SPALIO 15-ĄJĄ – MEDŽIOKLĖS SU VAROVAIS SEZONO PRADŽIA
Kaip dauguma medžiotojų žino, spalio 15-ąją prasideda medžioklės su varovais sezonas.
Per medžioklę su varovais medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų, stovinčių ant žemės
arba tam skirtuose bokšteliuose, medžiotojų linijoje ar jos flanguose ar kitose vietose, kur gali
pasirodyti medžiojamieji gyvūnai, gena varovai su medžiokliniais šunimis ar be jų arba tik
medžiokliniai šunys. Medžiotojų, varovų ir šunų skaičius neribojamas.
Medžioklė varant leidžiama nuo spalio 15 d. iki sausio 31 d.
Primename, kad medžiotojams privalu laikytis medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje
taisyklių. Prieš pradedant medžioti, medžioklės vadovas turi užpildyti medžioklės lapą ir pagal
reikalavimus patikrinti medžiotojų dokumentus. Priminti visiems medžioklėje dalyvaujantiems
medžiotojams saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus, išvardinti kiek ir kokių žvėrių bus
medžiojama, paskirti varovų vadovą, parodyti visiems medžioklėje dalyvaujantiems
medžiotojams šunis, nustatyti varymo pradžios ir pabaigos ženklus, pranešti kiek bus varymų,
kokiomis kryptimis varoma, nurodomos užstojimo ir rinkimosi vietos ir t.t. Medžioklės
vadovas turi užtikrinti, kad medžiotojai dėvėtų ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos viršutinius
drabužius arba galvos apdangalus ar liemenes, varovai - liemenes. Šunys dalyvaujantys
medžioklėje, taip pat turi būti apvelkami (pažymėti) ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos
liemenėmis arba antkakliais. Esant nepalankioms oro sąlygoms, kai prastas matomumas,
atsiradus žmonių judėjimui ar susitelkimui medžioklės vietose, įvykus nelaimingam atsitikimui,
medžioklė privalo būti sustabdyta.
Draudžiama:


medžioti neturint žymos, įrašytos ne seniau kaip prieš 3 metus, medžiotojo biliete apie
saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus
(šis reikalavimas netaikomas 3 metus nuo teisės medžioti suteikimo;



medžioti medžiokliniu ginklu, neturint su savimi galiojančio leidimo laikyti (nešiotis)
ginklą ir ginklo, kuriuo medžioja, pažymėjimo (jei asmeniui jis yra išduotas);



medžioti pusiau automatiniais šaunamaisiais ginklais, kurių dėtuvėje telpa daugiau
kaip 2 šoviniai (pusiau automatinius šautuvus, į kurių dėtuves telpa daugiau kaip 2
šoviniai, leidžiama naudoti medžioklėje, jeigu į jų dėtuves įtaisyti ribotuvai,
neleidžiantys panaudoti daugiau kaip 2 šovinius);



medžioti kanopinius žvėris visų dydžių šratais bei grankulkėmis.

Medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama:
Briedžius:
patinus – nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.

pateles – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d.
jauniklius – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d.
Tauriuosius elnius:
patinus – nuo rugpjūčio 15 d. iki sausio 31 d.
pateles ir jauniklius – nuo rugsėjo 15 d. iki sausio 15 d.
Danielius:
patinus – nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d.
pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d.
Stirnas:
patinus – nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.
pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.
Šernus – visus metus;
Vilkus, paprastuosius šakalus – nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d. (išnaudojus nustatytą vilkų
sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau)
Miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus – nuo liepos 1 d. iki kovo 31 d.
Barsukus – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.
Pilkuosius kiškius – nuo lapkričio 3 d. iki sausio 31 d.
Lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas, ondatras – visus
metus.
Pagrindiniai saugaus elgesio medžioklėje reikalavimai:
 medžioklinis ginklas išimamas iš dėklo tik atvykus į medžioklės plotus ir užpildžius
medžioklei reikalingus dokumentus, užtaisomas – tik atsistojus į šaudymo vietą
linijoje;
 prieš užtaisant medžioklinį ginklą įsitikinama, kad jo vamzdžiai neužsikimšę;
 šaudamas medžiotojas privalo įsitikinti, kad šūvis nepavojingas kitiems asmenims,
naminiams gyvuliams, nemedžiojamiems laukiniams gyvūnams, nepadarys žalos
pastatams ar kitiems žmogaus ūkinės veiklos objektams;
 kiekvienas medžiotojas turi atsistoti į medžioklės vadovo jam nurodytą vietą
medžiotojų linijoje. Pasitraukti iš vietos leidžiama iki 5 metrų į kairę ar į dešinę tik
išilgai medžiotojų linijos, draudžiama pasitraukti iš medžioklės vadovo nurodytos
vietos, kol nepasibaigė varymas;
 laukti pasirodančių medžiojamųjų gyvūnų medžiotojų linijoje leidžiama stovint
arba sėdint, o šaudyti – tik stovint.

Medžioklės su varovais varymo schemos.

Medžioklė, tai racionalus medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimas, suprantamas kaip
gamtosauginės priemonės dalis, kuri padeda sureguliuoti medžiojamųjų gyvūnų populiacijas,
tad reguliuokime ir naudokime medžiojamuosius išteklius atsakingai.
Gražių akimirkų medžioklėse. Medžioklei valio!
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos administracija

