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Žemaitijos nacionaliniame parke esanti valstybinių miškų teritorija skirta Miškų institutui 

sutinkamai su LR Medžioklės įstatymu bei ankstesniu LR Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu 

Nr. 425 “Dėl Medžioklės LR teritorijoje nuostatų patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 32-905) bei iki 2009 11 11 

(Žin. 2009-11-10, Nr. 134-5868) galiojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 13 d. 

įsakymo “Dėl medžioklės plotų, skirtų komercinės medžioklės ūkiui valstybiniuose miškuose plėtoti, 

patikslinto sąrašo patvirtinimo bei medžioklės plotų skyrimo mokslo ir mokymo tikslams” (Žin., 2000, Nr. 

60-1792) 2 punktu. 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 5646 ha bendro ploto medžioklės plotų vienetas, jungiąs 2423,5 ha miškų, 

717 ha laukų ir krūmų, 120,4 ha vandens telkinių ir 2385,1 ha plotų, kur nemedžiojama. Plotuose, kur 

nemedžiojama yra ir 2.4232 ir 6.6203 ha žemės sklypai, kurių statutas patvirtintas sutinkamai su Plungės 

savivaldybės administracijos 2014 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. AS-1928 “Dėl medžioklės uždraudimo“ 

(kadastriniai Nr. 6810/001:322; 6810/001:364; esantys Grigaičių k., Plungės r. (atitinkamai miškų ūkio 

paskirties žemė, ekosistemų apsaugos miškų sklypai kraštovaizdžio draustinio ribose bei žemės ūko 

paskirties žemė su kelių, elektros linijos, dirvožemio, pelkių ir šaltinynų, vandens telkinių apsaugos 

zonomis, miškų naudojimo apribojimu ir kraštovaizdžio draustinio ribose). Plotai skrti kurti šiuolaikišką 

mokslo bei mokymo bazę, vykdant gyvūnijos, augalijos bendrijų ir biologinės įvairovės išsaugojimo bei 

gausinimo mokslinius tyrimus. Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas yra tvarkomas ir 

medžiojamųjų gyvūnų ištekliai naudojami, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais: LR Medžioklės 

įstatymu, Medžioklės LR taisyklėmis, LR Aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-918 

patvirtintu Mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašu bei kt. Siekiama 

įgyvendinti kompleksinio ekologiškai pagrįsto miškų ir medžioklės ūkio modelį saugomoms teritorijoms 

tvarios laukinių gyvūnų ir miško augalijos sambūvio ir biologinės įvairovės išsaugojimo požiūriu. Ši 

programa užtikrina mokslinės tiriamosios veiklos, vykdomos Miškų instituto medžioklėtyros srityje, 

tęstinumą ir numato jos vykdymą instituto mokslo ir mokymo medžioklė plotuose (pateikta ankstesniose 

ataskaitose). 

2013/2014 m. MEDŽIOKLĖS SEZONO REZULTATAI 

Įsteigtame žvėrių–sumedėjusios augalijos sąveikos ir medžiojamųjų žvėrių stebėsenos tinkle 

vykdomas pačių medžiojamųjų gyvūnų vietinių populiacijų, o taip pat jų poveikio miško sumedėjusiai 

augalijai monitoringas. Kasmet atliekama medžiojamųjų gyvūnų vietinių populiacijų kiekybinė, kokybinė 

ir teritorinė analizė populiacijų valdymo tyrimai. Ekologiškai vertinamos medžiojamųjų gyvūnų buveinės 

bei jų pasirinkimo kaita ir gyvūnų skirtingų rūšių būklė bei šio įvertinimo pagrindu parengtos rūšių būklės 

kontrolės ir prognozės rekomendacijos biologinės įvairovės išsaugojimo požiūriu saugomose teritorijose. 

Anksčiau parengtos ir pagal galimybes įgyvendinamos plotų probleminės rūšies – bebrų populiacijos 

kontrolės rekomendacijos. 

Paskutinio sezono šiluma ir mitybos palankumas leidžia prognozuoti stirnų gausėjimą, bet reiškiasi 

įprasta uždelsta reakcija, kai po šiltų žiemų vėliau seka stirnų dėsningas kritimas. Kasmetinės apskaitos 

parodė, kad stirnų tankis fluktuoja sinchroniškai, bet elnių ir briedžių gausos akivaizdoje tebemažėja, 

didėjant jų mitybos nišų persidengimui - tad reikia atsižvelgti į kitų elninių buvimą (tauriųjų elnių, 

briedžių). Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vieneto teritorijoje briedžių tankis ankstesniais 

laikotarpiais siekė 8-10/1000 ha dėl jų įprastinių - tradicinių sezoninių migracijų ir telkimosi žiemojimui 

šioje teritorijoje, grupinio pasiskirstymo nepalankiomis sąlygomis. Gausos svyravimai atitiko svyravimus 

praėjusiais taipogi trumpais ir šiltiais sezonais. Briedžių vietinis populiacijos kokybinis ir kiekybinis 

reguliavimas net kelis sezonus buvo trikdomas, kai nebuvo gaunama leidimo briedžiams sumedžioti. 

Tuomet briedžių vietinės populiacijos struktūra pagal lytį buvo itin pablogėjusi (tokiais atvejais patelės 

daugiau veda patelių – tai būsimo nepritekliaus kompensacija). Paskutiniais sezonais, gavus leidimą 

sumedžioti briedžių, buvo pasiektas jų vietinės populiacijos kokybės aiškus pagerėjimas (jau antrą sezoną 

patinų ir patelių santykis 1:3, jauniklių dalis populiacijoje kiek mažesnė (22,7%) negu per praėjusį 
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laikotarpį (24%), bet priartėjo prie optimalaus rodiklio (26%), kas užtikrina didesnį vietinės populiacijos 

prieaugį.  

1 lentelė. Augalėdžių žvėrių 2014 m. apskaitos Makeino metodu LAMMC Miškų instituto mokslo ir 

mokymo medžioklės plotų vienete rezultatai, palyginti su 2013 m. (apskaitos plotas = 4809 ha) 

Žvėrių 
rūšis 

Žvėrių tankis, 
n/1000 ha 

Ūkiškai 
leistinas 

tankis, max 

Patinų ir patelių 
santykis ♂ : ♀ 

Jauniklių dalis vietinėje 
populiacijoje, % 

optimumas  
yra 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Briedis 4 7 3 1:2,6 1:3,9 26 22,7 16,5 
Elnias 19 30 15  1:1,7 1:3 22 28,7 18 

Stirna 16 21 40 x x 30 24 21 
Kiškis 2 2 x iki 20% - nemedžiotini 

Apskaitos juostos ilgis, km  28,1 

Apskaitos juostos plotas, ha  6,22 

2 lentelė. Medžiojamųjų žvėrių 2014 m. apskaitos Makeino būdu (apskaitos plotas = 4809 ha) 

ŽVĖRIŲ GAUSA IR TANKIS, N/1000 ha  

Žvėrių rūšis Žvėrių gausa, N ir tankis 
2014 

Ūkiškai 
leistinas 

tankis, max 

Nukrypimas nuo 
normos,  
n kartų 

Siūloma sumedžioti 
2014/2015 m 

N sk. n/1000 ha % n 

Briedis 19 4 3 3 15 2 

Elnias 26  19  15 1,3 15 6 

Stirna 33  16  40 0 iki 15 ≤10 

Šernas 118 26 13 3 90 ≥40 

Kiškiai 17  2  x 0 0 0 

Kiti gyvūnai: 

Bebras     x pagal rekomendacijas 

Dėl pagrindinių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo teikiamo prašymo, parengto pagal apskaitos 

rezultatus, pagrindimas 

Elnių tankis pasiekė ekologinį (tuo tarp viršija ūkiškai leistiną 10-15/1000 ha); ir palygintinas su 

buvusiu  2010/2011, kai 4 kartus viršijo ūkiškai leistiną. Kaimenės kokybės palaikymui  sumedžiotina  iki 

15% nuo bendro elnių skaičiaus (6 elnius). Stirnų tankis žemiau ūkiškai leistino. Gausa fluktuoja 

priklausomai nuo praėjusio sezono palankumo (uždelstas akivaizdus rezultatas). Nors galioja 

nelicencijuotas medžiojimas, sumedžiotina iki15%, t.y. iki 10 žvėrių, atsižvelgiant į žiemos laikotarpių 

permainingumą (šiltų žiemų, jauniklių sėkmingam gimimui ir išgyvenimui palankių ir šaltų periodų kaita; 

populiacijos uždelsto atsako, žvėrių jautrumas peršalimo ligoms, sniego dangos struktūrai ir pan.). Buvusi 

po šiltų žiemų pernelyg didelė gausa išprovokavo invazijų paplitimą, žvėrių atsparumo ligoms mažėjimą ir 

imlumo peršalimo ligoms per orų atšalimus didėjimą (išgyvenę žvėrys kompensavo praradimą, prisitaikę 

prie sąlygų – tankis šoktelėdavo virš 2009 m. buvusio rodiklio, augo, bet po nepalankių sezonų vėl ėmė 

mažėti) ir populiacijos kokybę, siekiant ne tik sureguliuoti populiacijos struktūrą pagal lytį ir amžių, bet ir 

pagerinti žvėrių trofėjines savybes.  

Gavus leidimą ir pradėjus minimaliai reguliuoti briedžių vietinę populiaciją, tankis jau sumažėjo iki 

ekologinio,  pagerėjo kokybiniai vietinės populiacijos rodikliai. Tai rodo būtinybę reguliuoti gausą -  ne 

tik miškosaugos tikslais, bet ir palaikant optimalią kokybinę populiacijos struktūrą. Klimatinių sąlygų 

neįprasto permainingumo, anomalijų akivaizdoje žvėrys ėmė vėliau grįžti į žiemojimo plotus medžioklės 

ploto vieneto teritorijoje bei apskritai nebepareiti žiemai (kurios faktiškai ir nebuvo), iš jų labiausiai 

telkiasi patelės, kurių medžioklės sezonas, kaip ir anksčiau, baigiasi 1apkričio 15 d. (tuo tarpu patelės 

tebedaro didesnę žalą želdiniams, nesant galimybei reguliuoti jų vietinės populiacijos). Nepaisant 
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sumažėjusios gausos per nevegetacinį periodą, kai dėl šiltos žiemos dalis migravusių žvėrių nebemigravo 

žiemoti, ir miškininkų taikomų želdinių apsaugos priemonių, ženkliai tebepažeidžiama pušis (ūglių 

suvartojimas net 45% - bet pakartotina mityba, iš esmės galutinai išeliminuojant pušį iš jau anksčiau 

pažeistų želdinių sudėties, 2 pav.). Sumedžiotina 15% esamo skaičiaus briedžių, iš jų jauniklius ir 

suaugusias pateles. Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vieneto naudotojas, LAMMC Miškų institutas, 

prašo leidimo reguliuoti briedžių vietinės populiacijos gausą. 

 

 

 
 

2 pav. Pušies likučiai po kelerių merų pakartitino ūglių skabymo mokslo ir mokymo medžioklės 

plotų vieneto teritorijoje 

 

Šernų daugiametė gausa iš esmės stabili, viršijanti ūkiškai leistinas normas, neženkliai fluktuoja, 

priklausomai nuo bandų vidinių ir išorinių veiksnių (sveikatingumas, pasiskirstymas, trikdymo veiksnys 

arba atraktyvumas kaimyniniuose plotuose). Tuo tarpu dėl susidariusios šio sezono pabaigoje situacijos 

Afrikinio kiaulių maro (AKM) grėsmės akivaizdoje, atsižvelgiant į Aplinkos ministro 2014 m. sausio 15 

d. įsakymą Nr. D1-37, mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete įgyvendinamos prevencinės 

priemonės, griežtai laikantis AM ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos potvarkių. Ataskaitos apie 

sumedžiotus MMMPV šernus pateikiamos Plungės Valstybinei Maisto ir Veterinarijos Tarnybai. Užkrėstų 

individų neaptikta. LAMMC Miškų instituto mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete per ataskaitinį 
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laikotarpį nuo 2013 gegužės 1d. iki 2014 kovo 1 d. sumedžiotas 31 šernas. Šernų vietinės populiacijos 

reguliavimas tęsiamas.  

 

  

 

3 pav. Šernai LAMMC MI mokslo ir mokymo medžioklės plotų vieneto miškuose 

 

Medžiojamųjų žvėrių gausai ir populiacijos kokybei reguliuoti taikyti du medžioklės būdai: 

atrankinė medžioklė tykojant iš bokštelių bei sėlinant. Analizė rodo, kad mokslo ir mokymo medžioklės 

plotų vienete teritorijoje medžiojamųjų gyvūnų vietinėms populiacijoms sureguliuoti būtent taikytina 

daugiausia atrankinė medžioklė tykojant bei sėlinant. Populiacijų apyvartos laikotarpiu iki suformuojant 

mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetą, vietinių populiacijų kokybiniam sureguliavimui nebuvo 

skiriama pakankamai dėmesio. Būtina griežta žvėrių atranka siekiant suformuoti produktyvią veislinę 

bandą. Žvėrių medžioklės uždraudimas nėra tinkama priemonė. Žemiau pateikiami 2013/2014 metų 

medžioklės sezono rezultatai (3 lentelė).  
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3 lentelė. Pagrindinių medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimas tyrimų teritorijoje per 2013/2014 metų 

sezoną (LAMMC Miškų Instituto mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas, 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 metų patinams patelėms ir 

jaunikliams 

1. Briedis - 2 2 - - 2 

2. Elnias 1 4 5 1 1 3 

3. Stirna 5 x 10 4 3 3 

5. Šernas X 37 X X X 

6. Barsukas X - X X X 

7. Bebras X 16 X X X 

8. Vilkas X - X X X 

9. Lapė X 7 X X X 

10. Mangutas X 6 X X X 

11. Kiškis X - X X X 

12. Kiaunė X - X X X 

Pastabos:  NUO MEDŽIOKL_S SEZONO PRADŽIOS:  

Užregistruota žvėrių, žuvusiu automobiliu keliuose - 1vnt. 

Užregistruota atvejų, kai vilkai sudraskė naminius gyvulius – 0 vnt. 

Sumedžiota sužeistų (sergančių) gyvūnų – 0 vnt. 

Rasta kritusiu gyvūnų – 0. 

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vieneto technologinis tvarkymas ir medžiojamųjų gyvūnų 

buveinių sąlygų gerinimo darbai 

Siekiant gerinti žvėrių buveinių sąlygas, didinti buveinių talpą, optimizuoti vietines populiacijas, mokslo ir 

mokymo medžioklės plotų vieneto teritorijoje įgyvendinamos biotechninės priemonės: stimuliuojančios, 

reguliuojančios ir konservuojančios, atsižvelgiant į biotechnijos ekosisteminį, geografinį, aplinkosauginį, 

ekonominį bei ekologinį-elgsenos pagrindus. Įsteigta 5,7 ha pašarinių laukelių 10,6 ha perspektyviniame 

plote, kurie kultivuojami ir užsėjami priklausomai nuo nuganymo. Tuo tarpu 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. Žvėrių stebėjimui bei gausos reguliavimui tykojant sutinkamai su žvėrių 

pasiskirstymo tyrimų rezultatais pagal sklypus ir kvartalus yra įrengta 12 bokštelių. Taigi, MMMPV 

teritorijoje pagrindinių medžiojamųjų žvėrių vietinių populiacijų kokybinė struktūra pagal lytį ir amžių 

pasiekė optimumą (elnių lyčių santykis, elnių jauniklių dalis populiacijoje), tuo tarpu briedžių vietinės 

populiacijos kokybė ir kiekybė ženkliai nutolo nuo optimumo, tuo tarpu nėra galimybės populiacijos 

reguliuoti. Žvėrių poveikis miško dendroflorai svyruoja priklausomai nuo žvėrių pagrindinių populiacinių 

rodiklių ir nuo jų tankio priklausomų bei nepriklausomų veiksnių. Be tiesioginių praktinių priemonių 

atliekama ir informacijos sklaidos funkcija. 2013 m. spalio mėn. organizuotas Baltijos jūros šalių „Miškas 
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ir Vanduo“ tinklo pasitarimo tema „Bebras, Miškas ir Vanduo“,  kurį „Eco-Region“ projekto rėmuose 

inicijavo Švedijos miškų agentūra, demonstracinė išvyka į MMMPV, kur susipažino su bebraviečių 

priežiūros darbais perspektyviose bei neperspektyviose bebravietėse ūkiniuose miškuose bei saugomose 

teritorijose. Rezultatai yra viešinami profesionalioje ir mokslinėje spaudoje, konferencijose, seminaruose 

 


