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TECHNINĖ UŽDUOTIS  

1. Darbo pagrindimas. Technologinis medžioklės plotų tvarkymas medžioklei - tai 

medžioklės plotų paruošimas pastatant bei įrengiant įvairius statinius, įrenginius bei atliekant 

kitus darbus padedančius saugiai, sėkmingai, kultūringai, etiškai organizuoti medžioklę. 

Sutvarkymas turi būti vykdomas medžioklės ūkio organizavimo vienete, o kapitaliniai darbai, 

kaip kelių tiesimas, kvartalinių prakirtimas, geriausia miško masyve. Tikslingiausia, kad 

technologinio medžioklės plotų sutvarkymo projektai būtų ruošiami vykdant medžioklėtvarką. 

Sutvarkymas turi būti suderintas su žemės savininkais  ar valdytojais. Tai turi būti numatoma 

medžioklės plotų nuomos sutartyse. Įrenginiai, statiniai turi gražiai įsikomponuoti į aplinką. Kai 

kuriose šalyse jų įrengimą reikia derinti su kraštotvarkininkais. Technologinio medžioklės plotų 

sutvarkymo medžioklei pradmenys randami visuose medžioklės plotuose, nes kai ko reikalauja 

medžioklę reglamentuojantys įstatyminiai aktai. Pilną sutvarkymą tikslinga atlikti tik tuose 

medžioklės plotuose, kuriuose vykdomas intensyvus medžioklės ūkis, kaip miškų urėdijų 

profesionaliai medžioklei plėtoti bei reprezentacijai skirtuose plotuose, nes šie darbai reikalauja 

nemažai lėšų. Didelės įtakos turi technologinių priemonių tikslingas panaudojimas medžioklėje, 

kad efektyviai būtų vykdoma laukinių žvėrių atranka, neplistų ligos ir pan. 

Šėrimo įrenginiai turi atitikti šiuos reikalavimus:  

 užtikrinti saugų medžiojimą;  

 patogūs naudoti; 

 nesunkiai ir nebrangiai įrengiami; 

 turi būti  estetiški, derintis prie aplinkos.  

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

valdytojus bei medžioklės plotų naudotojus su šiuolaikiškomis, inovatyviomis, aplinką ir gyvūniją 

tausojančiomis, užtikrinančiomis  saugų medžiojimą priemonėmis, įrenginiais, statiniais. 



3. Darbo uždaviniai: įrengti užtikrinančių saugų, kultūringą, sėkmingą medžiojimą bei 

laukinę gyvūniją tausojančius ir jos poveikį aplinkai mažinančius bei inovatyvias technologijas 

demonstruojančius  parodomąsias technologines priemones, statinius, įrenginius 

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. Technologinių priemonių, statinių, irenginių pagaminimas. 

 Medžioklės plotų technologinis tvarkymas 

1. Medžioklės technologiniai įrenginiai ir statiniai 

1.1. Ant žemės pastatomas kilnojamas bokštelis iš karčių 

1.2. Ant žemės pastatomas kilnojamasis bokštelis - kopėčios iš karčių 

1.3. Į medį atremiamas kilnojamasis bokštelis-kopėčios iš karčių su ramsčiais 

1.4. Ant žemės pastatomas kilnojamasis žirklinio tipo bokštelis 

1.5. Ant žemės pastatomas kilnojamasis žirklinio tipo bokštelis su stogeliu 

1.6.- 1.9.  Ant žemės pastatomi kilnojamieji bokšteliai su aikštele, tinkantys naudoti ir medžioklei varant 

1.10. Į medį atremiamas pastatomas kilnojamasis bokštelis-kopėčios iš karčių su ramsčiais 

1.11. Į medį atremiamas pastatomas bokštelis-kopėčios su plačiomis kopėčiomis iš karčių  

1.12. Ant žemės pastatomas medinis kilnojamasis bokštelis su dengta aikštele ir stogeliu 

1.13. -1.14. Ant žemės pastatomas stacionarus bokštelis  medinis uždaras su stogu 

1.15. Ant žemės pastatomas stacionarus medinis bokštelis su stogu bei platėjančiu pagrindu 

1.16. Ant žemės pastatomas stacionarus medinis bokštelis uždaras su vidinėmis kopėčiomis 

1.17. Ant žemės pastatomas stacionarus medinis bokštelis su pusiau atviru nameliu ant stovo 

1.18.- 1.24. Ant žemės pastatomas medinis stacionarus bokštelis su uždaru, pašiltintu nameliu su langais   

1.25 – 1.26. Ant žemės pastatomas kilnojamas trikojis bokštelis 

1.27. – 1.30. Numeriai (medžiotojų stovėjimo vietos) medžiotojų linijoje 

1.31 -1.32. Liepteliai 

1.33. Žvėrių pirminio apdorojimo aikštelė 

2. Medžioklės įrankiai bei priemonės 

2.1. Norvegiškoji varnų gaudyklė 



2.2. – 2.4. Spąstai rėminiai  

2.5.-2.11. Gaudyklės gyvagaudės    

2.12. -2.17. Muliažai ir profiliai 

Technologinės priemonės  gaminamos pagal pateiktus brėžinius. 

4. 2. Technologinių  priemonių pastatymas. 

Technologinės 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 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  
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