
Elninių žvėrių atrankinės 

medžioklės nuostatų 

6 priedas 

 

Danielių patinų skirstymas į atrankos grupes pagal ragus ir amžių 

 

Ragai 

(skliaustuose – 

amžius metais) 

Amžiaus 

klasė 
Atrankiniai Perspektyvūs 

Labai  

perspektyvūs 

Pirmieji 

(1.5) 
Metiniai 

Gumbaragiai. 

Iešmaragiai, kurių 

ragai labai ploni arba 

trumpesni už ausų 

kaušelius, išskyrus su 

labai storu (kriaušės 

formos) pagrindu. 

Iešmaragiai, kurių 

ragai labai skirtingo 

ilgio 

Iešmaragiai, kurių 

ragai stori arba 

ilgesni už ausų 

kaušelius, taip pat 

labai ploni arba 

trumpesni už ausų 

kaušelius, bet su 

labai storu 

(kriaušišku) 

pamatu 

Iš dalies išsivystę 

šakiaragiai ir su 

šakotesniais 

ragais 

Antrieji 

(2.5) 
Jauni 

Gumbaragiai. 

Iešmaragiai. 

Šakiaragiai. 

Iš dalies išsivystę 

šešiašakiai. 

Šešiašakiai, kurių 

akinės ir pomentinės 

šakos trumpesnės kaip 

8 cm, be menčių 

užuomazgų, su 

trumpesniais kaip 35 

cm ir plonais 

(kamieno apimtis 

apačioje ir viršuje 

mažesnė kaip 6 cm) 

ragais 

Šešiašakiai, kurių 

akinės ir 

pomentinės šakos 

ilgesnės kaip 8 

cm, su menčių 

užuomazgomis ir 

ilgesniais kaip 35 

cm ir storais 

(kamieno apimtis 

apačioje ir viršuje 

didesnė kaip 7 

cm) ragais 

Iš dalies išsivystę 

aštuonšakiai ir su 

šakotesniais 

ragais 
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Tretieji 

(3.5) 
Jauni 

Šešiašakiai ir 

prastesni.  

Su šakotesniais, bet be 

menčių ragais. 

Neatsižvelgiant į ragų 

šakų skaičiaus, kurių 

ragų akinės ir 

pomentinės šakos 

trumpesnės kaip 10 

cm arba mentės yra 

mažos, trikampio 

formos ar su ovalo 

formos iškarpomis, 

arba ragai trumpesni 

kaip 40 cm ir ploni 

(kamieno apimtis 

apačioje ir viršuje 

mažesnė kaip 7 cm) 

Nepriklausomai 

nuo ragų šakų 

skaičiaus, kurių 

akinės ir 

pomentinės šakos 

ilgesnės kaip  

10 cm, mentės be 

ovalo formos 

iškarpų, ragai 

ilgesni kaip 40 cm 

ir stori (kamieno 

apimtis apačioje 

ir viršuje didesnė 

kaip 7 cm) 

 

Ragai kaip ir 

perspektyvių, 

tačiau ragų 

mentės platesnės 

kaip 9 cm ir 

ilgesnės kaip 20 

cm 

Ketvirtieji ir 

penktieji 

(4.5–5.5) 

Vidutinio 

amžiaus 

Nepriklausomai nuo 

ragų šakų skaičiaus, 

kurių ragų akinės ir 

pomentinės šakos yra 

trumpesnės kaip 13 

cm, arba ragai yra be 

menčių, arba kurių 

mentės su ovalo 

formos ar giliomis 

iškarpomis, arba 

mentės yra rombo ar 

trikampio formos, 

arba ragai – trumpesni 

kaip 50 cm ir ploni 

(kamieno apimtis 

apačioje ir viršuje 

mažesnė kaip 9 cm) 

Nepriklausomai 

nuo ragų šakų 

skaičiaus, kurių 

akinės ir 

pomentinės šakos 

ilgesnės kaip  

13 cm, mentės be 

ovalo formos ar 

gilių iškarpų, 

ilgesni kaip 50 cm 

ir stori (kamieno 

apimtis apačioje 

ir viršuje didesnė 

kaip 9 cm) 

Ragai kaip ir 

perspektyvių, bet 

ragų mentės 

platesnės kaip 12 

cm ir ilgesnės 

kaip 30 cm 

Šeštieji ir 

septintieji) 

(6.5–7.5) 

Vidutinio 

amžiaus 

Nepriklausomai nuo 

ragų šakų skaičiaus, 

ragai yra be menčių 

arba kurių mentės yra 

su ovalo formos ar 

giliomis iškarpomis, 

mentės yra rombo, 

trikampio ar „žuvies 

pilvo“ formos, arba 

ragai trumpesni kaip 

60 cm ir ploni 

(kamieno apimtis 

apačioje ir viršuje 

mažesnė kaip 10 cm) 

arba sveria mažiau 

kaip 2,3 kg 

Nepriklausomai 

nuo ragų šakų 

skaičiaus, ragų 

mentės be ovalo 

formos ar gilių 

iškarpų, ragai 

ilgesni kaip 60 cm 

ir stori (kamieno 

apimtis apačioje 

ir viršuje didesnė 

kaip 10 cm) ir 

sveria daugiau 

kaip 2,3 kg  

Ragai kaip ir 

perspektyvių, bet 

ragų mentės 

platesnės kaip 15 

cm ir ilgesnės 

kaip 35 cm 
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Aštuntieji – 

dešimtieji  

(8.5–10.5)  

Brandūs 
Medžiotini (elitiniai brandūs – danieliai, kurių ragai sveria  

daugiau kaip 2,5 kg) 

Vienuoliktieji  

ir vėlesni  

(11.5 ir vyresni) 

Seni Medžiotini 

 


