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Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“ pabrėžia, kad šalys sutaria, kad skundžiamas aktas – 
Aplinkos ministro įsąkymas  Nr.  D1-476 dėl  vilkų sumedžiojimo per 2012-2013 metų  medžioklės 
sezoną limito patvirtinimo – yra individualus. Tai patvirtina administracinės bylos Nr. I-4067-624/12 
teismo  posėdžio,  vykusio  2012-11-13,  protokolas,  kuriame  įrašyta  Aplinkos  ministerijos  atstovų 
išreikšta pozicija, bei tai, kad Aplinkos ministerija savo atsiliepime šio klausimo taip pat neginčija.

Kalbant apie ginčo esmę, norime priminti, kad Aplinkos ministras 2012 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 
D1-154  yra  patvirtinęs  Vilko  populiacijos  gausos  reguliavimo  planą  (toliau  –  Planas),  kuriame 
nustatyta, kad minimalus siektinas vilko populiacijos dydis yra 250 individų. 

Pats planas nustato,  kaip nustatomas  vilko populiacijos dydis.  Šio plano 21 punktas nustato,  kad 
„Vilko populiacijai įvertinti organizuojama kasmetinė vilko populiacijos apskaita, atliekama pagal  
Plano priede nurodytą Vilko populiacijos apskaitos metodiką“.  Taigi vilko populiacijos dydis  yra 
nustatomas būtent kasmetine vilko populiacijos apskaita.

Paskutinės, 2012 m. žiemą vykdytos, kasmetinės apskaitos metu buvo apskaityta 250 vilkų. 

Pagal Plano 21 p., tai – minimalus siektinas populiacijos dydis. Remiantis tokiais apskaitos rezultatais 
turėjo būti taikomas Plano 16.2 punktas, kuriame nurodoma, kad esant minimaliam siektinam žalos 
dydžiui,  sumedžiojimo  limitas  rajonuojamas  pagal  apskaitos  rezultatus  ir  daromos  žalos  dydį  bei 
pasiskirstymą. 

Todėl  akivaizdu,  kad ministro įsakymas  dėl  vilkų sumedžiojimo limito 2012-2013 m.  medžioklės 
sezonui neatitinka minėto plano. 

Be to, 2011m. vykdytos apskaitos duomenimis, vilko populiacijos dydis buvo 300 individų. Remiantis 
šiais duomenimis, medžioklės kvota 2011-2012 m. medžioklės sezonui buvo nustatyta 5 vilkai, realiai 
sumedžiota 11 vilkų. Todėl nėra suprantama kuo remiantis šiam medžioklės sezonui buvo nustatyta  
net 50 vilkų kvota, nors populiacijos dydis remiantis apskaita yra sumažėjęs. 

Akivaizdu,  kad leidimas  sumedžioti  penktadalį  populiacijos kelia  grėsmę jos gerovei  ir  išlikimui. 
Todėl Aplinkos ministro įsakymas, kuriuo nustatomas 50 vilkų sumedžiojimo limitas 2012-2013 m. 
medžioklės sezonui, yra naikintinas.



Atsakydami  į  Aplinkos  ministerijos  pastabas,  norėtume  suskirstyti  jų  argumentus  į  iš  esmės  dvi  
grupes. Pirmoji argumentų grupė yra visiškai nesusijusi su ginčo esme, kadangi ginčas vyksta tik dėl  
to, ar tinkamai buvo nustatyta šių metų medžioklės kvota.

Antroji argumentų grupė yra Aplinkos ministerijos teiginiai, kad apskaita vykdoma tik valstybiniuose 
miškuose,  todėl  nustatant  vilkų populiacijos  dydį ji  turi  būti  padidinama  įtraukiant  ir  privačiuose 
miškuose esą „besislepiančius“ vilkus (nepaisant to, kad Plano 21 p. nurodo, kad vilkų populiacijos 
dydis nustatomas minėta apskaita).  Planas nustato, kad valstybiniuose miškuose vykdoma kasmetinė 
apskaita,  o privačiuose ji  atliekama tik ne rečiau nei  kas 5 metus  (23 p.).  Jau vien tai  rodo,  kad  
atliekama kasmetinė apskaita valstybiniuose miškuose yra  pakankamai tiksli  norint nustatyti  vilko 
populiaciją, o privačiuose miškuose, kaip pasakyta pačio Plano 23 p., vykdoma retkarčiais vien tik 
skaičiaus patikslinimui. 

Kodėl  Planas numato tik patikslinimo tikslais  retkarčiais vykdytiną privačiuose miškuose apskaitą  
paaiškina du faktoriai : (i) vilko charakteristikos bei (ii) valstybinių ir privačių miškų išsidėstymas 
Lietuvoje. Teismo dėmesiui pateikėme žemėlapį, paruoštą pagal oficialius duomenis. Jame nurodytos 
valstybinių  ir  privačių  miškų  teritorijos  (žaliai  pažymėti  valstybiniai  miškai,  raudonai  privatūs).  
Mėlynas apskritimas yra  teritorija, priskirtina vienai vilkų šeimai,  t.y.  teritorija,  kurią užima viena 
vilkų  šeima.  Yra  nustatyta,  kad  vilkas  per  dieną  nukeliauja  apie  20-25 kilometrus.  Iš  žemėlapio 
akivaizdu, kad vienos vilkų šeimos teritorija Lietuvoje apimtų ir privačius, ir valstybinius miškus.  
Kadangi vilkų populiacijos apskaita paremta pėdsakų aptikimu – vilko, nukeliaujančio per dieną 20 
km. pėdsakai būtų aptinkami tiek valstybiniame, tiek privačiame miške, jam jį kirtus. Be to, ta pati 
vilkų šeima apskaitoma ne tik  greta  esančiuose valstybiniuose ir  privačiuose miškuose,  bet  netgi  
keliose  girininkijose,  nes  apskaitos  metu  nėra  patikrinama  ar  rasti  pėdsakai  nukeliauja  į  kitą 
girininkiją, kur taip pat vykdoma apskaita. Tad net ir vykdant apskaitą tik valstybiniuose miškuose, 
įmanoma nustatyti padidintą vilkų populiacijos skaičių, nes to paties vilko pėdsakai gali būti aptikti 
keliose girininkijose.

Norime atkreipti dėmesį, kad lūšių apskaita vykdoma kartu su vilkų apskaita valstybiniuose miškuose. 
Tačiau, priešingai nei vilkų atveju, nėra bandoma didinti lūšių apskaitos duomenis, nors apskaita buvo 
vykdoma  tik  valstybiniuose  miškuose.  Ministerija  argumentuoja,  kad  vilkų  yra  daugiau  nei  250,  
kadangi  medžiotojų  vykdomos  apskaitos  metu  jų  buvo  apskaičiuota  970.  Tačiau  medžiotojų 
vykdomos analogiškos apskaitos lūšims atveju, lūšių buvo apskaityta 430. Kaip matome, medžiotojų 
apskaitos  rezultatai  nuo oficialių  skiriasi  net  7  kartus.  Tačiau   lūšių  atveju  ministerija  lieka  prie 
pozicijos kad lūšių ir yra apie 60, o vilkų atveju, dėl nesuprantamų priežasčių, remiasi medžiotojų  
vykdoma apskaita.

Galiausiai, norime pakartoti, kad bet kokiu atveju, šie argumentai yra šalutiniai. Planas numato, kad 
valstybiniuose  miškuose  atliekamos  apskaitos  metu  nustačius  vilko  populiacijos  dydį  (21  p.)  ir  
apskaičius 250 vilkų (7 p.),  medžioklė turi  būti  rajonuojama (16.2 p.)  ir  plane nenumatomi  jokie  
kitokie apskaitos būdai, kaip kasmetinė apskaita, vykdoma Plano nustatyta tvarka. 

Šių metų  kasmetinė apskaita įvyko  Plano nustatyta  tvarka,  jos  rezultatas yra  250 vilkų,  todėl  šie 
kasmetinės apskaitos rezultatai ir turi būti naudojami nustatant medžioklės sezono kvotą. 

Remiantis  tuo  kas  išdėstyta,  prašome  teismo  panaikinti  Aplinkos  ministro  įsakymą  dėl  vilkų 
sumedžiojimo limito 2012-2013 m. medžioklės sezonui.
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