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Vilkų gali būti mažiau nei suskaičiavo komisija

1. Vertinant vilkų gausą, skaičiuoti ne tik švieži, bet ir seni pėdsakai, todėl komisijos protokolo išvadose nurodyta, jog vilkų skaičius yra „apie 
250” individų, o ne „ne mažiau kaip 250” individų – skirtingai negu lūšiai, kuriai skaičiuoti tik švieži pėdsakai. Kadangi vilkai juda kiekvieną 
dieną, tie patys individai gali būti suskaičiuot kelis kartus pagal skirtingo senumo pėdsakus skirtingose vietose.

2. Vilkų apskaita atliekama girininkijose. Pagal pateiktą žemėlapį matyti, kad vilkų šeimos teritorija gali pakliūti į kelių girininkijų plotus. 
Intensyviai judėdami savo teritorijoje (vidutiniškai po 20-25 km per dieną) vilkai gali palikti šviežius pėdsakus keliose gretimose girininkijose, 
todėl gali būti suskaičiuoti kelis kartus. Naudojama apskaitos metodika tokio pakartotinio suskaičiavimo leidžia išvengti tik retais atvejais, jei 
miškininkas yra arti girininkijose ribos, nuseka pėdomis iki jos, ir šį faktą pažymi apskaitos anketoje.

3. Vilkų apskaita valstybiniuose rezervatuose vykdyta ne tą pačią dieną kaip apskaita girininkijose. Pagal pateiktą žemėlapį matyti, kad 
rezervatuose gyvenančių vilkų teritorija gali apimti (o mažųjų rezervatų atveju – tikrai apima) ir dalį gretimų girininkijų. Todėl tikėtina, kad 
rezervatams gretimose girininkijose galėjo būti suskaičiuot tie patys vilkai, kurie suskaičiuoti ir pačiuose rezervatuose. Komisija, analizuodama 
anketas, neturėjo nei praktinės, nei teorinės galimybės tokias situacijas nustatyti ir atitinkamai pakoreguoti rezultatą, išminusuodama kelis  
kartus suskaičiuotus tuos pačius vilkus.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus punktus, galima teigti, kad komisijos nustatytas vilkų skaičius gali būti su ženklia paklaida į 
didesniąją pusę, t. y. tikrasis vilkų skaičius mažesnis už nustatytąjį.

Spėjimai   apie privačiuose miškuose gyvenančius nesuskaičiuotus vilkus yra nepagrįsti  

1. Vilkai yra skaičiuojami pagal jų paliktus pėdsakus, todėl nesvarbu, kur vilkai gyvena – svarbu, kur jie paliko pėdsakus.
2. Vilkų šeimos turi savo teritorijas, kurių viduje vilkai nuolat juda, ieškodami maisto. Vidutinė šeimos teritorija yra apie 200 – 300 kvadratinių 

kilometrų ploto. Pateiktame žemėlapyje mėlyni apskritimai atitinka 200 kvadratinių kilometrų vilkų teritorijos dydį.
3. Pagal pateiktą žemėlapį matyti, kad privatūs miškai paprastai yra nedideli miško ploteliai, įsiterpę tarp valstybinių miškų. Pagrindiniai miškų 

masyvai (didesni vientiso miško plotai), kuriuose paprastai ir gyvena vilkai, yra daugiausia valstybiniai miškai.
4. Iš pateikto žemėlapio matyti, kad vilkų teritorijoje negali būti vien privatūs miškai – joje tikrai bus ir valstybinių miškų. Vilkas, per dieną 

nueidamas vidutiniškai 20-25 km, gali kelis kartus pereiti iš privačių miškų į valstybinius.
5. Apskaitos metodika nurodo, kad apskaita turi būti vykdoma ten, kur tikėtina rasti pėdsakus. Jei vilkai gyvena šalia valstybinių miškų esančiuose 

privačiuose miškuose, tai jie tikrai nuolat apsilanko ir valstybiniuose miškuose, o miškininkas tikėtina būtent ten ir vyks atlikti apskaitą. 
6. 2012 m. Valstybinė miškų tarnyba atliko apskaitą privačiuose miškuose. 31 miškų urėdijoje (iš viso jų yra 42) esančiuose privačiuose miškuose 

iš viso suskaičiuota mažiau nei 20 vilkų (ir nėra būdo patikrinti, ar tai ne tie patys vilkai, kurie suskaičiuoti gretimuose valstybiniuose 
miškuose). Kadangi apskaita atlikta nepilnai, o gautas vilkų skaičius nereikšmingas, komisija vienbalsiai nusprendė šių duomenų toliau 
neanalizuoti.



Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus punktus, galima teigti, kad spėjimai, jog privačiuose miškuose gyvena dar daug nesuskaičiuotų vilkų 
yra moksliškai nepagrįsti. Atliekama apskaita padengia visą Lietuvos teritoriją ir tikėtiniausias vilkų gyvenamas vietas, miškininkai 
pasirenka tinkamiausias vietas apskaitai, o vilkų užimamose teritorijose visada yra valstybinių miškų. 

Atsižvelgiant į (i) tai, kad komisijos nustatytas vilkų skaičius gali būti didesnis už tikrąjį dėl senų pėdsakų skaičiavimo ir netyčinio bet neišvengiamo tų 
pačių individų suskaičiavimo po kelis kartus ir į (ii) tai, kad vilkai apskaityti visoje šalies teritorijoje jiems tinkamiausiose gyvenamosiose vietose, nėra 
jokio pagrindo spėlioti, kad tikrasis vilkų skaičius yra didesnis už komisijos nustatytą. Komisijos rezultatas yra adekvatus populiacijos gausos 
įvertis su galimomis (bet nežinomomis) paklaidomis į abi puses. 


