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Liepos mėnuo. Ankstyvą saulėtą rytą pažadina skambutis, žvalus moteriškas balsas teiraujasi,
kaip
apsaugoti gryčią nuo
gyvatės, ji
mat pasirodė
šalia sodybos
, kuri randasi dzūkijos pušyne, o savaitgalį atvažiuos anūkai.. Keistas jau tas
žmogus, visada stengiasi apsigyventi kuo arčiau gamtos, tačiau tada ji pradeda jam trukdyti, tai
gyvačiukė prašliaužė , tai šernas pievą pakniso ar stirninas nusivalė ragus į maumedį, tai kiškiai
apgraužė vaismedį ar elnias perėjo per daržą, tai kiaunė apsigyveno palėpėje, tai uodai
kanda....
o jo joi kiek problemų. Sudėtinga ir tuo pačiu graudi situacija, mes iki šiol taip ir nesuprantame,
kas pas ką svečiuose... Juk žvėrys ir paukščiai niekam negali pasiskųsti, kad mes iš jų atimame
namus....
Šiuo metu m
edžiotojai džiaugiasi sumedžiotais pirmaisiais stirninais, stirniukai jau drąsai laksto paskui
mamas, eina lenktynių, juos iš žolių smalsiai stebi lapiukai, bando
išgyventi
antroji ki
škių
vada, gamtos paslapčių savo atžalas moko briedės ir elnės,
šerniukai jau keičia spalvą, iš dryžuotų tampa šviesiai rudi
.
Prasidėjo stirnų ruja kuri tęsis iki rugpjūčio vidurio, šiuo metu stirninai ypač agresyviai gina savo
teritorijas, laksto paskui stirnas, visada , išgirdę palikto stirniuko pypsėjimą, ateina pasižiūrėti,
gal pavyks susipažinti su jo mama... Tai laikas, kai net patys gudriausi stirninai padaro klaidas ir
tampa puikiais medžioklės trofėjais...Gudrūs medžiotojai stirninus gali išvilioti į atviras erdves
pamėgdžiojant konkurento balsą, palikto stirniuko ar stirnos pypsėjimus . Sėlinant prie stirninų
būtina žinoti, iš jutimo organų tobuliausia klausa, kuria stirnos daugiausiai vadovaujasi. Uoslė
vidutinė, rega salyginai bloga, stirna nemato erdvinio vaizdo ir jautriai reaguoja daugiausiai į
judesį, todėl medžiotojas, atkreipdamas dėmesį į vėjo kryptį, turi galimybę prisėlinti prie jį
sudominusio stirnino. Medžiotojams noriu priminti, sumedžiojus stirniną , prieš pradedant jį
gabenti, būtina padaryti privalomą atžymą medžioklės lape, o pavasarį sumedžiotą ir paruoštą
medžioklės trofėją , pagal gyvenamąją ar sumedžiojimo vietą, privaloma pristatyti medžioklės
trofėjų apžiūrai. Jeigu stirninas ganosi arčiau kaip 200 metrų iki gyvenamos sodybos (namų
valdos) jį sumedžioti galima tik gavus tos sodybos savininko sutikimą. Nevažinėkime su
mašinomis po nešienautas pievas ar pasėlius, gerbkime privačią nuosavybę.
Puikus metas gamtoje , kurioje žmogus savo pintines pildo
uogomis,
grybais, renka vaistažoles, pilna krūtine traukia švarų miško orą, juk už nieką mokėti nereikia,
žemdirbiai džiaugiasi kuklu grūdinių kultūrų derliumi....
Tačiau politikoje it toliau verda aistros dėl teisės disponuoti išimtine nuosavybės teise
priklausančiu valstybei turtu , tai laisvėje gyvenančiais gyvūnais ir paukščiais.... Kol nebuvo
atkurta privati nuosavybė, viskas buvo gerai, priklausai kuriam nors medžiotojus vienijančiam
klubui ar būreliui, kuris turi medžioklės plotus, ir medžioji sau kiek nori, tačiau atkūrus
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nuosavybės teises į dirbamą žemę bei mišką iškilo dilema, ar žemės ir miškų savininkas, turintis
medžiotojo bilietą, turi teisę medžioti savo žemėje, kada jo turtu ( žole, javais, runkeliais,
krūmais, medžių žieve ar ūgliais) maitinasi laisvėje gyvenantys gyvūnai. Problema iškilo dar ir
tame, kad ne visi medžiotojus vienijantys kubai ir būreliai ne tik , kad nesiskaitė su savininkais,
tačiau vengė įstatymų nustatyta tvarka atlyginti savininkų turtui (pasėliams, miškui, pievoms)
padarytą laukinių gyvūnų žalą... Šalyje subrendo konfliktas tarp medžiotojų ir žemės ir miškų
savininkų. Atsižvelgdamas į konfliktinę situaciją Seimas 2018 metais priėmė medžioklės
įstatymo pataisas, kuriomis medžiotojus vienijančius klubus ir būrelius įpareigojo į savo gretas
priimti žemės ir miškų savininkus- medžiotojus, kurie jų turimame medžioklės ploto vienete
nuosavybės teise valdo 15 ir daugiau ha . žemės ar miško, kurioje medžioklė yra neuždrausta.
Arba privaloma su minėtu asmeniu sudaryti sutartį, leidžiančią jam medžioti turimoje
nuosavybėje. Tačiau Konstitucinis teismas š.m. liepos 11 d. priėmė nutarimą, kuriama
nurodoma, kad Medžioklės įstatyme įtvirtinta prievolė į medžiotojų klubą priimti naujus narius,
kuriems priklausanti žemė yra klubo medžiojamuose plotuose, prieštarauja Konstitucijai. Tai yra
teisingas sprendimas, nes Medžioklės įstatymo pataisos apribojo konstitucinę asociacijos (
klubo ar būrelio) narių laisvę nuspręsti, su kuo jie nori ar nenori vienytis..Lietuvoje yra daug
medžiotojus vienijančių klubų ir būrelių susikūrusių pagal interesų grupes. Paprastas pavyzdys:
yra moterų medžiotojų klubai ir staiga jos privalo priimti visa eilę vyrų, tai prieštarautų šių
sukurtų klubų tikslams …... Tačiau klubams ir būreliams liko prievolė leisti savininkams medžioti
savo turimoje nuosavybėje sudarant su jais sutartį. Kad būtų lengviau, Aplinkos ministras savo
2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. D1-297 „Dėl rekomendacijų dėl tipinių sutarties dėl
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo (medžiojimo) sąlygų patvirtinimo “ patvirtino
rekomendacijas, kuriomis vadovaujantis galima sudaryti sutartis. Noriu pabrėžti, kad žemės ir
miškų savininkai savo nuosavybėje galės medžioti laikantis to medžioklės ploto naudotojo, kurio
teritorijoje jis randasi , nustatytos vidinės tvarkos. Be to galės medžioti tik patys, privalės
proporcingai turimam plotui sumokėti klubui išlaidas mokesčiams ir laukinės faunos gausinimui
ir pan. Sumedžiojimo limitai nustatomi proporcingai turimam plotui.. Visada visiems siūlau
gyventi ir medžioti draugiškai... Nei plauko nei tauko.
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