
Vilkų ir lūšių apskaitos Lietuvoje metodika

Tikslas
Surinkti  informaciją  apie  Lietuvos  vietoves,  kur  vienu  metu  aptikti  švieži  vilkų  ir  lūšių  buvimo 
įrodymai.

Apskaitos aprašymas

1. Apskaita  miškų  urėdijų  valdomuose  miškuose  atliekama  girininkijose,  orientuojantis  į  miškų 
masyvus  arba eiguvas.  Privačiuose  miškuose apskaitą  tą pačią  dieną atlieka Valstybinės  miškų 
tarnybos pareigūnai.

2. Nurodytą dieną patikrinama girininkijos teritorija ir  duotoje  anketoje pažymimi vilkų ir lūšių 
buvimo įrodymai – švieži,  iki vienos paros senumo, vilkų ir lūšių pėdsakai bei jų radimo 
vietos.  Jeigu  įmanoma,  papildomai  nurodomas  gyvūnų  skaičius.  Rekomenduojama  pasekti 
šviežiais pėdsakais iki vilkams išsiskiriant ir jų skaičių vertinti tokioje vietoje.

3. Lūšims nurodomas individų skaičius ir jauniklių buvimo faktas
4. Pėdsakų  radimo  vietoms  nurodomas  miško  masyvo  pavadinimas  ir  kvartalo  numeris,  įrašant  į 

pridedamą lentelę. Jei pėdsakų daug, galima radimo vietas (miško pavadinimą ir kvartalo numerį) 
papildomai surašyti kitoje lapo pusėje.

5. Plotų patikrinimą patariama pradėti  nuo vietų, kur pagal ankstesnę patirtį  tikimasi surasti vilkų 
ir/arba lūšių pėdsakus.Jei matyti,  kad švieži pėdsakai ateina iš kaimyninės girininkijos arba į ją 
išeina, apskaitą reikia tęsti.

6. Rekomenduojami  tikrinimo  maršrutai  turi  būti  uždari,  apskritimo,  trikampio  ar  stačiakampio 
formos, nebūtinai sutampantys su miškų masyvo ar eiguvos ribomis. Maršruto ilgis – 9-12 km, jo 
praėjimo laikas neturėtų viršyti pusę darbo dienos.

7. Ir vilkų, ir lūšių apskaitą galima atlikti ne tame pačiame maršrute, jeigu išankstinės žinios leidžia 
manyti, kad gyvenamosios teritorijos nepersidengia.

8. Plotus tikrina girininkijų darbuotojai, tačiau šiame darbe gali dalyvauti medžiotojai arba kiti patyrę, 
pažįstantys vilkų ir lūšių pėdsakus asmenys.

9. Pirmąją  patikrinimo dieną,  jeigu vieta  ir  situacija  tam tinkama,  rastus pėdsakus reikia  užtrinti. 
Patikrinimą pakartoti po keturių dienų, pažymint tik šviežius pėdsakus.

10. Informaciją apie senus pėdsakus pateikti tik tuo atveju, jeigu švieži pėdsakai nerasti. 
11. Jeigu girininkijos kontroliuojamoje teritorijoje vilkų ir lūšių pėdsakų apskaitos dieną nerasta, apie 

tai irgi įrašoma apskaitos anketoje.
12. Užpildytas anketas girininkai atiduoda miškų urėdijoms, o jos - Generalinei miškų urėdijai.
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Vilkų ir lūšių pėdsakų apskaitos anketa – pirmoji apskaita

........................................................miškų urėdija,.....................................................................girininkija

Apskaitą atliko............................................................................................................................................. 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Oro sąlygų charakteristika ( užpildyti arba/ir reikiamą pabraukti)

2012   m. vasario 23 diena  
Oro temperatūra - ......°C. Sniegas: yra/nėra, paskutinį kartą snigo ................................mėn.......dieną, 
snigo prieš........val. (jeigu sniegas iškritęs apskaitos dieną), sninga apskaitos metu. 
Sniego storis .... cm, sniegas: purus, sniego pluta su/ be puraus sniego viršuje, šlapias, lyja, pėdsakus 
apšviečia saulė.
Pėdsakų žymės: neryškios, pakankamai ryškios, labai ryškios.
Rasti pėdsakai: buvo/nebuvo užtrinti.

Lentelę užpildyti, pažymint žvėrių skaičių, kvartalo numerį rašyti tik radus šviežius pėdsakus:

Girininkijoje nustatyta Vilkai Lūšys
Švieži pėdsakai (iki 1 paros)

Patelė su jaunikliais (tik lūšims)
Miško masyvas
Miško kvartalo(ų) Nr.
(pildoma kiekvienam maršrutui)

Miško masyvas

Miško kvartalo(ų) Nr.
(pildoma kiekvienam maršrutui)

Miško masyvas

Miško kvartalo(ų) Nr.
(pildoma kiekvienam maršrutui)

Nustatytas individų skaičius

Senesni kaip 1 para, bet 
neabejotinai atpažinti pėdsakai
Sunkiai nustatomi pėdsakai, kurie 
galėtų priklausyti vilkui ar lūšiai
Pėdsakai rodo, kad žvėrys yra atėję 
iš gretimos girininkijos
Pėdsakai rodo, kad žvėrys išėjo iš 
girininkijos teritorijos

Trūkstant vietos, rašyti kitoje lapo pusėje
Galima pateikti papildomą informaciją
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Vilkų ir lūšių pėdsakų apskaitos anketa – antroji apskaita

........................................................miškų urėdija,.....................................................................girininkija

Apskaitą atliko............................................................................................................................................. 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Oro sąlygų charakteristika ( užpildyti arba/ir reikiamą pabraukti)

2012   m. vasario 28 diena  
Oro temperatūra - ......°C. Sniegas: yra/nėra, paskutinį kartą snigo .................................mėn.....dieną, 
snigo prieš........val. (jeigu sniegas iškritęs apskaitos dieną), sninga apskaitos metu. 
Sniego storis .... cm, sniegas: purus, sniego pluta su/ be puraus sniego viršuje, šlapias, lyja, pėdsakus 
apšviečia saulė.
Pėdsakų žymės: neryškios, pakankamai ryškios, labai ryškios.
Rasti pėdsakai: buvo/nebuvo užtrinti.

Lentelę užpildyti, pažymint žvėrių skaičių, kvartalo numerį rašyti tik radus šviežius pėdsakus:

Girininkijoje nustatyta Vilkai Lūšys
Švieži pėdsakai (iki 1 paros)

Patelė su jaunikliais (tik lūšims)
Miško masyvas
Miško kvartalo(ų) Nr.
(pildoma kiekvienam maršrutui)

Miško masyvas

Miško kvartalo(ų) Nr.
(pildoma kiekvienam maršrutui)

Miško masyvas

Miško kvartalo(ų) Nr.
(pildoma kiekvienam maršrutui)

Nustatytas individų skaičius

Senesni kaip 1 para, bet 
neabejotinai atpažinti pėdsakai
Sunkiai nustatomi pėdsakai, kurie 
galėtų priklausyti vilkui ar lūšiai
Pėdsakai rodo, kad žvėrys yra atėję 
iš gretimos girininkijos
Pėdsakai rodo, kad žvėrys išėjo iš 
girininkijos teritorijos

Trūkstant vietos, rašyti kitoje lapo pusėje
Galima pateikti papildomą informaciją

3


