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TECHNINĖ UŽDUOTIS  

 

 1. Darbo pagrindimas. Priemonės, darbai medžiojamiesiems gyvūnams gausinti ir jų 

produktyvumui gerinti yra vadinama biotechninėmis priemonėmis. Biotechninės priemonės, darbai 

yra skirstomos į dvi pagrindines grupes. Pirma grupė - tai priemonės medžiojamųjų gyvūnų 

gausumui didinti ir antra grupė - tai priemonės jų produktyvumui didinti.  Priemonės medžiojamųjų 

gyvūnų gausumai didinti apima gyvūnų tankumo didinimą bei gyvūnų arealo plėtimą. Pagrindinės 

gyvūnų tankumo didinimo priemonės yra gyvenamųjų, veisimosi  bei  mitybos sąlygų apsauga ir 

gerinimas, pačių gyvūnų apsauga (žalingų gyvūnų skaičiaus reguliavimas, kova su ligomis ir 

parazitais, kova su brokonieriavimu, apsauga žemės ūkio darbų metu, apsauga keliuose nuo 

transporto), reikiamos lyčių bei amžiaus struktūros populiacijoje palaikymas. Gyvūnų 

produktyvumas gali būti didinamas: didinant produkcijos kiekį, gaunamą iš atskiro gyvūno bei 

didinant atskirų rūšių produkcijos kokybę 

Nevietoje ir neefektyviai naudojamos laukinių žvėrių papildomo šėrimo priemonės 

neigiamai veikia ne tik populiacijas, bet ir miškų ir žemės ūkį, dažnai sukeliamas pavojus aplinkos 

apsaugai. Todėl būtų naudinga šias priemones pritaikyti tikslingam naudojimui, taip jog jos nekeltų 

pavojaus aplinkai ir būtų efektyvios žvėrims. Biotechninės priemonės būtų ypač efektyvios 

ūkininkavimui jautriose vietose, kur didžiąją dalį ūkininkų kultūroms daro čia besimaitinantys 

laukiniai žvėrys.  

Šėrimo įrenginiai turi atitikti šiuos reikalavimus:  

 užtikrinti racionalų pašarų naudojimą;  

 atitikti atskirų  gyvūnų rūšių maitinimosi ypatumus; 

 leisti pašerti norimų žvėrių rūšių ar tos pačios rūšies, norimo amžiaus žvėris; 

 būti patogūs papildyti pašarams, išvalyti ir dezinfekuoti; 

 nesunkiai ir nebrangiai įrengiami; 

 turi būti  estetiški, derintis prie aplinkos. 

2. Darbo tikslas: skleisti informaciją bei supažindinti žemės bei miškų savininkus ir 

valdytojus su šiuolaikiškomis, inovatyviomis, aplinką ir gyvūniją tausojančiomis bei gyvūnijos 

poveikį ir žalą žemės, miškų ir vandens ūkiui mažinančiomis technologijomis, priemonėmis, 

įrenginiais, statiniais. 

3. Darbo uždaviniai: įrengti laukinę gyvūniją tausojančius ir jos poveikį aplinkai 

mažinančius bei inovatyvias technologijas demonstruojančius  parodomąsias biotechnines 

priemones:  

1. Įrengti parodomąjį – demonstracinį biotechninių priemonių objektą VĮ Anykščių 

miškų urėdijoje Mikierių girininkijoje prie danielių aptvaro. 

2. Įrengti parodomąjį – demonstracinį biotechninių priemonių objektą VĮ Dubravos 

miškų urėdijoje Kamšos botaniniame zoologiniame draustinyje.  

4. Darbo turinys. 

4.1. Biotechninių bei miško apsaugos priemonių pagaminimas. 

         1. Biotechninės  priemonės papildomam  gyvūnų šėrimui 

1.1. Kūgis su slankiojamu stogu 

1.2. Ėdžios – pašiūrės su sandėliais 



1.3. Ėdžios šienui paprastos 

1.4. Ėdžios kilnojamos šienui su prailgintu stogu 

1.5. Ėdžios šienui, su stogu statmenu ėdimo vietai 

1.6. Ėdžios šienui su apsauga nuo šernų 

1.7. Ėdžios šienui muflonams 

1.8. Kombinuotos ėdžios – šėrykla su automatine šėrykla koncentruotiesiems pašarams ir su 

ėdžiomis grubiesiems pašarams 

1.9. Automatinė bokštinė šėrykla biriems pašarams 

1.10. Dvišalė automatinė šėrykla biriems pašarams 

1.11. Automatinė šėrykla biriems pašarams  

1.12. Automatinė uždara šėrykla biriems pašarams 

1.13. Automatinė šėrykla biriems pašarams (panaudojant kabančią statinę) 

1.14. Automatinė šėrykla biriems pašarams (panaudojant pasvirusią statinę) 

1.15. Šėrykla stoginė sultingiems pašarams 

1.16. Šėrykla šernams jaunikliams  

1.17. Atlenkiamas lovys koncentruotiems pašarams 

1.18. Lovys su vienšlaičiu stogu 

1.19. Lovys su dvišlaičiu stogu 

1.20. Ėdžios kiškiams 

1.21. Ėdžios kiškiams su stogu 

1.22. Slėptuvė – lesykla fazanams, kurapkoms 

1.23. Slėptuvė – lesykla kurapkoms dvišlaitė 

1.24. Slėptuvė – lesykla kurapkoms kūginė 

1.25. Lesinimo tvorelė kurapkoms 

1.26. Stulpinė druskos laižykla, naudojant birią druską 

1.27. Stulpinė druskos laižykla, naudojant gabalinę druską 

1.28. Stulpinė druskos laižykla, naudojant KNZ briketus 

1.29. Stulpinė druskos laižykla su skaldos aikštele, naudojant KNZ briketus 

1.30. Stulpinė druskos laižykla su skaldos aikštele, naudojant birią druską 

2. Biotechninės  priemonės gyvūnų apsaugai bei gyvenimo ir veisimosi sąlygų gerinimui 

2.1. Dirbtinė lizdavietė antims kūginė iš nendrių ant pastolių, 

2.2. Dirbtinė lizdavietė antims kūginė iš nendrių,  

2.3. Dirbtinė lizdavietė antims tunelinė iš nendrių 

2.4. Dirbtinė lizdavietė antims palapinė iš lentų, 

2.5. Dirbtinė lizdavietė antims tunelinė iš lentų,  

2.6. Dirbtinė lizdavietė antims dėžutė iš lentų ant pastolių, 

2.7. Dirbtinė lizdavietė antims dėžutė iš lentų, 

2.8. Dirbtinė lizdavietė nardančioms antims 

2.9. Dirbtinė lizdavietė antims tunelinė ant pastolių 

2.10. Dirbtinė lizdavietė antims tunelinė ant pastolių su tilteliu 

2.11. Dirbtinė lizdavietė antims inkilas klykuolėms, dančiasnapiams iš lentų 

2.12. Dirbtinė lizdavietė antims inkilas klykuolėms, dančiasnapiams iš medžio kaladės 

2.13. Standartinis inkilas šikšnosparniams 

2.14. Daugiakamerinis inkilas šikšnosparniams 

2.15. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai didžiojai zylei, margasparnei musinukei 

2.16. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  mėlynajai, kuoduotajai, pilkajai zylei 

2.17. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  paprastajai raudonuodegei 

2.18. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  žalvarniui 

2.19. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  bukučiui 

2.20. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  varnėnui 



2.21. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  čiurliui 

2.22. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  naminei pelėdai 

2.23. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  lututei 

2.24. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  pelėdikei 

2.25. Inkilai standartiniai paukščiams uoksiniai  liepsnotajai pelėdai 

2.26. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai mėlynajai, kuoduotajai, pilkajai zylei 

2.27. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai  paprastajai raudonuodegei 

2.28. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai  žalvarniui 

2.29. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai  bukučiui 

2.30. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai varnėnui 

2.31. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai čiurliui 

2.32. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai  naminei pelėdai 

2.33. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai lututei 

2.34. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai pelėdikei 

2.35. Inkilai standartiniai paukščiams lentiniai  liepsnotajai pelėdai 

2.36. Specialių konstrukcijų inkliai – kuosai  

2.37. Inkilai su apsauga nuo plėšrūnų 

2.38. – 40. Inkilai su apsauga nuo plėšrūnų 

2.41. Inkilas pelėdoms su apsauga ant medžio nuo kiaunių 

2.42. -2.45. Inkilai su atidaromomis konstrukcijomis 

3. Miško apsaugos priemonės 

3.1. – 3.17.  Tvoros miško medynų, žėldinių, žėlinių apsaugai  

 

Biotechninės bei miško apsaugos priemonės  gaminamos pagal pateiktus brėžinius. 

 

4. 2. Biotechninių ir miško apsaugos priemonių pastatymas. 

Biotechnines bei miško apsaugos priemones pastatyti pagal pateiktą schemą.: 

1. VĮ Anykščių miškų urėdijos  Mikierių girininkijoje prie danielių aptvaro 

2. VĮ Dubravos miškų urėdijos Kamšos botaniniame zoologiniame draustinyje  

4.3. Informacinis stendas. 

Jis gaminamas iš atsparių lauko sąlygose medžiagų, pritvirtinamas prie dviejų stulpų. 

Jame talpinama objekto schema su visų bandomųjų variantų išsidėstymu ir jų lankymo 

maršrutu. Stende pateikiama lentelė su bandomųjų želdinių atskirų priemonių charakteristika ir kita, 

įprastinė tokiems informaciniams stendams, informacija.  

5. Laukiami rezultatai. 
Įrengti du parodomieji – demonstraciniai objektai  

1. VĮ Anykščių miškų urėdijos  Mikierių girininkijoje prie danielių aptvaro 

2. VĮ Dubravos miškų urėdijos Kamšos botaniniame zoologiniame draustinyje  

........................................................................................................................... 

 

Dėl techninės specifikacijos - projekto vadovė Janina Šepetienė, tel. (8-37) 752276, el p. 
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