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Rudųjų lapių (Vulpes Vulpes L.) , usūrinių šunų (Nyctereutes Procynoides L.) ir 

barsukų (Meles Meles L.) urvų ir urvynų bruožai, medžioklės ploto vienete 

„Kalesnykai“ 
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Tyrimas atliktas Alytaus raj. esančiame medţioklė plotų vienete „Kalesnykai”. Darbe siekta inventorizuoti kuo daugiau plotuose esančių rudųjų 

lapių (Vulpes Vulpes L.), usūrinių šunų (Nyctereutes Procynoides L.) ir barsukų (Meles Meles L.) urvų ir jų kolonijų ir nustatyti tam tikrus dėsningumus. 
Išsiaiškinta, kad daţniausiai savo urvų landas apleidţia lapės. Urvų landos įprastai dėl vėjo ir kylančios saulės formuojamos rytų ekspozicijos kryptimis. 

Rudosios lapės labiausiai linkę įsikurti atviruose, ramiuose laukuose, o usūriniai šunys barsukai medynuose išraustuose urvuose ar urvynuose. Naudojant 

Stjudento kriterijų, nustatyta, kad rudųjų lapių, usūrinių šunų ir barsukų urvų ir jų kolonijų aukščio didėjimo tendencija kelių metų laikotarpiu yra 

statistiškai patikima. 

Rudosios lapės (Vulpes Vulpes L.), usūriniai šunys (Nyctereutes Procynoides L.), barsukai (Meles meles L.), urvai, urvynai. 

 
Įvadas 

 

Laukiniai ţinduoliai, prisitaikę gyventi slapstydamiesi, 

tačiau tai gyvūnų grupė, kuri aplinkoje palieka bemaţ 

daugiausiai įvairių veiklos ţymių (Ulevičius, 2005). Vieni 

labiausiai pakeičiantys kraštovaizdį, taip, kad jis būtų 

tinkamas   gyvenimo ciklui – tai  plėšriųjų ţinduolių, 

šuninių (Canidae sp. L) šeimos atstovai: rudoji lapė 

(Vulpes vulpes L.) ir usūrinis šuo (Nyctereutes 

procyonoides L.) bei kiauninių (Mustelidae sp. L.) šeimos 

narys barsukas (Meles meles L.) Jie veiklos ţymes palieka 

ne vien ţemės paviršiuje, kaip dauguma ţinduolių, bet ir 

gilesniuose dirvoţemio sluoksniuose, kadangi jiems 

būdingas urvų bei urvynų formavimas. 

Rudosios lapės daţniausiai rausia laikinus urvus, nes 

labiausiai jie reikalingi jauniklių auginimui. Tačiau, 

ramesnėse teritorijose, galimi keletą metų naudojami urvai 

ar urvynai. Rudosios lapės taip pat gali apsigyventi 

barsukų urvuose. Usūriniai šunys įprastai turi kelis urvus 

skirtingose vietose, tačiau pagrindinis, taip pat ţiemojimui 

skirtas urvas, įrengiamas kitų ţinduolių t. y. rudųjų lapių ar 

barsukų apleistuose urvuose ar nenaudojamose urvyno 

dalyse. Barsukai, skirtingai nei pastarosios rūšys, gyvena 

tik urvuose, kuriuos formuoja patys. Šie ţinduoliai savo 

urvų ar urvų kolonijų neapleidţia, tuose pačiuose gali 

gyventi net kelios kartos (Navasaitis, 2007; Ulevičius, 

2005; Prūsaitė, 1988). Kadangi barsukai labiausiai 

prisitaikę rausti urvus, jie sudaro palankesnes sąlygas 

kitiems ţinduoliams, taip jie prisideda prie ekologinės 

struktūros palaikymo bei tampa neatsiejama plėšrūnų 

bendruomenės dalimi (Kowalczyk kt.,1998). Kita vertus jie 

padeda plisti usūriniams šunims, kurie yra invazinė rūšis 

(Čebėraitė, 2004), konkuruojanti dėl maisto bei galinti 

sukelti grėsmę vietinei šalies faunai (Kauhala kt, 1993). 

Šio darbo tikslas – išnagrinėti rudųjų lapių, usūrinių 

šunų ir barsukų urvų ir urvynų bruoţus. Taigi siekiant 

darbo tikslo sprendţiami uţdaviniai: (1) nustatyti 

inventorizuotų urvų ir urvynų situaciją bei išsiaiškinti 

landų matmenų koreliaciją; (2) nustatyti urvų landų 

ekspoziciją pasaulio šalių atţvilgiu; (3) išanalizuoti urvų 

angų pokyčius per (2014–2016 m.). 

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimui pasirinktas Lietuvoje, Alytaus rajone, esantis 

medţioklės ploto vienetas „Kalesnykai“.  Didţioji dalis 

miškų, priklausančių šiam medţioklės plotų vienetui, 

išsidėstę Alytaus miškų urėdijoje, Kalesnykų girininkijoje. 

Šiuose miškuose gausu drėgnų plotų, nemaţai pelkėtų 

ţmonių retai lankomų teritorijų. 

Prieš atliekant urvų bei urvynų inventorizaciją, 

susipaţįstama su tiriamųjų plėšrūnų urvams būdingais 

poţymiais (1 lentelė). 

 

 
1 lentelė. Barsuko, lapės ir usūrinio šuns išraustų urvų skiriamieji poţymiai (Paltanavičius, 1992) 

Table 1.  Badger, red fox and raccoon dog burrows distinctive features (Paltanavičius, 1992) 

 

 

Gyvūnų 

rūšis 

Landos forma, 

Ir dydis 

Landų 

skaičius 

Išmestos ţemės 

paskleidimo forma 
Kiti poţymiai 

Barsukas 

Aukštis maţesnis uţ plotį, 

didţiausios landos skersmuo – 

45 cm, maţiausios 18 cm. 

Daugiau 

kaip 3 

Pailgas 2,0–2,2 m 

ilgio, 0,6–0,8 cm 

pločio kauburėlis 

Išmestose ţemėse būna takas  – 24–

26 cm pločio griovys. Atliekos 

išmetamos uţ 10 m nuo landos. 

Lapė 

Aukštis didesnis uţ plotį, 

didţiausios landos skersmuo – 

62 cm, maţiausios 19 cm. 

2-3 

Apvalus 2,0–2,8 m 

skersmens, iki 1 m 

aukščio kauburėlis. 

Išmestose ţemėse nėra takų ir 

koridorių, kartais būna ekskrementų, 

maisto atliekų. 

Mangutas 

Plotis didesnis uţ aukštį, 

didţiausios landos skersmuo – 

41 cm, maţiausios – 16 cm. 

1-2 
Paskleista vėduok-

liškai, ilgis – 1,5 m. 

Ant išmestos ţemės takai ne platesni 

kaip 20 cm). „Tualetas“ duobutėje 

arba sename urve 3–4 m nuo landos 

(kartais 10 m ir daugiau). 
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Darbui reikalingi įrankiai: busolė (nustatyti urvų kryptį 

pasaulio šalių atţvilgiu, taip pat įvertinti, kokio nuoţulnumo 

šlaite išrausti urvai), ruletė (urvų angų aukščio ir pločio 

nustatymui), planas (pasiţymėti, kurioje vietoje yra 

aptinkamas urvas ar urvynas), kameros su judesio davikliais 

(stebėti tiriamųjų ţinduolių urvams, kiek ir kokių rūšių 

gyvena viename ar kitame urve ar urvyne, nustatyti jauniklių 

kiekiui), taksoraštis (biotopo bei medyno amţiaus 

nustatymui), medynų ţemėlapis (kvartalo ir sklypo 

nustatymui). 

Urvus galima surasti ir apklausiant medţiotojus, 

miškininkus. Surasti urvai ir jų kolonijos paţymimi plane, 

uţpildoma apskaitos kortelė, kurioje nurodomos 

apibūdinančios savybės: eilės nr., vieta, biotopas, landų 

skaičius, jų forma, aukščio bei pločio parametrai, 

gyvenanti rūšis ir šlaito nuoţulnumas (Pėtelis, 2005). 

Duomenų rinkimas. Tyrimas pradėtas vykdyti 2016 

metų kovo 21 dieną. Tyrimo metu, esant sniego dangai, 

lengviau aptikti rudųjų lapių, usūrinių ir barsukų urvus ar 

urvynus. Visi aptikti urvai paţymimi ţemėlapyje, 

išmatuojami angų aukščiai ir pločiai, kiekvienai angai 

suteikiamas numeris, taip pat nubraiţoma preliminari urvo 

ar urvyno schema. Nustatoma šlaito, kuriame suformuoti 

urvai, nuoţulnumas.  Naudojantis kompasu įvertinama 

kiekvienos angos ekspozicija pasaulio šalių atţvilgiu. 

Pagal ţemėlapyje paţymėtus taškus naudojantis medynų 

planu nustatomas biotopas, augavietė ir medynų amţius 

kuriame inventorizuoti urvai ar urvynai. Pagal visus 

duomenis uţpildoma (2 lentelė) (Padaiga, 1995).

 
2 lentelė. Urvų inventorizacijos kortelė. 

Table 2. Inventory card of caves. 

Urvų inventorizacijos kortelė 001 

_______________________ urėdija_____________________girininkija______kv._____skl. Apskaitos data 

______________ 

1. Biotopas: medyno sudėtis ___________________, amţius _______________, 

skalsumas___________________________, 

augimvietė__________________________________, reljefas________________________________, gretimų sklypų 

trumpas apibūdinimas_______________________________________,  atstumas nuo pamiškės 

_______________________________ 

2. Urvų padėtis ______________________________________________________________(ant kalnelio, šlaite, krante ir 

pan) 

3. Landų charakteristika 

Eil. Nr. 
Landos aukštis 

cm 
Landos plotis cm 

Landos kryptis pasaulio 

šalių atţvilgiu 
Landos būklė 

1.     

2.     

....     

Iš viso landų ___________________vnt., t.t naudojamų ___________________vnt., naujai valytų 

___________________vnt. 

4. Kiti poţymiai 

________________________________________________________________________________________ 

                                  (maisto atliekos, ekskrementai, „tualetai“ ir kt.) 

 

Duomenų sisteminimas. Visi skaitiniai duomenys 

suvedami į Microsoft excel. Koreliacijos, standartinių 

nuokrypių, vidutinių parametro reikšmių, maţiausių ir 

didţiausių parametrų reikšmių atliekamas su 

STATISTICA. Taip pat šia programa naudojant Stjudento 

kriterijų nustatoma patikimumo reikšmė „p“. Galutiniai 

urvų ir urvynų planai braiţomi naudojantis AutoCAD 

grafine automatizuota projektavimo sistema. 

 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Lyginant visų tiriamųjų plėšrūnų aukščio ir pločio 

koreliaciją (2 pav.) gautas determinacijos koeficientas 

R
2
=0.2524. Nustačius koreliacijos koeficientą, kurio 

gautojo reikšmė r=0,502 galima teigti, kad statistinis ryšys 

tarp aukščio ir pločio kintamųjų yra vidutinės koreliacinės 

reikšmės. Taigi galima daryti išvadą, kad tiriamųjų 

plėšrūnų urvų angų aukščio ir pločio priklausomybė nėra 

didelė. 
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2 pav.  Rudųjų lapių, usūrinių šunų ir barsukų urvų landų aukščio ir pločio koreliacija. 

Fig. 2. Width and hight correlation of red foxes, raccoon dogs and badgers burrows. 

 

Tiriamajame medţioklės ploto vienete, 2016 metais, 

viso inventorizuota 20 urvų ir urvynų, kuriuose aptikta 92 

rudųjų lapių, usūrinių šunų ir barsukų landos. Didţiąją dalį 

(83 %) t. y. 76 vnt. sudarė landos, kurios buvo naudojamos 

ir tik 16 angų   (17 %) buvo nenaudojamos. Barsukų landų 

buvo ne vien daugiausiai, jos taip pat sudarė didţiausią 

naudojamųjų landų procentą (84 %) lyginant skirtingas 

ţvėrelių rūšis. Procentiškai, iš tirtųjų ţinduolių, daugiausiai 

nenaudojamų urvų landų turėjo lapės (21%). Nustačius 

urvų ir urvynų landų ekspoziciją pasaulio šalių atţvilgiu 

paaiškėjo, kad daugiausiai tiriamųjų plėšrūnų aptiktos 

landos buvo suformuotos rytų kryptimi, tokių landų buvo 

net 24 (iš viso rasta 92 landos), kas sudaro 26 procentus 

visų rastųjų landų. Taip pat nemaţas kiekis angų buvo 

suformuotos šiaurinėmis kryptimis: į šiaurės rytus- 19 

landų (kas sudaro 21 procentų), šiaurę 16 landų (kas 

sudaro 17 procentų), į šiaurės vakarus 8 landos (kas sudaro 

9 procentus). Galima teigti, kad urvai formuojami angomis 

pakrypę į kylančios saulės pusę tam, kad šiek tiek sušildyti 

urvą. Kadangi Lietuvoje vyrauja pietinių pusių vėjai, tai 

taip pat galėjo įtakoti, kad ţinduoliai rausia urvus su 

landomis pakrypusiomis priešinga vėjams kryptimi. 

Lyginant 2014 metų ir 2016 metų inventorizacijų 

duomenis pastebėta, kad dėl erozijos ir ţinduolių 

naudojimo pasikeitė urvų matmenys. Aukščio vidurkis  

nuo 31,5 cm. padidėjo iki 34,7 cm. Naudojant Stjudento 

kriterijų  išsiaiškinta, kad didėjimo pokytis yra statistiškai 

patikimas, kadangi p=0,04<0,05.  Toks pat lyginimas 

atliktas ir urvų angų pločiams jų vidutinės reikšmės nuo 

33,9 cm. 2014 metais pakito iki 37,0 cm. 2016 metais. 

Tačiau pritaikius Stjudento kriterijų, nustatyta, kad 

didėjimo pokytis nėra statistiškai patikimas, nes 

p=0,07>0,05 

 

Išvados 

 

1. Pagal koreliacijos koeficientą nustatyta, kad 

rudųjų lapių, usūrinių šunų ir barsukų urvų landų aukščio 

priklausomybė nuo pločio nėra didelė. Taip pat 

išsiaiškinta, kad didţiąja dalį (83 %), iš visų 92 

inventorizuotų urvų ir urvų kolonijų, landų sudarė 

naudojami. Daţniausiai savo urvų landas apleidţia lapės, 

kadangi (21 %) jų buvo nenaudojamos. 

2. Tiriamieji plėšrūnai savo landas, dėl vėjo krypties 

bei kylančios saulės spindulių, daţniausiai (26 %) 

formuoja rytų.  Nustatyta, kad  tirtame plote rudosios lapės 

linkę (64 %) apsigyventi atviruose plotuose (ne 

medynuose). Usūriniams šunims tinkamiausia buveinė– 

lapuočių medynuose (50 %) Tinkamiausias (40 %) barsukų 

biotopas tirtame plote yra mišrūs pusamţiai – brandūs 

medynai kur vyrauja eglės.  

3.  Lyginant 2014 m. ir 2016 m. tų pačių urvų ir 

urvų kolonijų landų matmenis nustatyta, kad angų aukštis 

ir plotis dėl erozijos ir naudojimo didėja, tačiau statistiškai 

patikimas (p=0,004) pokytis nustatytas tik aukščiui. 
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Vitas Videika, Renata Špinkytė- Bačkaitienė 
 

Red foxes (Vulpes Vulpes L.) , raccoon dogs (Nyctereutes Procynoides L.) and badgers (Meles Meles L.) caves and caves settlement features, in 

huntng area „Kalesnykai“. 
 

Summary 

 
Study was carried out in Alytus district in the hunting area "Kalesnykai“. Work was aimed to inventory red foxes (Vulpes vulpes L.), raccoon dogs 

(Nyctereutes Procynoides L.) and badgers burrows and find out it regularities. Because of the wind side and rising sun burrows usually was directed at 

the side of east. Normally red foxes set their burrows at the open, calm places, while raccoon dogs and badgers set their caves in the forest stand. Using 
Student t-test was proved that burrows height upward trend for several years is statistically reliable. 

Red foxes (Vulpes vulpes L.) and raccoon dogs (Nyctereutes Procynoides L.), badgers (Meles meles L.), caves, burrows  
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