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a. Plotq

charakte istikos pateiktos 1 ir 2 lentelese.
lentele, Lapnugario MMMPV esandio Neringos miesto saviva

ie struktlra

MedZiokl€s plota i pagal tinkam umq medZiojam iesiems

lyvunams gyventi ir veistis

Plotq ka sgoruos

Viso plotas,
ha

ir mi5riis lapuoCiq su
;pygliuodiais medynai (spygliuoiiq iki S0%)
t kategorija. LapuoCig

247

I kategorija. MiSriis spygliuoCiq su lapuoiiais medynai
lapuodiq iki 25 iki 50 %)

I

87

tII kategorija. MiSrus spygliuoCiq su nedidele lapuoiiq
rriemai5a medynai(lapuodiq iki ll - 24%\

II

26

lV kategorija. Gryni pu5ynai su ne didesne kaip 10%
<itq medZiq ruSiq priemai5a

I

2r00

\

430

V kategorija. Laukai
Viso:

2890
Ne medZio l€s plotai

[5

viso:

5

2895

5

2 lenteli. Lapnugario MMMPV esandio Klaipedos savivaldybes

m in

istruojarname Sm i ltynes; gi ri n ink ijos dal ies

struk.tDra

MedZiokl0s plotai pagal tinkam um q

m

edZiojam iesiem s

Viso plotas,

iinams gyventi ir veistis

ha

kategorija. LapuodiU ir miSriis lapuodiq su
ygliuoCiais medynai (spygtiuodiq iki 50%)

I kategorija.
puoCiq

MiSrUs spygliuoiiq su lapuoEiais medynai
iki 25 iki 50 o/o')

II kategorija. Mi5riis spygliuoiiq su nedidele
ai5a medynai(lapuodiq iki ll - 24%)

lapuodiq

kategorija. Gryni puSynai su ne didesne kaip f 0%

itq medZiq riiSiq priemai5a

kategorija. Laukai (Zem6s iikio naudmenos

ir
38
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MedZiojamqjq g)'vunq i5tekliq naudojimo teis

Klaipedos universiteto Lapnugario MMMPV medZiojamqjq
RespuLblikos

Aplinkos ministerijos Klaipedos regiono aplinkos

naudoti medZiojamqjq gyvDnq isteklius medZiokles plotq vienete" i

gyvlnq i5tekliai naudojami laikantis leidime nurodytq sqlygq ir apri
3. MedZioklds plotq naudojimo

ir fvarkymo teisinis

Klaipedos universiteto Lapnugario MMMPV naudojimas ir

Aplinkos ministro isakymu Nr. Dl-918 ,,Del Mokslo

ir

reguliavimas

v[nq i5tekliai naudojarni pagal Lietuvos
gos departamento Nr. G43-1 ,,Leidim4
t4 20t)8 m sausio 25 d. MedZiojamqjq
lrmq.

uliavimas
ymas r,ykdomas pagerl 2013-12-10 LR

mokymo medZiokles plotq naudojimo

tvarko s apraSo " patvirtintus reikalavimus.

2 pav. KurSiq Nerijos

ir

tvarkymo

6

4. Informacija apie 2014-Z0lS metais

umedZiotus Zvdris

Informacija apie medliojamqjq gyvDnq i5tekliq naudojim4 laipedos universiteto Lapnu gario
MM\4PV 2014-2015 metq medZiokles sezono metu pateikta 3 lentel e,
__l_1."E!__14ry9!a
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X
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X
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x
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X
X
X
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X
X
X
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X
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X

X
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X
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X
X

X

X

27
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X

X

X

X
X

5. MEDZIOKLES PLOTO NAUDOJI

5.1.

IR TVARKYMAS

MokomosiosmedZiokles

MedZiojamqjq Zveriq gausai ir populiacijos koky
sezono metu pagal ,,Naudojimo, tvarkymo

numatyta

iki deSimties

mokomqjq

-

i reguliuoti 2014.- 2015 metu medZiokles

ir mokslinio t rimo program1

parodomqill

2A14-201 5 metams" buvo

kliq, kai medZio.jama varanl. Klaipedos

universiteto MMMPV 2014-2015 metu medZiokles

metu buvo ivykdytos 59 mokomosios

medZiokles, skirtos gyvunq gausai ir populiacijos kokybe reguliuoti.

IS

jq - 4 varartl ir 55 (tykojant,

selinant, gaudymas sp4stais). Analiz| rodo, kad

o ir mokymo medZioklds plotq vieneto

teritorijoje medZiojamqjq gyvDnq vietinems populi

ijoms sureguliuoti tikslingiausia taikyti

-

atranking medZioklg

tykojant, bei selinant, kai kuri s atvejairs pvz. stirnq

populiacijos kokybei reguliuoti rekomenduojamos ir

Semq gausai ir

iokles varant. Mokonoqjq medZiokliq

tikslas gyv[nq gausai ir populiacijos kokybei reguliuoti,
su medZiokles budais, priemonemis

ir

i studentq supaZindinimas su medZiokle,

ir kt.

3 pav. Kur5iq Nerijos

5.2.

Mokomosios praktikos, praktikos arbai, sitaZuotds

2014-2015 medZiokles sezono metu Klaipedos

buvo surengtos

dvi

iversiteto studerrtams

saugaus elgesio medZiokles met

ir

mokomosios praktikos,

darbuotoiams

dvi

staZuotes

asmenims siekiantiems tapti medZiotojais. 2014 metq

io - lapkridio buvo vykdytos: Stuburiniq

gyvlnq biologijos, MedZiokles bei Gyv[nq populiacijq

guliavimo mokornosios praktikos, kuriq

metu studentai buvo prakti5kai supaZindinti

elgesio medZiokles metu reikalavimais,

su

medZiokles irankiais ir priemonemis, buvo destomos pas

itos apie gyvUnq biologij4, ekologij4.

5.3.

MedZiokl6s plotq tvarkymas
Siekiant gerinti Zveriq buveiniq s4lygas, didi

populiacijas, mokslo

ir mokymo medZiokles plotq

viene

aplinkosauginius, ekonominius veiksnius igyvendinamos

reguliuojandios

ir kt.).

Zveriq stebejimui bei

i

buveirriq talpa, optinaizuoti vietines
teritorijoje atsiZvelgiant

i

geografinius,

iotechnirres priemones (stimuliuojandios,

ga

reguliavimui tykojant pagal Zveriq

pasiskirstymo tyrimq rezultatus (pagal sklypus ir kvartal

) irengtas I nauias bokStelis ir renovuotas

1

I

senasis, kuris

po remonto darbq yra tinkamas toli

avarines biikles bok5teliai,

niam naudojimui, bei i5ardyti 3 seni,

jq

vietas paruo5iant naujq bok5teliq irengimui. {rengtos 2 druskos
laizyklos, 2 vietos Semams vilioti, atnaujinta pirminio
jriq apdorojimo aik5tele. Senqjq vietoje
irengtos

ir pastatytos 2 peryklos

raStiSkai suderinta

- inkilai antiniams pa

su Kur5iq Nerijos

iams. Sudaryta bok5teliq schema, kuri

Nacionalinio

parko direkcija, Neringos savivaldybe,

Nacionaline Zemes tamybos I(aipedos miesto ir Nering

skyriumi. Visi darbai r,1'kdomi suderinus

su KurSiq nerijos Nacionalinio parko atsakingais asmeni

is.

5.4. Moksliniaityrimai
Kasmet atliekama medZiojamqjq gyvDnq vieti

teritorine analize

ir tyrimai. EkologiSkai vertinamos

pasirinkimo kaita. 2014-2015 metais Klaipedos uni
plotuose vykdytas Elniniq Lvlrir4 (stirng, briedZiq) po
Tyrimus atliko Klaipedos universiteto darbuotoiai bei

q populiacijq kiekybine ir kokybine ir
medZiojarnqiq gyy[nq buveines bei jq
rsiteto mokslo
iacijq bDkles

ir

ir

mokymo medZiokles

dinamikos monitoringas.

ntai. lemiau pateikiama informacij

a

apie tyrimq aktualum4, eig4, bei rezultatus,

ktualu

1) elniniai Zverys yra pagrindinis medZiokles

tas, toclel bltina racionaliai naudoti iu

iSteklius:

2) jie yra svarbi miSko ekosistemq dalis -

esant

nattralus miSko augimas, daroma didele Zala mi5ko tr

ideliam populiacijq tankiui sutrikdomas

[kio kultDroms:

3) pastarajame de5imtmetyje elniniq skaidius

yje vietq padidejo.

4) elniniq kaimeniq efektyviam valdymui reikalin

informacija apie populiacijq bDklg ir jos

kait4;

Elniniq monitoringo tikslas

-

ivertinti stirnq, bried q populiacijq bUklg ir,

Elniniq monitoringo metodika pagrista Siq
Nevegetaciniame periode (lapkridio

-

ir

mitybos sezoniniais ypatumais.

jq

ekskrementai t

ri kietokq riesuteliq pavidal4, kurie savo

konsistencija labai skiriasi nuo vegetacinio pe odo ekskrementq

pavasario. Taip Elniniai savotiSkai "paLymi,, savo gy

palieka po keliolika ekskrementq kr[veliq. Nustatyta,

palieka vidutiniSkai 2028, briedis
nustadius ekskrementq

-

jos kait4.

balandZio menesiai ), kuomel Sie Zver;ls daug;iausia maitinasi

medZiq ir kr[mq ugliais bei Sakelemis,

forma

rl

se,kti

ir

iSsilaiko nesuirg iki

teritorij4. Per par4 kiekvienas Zveris
viena stima per: nevegietacini period4

kruveliq. AtsiZvt:lgiant

2880

krlveliq skaidiq tam tikrame pl

skaidius. Esant pakankamam duomenq kiekiui, juos gali

ivertinti Zveriq populiacijos tanki visame mi5ke.

-B-

apskaidiuojamasr

i

tai, pavasari

juos palikusiq Zveriq

ekstrapoliuoti visam tiriamam plotui ir

Si metodika turi daug privalumq. Ji yra pal inti paprrasta ir efekty'vi, todel pladiai
naudojama daugelyje Saliq ekologiniuose ir taikomuosi
tyrimuose. Tadiau ji turi ir trukumq.
Ekskrementq krtiveliq paliekamq per par4 vidutinis skai ius priklauso nuo mitybos intensyvumo ir
maisto raciono. Be to, Sis skaidius nepakankamai gerai i

rtas.

Naudojant elniniq ekskrementq registravimo

ik4, bltina atsiZvelgti ir i

aplinkybes. Sls darbas pirmiausia reikalauja igudi
ekskrementus. Tauriqjq elniq jaunikliq ekskrementai

o

kitas

identiflrkuoti skirtingq elniniq r[Siq

i

yra

panaSDs

i stimq ekskrementus.

Stimq ekskrementai, be to, Lymiai maZesni uZ kitq elni q ekskrernentus. llose miSko vietose, kur
daug nukritusiq medZiq lapq, puskrDmiq, Zoliq, jie yra unkiau prastebimi, Todel veftinant stinru

populiacijos tanki, daLnai gaunami sumaZinti skaidiai, Tadiau, naudo.iant santykinius gauslrmo
rodiklius (krDveliq skaidiq ploto vienete) ir sistemingai
kdant tyrimus tose padiose vietose, Sios
paklaidos niveliuojasi,

o gauti rezultatai

sliai atspindi Zveriq pasiskirstyma ir jq

pakankamai

gausumo kait4.

Elniniq monitoringo lauko tyrimai vykdomi pa
sniegui iki Zoles suZelimo. Suprojektuotuose

dirbama orientuojantis pagal kompas4 ir

1:50 000 mastelio monitoringo stacionary planus.
ekskrementq krDveles skaidiuoiamos 100

(ballandZio menesi) nutirpus mi5ke

x

S

ir briedZiq nevegetacinio

irnq

periodo

Orientuojamasi pagal kompas4, topografini Zemelapi

dydZio apskaitos juostos atkarpose.
i jame nubreZt4 marSrul4. Ekskrementq

agregacijos laipsnis buvo vertinamas pagal Morisitos i

Im. Biotopq naudojimo intensyvumas

buvo vertinamas pagal

3

jq

santykinio gausumo iv
santyki. Pagal tai buvo iSskirti elniniq nelankomi arba

i

iki 0.5), pastoviai

klis

naudojami biotopai (kai santykio

duotame biotope
lankornLi biotopai

biotopai arba koncentracijos vietos (kai santykio rodi is

-

-

0.6-1.9)

2.0

ir

ir

ir

vir;ame stacionare

(kai srantykio rodiklis

intens,/viai naudojami

daugiau). .,A.tskirq biotopq

reiksmingumas Zveriq pasiskirstymui ivertintas procentai kurie rodo visame
duorlo biotopo plote
esandiq ekskrementq kieki lyginant su ekskrementu kiekiu visame stacionare.
Kiekvienoie
atkarpoje, be to, ivertinamas vyraujantis biotopas. In
ija apie Lverit4 apskaitos rezultatus
pateikta 4 lenteleje.
4 lentele.

lvdri4 apskaitos rezttltatai
Gausa, vnt

2r (6315Q ir

jaunikliq)

Z€janti

(Capreolus capreolus)

46

(r48 32Q ir
jaunikliq)

-9-

Apskaitos parode, kad stirnq gausumas maldj tis, tadiau paskutinio sezono Siluma ir
mitybos palankumas leidZia prognozuoti stirnq gauseji . Bried:Ziq tankis Lapnugario
MMMPV
siekia 6-711000 ha,

ir yra linkgs dideti, todel daLnai

tebima padidejusi briedtZiq daroma Zala

mi5kui, bei stipriai padideja autoavarijq rizika. Siekiant inkamai reguliuoti populiacijos gausume,

bei gerinti vietines populiacijos rodiklius biitq tiksli

reguliuoti gaus4

tikslais, bet ir palaikant optimali4 kokybing populiacijos

-

ne tik mi5kosaugos

tDr4.

Semq apskaita atlikta pagal pedsakus, bei pagal

it4 prie Seryklq (taip pat ir techninemis

priemondmis). Apskaitq metu nustatyta, kad Sernq ga

malej anti, svyru<rj anti prriklausomai nuo

vidiniq ir iSoriniq veiksniq (sveikatingumas,

bandos

pas

irstymas, trikdyrno veiksniai ir kt.). Del

t.y. Afrikinio kiauliq maro ( KM) gr€:smds, atsiZvelgiant i Aplinkos
ministro 2014-01-15 isakym4 Nr. Dl-37, mokslo ir mokymo medZioklesr ploto vienete
susidariusios situacijos

igyvendinamos prevencines priemones, grieZtai laika

maisto

ir

veterinarijos tarnybos potvarkiq. UZkrestq

medZiokles ploto vienete per ataskaitini laikotarp! su

is

AplinJ<os ministerijos;

ir

ndividq neaptikta.. Mokslo

Valstybines

ir

mokymo

iota28 Semai. Semq vietiines populiacijos

reguliavimas tgsiamas ir toliau.

5.5.

Visuomends Svietimas

ir informav

Be tiesioginiq praktiniq priemoniq atliekama ir i formacijrrs sklaidos funkciia. 2014-2015
metais buvo organizuojami seminarai Siomis temomis: MedZiokles raida, nauda
ir tradiciios,,

ir

"Teises aktai reglamentuojantys MedZioklg LR teritorijoj

". Seminarq metu Klaipe,dos universiteto

darbuotojai, studentai, bei b[simi medZiotoiai buvo su

indinti su medZiokles istorija, raida, bei

svarba. Seminary metu patyrg medZiotojai supaZindino

yvius su teises aktais bei reikalavimais

reglamentuojandiais medZioklg Lietuvos Respublikoje

bei praktiniq uZsiemirnq metu buvo

demonstruojama medZiokles dokumentq pildymo tvark4,

i daZniausia daromos klaidos. faip pat

buvo demonstruojami saugaus elgesio medZiokles
suteikiant ne tik teoriniq bet ir praktiniq Ziniq.
Taip pat vadovaujantis 2013-12-10 LR Aplinkos

ir

mokymo medZiokles plotq naudojimo

ir

tvarkymo

informacija apie asmenq, galindiq vykdyti medZioi
sqrasas, bei rezultatai skelbiami Klaipedos universiteto in

reikalavimai, tokiu budu dalyviams
inistro iszkymu Nr. D1-918 ,.Del Mokslo
apra5o" patvirtintai s reikalavimais
gyvDnq gausumo regu.liavimo darbus,
to svetaineie.

