, atsižvelgiant į besimaitinančių 

gyvūnų paaštrėjančius tarpusavio santykius susitelkimo vietose. Pasiteisino šis reguliarus jaukinimas, 

nukreipiant gyvūnus nuo potencialiai pažeidžiamų želdinių ir aplinkinių žemės ūkio pasėlių, nors gyvūnų 

vietinių populiacijų tankiai ir siekia ekologinio tankio ribas. Žvėrys šeriami specialiose talpose (Medžioklės 
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Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo pakeitimas 2015 m. spalio 14 d. Nr. D1-741). Stebėsenos 

pagrindų pritaikytos tokios talpos, į kurias gyvūnams (pvz. šernams) sunkiau įlipti.  

Papildomos priemonės, susijusios su medžiojamųjų gyvūnų sveikatingumu:  

Vykdant AKM prevencines priemones, vadovaujamasi VMVT nurodymais. Morfofiziologinėje 

laboratorijoje dezinfekcijai naudojamas aprobuotas biocidas TH-5. Higienos reikalavimams užtikrinti 

palaikomas vandens tiekimas vegetaciniu laikotarpiu. Plungės AAA ir Plungės VMVT kas mėnesį pateikiamos 

ataskaitos apie sumedžiotų šernų amžių ir lytį. Atitinkami duomenys fiksuojami sumedžiotų gyvūnų 

morfometrinių rodiklių DB. 

Kompleksiškai sprendžiant ūkininkavimo problemas miškuose, viena iš užduočių yra ir socialiai naudingo 

kompromiso paieškos ir įgyvendinimas. Kai eskaluojamas medienos išeigos didinimas, žvėrims turi būti 

paliekami mitybos ištekliai, kurių panaudojimas neturi įtakos ūkinei produkcijai.  

4. Medžiojamųjų gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, kiškių, šernų, lapių, mangutų, miškinių kiaunių, 

audinių, barsukų) ir kitų miško gyvūnų sambūvio tyrimas MMMPV. Gyvūnų konfliktinių rūšių tyrimas, 

suinteresuotųjų pusių (ūkininkų, miškininkų, kt. specialistų, NVO) nuomonių įvertinimas šiuo klausimu:  

- atlikta.  

Probleminės rūšys:  

Šernų daromai žalai sumažinti įveistini apsauginiai želdiniai. Tai želdinių juostos palei kelius, laukų-

kelių sandūroje, laukų pakraščiuose, paliekant tokiose vietose jauką, paskirstant jauką taip, kad šernai galėtų 

kuo ilgiau jį rankioti. Šių juostų plotis 2-3 m, atstumas iki laukų iki 2 km, bet ne mažiau kaip 1 km. Vykdant 

AKM prevencinius darbus buvo laikomasi VMVT nurodymu. AKM prevencijai, naudotos nustatytos 

dezinfekavimo priemonės. 
Medžiojamųjų gyvūnų poveikiui miškui sumažinti taikytinas ne tik jų gausos reguliavimas, bet ir želdinių 

savalaikės apsaugos priemonės (repelentai, mechaninės), vėliau ugdomi spygliuočių želdiniai, o iki 1% miško 

ploto skirti elninių mitybai jiems palankiose vietose.  

Probleminė rūšis, sukelianti problemą = bebrai - jų naudojimas turi remtis: - kasmetine apskaita, - 

bebraviečių apsauga nuo nepagrįsto ardymo, - biotechnija ir racionaliu naudojimu. Biotechninės priemonės 

jungia bebrų mitybos bazės bei vandens režimo kontrolę. Bendradarbiaujant su ŽNP direkcijos Gamtos skyriumi, 

apžiūrėtos Burgio ir Paburgio perspektyvios bebravietės. Suderintos bebrų medžiojimo Conibear rėminiais 

spąstais ir tykojant prie rezervato ribos esančios vietos. Darbus derinant su parko ir Platelių girininkija, vykdyta 

bebrų daromos žalos prevencija ir užtvankų ardymas.  

Bebrų vietinei populiacijai kontroliuoti ir racionaliai naudoti rekomenduojama 15-20% sumedžiojimo/ 

gaudymo (išėmimo) norma (normos nedidintinos, kas silpnintų vietinę populiaciją, atsižvelgiant į palyginti lėtą 

3-jų metų rotaciją). Sumedžiota 10 bebrų. Kasmetinis 15% išėmimas stabilizuoja populiaciją, o pagausėjus 

gyvūnų ir jų daromos žalos mastui - 20%, iš jų 50% sudaro jauni bebrai. Periodiškai bebrai gaudytini visoje 

teritorijoje, pagrindinėse potencialios žalos miškui vietose, išimat jaunuosius bebrus, paliekant reproduktorius, 

atsižvelgiant, kad bebrų tesiveisia viena pora šeimoje.  

5-6. Mokslinės informacijos sklaida, miško apsaugos priemonių pagrindimas, propagavimas: atlikta.  

LAMMC Miškų instituto interneto puslapyje reguliariai talpinama ir atnaujinama informaciją, susijusi su 

MMMPV vykdoma veikla 

(http://www.mi.lt/lmi/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=506&lang=lt) 

Į Interreg Baltic Sea Region programos WAMBAF projekte MMMPV įtraukta kaip Demonstracinė 

teritorija, tiriant bebrų-miško-vandens santykį ir reikšmę miško vandens kokybei. Periodiškai surenkami 

vandens ir sedimentų mėginiai, kurie perduodami cheminei analizei. Demonstracinė teritorija įrengiama 8 

metams. 

Bendradarbiaujama su Žemaitijos nacionalinio parko darbuotojais, ŽNP interneto svetainėje skelbiama 

informacija ir vaizdinė medžiaga apie naujausius radinius, stebėjimus.  

Dalyvaujama tarptautiniame Europiname informaciniame tinkle EUROBOAR. 

Biologinio profilio mokymo įstaigų/specialybių II ir III studijų pakopų studentų ir specialistų 

mokymas: 

 atlikta  

Informacija pateikta LAMMC Miškų instituto interneto svetainėje ir mokymų apskaitos formose: mokymus 

atliko Mendelio universiteto, Brno, Čekija, III pakopų studentų (doktorantų) bei mokslininkų, Aleksandro 

Stulginskio doktorantai: 

http://www.mi.lt/lmi/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=506&lang=lt
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1. Vykdant medžiojamųjų augalėdžių gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, pilkųjų ir baltųjų kiškių) 

poveikio sumedėjusiai miško augalijai įvertinimą; 

2. Vykdant medžiojamųjų gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, kiškių, šernų, bebrų, lapių, mangutų, 

miškinių kiaunių, audinių, barsukų, žebenkščių, šermuonėlių, voverių ) mokomąsias apskaitas ir parenkant 

optimalių apskaitų būdų derinius; vykdant sumedžiotų gyvūnų (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, pilkųjų kiškių, 

šernų, bebrų, lapių, mangutų, kiaunių, barsukų) morfometrinių matavimus, pildant MGIK (žvėries 

individualias informacines korteles); 

3. Vykdant mokomąsias medžiokles (tykojimas, sėlinimas) 

4. Atliekant MMMPV biotechnologinį tvarkymą; 

5. Išskiriant problemines medžiojamųjų gyvūnų rūšis: bebraviečių įvertinimas, tvarkymo būdų 

parinkimas. 

Mokymų dalyvių prašymų, papildomai atlikti Conibear rėminių spąstų įrengimo ir naudojimo mokymai 

MMMPV bebravietėse. 


