
 

Daugiau nei vien urvinis 

 
Noriu padėkoti Vitalijui Kuzaviniui, Domicelei Kuzavinienei, Jonui Tamulevičiui, Alfredui Seibučiui,     

a/a Petrui Urbeliui, Antanui Daineliui (jaunesniajam), Birutei Valienei, Kristinai Milkeraitytei, Gintautui Mateikai, 

Edmondui Malūkui, Ute Becker (Klaus Diter Schieler dukrai) už suteiktą informaciją ir nuotraukas.  

 

Pirmieji vokiečių medžiokliniai terjerai į buvusią Tarybų Sąjungą buvo atvežti 1972 metais. Juos iš 

Vokietijos Demokratinės Respublikos (toliau – VDR) atvežė А. С. Блистанов, kuris po to juos perdavė į 

Калужское охотхозяйство. Buvo atvežti Sherry von Richebach, Enke von Wolziegee-See, Dina von Gochlise. 

Taip pat iš VDR A. Лыков atsiveža Inka von Fürstentall.  

 

Александр Сергеевич Блистанов buvo pirmasis jagterjerų veisėjas Tarybų Sąjungoje. Jis taip pat pirmasis Tarybų 

Sąjungoje Labradoro retriverių veisėjas. Jo veisimo šunys vardo gale turėjo priedą БАС – trumpinis nuo 

Блистанов Александр Сергеевич (pvz., Vesta – BAS, Rikis – BAS). Šis žmogus buvo biologas, medžioklės 

žinovas, kinologas, veisėjas (ne tik šunų, bet ir naminių paukščių). 1977–1989 metais vadovavo Приокско-

Террасный draustiniui. 

Pavyko surasti šių pirmųjų jagdterjerų kilmę ir jų protėvių darbines savybes. Kaip matote, šunys buvo įvežti 

su geromis įvairiapusėmis darbinėmis savybėmis. Ir tie mitai, kuriami šuninininkų apie tai, kad vokiečiai „pakišo“ į 

Tarybų Sąjungą jagdterjerus su prasta psichika, neteisybė.  

 

 

 

 

 

 

 

Sherry von Richebach 

Dick von Niderbusch 

23295 

∩  \\ ⁄⁄   

 

Arko von dem Wolfkuhle 

20547 

∩   ⁄ \  

 

Alf von Buchhorst 

55048  ∩  ⁄  \\   

Dachsgräbers Bessy 

13763    ∩  ⁄  \  

Hussa von Schwarzhorn 

13559 

∩  \  

 

Astor von Zein 

56028    ∩  ⁄  \     : 

Asta von Birkengrund 
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Puikiai 

2 II° su lape 

Калужское 

охотхозяйство 

8781   ∩  ⁄  \      

Lissy von Richebach 

23427 

∩  ⁄  \   

 

Adar Ruzak 

203      

∩  ⁄  \    

Erik Albertov   Cilp 75/63 

Aida z Reckova 

 62/64 

Anka von Königswalde 

21761      ∩  ⁄  \\   

Dachsgräbers Gaudhi 

20717      ∩  \\  ⁄⁄   

Dolli von Köthenwald 

20534     ∩  \  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enka von Wolzieger-See 

Калужское 

охотхозяйство 

Labai gerai 

2 III° su lape 

Astor von Jägerberg 

24729 

∩  \  ⁄⁄   

Saujägers Bissig 

21153  1028 

∩  \  ⁄⁄  

Saujägers Anick 13989    

∩  ⁄  \\   

Saujägers Keibe    56065 

 ∩  \  ⁄⁄   

Lissi von Gohlitz 

22686 ∩  \  ⁄    

Saujägers Drauf  21495 1021 

∩  \  ⁄⁄   

Distel von Gohlitz-See  20582 

∩ \  

Bessi von Wolzieger-See 

24379 

∩    >  ⁄  

Basko von 

Drobscher 

22862 1057 

∩  \\  ⁄⁄   

Saujägers Urban 20333 1011 

∩  \  ⁄⁄   

Petzi von Spring  21720 1033 

∩   \  ⁄⁄   

Dachsgräbers 

Kobra 

21473 

∩  \   

Negus von Schlesierland 

14861 1006  ∩  \  ⁄⁄   

SaujägersOtter 13944 

∩ >  ⁄  \\   

Taip pat tuo pačiu metu į Суражский лесной заповеднник (Briansko sritis) taip pat atvežta keletas 

jagdterjerų: Illo von Fünetal, Schwarzkittels Lump ir Bessi von Windmühleberg.  



 

 

 

 

 

Illo von Fünetal 

Суражский 

лесной 

заповеднник 

Dik von Niderbusch 

23295 

∩  \\  ⁄⁄    

Arko von dem Wolfkuhle 

20547 

∩  ⁄  \     

Alf von Buschxorst 

∩  ⁄  \\   

Dachsgräbers Bessy 

13763  ∩  ⁄  \     

Hussa von Schwarzhorn 

13559 

∩  \    

Astor von Zein 

56028   ∩  \  : 

Asta von Birkengrund 

8781   ∩  ⁄  \     

Borste von Grabenstrom 

21916 

∩  \  : 

Ajax von Fischkaus 

20023 

∩  ⁄  \\   

Saujägers Ullo 

55029         ∩  ⁄  \     

Tundel Zundia 

13510         ∩  ⁄  \     

Saujägers Kaide 

56065 

∩ >  \   

Fafner Wildejagd 

9276 P. Sgr. ∩ – ⁄  \\     

Gabi von Wehrmachttall 

11401   P. Sgr. ∩ ⁄  \   

 

Schwarzkittels Lump 

45170 

Суражский лесной 

заповеднник 

∩  \   

Aksel Diustern   23928 

∩  \  ⁄   

Dachsgräbers Rocker     22381        ∩  \  ⁄  

Bella von Kaimkopf   22772    ∩  \   

Schwarzkittels Fanni   23670 

∩  \\  ⁄⁄    

Ass Raufbold   20013         ∩   ⁄  \\   

Lerche von Forsthaus    21865     ∩  \  ⁄    

 

 

Bessi von Windmühleberg 

Суражский лесной 

заповеднник 

Dachsgrabers Bill 

23477   ∩  \  ⁄   

Dago von Wolfbruch      22384     ∩  \  ⁄   

Dachsgräbers Rolle       22383      ∩  \  ⁄   

Dachsgrabers Muks 

21770     ∩   \  ⁄   

Negus von Schleziland      14861     ∩  ⁄  \\   

Saujägers Oper     13944       ∩   ⁄  \\   

 



 Paaiškinimai ženklams (VDR ženklai): 

 ∩ – bandymų metu išbandytas šuns darbas urvuose; 

 ⁄ – bandymų metu šuns piktumas (aršumas) plėšrūnui įvertintas 4 balais; 

 ⁄⁄ – dviejuose skirtinguose bandymuose šuns piktumas (aršumas) plėšrūnui įvertintas 4h balais; 

 \ – sekant pėdsaku skalija; 

 \\ – dviejuose skirtinguose bandymuose už skalijimą sekant pėdsakais įvertintas 4 balais; 

– – suradęs negyvą žvėrį anonsuoja lodamas ir už tai įvertintas 3 ir daugiau balų; 

: – dvi sėkmingos paieškos pėdsaku daugiau kaip 300 m ilgio ir ne mažiau kaip 3 valandų senumo arba 

viena virš 500 m ilgio padidinto sunkumo, pvz., nakties senumo; 

 – bandymų metu įvertintas diplomais; 

P. Sgr. – bandymų nugalėtojas. 

Суражский лесной заповеднник nuo Schwarzkittels Lump ir Bessi von Windmühleberg gimė Prima, o nuo 

Primos ir Illo von Fünetal gautas Gansas (gimes 1975 m.), kurį į Lietuvą atsivežė Viktoras Valius. Tuo pat metu 

Antanas Dainelis į Lietuvą iš Калужское охотхозяйство atveža brolį ir seserį, gimusius 1975-07-20 Rikį-BAS 

(savininku tampa Alfredas Seibutis) ir Vestą-BAS (savininku tampa Jonas Tamulevičius) tėvas: Sherry von 

Richebach, o motina Enka von Wolzieger-See. Tai ir buvo pirmieji vokiečių medžiokliniai terjerai Lietuvoje.  

 Veisiant pirmuosius jagdterjerus Lietuvoje, kaip iš išvedant veislę Vokietijoje (Hans Heck vada), buvo 

naudotas kraujomaišos (artimos įvaisos) metodas. Lietuvoje 1975 metais buvo tik 3 šios veislės atstovai. Vestą-

BAS buvo sukergta su broliu Rikiu-BAS ir gimė 5 šuniukai. Tai ir buvo pirmoji jagdterjerų vada Lietuvoje. Iš šios 

vados yra ir akademiko Alfonso Merkio Mika, turėjusi eksterjero įvertinimą puikiai ir daug lauko bandymų 

diplomų. Vėliau Vesta–BAS buvo sukergta su Gansu iš šios vados Algimanto Pališkio Džimas (eksterjero 

įvertinimas: l. gerai, lauko bandymų diplomai: 2-Iº, 4-IIº, 3-IIIº) 

 

 

Viktoro Valiaus Gansas (eksterjero įvertinimas: puikiai, lauko bandymų diplomai: 2-Iº šernas, 2- IIº šernas, 

IIIº lapė) 



 

Viktoras Valius 

 

Viktoro Valiaus Ganso kilmė 



 

Jonas Tamulevičius su Vesta-BAS medžioklinių šunų parodoje 

 

 

Pirmoji vokiečių medžioklinių terjerų vada Lietuvoje 



 



 

 

 

 

 
 



 
Alfredo Seibučio Rikis-BAS 

 

Jau 1977 m. gruodžio 11–13 d. šalia Maskvos vykusiose II–osiose Sąjunginėse urvinių šunų varžybose į 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos komandos sudėti buvo įtraukti 2 jagterjerai: J. Tamulevičiaus Vesta-BAS ir 

A. Dainelio Era. Tai buvo vokiečių medžioklinių terjerų pirmasis išėjimas į visuomenę, debiutas Tarybų Sąjungoje. 

Šiose varžybose kiekvieną komandą sudarė 10 šunų, o įskaiton buvo traukiami septynių geriausiai pasirodžiusių 

rezultatai, bet tik tų, kurių darbas įvertintas diplomais. Nieko gero nežadėjo varžybų pradžia. Nė vienas iš dviejų 

pirmąją dieną „rungtyniavusių“ Lietuvos komandos šiurkščiaplaukių foksterjerų negavo diplomų. Antrą dieną į 

ataką buvo mesta temperamentingoji jagdterjerė Era. Tačiau ir jai nepavyko iškovoti diplomo. Pakvipo didele 

nesėkme. Tačiau vėliau situacija pradėjo keistis. Vienas po kito Lietuvos komandos šunys pradėjo pelnyti 

diplomus. Daugiausia balų komandai surinko vilniečio J. Tomulevičiaus Vesta-Bas ir anykštėno A. Žibučio 

šiukščiaplaukis foksterjeras Redis. Abu pelnė II laipsnio diplomus. Beje Vestos-Bas balsas buvo įvertintas 5 balais, 

o tai reta tokio rango varžybose ir dar jagterjerui. Įleidus į urvą anykštėno A. Žibučio šiukščiaplaukį foksterjerą 

Redį, teisėjams iš karto atsirado papildomo darbo, teko keletą kartų traukti jį iš urvo kartu su lape. Deja, ne už tos 

vietos, kaip reikalaujama taisyklėse. Redis persekiojo lapę, lipte prilipęs prie jos uodegos ir ši neturėjo galimybės 

atsukti jo pusėn tą „reikiamą vietą“. Tik ši aplinkybė ir priverė jį tenkintis II laipsnio diplomu. Lietuvos medžiotojų 

ir žvejų draugijos komanda užėmė II vietą šiose prestižinėse varžybose, aplenkusi Rusijos Federacijos, Ukrainos 

komandas, pralaimėjusi tik varžybų šeimininkams Karinės medžiotojų draugijos komandai. Taigi pirmąją vietą 

užėmė Karinės medžiotojų draugijos komanda – 691 balas (3-Iº ir 4- IIº diplomai). Lietuvos medžiotojų ir žvejų 

draugijos komanda – 578 balai (2- IIº ir 5- IIIº diplomai), Ukrainos komanda – 570 (2- Iº, 2- IIº ir 2- IIIº diplomai), 

Rusijos Federacijos – 552 (1- Iº, 3- IIº ir 2- IIIº diplomai). O štai kokį indėlį į Lietuvos komandos sąskaitą įnešė jos 

dalyviai: A. Žibučio (Anykščiai) šiurkščiaplaukis foksterjeras Redis – 92 balai, IIº diplomas, J. Tomulevičiaus 

(Vilniuis) jagdterjerė Vesta-BAS – 85 balai, IIº diplomas, P. Mikalausko (Tauragė) šiurkščiaplaukė foksterjerė 

Žulka – 85 balai, IIIº diplomas, J. Kriuko (Panevėžis) šiurkščiaplaukė foksterjerė Čita – 79 balai, IIIº diplomas, B. 

Luko (Kaunas) trumpaplaukis taksas Pifas – 78 balai, IIIº diplomas, P. Čaikovskio šiurkščiaplaukis foksterjeras 

Džekis – 76 balai, IIIº diplomas ir P. Petrausko (Vilnius) trumpaplaukis taksas Garsas – 73 balai, IIIº diplomas. 

Individualioje įskaitoje startavęs D. Gomolickojo (Šalčininkai) šiurkščiaplaukis foksterjeras Bimas pelnė 76 balus 

ir IIIº diplomą.  



 
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos komanda II – osiose Sąjunginėse urvinių šunų varžybose 1977 metais.  

 

Antano Dainelio Era  kilmė 

 

Era 

Antanas Dainelis 

L. gerai 

3-Iº š, 2-IIº, 2- IIIº 

LYR 

V. S. Smirnov 

Sherry von Richebach 

Inka von Fürstentall 

ČENA 

G. K. Kazakov  

Sherry von Richebach 

Enka von Wolzieger-See 



 

 
Antano Dainelio Era  



 

 Antanas Dainelis medžioklinių šunų parodoje (centre). Pirmas iš dešinės Kęstutis Milkeraitis su jagdterjere 

Mina. 

Pirmiesiems jagterjerų veislės atstovams parodžius puikias darbines savybes urvuose, Lietuvoje šių šunų 

pradėjo sparčiai daugėti. Pvz., 1979 metais Vilniuje surengtoje pirmojoje zoninėje medžioklinių šunų parodoje 

dalyvavo 29 vokiečių medžiokliniai terjerai, o tai dvigubai daugiau negu 50-ojoje jubiliejinėje Maskvos 

medžioklinių šunų parodoje. Taip pat Lietuvos medžiotojai šios veislės šunis propagavo ir kitose Tarybų Sąjungos 

respublikose: 1979 metais Kijeve vykusioje XI Ukrainos medžioklinių šunų parodoje dalyvavo 7 medžiotojai su 

jagterjerais iš Lietuvos.  

Vokiečių medžioklinių terjerų skaičius Lietuvoje 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

3 9 20 32 82 169 293 370 414 477 489 573 576 586 651 673 692 538 478 

  

 Labai didelę įtaką Lietuvos medžioklinei šunininkystei ir vokiečių medžioklinių terjerų veislei Lietuvoje 

turėjo Adolfas Kuzavinis, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Respublikinės tarybos Medžioklės skyriaus 

medžioklės žinovas – atsakingas už medžiokline šunininkyste. 



 

          Adolfas Kuzavinis 1974–1994 m. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Respublikinės tarybos Medžioklės 

skyriaus medžioklės žinovas– atsakingas už medžiokline šunininkyste.Dar vaikas kartu su tėvais ištremtas į Sibirą. 

Tremtyje baigė Irkutsko žemės ūkio instituto Medžioklėtyros fakultetą ir įgijo medžioklės žinovo specialybę. Pagal 

įgytą specialybę dirbo medžioklės ūkyje Irkutsko srityje. 1971 metais grįžto į Lietuvą. Dirbo Lietuvos medžiotojų 

ir žvejų draugijos Šalčininkų skyriuje medžioklės žinovu, vėliau Jovariškų zoofermos direktoriumi. Nuo 1974 metų 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Respublikinės tarybos Medžioklės skyriaus medžioklės žinovas, kinologas. 

Adolfas Kuzavinis pats augino, veisė, naudojo medžioklėje ir visaip propagavo jagdterjerus. Žinomiausi iš jo 

jagterjerų buvo Dike ir Migla.  

 

1975–1988 metų periodą rašytojas Edmondas Malūkas pavadino Lietuvos medžioklinės šunininkystės 

,,aukso amžiumi‘‘. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Respublikinės tarybos Medžioklės skyrius, 

vadovaujamas Petro Urbelio, be kitų medžioklės reikalų skyrė labai daug dėmesio ir medžioklinei šunininkystei. 

Prie Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pradėjo veikti Medžioklinės šunininkystės komisija. Rekonstruotas 

Jovariškių medžioklinių šunų veislynas. Pradėta reguliariai rengti medžioklinių šunų parodas ir bandymus, 

varžybas. Jų nuolat daugėjo. Tuometinė labai didelė naujovė buvo medžioklinių šunų apskaitai ir jų pasiekimų 

fiksavimui, sistematizacijai pradėtos naudoti perfokortos. Parengiama eilė dokumentų, reglamentuojančių 

medžioklinę šunininkystę: parodas, lauko bandymus, varžybas, veislinį darbą. Pvz., 1978 m. pirmą kartą Tarybų 

Sąjungoje parengiamos medžioklinių šunų bandymų su šernu aptvare, urvinių šunų bandymų su bebrais, 

medžioklinių šunų kraujo pėdsakų bandymų taisyklės. Užmezgami kontaktai su kitų Sovietų Sąjungos respublikų ir 

kitų šalių (pvz., VDR, Vengrijos, Lenkijos) medžiotojų organizacijomis šunininkystės klausimais.  

 



 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Respublikinės tarybos Medžioklės skyriaus viršininkas Petras Urbelis 

(dešinėje) ir šio skyriaus medžioklės žinovas Petras Kanapienis, statant Jovariškių medžioklinių šunų veislyno 

tvorą. 

 

Prie Jovariškių medžioklinių šunų veislyno dirbtinių urvu. Pirmas iš kairės Antanas Dainelis, centre Petras Urbelis. 



 

 

 

Urvinių šunų bandymai su bebrais. Pirmas iš kairės Algimantas Pališkis, penktas iš kairės akademikas Alfonsas 

Merkys su jagterjere Mika, pirmas iš dešinės Adolfas Kuzavinis.  

 

 



Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijoje tuo metu buvo sukurta ištisa medžioklinės šunininkystės įrenginių 

infrastruktūra.  

 

 

 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Vilniaus medžioklės ir žūklės ūkio bazėje Daukšiuose. Ūkio 

direktorius Kęstutis Milkeraitis rengia savo jagdterjerę Miną. 

 

 



 

 
 

 

 
Adolfas Kuzavinis Respublikinėje medžioklinių šunų parodoje Kaune, Zuikinėje. 

 



 
Adolfas Kuzavinis medžioklinių šunų varžybose. Antras iš dešinės asistentas Vytautas Tamošiūnas. 

 

 
     Adolfas ir Vitalijus Kuzaviniai medžioklinių šunų parodoje. 

Adolfo Kuzavinio sūnus Vitalijus taip pat nuėjo tėvo pėdomis. Su pagyrimu baigė BCXИЗO (Visąsąjunginį 

žemės ūkio institutą Maskvoje) Medžioklėtvarkos fakultetą ir įgijo biologo su medžioklėtvarkos specializacija 

specialybę. Ilgus metus vadovavo Jovariškų medžioklinių šunų veislynui. I kategorijos kinologas-ekspertas. 



Taip pat augino, veisė, naudojo medžioklėje jagdterjerus.  

 

Vitalijus Kuzavinis teisėjauja IV lietuvių skalikų parodoje Plungėje 1987 metais. 

 

I kategorijos kinologai ekspertai Algimantas Pališkis ir Vitalijus Kuzavinis teisėjauja urvinių šunų bandymuose 

Jovariškėse. 



 

Vitalijus Kuzavinis ir Algimantas Pališkis su jagdterjerais medžioklinių šunų parodoje. 

 

I kategorijos kinologai ekspertas Algimantas Pališkis taip pat paliko gilų pėdsaką Lietuvos jagterjerų 

istorijoje. Buvo didelis jagterjerų veislės šunų entuziastas ir propaguotojas. Žinomiausias jo jagterjeras Džimas 

(eksterjero įvertinimas: l. gerai, lauko bandymų diplomai: 2-Iº, 4-IIº, 3-IIIº), kurio tėvas V. Valiaus Gansas, o 

motina Era-A. Dainelio. Labai gaila, bet A. Pališkio medžioklinės šunininkystės archyvo neišliko.  

 Milžinišką įtaką jagterjerų skaičiui Lietuvoje (taip pat kitų veislių, pvz., Lietuvių skalikų) padarė Jovariškių 

medžioklinių šunų veislynas.  

 



1956 metais prie Jovariškių zoofermos įsteigtas medžioklinių šunų veislynas. Vietoj medinio, 1974 metais 

pradėtas, o 1975 metais baigtas statyti naujas mūrinis pastatas su 50 voljerų (35 voljerai pagrindinei bandai, 10 

voljerų remontinei bandai ir 5 atsarginiai voljerai) ir 6 voljerų izoliatorius. 1978 m. kovo 30 d. Lietuvos medžiotojų 

ir žvejų draugijos Respublikinės tarybos Prezidiumo nutarimu buvo priimtas sprendimas Jovariškėse įkurti 

Respublikinę medžioklinių šunų lauko bandymų stotį, kurioje medžiotojai galėtų apmokyti savo šunis ir išbandyti 

darbines savybes. Įrengiami dirbtiniai urvai ir 25 ha voljeras šernams, laikomi žvėrys ir paukščiai šunų mokymams. 

Jovariškėse vykdavo bandymai ir varžybos. Pagal Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Respublikinės tarybos 

prezidiumo 1985 m. birželio 12 d. nutarimą Jovariškių medžioklinių šunų veislyne, be kitų veislių medžioklinių 

šunų, buvo laikoma 10 jagdterjerų (2 šunys+8 kalės).  

 
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Respublikinės tarybos prezidiumo 1985 m. birželio 12 d. nutarimo 

1 priedas. 

Kiekvienais metais Jovariškių medžioklinių šunų veislynas realizuodavo Lietuvos ir visos Tarybų Sąjungos 

medžiotojams nuo 30 iki 140 įvarių medžioklinių veislių šuniukų. 1983 m. veislynas dalyvavo ВДНХ 

(Visąsajunginėje liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje) ir įvertintas Iº diplomu. Veislyno reikmėms 

reikalingų medžioklinių šunų veislių reproduktoriai buvo ieškomi kitose TSRS respublikose, įsigijami ir vežami į 

Jovariškes.  

 

Jovariškių medžioklinių šunų veislyno realizuotu šuniukų skaičius: 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

39 27 25 ??? 80 ??? 29 72 ??? 89 125 74 ??? 105 ??? 133 ??? 53 ??? ??? 

???- nėra duomenų.  

 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir sumažėjus šuniukų paklausai veislynas buvo uždarytas. 



 
Jovariškių medžioklinių šunų veislyne. 



 
Jovariškių medžioklinių šunų veislyne. 

 

 
Jovariškių medžioklinių šunų veislyne. 

 

 

 

 

 

 



 
Jovariškių medžioklinių šunų veislyne. 

 

 
Jovariškių medžioklinių šunų veislyne. 



 

 
Jovariškių medžioklinių šunų veislyne mokomi šunys. 

 
Jovariškių medžioklinių šunų veislyne mokomi šunys. 

 

 



 
Medžioklinių šunų bandymai Jovariškėse 

 

 Ženklų pėdsaką Lietuvos jagdterjerams padarė tuometinio Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos 

Respublikinės tarybos pirmininko Marijono Kielos (1974–1986) jagdterjeras Irrys z Szerskiego Boru, šeimininko 

vadinamas Pokliumi (eksterjero įvertinimas – puikiai, lauko bandymai – 2-Iº, 2-IIIº). Šį šunį Marijonui Kielai 

padovanojo tuometinis Lenkijos medžiotojų draugijos pirmininkas Jerzy Krupka.  

 

 
Jerzy Krupka. 1970–1983 metais Lenkijos medžiotojų draugijos pirmininkas. 

Marijonas Kiela. 1974–1986 metais Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Respublikinės tarybos pirmininkas. 

 

 



 

 
 

Poklius (Irrys z Szerskiego Boru) buvo labai daug naudojamas kergimui Jovariškių medžioklinių šunų veislyne su 

jadterjerėmis Čiunčia ir Anci.  



 
Čiunčia 

 

Čiunčia 

Jovariškių medžioklinių šunų 

veislynas 

Ekst. puikiai 

L. b. dipl. Iº, IIº, IIIº 

Sherry von Richebach Dick von Niderbusch 

23295 

∩  \\ ⁄⁄   

Lissy von Richebach 

23427 

∩  ⁄  \   

Inka von Fürstentall Etcel von Rotdam 

∩  \\ ⁄⁄   

Anke von Műlenhof 

∩   \  ⁄   

 

Anci 

Jovariškių medžioklinių šunų 

veislynas 

Ekst. puikiai 

L. b. dipl. IIº, IIIº 

Sherry von Richebach Dick von Niderbusch 

23295 

∩  \\ ⁄⁄   

Lissy von Richebach 

23427 

∩  ⁄  \   

Inka von Fürstentall Etcel von Rotdam 

∩  \\ ⁄⁄   

Anke von Műlenhof 

∩   \  ⁄   

 

1981 metais Tarybų Sąjungoje parengiamas jagdterjero vertinimo parodose standartas. Tačiau jis į daugelį 

klausimų, iškylančių vertinant šiuos šunis parodose, nedavė, taip pat įvairūs teisėjai įvairiai interpretavo standarto 

nuostatas ir kildavo daug ginčų. 1982 metų pradžioje Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Medžioklės skyriaus 



viršininkas Petras Urbelis parengia ir išsiunčia raštą į Vokietijos Demokratinės Respublikos Žemės ūkio ministeriją 

su kvietimu atvykti į Lietuvą jagdterjerų veislės ekspertą ir išaiškinti jagterjerų vertinimo subtilybes. Į Lietuvą 

atvyksta VDR vedantis jagdterjerų veislės ekspertas Klaus Diter Schieler ir 1982 m. rugsėjo 4 d. Kaune vykusioje 

XII respublikinėje medžioklinių šunų parodoje surengia parodomąjį jagdterjerų vertinimą su komentarais ir 

paaiškinimais. Šiame vertinime, be Lietuvos teisėjų, dalyvavo ir Latvijos teisėjai. Vertinimui buvo pristatyta 152 

jagdterjerai (rekordinis skaičius). Iš jų įvertinta: puikiai – 3, labai gerai – 82, gerai – 4, patenkinamai – 66. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
K. Geiβler nuotrauka (imta iš „Unsere Jagd“ 1985, Nr. 1). 

Iš dešinės pirmas Petras Urbelis, antras Klaus Diter Schieler 

  

1984 m. rugsėjo 22 ir 23 dienomis Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos Medžioklės 

skyriaus viršininkas Petras Urbelis ir vertėjas Albertas Pečiūkėnas stebi VDR Magdeburgo apskrityje šalia Klötze 

vykusias VDR jagdterjerų kompleksines varžybas. Varžybų vyr. teisėjas Gerhard Maasch ir teisėjai Klaus Diter 

Schieler ir Stefan Lange. Varžybose dalyvavo 22 dalyviai. Varžybų metu buvo įvertinti: 3 dalyviai – Iº diplomais, 

7 dalyviai – IIº diplomais ir 4 dalyviai – IIIº diplomais, 8 dalyviai neįvertinti. Varžybų nugalėtoja tapo „Nixe vom 

Buchhorst“ surinkusi 273 balus, vedlys Paul Schroder, 2 vietą su 265 balais taip pat kalė „Birke vom Dassegrund“, 

vedlys Herbert Nitz, ir 261 balų 3 vietą užėmė patinas Eiko vom Esche Teich“, vedlys Hans-Peter Buchwald.  

Varžybų metu susipažįsta su VDR medžioklinės šuninkystės centrinės būstinės vadovu (Zentralstelle fon 

Jagdhundewesen DDR) Dr. Gisbert Röhler ir jo pavaduotoja Iris Dagmar Scheeler. 

 



 

 
Iš dešinės į kairę: Alberta Pečiūkėnas, Petras Urbelis, Klaus Diter Schieler. 

 
Iš kairės į dešinę: Albertas Pečiūkėnas, Iris Dagmar Scheeler, Dr. Gisbert Röhler, Petras Urbelis 



 
K. Geiβler nuotraukus (imta iš „Unsere Jagd“ 1985, Nr. 1)  

Viduryje Iris Dagmar Scheeler. 

 

Tarp Lietuvos ir VDR medžioklinės šunininkystės kinologų užsimezga graži draugystė. 

1983 m. lapkričio 17 d. Kaune surengiami parodomieji mokomieji jagdterjerų lauko bandymai pagal VDR 

galiojančią kompleksinių lauko bandymų programą, kuriuos veda ir teisėjauja Klaus Diter Schieler. Dalyvavo 9 

jagdterjerai iš Vilniaus, Kauno, Tauragės, Raseinių Joniškio, Varėnos. Įvertinti diplomais: I° – 3, II° – 2, III° – 2. 

1984 metų „Mūsų gamtos“ žurnalo Nr. 1 ir Nr. 2 paskelbiamas straipsnis „Ką turi mokėti jagdterjeras“, kur 

aprašomi VDR jagdterjerų kompleksinių bandymų reikalavimai.  

1985 m. rugsėjo 28 d. Kaune surengiama respublikinė dratharų ir kurtscharų paroda, kurioje teisėjauja Dr.  

Gisbert Röhler. Dalyvavo 42 šunys. Įvertinta: puikiai – 1 (kurtscharas), labai gerai – 15, gerai – 4, patenkinamai – 

22.  

1985 m. rugsėjo 26–28 dienomis Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos Medžioklės 

skyriaus viršininkas Petras Urbelis, Vilniaus medžioklės ir žūklės ūkio direktorius Kęstutis Milkeraitis ir vertėjas 

Albertas Pečiūkėnas stebi VDR Jene vykusias urvinių šunų kompleksines varžybas. Varžybose dalyvavo 51 šuo: 

26 vokiečių jagdterjerai, 15 šiurkščiaplaukių taksų, 2 ilgaplaukia taksai, 4 foksterjerai ir 4 valų terjerai. 47 iš jų 

buvo įvertinti: 26 dalyviai – Iº diplomais, iš jų: 16 jagdterjerų, 6 šiukšiaplaukiai taksai, 1 ilgaplaukis taksas ir 2 

valų terjerai, IIº diplomais – 15 dalyvių, iš jų: 5 jagdterjerai, 7 šiukšiaplaukiai taksai, 2 foksterjerai ir 1 valų 

terjeras. Neįvertinti 2 jagdterjerai, 1 šiukšiaplaukis taksas, 1 ilgaplaukis taksas ir 1 valų terjeras. Pirmą vietą ir 1985 

metų VDR čempionu ir 1985 metų VDR čempionu vokiečių medžioklinių terjerų veislėje tapo Axel vom 

Wisentastollen, vedlys Siegfried Blöthner. Antrą vietą vokiečių medžioklinių terjerų veislės kalė Anka vom 

Drömlingsmoor, vedlys Günter Krusche. Trečia vieta nebuvo suteikta. Teisėjavo:  terjerus: Klaus Diter Schieler, 

Hans Leue ir Stefan Lange, taksus: Horst Erurt Hahn, Andreas Dietl ir Ralph Fischer.  

 



1986 m. birželio 21 d. Kaune vykusioje respublikinėje XIV medžioklinių šunų parodoje teisėjavo VDR ekspertai: 

taksų ringe – Horst Erurt Hahn, vertinti 20 šunų, jagdterjerų ringe – Klaus Diter Schieler, vertinta 79 šunys, 

dratharų ir kurcharų ringe – Iris Dagmar Scheeler, vertinta 17 kurtscharų ir 13 dratharų.  

 
1986 m. VDR medžioklinės šunininkystės ekspertai ekskursijoje po Vilniaus universitetą.  

Iš kairės Klaus Diter Schieler, Danutė Vagoraitė, Iris Dagmar Scheeler, Albertas Pačiūkėnas, Horst Erurt Hahn, 

Dr.  

Gisbert Röhler. 

1988 m. rugsėjo 11 d. Kaune vykusioje XV respublikinėje medžioklinių šunų parodoje taip pat teisėjavo VDR 

ekspertai: taksų ringe – Horst Erurt Hahn, vertinta 32 šunys, jagdterjerų Klaus Diter Schieler, vertinta 94 šunys. 

Jagdterjerų ringe asistuoja ir 2 kategorijos teisėjas V. Tamošiūnas.  

 



 
Klaus Diter Schieler vokiečių medžioklinių terjerų parodoje 1988 metai VDR.  

 

Kad ir kaip gražiai Lietuvos medžioklinės šunininkystės kinologai bendradarbiavo su Vokietijos kinologais, kurie 

propagavo universalų jagterjerų (taip pat paukštinių šunų) naudojimą ir jų darbinių savybių vertinimą ir šunų 

veisimui atranką, bet nieko pakeisti negalėjo. Medžioklėje ir medžioklinėje šunininkystėje, kaip ir visose kitose 

srityse, visas sąlygas diktavo Maskva. Taisyklės priimdavo TSRS Žemės ūkio ministerijos Visąsajunginė 

kinologinė taryba ir įsakymu tvirtindavo TSRS Žemės ūkio ministerijos Gamtos apsaugos, draustinių, miškų ir 

medžioklės ūkių vyriausioji valdyba. Todėl atkūrus Lietuvos nepriklausomybę iškart buvo parengtos ir 1992 m. 

vasario 27 d. Lietuvos medžiotojų ir žvejų tarybos prezidiumo nutarimu patvirtintos Paukštinių ir urvinių šunų 

kompleksinių bandymų taisyklės.  



 

 
 

Išpopuliarėjus jagdterjerams Lietuvoje medžiotojai pradėjo vežtis jagdterjerus iš kitų šalių:  

K. Peniuta – Ajak vom Vredeland, A. Dainelis – Džingo Gal, V. Valius –Strauchjägers Rauch, A. Simonavičius 

Cuno vom Werablick.  

 Vokiečių medžioklinis terjeras yra mažas universalus medžioklinis šuo, kurio stiprybė ir pranašumas – 

„darbas urve“. Tačiau Lietuvoje ir kitose post ar ex sovietinėse šalyse vokiečių medžioklinis terjeras yra 

asocijuojamas su nevaldomu, agresyviu isteriku ir psichopatu, pasiruošusiu įsikibti į bet ką. Aklai ir beprotiškai 

puolantis viską, kas gyva, nepriklausomai nuo dydžio. Tam yra kelios priežastis: 

1. Bandymų taisyklės. Pakliuvę į tuometinę Tarybų Sąjungą iš universalios medžioklinių šunų veislės šie 

šunys tapo tik urviniais. Tėvynėje šį veislė buvo sumanyta kaip universali, bandymų taisyklės ir sistema parengti 

taip, kad būtų atrinkti šunys ir kales su geriausiomis universaliomis darbinėmis savybėmis tolesniam veisimui. 

Nevaldomo, isteriško ir agresyvaus šuns neparuoši lėtam, nuosekliam sekimui sužeisto žvėries kraujo pėdsaku, 

neparengsi preciziškam aportavimui. Pakliuvę į Tarybų Sąjungą jagdterjerai buvo pradėti bandyti pagal rusišką 100 

balų bandymų sistemą. Šiaip visame pasaulyje bandymų sistema kuriama šunų veislei ar veislių grupei, 

priklausomai nuo to, kuria linkme veislę norima vesti. Rusiška (skirtingai nuo viso pasaulio) bandymų sistema 

atvirkščiai – orientuota į medžioklės objektą (pvz., Правила испытаний охотничьих собак по водоплавающей 



птице). Palyginkime rusiškas urviniams šunims skirtas bandymų taisykles su vokiškomis jagdterjerų veisimui 

atrinkti bandymų taisyklėmis. Matote, kokia proporcija tarp agresinių (pavadinkime juos taip) ir neagresinių. 

Rusiškos taisykles parengtos taip, kad aukštus įvertinimui gauna tik šunys, turintis labai didelę agresiją, ir jose 

labai mažai skiriama dėmesio valdomumui ir paklusnumui. O tokio, manyčiau, vieno svarbiausio medžiokliniams 

šunims vertinimo kriterijaus kaip uoslė net nėra. Piktas šuo, kurio aršumas pereina į beprotiškumą, bandymų metu 

įleistas į urvą, po kelių minučių žvėrelio persekiojimo pereina į kontaktą ir sugriebia žvėrelį už gerklės, yra 

įvertinamas I laipsnio diplomu. Ir tai jam atveria kelią į veisimą ir tolesnį sąvo savybių perdavimą palikuonims. 

Rusiškos bandymų taisyklės parengtos taip, kad būtų galima atrinkti pačius aršiausius šunis tolesniam veisimui. 

Aršumas – reikalinga savybė, bet ne svarbiausia, ir jis turi būti valdomas. Žinoma, jei šuo naudojamas taip: 

ištraukiamas iš narvo, įleidžiamas į urvą ir po darbo urve vėl į narvą, tai gal ir nereikia kontakto ir valdomumo. Bet 

kaip gyventi su tokiu šunimi...? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правила испытаний охотничьих качеств норных собак по лисице в искусственной норе-«восьмерке» 

Общи

й балл 

Поиск и 

преследование 

Paieška ir persekiojimas 

Злоба 

Pyktis 

Вязкость 

Rišlumas 

Голос 

Balsas 

Послушание 

Paklusnumas 

 

быстрота 

greitis 

верность 

patikimumas 

100 20 10 30 30 5 5 

 agresyvaus elgesio elementai 90 (proc.) 10 (proc.) 

Zuchtprüfung (Anlageprüfung)  

 Darbas urve 

Baueignungsbewertung 

Darbas ant žemės 

Arbeit über der Erde 

 Arbeit am 

Rundkessel 

 

Darbas prie 

apvalaus 

katilo 

Ausdauer und 

Passion 

 

Ištvermė ir 

aistra 

Paieška 

urve 

 

 

Absuchen 

des 

Baues 

Balsas 

urve 

 

 

Laut im 

Bau 

Nasengebrauch 

 

Uoslė 

 

Spursicherheit 

sekimo 

pėdsakais 

Spurwille 

žvėrių 

radimo 

Spurlaut 

 

Pėdsako 

sekimas 

skalijant 

Sichtlaut 

 

Skalijimas 

tik 

pamačius 

žvėris 

Wasserfreude 

 

Vanduo 

Führigkeit 

Valdomum

as 

Šūvis 

Schuss

festigk

eit 

172 32 12 12 16 24 12 12 16 4 16 16 4 

 agresyvaus elgesio elementai  

56 (32 proc.) 

116 (68 proc.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2. Kailių paklausa.  

Buvusioje Tarybų Sąjungoje XX amžiaus 8–9 dešimtmečiais žvėrelių kailių paklausa buvo labai didelė. 

Kainos milžiniškos: lapės kailis – iki 150 rub., usūrinio šuns kailis – 150 rub., bebrų medžioklė buvo licencijuota ir 

sumedžioto bebro kailį buvo privalu priduoti į žaliavų supirkimo įstaigas. Vidutinio bebro kailio supirkimo kaina 

buvo 60–70 rub. Palyginimui: inžinieriaus atlyginimas apie 140 rub. Jagdterjeras, rezultatyviai dirbantis pačiomis 

sunkiausiomis sąlygomis, tapo įrankiu užsidirbti pinigus iš kailių, ir visai nereikėjo, kad jis būtų visapusiškas, 

pakako, kad jis užtikrintai dirbtų urve (net valdomumo ir kontakto sąskaita).  

 3. Jagterjeras kaip verslo objektas. 

Pagarsėjus jagterjerų darbinėms savybėms jie tampa paklausūs tarp medžiotojų. Medžiotojų susidomėjimas 

šia veisle buvo panašus į sprogimą. Paklausa formuoja pasiūlą. Svarbiausiu veisėjų uždaviniu tampa išaugusios 

jagdterjerų šuniukų paklausos patenkinimas. Ir pasiūla labai dažnai būna ne pačios geriausios kokybės. Pradedama 

veisti viskas, kas tik panašu į jagterjerą ir kurio kilmės dokumentuose parašyta, kad šuo yra jagterjerų veislės. 

Tokie procesai vyko ne tik tada, bet ir dabar ir ne tik su šia veisle. Nėra blogiau už atsiradusia madą ar paklausą 

kažkokiai šunų veislei. Nuo to nukenčia veislė. Madą ir paklausą gali sukelti, pvz., filmas, kuriame vaidina kurios 

nors veislės šuo (pvz., komedija „Kaukė“ su Jim Carrey ir Džeko Raselo veislės šuniuku Milo, arba filmas „101 

dalmatinas“. Arba užtenka to, kad koks nors garsus žmogus laiko kažkokios veislės šunį. Ir visi užsigeidžia auginti 

tos veislės šunis. Atsiranda paklausa. Ir atsiranda daugintojų (ne veisėjų), kurie pasinaudodami tuo nori užsidirbti ir 

pradeda dauginti (o ne veisti) bet ką, kad tik būtų panašu į tą veislę, nekreipdami dėmesio į sveikatą, psichiką, 

darbines savybes, eksterjerą. Į pasaulį paleidžiami šunys, kurie tik išore panašūs į pageidaujamą šunų veislę. 

Praėjus madai, patenkinus paklausą, lieka sugadinta veislė, kuri jau neturi buvusių gerųjų savybių.  

 4. Nevaldomi, agresyvūs isterikai ir psichopatai, pasiruošę įsikibti į bet ką, aklai ir beprotiškai puolantys 

viską, kas gyvą, šunys, taip pat suranda savo gerbėjus. Šie žmonės per tokius šunys realizuoja, išreiškia save, kelia 

savo vertę ir aplinkinių pripažinimą. Pasirodydami viešumoje (medžioklėje, bandymuose, parodoje) su tokiu 

monstru jie mėgaujasi sukeltu efektu. Tokiu momentu žmogus jaučiasi supermenu, pusdieviu, prieš kuri visi dreba. 

Valdžia virš tokio šuns ir tam tikru laipsniu ir virš aplinkinių kompensuoja tokiam didvyriui jo silpnumą, 

nesėkmingą karjerą ar asmeninį gyvenimą. Taip pat manau, kad tokių žmonių elgesys turi ir zoosadizmo 

Zoosadizmas – lytinis iškrypimas, kai lytinis susijaudinimas arba net orgazmas jaučiamas kankinant ar net 

žudant gyvūnus, mėgavimasis šiais veiksmais, jaučiant absoliutų dominavimą. Zoofilijos atmaina, susijusi su 

sadizmu.  

 bruožų, kai jam priklausantis šuo puola, kanda ir drasko medžiojamą žvėrį, kitą šunį.  

Besikeičiantis laikas (santvarka, politinės ir ekonominės sąlygos) diktuoja reikalavimus ir poreikius 

medžioklei ir atitinkamai medžioklės metu naudojamiems šunims. Žinoma, yra precedentų, kai vienos veislės ar 

veislių grupės mylėtojai bando daryti atvirkščiai, diktuoti savo sąlygas, įtakoti šį natūralų procesą, kad jų 

favoritizuotas veisles galima būtų ir toliau naudoti medžioklėje. Lai medžioklė būna tokia, kad mūsų šunys galėtų 

būti naudojami. Prieš 30–40 metų Lietuvoje pagrindinis medžioklės būdas buvo medžioklė varant, o urvuose 

gyvenančių žvėrių medžioklė buvo priemonė užsidirbti pinigus iš kailių. Medžioklių varant darosi vis mažiau, vis 

daugiau medžiotojų tykoja ir sėlina. Dėl mados svyravimų kailiai tapo nemadingi ir dėl to krito jų kainos. Dabar 

vis labiau populiaresni tampa medžiokliniai šunys, kuriuos galima panaudoti medžiojant įvairiais būdais. Vokiečių 

medžioklinis terjeras buvo sumanytas kaip mažas universalus medžioklinis šuo, kurio stiprybė ir pranašumas – 

„darbas urve“. Sovietų Sąjungoje, o po to ir post sovietinėje erdvėje jis tapo tik urviniu. Negali sakyti, kad urviniai 

šunys tapo nereikalingi. Jie turi didelę reikšmę. 

Medžiokliniai šunys, naudojami urvuose gyvenantiems žvėrims medžioti, yra viena iš žmogui pavojingų 

ligų – pasiutligės ir trichineliozės, kurias platina smulkūs plėšrūnai, – kontrolės priemonių. Kiekvienais metais 

Lietuvoje užfiksuojama kelios dešimtys trichineliozės ir pasiutligės susirgimų atvejų. Lietuvos maisto ir 

veterinarijos tarnybos taikomas smulkių laukinių plėšrūnų vakcinavimas, mėtant iš lėktuvų jauką su vakcina, yra 

labai brangus, nors ir efektyvus. Tačiau kitų ligų plitimui jokių priemonių, išskyrus medžioklę, netaikome. 

Urviniai šunys yra viena iš svetimžemės gyvūnų rūšies – usūrinio šuns – eliminavimo priemonių. Urviniai 

šunys efektyviai naudojami medžiojant bebrus, kurie daro didelę žalą miškams ir žemės ūkiui. Taip pat smulkiųjų 

plėšrūnų skaičiaus kontrolė tiesiogiai susijusi su smulkios faunos gausa, kuri Lietuva ir taip jau neaukšta.  

 Jagdterjeras turi visas reikalingas savybes šiuolaikinei medžioklei Lietuvoje: yra ir urvinis, ir universalus. 

Tačiau reikia grįžti prie tokios bandymų sistemos, kuri buvo sumanyta ir funkcionuoja jų tėvynėje ir kurią norėjo 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Jim_Carrey


1992 metais įdiegti mūsų šalyje Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Tokių bandymų metu būtų atrenkami šunys 

ir kalės su geriausiomis universaliomis darbinėmis savybėmis tolesniam veisimui.  

 

Toliau noriu pacituoti ištraukas iš Anatolijaus Demjaninko iš Ukrainos veislyno „JAGDUNIVERSAL“ tinklalapio: 

 

Maždaug, kaip mes suprantame frazę - GERAS JAGDTERJERAS: 

 

1. Turi padorų eksterjerą, atitinkanti veislės standartą. 

2. Pageidautina, abejingas svetimiems žmonėms.  

3. „Žiūrį į burną“ savininkui su noru tarnauti. 

4. Išlaiko kontaktą su šeimininku, net per atstumą. 

5. Pirmas nerodo agresijos kitiems šunims. 

6. Linkęs į mokymą ir dresavimą! Jis žino ir atlieka (be nuolatinio spaudimo) pagrindines komandas, reikalingas 

šuns valdymo patogumui. 

7. Be problemų eina per gyvenvietę be pavadėlio, ramiai medžioja netoli kaimų, pririštų veršelių, ožkų ir 

vaikščiojančių naminių paukščių. Tuo pačiu metu jis dirba su fazanu, kiškiu, lape, kanopiniais ir kita. 

8. Jis turi gerą uoslę kiškių, fazanų, kurapkų, lapių, kanopinių žvėrių pėdsakams išpainioti ir t.t., taip pat sužeistų 

žvėrių paieškai. 

9. Noriai dirba vandenyje, taip pat tarp nendrių. 

10. Aportuoja paukščius ir žvėrelius nuo žemės ir iš vandens. 

11. Medžioklėse varant gerai orientuojasi net nepažįstamoje vietovėje. Turi gerą paiešką, gerą balsą sekant 

pėdsaku, narsą, išvaro žvėris į medžiotojų liniją. Po varymo pats suranda šeimininką, pageidautina net be jo 

komandos. Kraštutiniu atveju per valandą grįžta į paleidimo į varymą vietą.  

12. Dirbant nuėjusio žvėries pėdsaku, diferencijuoja laiką ir per trumpą laiko tarpą (iki 1 valandos) grįžta, jei 

nejaučia šeimininko paramos. 

13. Moka tyliai elgtis medžiotojų linijoje arba prie vandens laukiant žvėrių ar paukščių.  

14. Medžiojant urvuose (pageidautina, bet geriau privalu) – ištraukėjas. Jei nepavyksta išvaryti arba sumedžioti ir 

ištraukti žvėries, periodiškai pasirodo žemės paviršiuje. Jei neatranda šeimininko šalia urvo, eina jo pėdsaku ir 

paveja. Jei šeimininkas prie urvo palieka savo daiktą, laukia prie urvo, kol jis grįš.  

15. Pietų metu medžiotojams valgant jo nereikia rišti, jis nelipa ant stalo, nevagia maisto, nedrasko laimikio, ramiai 

elgiasi.  

16. Šeimininko bendravimas su šunimi ir jo valdymas, nėra vien komandos ir riksmas, net jei jie turi poveikį! Šuo 

turi viska suprasti ir vykdyti, kaip sakoma iš pirmo žodžio, arba, pageidautina, be jokių žodžių. 

17. Buityje, laikant voljere, veltui neloja, nestaugia, negraužia tinklo ir būdelės ir pan.  

 

 Ir dar iš Vokietijos medžioklinių terjerų augintojų klubo tinklalapio:  

 

Vokiečių medžioklinių terjerų veisimo tikslai 

 

Jagdterjerų veisimas yra hobis, kuris kainuoja daugiau nei koks kitas. Veisimas nereiškia dauginti ir 

uždirbti, bet tobulinti ir taurinti. Veisėjas turi nuolat investuoti, rizikuoti ir atrinkti. Veisdamas jis atsako prieš 

veislės standartą ir savo sąžinę, privalo laikytis atitinkamų klubo įstatų, bandymų ir veisimo taisyklių nuostatų. 

Tačiau pagrindinis reikalavimas veisėjui yra meilė gyvūnams. Veisimo tikslas yra genetiškai sveiki ir psichiškai 

stiprūs vokiečių medžiokliniai terjerai su puikiais lauko bandymų ir parodų ir ypač praktinės medžioklės 

vertinimais. Žinoma, ir namuose, ir kaip šeimininko palydovas šuo privalo būti visada drąsus ir draugiškas kitiems 

žmonėms. Veisimui geriausias įvertinimas – pakankamai gerai! Šis senas ir patikrintas principas yra esminis 

sėkmingam veisimui. Veisėjas turi žinoti savo tikslus, kurie neturi būti apsiriboti žodiu „super šuo“. Be abejo, nėra 

prasmės veisimo planuose numatyti tobulinti 30 ar daugiau savybių, nes genetiniai ryšiai ir deriniai yra pernelyg 

sudėtingi. Dėl to veisėjas turėtų sutelkti dėmesį į charakterio tvirtumą, uoslę, skalijimą sekant pėdsakais, norą dirbti 

vandenyje, valdomumą, polinkį mokymas ir dresavimui, stiprią psichiką (nebijančio šūvio, ramaus elgesio, 

nekandžiojančio žmonių ir šunų), atitinkamą dydį, spalvą, plaukuotumą (trumpaplaukis ar šiukščiaplaukis), 

tipiškumą (galvos formą, kresnumą, kūno sudėjimą), reikiamų dantų skaičių, be paveldimų ligų.  



 

Medžioklinės kinologijos terminai:  

Aršumas, drąsa, charakterio tvirtumas, paklusnumas ir geras temperamentas 

 

Aršumas apibūdinamas kaip agresyvaus elgesio laipsnis ir yra pasirengimas koviniam susidūrimui. Priklausomai 

nuo kovos objekto, skirstomas į aršumą laukiniams žvėrims, aršumą plėšrūnams, aršumą gentainiams, aršumą 

žmonėms bei aršumą naminiams gyvuliams ir paukščiams. Medžiokliniams šunims nebūdingas ir netoleruotinas 

kandžiojimas arba agresyvumas prieš gentainius, žmones ir naminius gyvulius ar paukščius. Šios agresijos formos 

yra degeneracinės (neteisingos, vedančios prie pablogėjimo) atrankos veisiant ir socializacijos trūkumo pasekmė. 

Medžioklinių šunų aršumas žvėrims ir plėšrūnams yra agresyvumas grobiui. Aršumas iš esmės paremtas tuo, kad 

visa šuns energija yra nukreipta į žvėries persekiojimą; pasiekęs grobį šuo stipriai jį sugriebia ir po to, esant 

galimybei, jį pasmaugia. Pasmaugto, negyvo žvėries medžioklinis šuo neturi draskyti ar plėšyti. Šuns aršumas 

žvėriui nėra pagrindinis, o tik vienas iš šuns tinkamumo kriterijų medžioklėse.  

 

Drąsa. Šuo, kurio elgesys išlieka stabilus, bet kokioje situacijoje, nepaisant netikėto veiksmo ar stiprių dirgiklių, 

gali būti vadinamas drąsiu. Jis turi gerą nervų sistemą ir retai reaguoja su išgąsčiu. Vis dėlto kai kurie šunys yra tik 

ribotos drąsos, drąsūs tik, pavyzdžiui, voljere ar namuose, ant pavadžio arba šalia savo šeimininko. Tačiau kitais 

atvejais (pvz., esant toli nuo šeimininko) gali reaguoti su išgąsčiu. Išreikšta drąsa, kaip ir išreikštas charakterio 

tvirtumas, turi savo ribas, kitaip išnyktų individo ir rūšies išsaugojimas.  

 

Tvirto charakterio  yra tas šuo, kuris nejautrus sunkiems kūno ir psichikos dirginimams. Kai kurios medžioklinės 

šunų veislės, ypač jagdterjerai, yra žinomi dėl jų išskirtinio charakterio tvirtumo. 

Šitas nejautrumas yra nepakeičiamas, ypač medžioklėse urvuose ir šernų medžioklėse. 

 

Paklusniu vadinamas šuo, kuris noriai paklusta savo šeimininkui ir didžiąja dalimi taip elgiasi, kad leidžia su savo 

šeimininku ir su kitais šunimis veiksmingai ir sklandžiai gyventi kartu.  

 

Kiekvienas gyvis, kaip visuma, turi savo aplinką, kuri remiasi dirginimo, aplinkos veiksnių poveikio ir veiklos 

sąveikos. Šie veiksniai yra neatsiejami. Šunis, reaguojančius į dirgiklius, kurie vyksta jų aplinkoje ir kurių 

jaudinimo ir slopinimo procesai vyksta normaliai, subalansuotai, galima įvardinti kaip turinčius gerą 

temperamentą. Terminas „geras temperamentas“ yra vartojamas siekiant nusakyti bendrąją fizinę ir psichinę 

būklę, kuris visada iš karto atsistato kaip savotiškas balansas tarp jaudinančių ir slopinančių aplinkos poveikio 

veiksnių.  

 

Vokiečių medžioklinio terjero medžioklinė kokybė ir naudojimo galimybės 

Vokiečių medžioklinis terjeras yra visapusiškai medžioklėje naudojamas šuo, nuo medžiotojo medžiotojui. 

Ankščiau daugiausia jis buvo naudojamas lapių ir barsukų medžioklei po žeme, o šiuo metu taip pat sėkmingai 

naudojamas kanopinių žvėrių medžioklėse varant. Jų tvirtumas ir atkaklumas labai tinka persekioti pavojingus 

kanopinius žvėris. Tačiau ir jo tinkamumas darbui po šūvio pripažįstamas atitinkamam rmedžiotojų rate. Jo puiki 

uoslė ir absoliutus noras rasti, kartu su ištverme, sėkmingai naudojami sužeistų žvėrių paieškai. Jis taip pat 

tinkamas vandens paukščių medžioklei, nes ištvermingai apieško nendres ir atneša iš gilaus vandens savo 

šeimininkui sumedžiotus paukščius. Tai nedidelis, universalus medžioklėje naudojamas šuo, tinkamas lengvai 

aportuoti tokias medžiojamas rūšis kaip antys, fazanai, kurapkos ir balandžiai. 

Jo išskirtiniai požymiai: drąsus ir tvirtas, darbštus ir ištvermingas, gyvybingas ir energingas, sąžiningas ir 

patikimas, mylintis vaikus ir mandagus šuo.  

Tačiau turite atminti, kad vokiečių medžioklinis terjeras yra visavertis visapusiškoje medžioklėje 

naudojamas šuo nuo medžiotojo medžiotojui. Būti mados ar namų šunimi jis netinka. Nuo to kenčia jo 

medžioklinės savybės. Kaip šuniukas jis yra lankstus, prisitaikantis ir smalsus, tačiau jam reikia nuoseklių ir tvirtų 

vedlio rankų. Jei sudarysite jam tokias sąlygas, jis bus laimingas pripažinti jus kaip gaujos vedlį. Tiek, kiek Jus jį 

mylite ir glostote, tiek ir jis atiduoda savo meilė jums ir pažįstamiems žmonėms. Toks, koks jis yra tvirtas ir 

atkaklus visapusiškoje medžioklėje naudojamas šuo, tiek pat, jis yra reikalaujantis meilės.  


