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DĖL VILKŲ SUMEDŽIOJIMO LIMITO 2012-2013 M. MEDŽIOKLĖS SEZONUI

Atsakydami į Jūsų 2012 m. birželio 1 d. elektroninį laišką dėl vilkų sumedžiojimo limito 2012-
2013 m. medžioklės sezonui, norėtumėme atkreipti Jūsų dėmesį į šiuos faktus:

• LR aplinkos ministro 2012 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-154 buvo ne tik patvirtintas Vilko 
populiacijos gausos reguliavimo planas, bet ir nurodyta sudaryti darbo grupę Vilko populiacijos 
valdymo plano projektui iki 2012 m. liepos 1 d. parengti;

• Kaip  Jums  yra  žinoma,  Gamtos  apsaugos  asociacija  „Baltijos  vilkas“  sutiko  su  Vilko 
populiacijos gausos reguliavimo plano patvirtinimu būtent dėl to, kad buvo sutarta parengti 
Vilko populiacijos valdymo planą, kuris būtų suderintas su visomis suinteresuotomis pusėmis, 
siekiant,  be  kita  ko,  kad  būtų  garantuota  viešojo  intereso  –  gyvosios  gamtos  tinkamo 
išsaugojimo – apsauga;

• Numatomas parengti Vilko populiacijos valdymo planas, be kita ko, turi nustatyti ir principus, 
kuriais vadovaujantis būtų  nustatomas vilkų sumedžiojimo  limitas. Jis turi būti parengtas iki 
2012 m. liepos 1 d.,  o  pagal galiojantį teisinį reguliavimą vilkų medžioklės sezonas yra nuo 
spalio 15 d. iki balandžio 1 d. (Medžioklės  Lietuvos Respublikos teritorijoje  taisyklių 15.2.6 
punktas);

• Pagal šiuo metu galiojantį Vilko populiacijos gausos reguliavimo plane įtvirtintą reguliavimą 
(16  punktas),  nustatant  vilkų  sumedžiojimo  limitą  yra  vadovaujamasi  Generalinės  miškų 
urėdijos prie Aplinkos ministerijos organizuojamos apskaitos rezultatus valstybinės reikšmės 
miškuose gaunamais duomenimis;

• Pagal  2012  m.  apskaitos  duomenis  buvo  apskaičiuoti  250  vilkų  individų.  Pagal  Vilko 
populiacijos gausos reguliavimo plano 7 punktą, tai – minimalus siektinas dydis;

• Pagal šiuo metu galiojančio Vilko populiacijos gausos reguliavimo plano 16.2 punktą, esant 
minimaliam  siektinam  vilko  populiacijos  dydžiui  (t.y.  250  individų,  kaip  nustatyta  pagal 
Aplinkos ministerijos  organizuojamos  apskaitos  rezultatus),  vilkų sumedžiojimo limitas  yra 
rajonuojamas, atsižvelgiant į apskaitos rezultatus bei daromos žalos dydį ir pasiskirstymą.

Taigi, Vilko populiacijos valdymo planas pakeis šiuo metu galiojantį Vilko populiacijos gausos 
reguliavimo planą. Vilko populiacijos valdymo planu turės būti sureguliuoti visi su vilkų medžiokle 
susiję klausimai, įskaitant ir vilkų medžiojimo limito nustatymo taisykles. Jis yra ruošiamas ir turi būti 
parengtas iki 2012 m. liepos 1 d., taigi – iki teisiškai įtvirtintos vilkų medžioklės sezono pradžios.

Kiek mums žinoma, šiai dienai dar nėra apibendrinti duomenys apie vilkų per praėjusius metus 
padarytą žalą, o šie duomenys yra būtini, kad vilkų sumedžiojimo limitas būtų rajonuojamas, kaip tai 
nustatyta šiuo metu galiojančio Vilko populiacijos gausos reguliavimo plano 16.2 punkte. 
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Atsižvelgdami į  tai  kas  išdėstyta,  manome,  kad šiuo metu  nėra įmanoma nustatyti  pagrįstą 
vilkų  sumedžiojimo limitą.  Tokio limito  nustatymas  pagal  šiuo metu  galiojantį  Vilko populiacijos 
gausos  reguliavimo  planą  būtų  bereikšmis  2012  m.  liepos  1  d.  parengus  ir  patvirtinus  Vilko 
populiacijos valdymo planą, nes šis limitas prieš vilkų medžioklės sezono pradžią – t.y. 2012 m. spalio 
15 d., turės būti iš naujo patvirtintas sutinkamai su įsigaliojusio Vilko populiacijos valdymo plano 
taisyklėmis. Be to, tokio limito nustatymas iki bus apibendrinta informacija apie vilkų per praėjusius 
kalendorinius metus padarytą žalą prieštarautų ir šiuo metu galiojančiam teisiniam reguliavimui.

Todėl  mūsų  nuomone  vilkų  sumedžiojimo  limitas  2012-2013  m.  medžioklės  sezonui 
neturėtų būti nustatomas iki bus parengtas ir patvirtintas Vilko populiacijos valdymo planas, o 
pagal  šiuo  metu  galiojantį  reguliavimą  ir  negali  būti  nustatomas  iki  bus  išanalizuota  ir 
apibendrinta informacija apie vilkų per praėjusius metus padarytą žalą.
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