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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 PROGRAMOS MMMPV 

VYKDYMAS 2014 /2015 M.  

PROGRAMOS UŽDUOTYS: 1. Medžiojamųjų augalėdžių žvėrių (elninių ir kiškių) vietinių populiacijų 

ir jų sąveikos su miško sumedėjusia augalija monitoringas* = - atlikta (2014 m. I-II ketvirtis, 2015 m. I 

ketvirtis), taikant tikrųjų augalėdžių (miškų ūkiui kertinių rūšių elninių žvėrių ir kiškių) sąveikos su 

sumedėjusia miško augalija kombinuotą bandomųjų transektų – barelių metodą. Monitoringo seka: 14 metų.  

2. Medžiojamųjų žvėrių (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 žvėrių (lūšies) 

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

ketvirtis); sumedžiotų žvėrių (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, pilkųjų kiškių, šernų, bebrų, lapių, mangutų, 

kiaunių, barsukų) morfometrinių duomenų DB pildymas  ir atnaujinimas (žvėries individualių informacinių 

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

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

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

audinių, barsukų) vietinių populiacijų valdymo veikla ir mokymas 

 Numatymas medžioklių tykojant skaičius per 2014/2015 sezoną  - ne mažiau kaip 70 (skaičius fluktuoja dėl 

prevencinių medžioklių vietos gyventojų  pasėlių/ sklypų apsaugai nuo šernų/bebrų daromos žalos), sėlinant 

n = 11-20, tyliuoju varymu n = 2-3.  - atlikta. Pastaba: medžioklių varant nebuvo organizuota. Bendras  

medžioklių skaičius: nuo 2014-02-17 iki 2014-11-01 - 138 medžioklės; nuo 2014-11-01 iki 2015-03-01   76 

medžioklės. Iš viso: 214 medžioklės, iš jų sėlinant:  15. 

2 lentelė. Pagrindinių medžiojamųjų žvėrių išteklių panaudojimas per 2014/2015 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 - 2 2 - - 2 

2. Elnias 1 4 5 - 2 3 

3. Stirna 5 10 7 4 1 2 

4. Šernas X 58 X X X 

5. Bebras X 20 X X X 

6. Lapė X 1 X X X 

7. Mangutas X 29 X X X 

8 Kiaunė X 1 X X X 
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3.3. Miško technologinis sutvarkymas medžioklei, stacionarinių ir kilnojamų bokštelių žvėrių stebėjimui, 

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

šėryklų, laižyklų priežiūra; medžiojamųjų gyvūnų atraktyvaus(viliojančio) šėrimo vykdymas - atlikta. 

Žvėrių stebėjimui bei gausos reguliavimui tykojant sutinkamai su žvėrių pasiskirstymo tyrimų 

rezultatais pagal sklypus ir kvartalus yra įrengta ir inventorizuota 12 bokštelių.  

Kartu su Telšių MU Plateliu girininkijos ir Žemaitijos Nacionalinio parko direkcijos Gamtos skyriaus 

darbuotojais peržiūrėti MMMPV viliojimo laukeliu plotai. Kartografuoti ir natūroje jau atmatuoti MMMPV 

viliojimo laukeliu plotai, po peržiūros nebus įtraukti į pievų saugomose teritorijose atkūrimo projektą.  

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

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

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

atlikta  

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

dezinfekavimo priemonės. Probleminė rūšis, sukelianti problemą yra bebrai. Bendradarbiaujant su ŽNP 

direkcijos Gamtos skyriumi, apžiūrėtos Burgio ir Paburgio perspektyvios bebravietės. Suderintos bebru 

medžiojimo selektyviniais spąstais ir tykojant prie rezervato ribos esančios vietos. Darbus derinant su parko ir 

Plateliu girininkija, vykdyta bebrų daromos žalos prevencija ir užtvankų ardymas.  

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

MMMPV be tiesioginių praktinių priemonių atliekama ir informacijos sklaidos funkcija. 2015 m. sausio mėn. 

29 d. LAMMC konferencijoje Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs 

sprendimai”, pristatyti skirtingų repelentų miško želdiniams apsaugoti nuo žvėrių daromos žalos tyrimų 

rezultatai MMMPV modelinėje teritorijoje.  

2015 m. vasario mėn. 18-21 d., dalyvaujant COST FP1203 "Europos nemedieninių miško išteklių 

tinklas" (European non-wood forest products (NWFPs) network) jungtiniame valdymo komiteto ir darbo 

grupių pasitarime-seminare Zagrebe Kroatijoje, perskaitytas pranešimas „NWFPs of Animal Origin in 

Lithuania: Identification and Ecology“, kur pristatyta MMMPV vykdoma mokslinė programa ir jos reikšmė 

medžiojamųjų žvėrių populiacijų racionaliam reguliavimui. Pranešimas prieinamas veiklos interneto puslapyje 

http://www.nwfps.eu/task-forces/identification-ecology/. 

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

su MMMPV vykdoma veikla. 

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 formoje): 

1. Vykdant medžiojamųjų augalėdžių žvėrių (briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, pilkųjų ir baltųjų kiškių) 

poveikio sumedėjusiai miško augalijai įvertinimą; 

2. Vykdant medžiojamųjų žvėrių (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 žvėrių (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, tylusis varymas) 

4. Atliekant MMMPV biotechnologinį tvarkymą; 

5. Išskiriant problemines žvėrių rūšis: bebraviečių įvertinimas, tvarkymo būdų parinkimas; 

http://www.nwfps.eu/task-forces/identification-ecology/

