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1, 2. Patikima apsauga
nuo vilkų, be reikalo

nepadarant jiems
žalos, — specialios

šunų veislės. Viena iš
jų — iš Lenkijos kilę 
Podhalės aviganiai,

dabar pradėti auginti  
ir Lietuvoje.

4.  Tinkamai įrengtas 
elektros aptvaras — 

vienas iš patikimų  
būdų apsaugoti  

gyvulius nuo vilkų.  
Aptvaras turėtų būti  

5 juostų, ne žemesnis  
nei 1—1,2 m.

5, 6. Laikinai apsaugai  
ar papildomai  

šalia aptvaro galima 
pritvirtinti vėliavėles. 

Nuotraukoje  
vėliavėles tvirtina  

GAA „Baltijos vilkas“  
savanorė.

Kaip išvengti neprašytų svečių
Niekada nemėginkite „prisijaukinti“ vilko jį 
šerdami, palikdami jam ėdalo. Šeriamas vilkas 
jus gali palaikyti maitinimosi konkurentu. 

Šalia savo namų nešerkite kitų laukinių  
gyvūnų, paskui kuriuos prie jūsų teritorijos  
gali ateiti vilkai. 

Nepalikite savo augintinių ėdalo arba maisto 
atliekų lengvai pasiekiamoje vietoje.

Savo gyvenamajai teritorijai apsaugoti (ne tik 
nuo vilkų) galite įrengti papildomą judesiui 
jautrų apšvietimą arba garsinę apsaugą,  
išskirtiniais atvejais aptverkite teritoriją ne 
žemesne nei 2 m ir ne mažiau nei 20 cm  
į žemę įkasta tvora. 
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Kaip apsaugoti nuo vilkų šunis
Vilkai jaučia priešiškumą šunims. Nuo vilkų  
dažniausiai nukenčia prie būdų pririšti kiem-
sargiai, negalintys nei apsiginti, nei pabėgti. 

Pagrindinė priemonė apsaugoti nuo vilkų 
tokius šunis — įrengti jiems tvirtą voljerą.
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Nuotr. Ritos Bieliakienės

3. Iš Turkmėnijos kilę 
šunys alabay‘ai 

ištisus šimtmečius 
buvo auginami nuo 

plėšrūnų saugoti 
naminius gyvulius, 

ypač ginti avių 
bandas. Šie šunys 

taip pat veisiami 
Lietuvoje.
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Gyvenimo sąlygos ir paplitimas
Oficialių apskaitų duomenimis, pastaraisiais  
metais Lietuvos miškuose gyvena 200—300 
vilkų. Labiausiai vilkai pamėgę miškingas ir  
atokesnes Druskininkų, Jurbarko, Biržų, Varėnos 
ir Šalčininkų rajonų girias, kur žmogaus veikla 
nėra nuolatinė ir jie netrukdomi gali vesti  
jauniklius. 

Vilkai teikia pirmenybę didelėms miškų terito-
rijoms, kuriose yra vandens telkinių, pakanka 
grobio, yra nuošalių tankmių ar pelkių, kuriose 
retai lankosi žmonės.

Nuostolių dėl laukinių žvėrių antpuolio patyrę 
ūkininkai papjautus gyvulius turėtų registruoti 
Ūkinių gyvūnų registre. 

Teisės aktai numato vilkų padarytos žalos  
kompensavimą ir paramą žalos prevencijos 
priemonėms įsigyti.

Kaip apsaugoti naminius gyvulius 
Pasitaiko, kad vilkai puola naminius gyvulius ir 
šunis. Taip nutinka, kai dėl vienų ar kitų priežas-
čių vilkams nepavyksta sumedžioti pakankamai 
laukinių žvėrių arba kai menkai apsaugoti nami-
niai gyvuliai tampa lengvai prieinamu grobiu.

Naminius gyvulius vilkai dažniau puola vasaros 
pabaigoje ir rudens pradžioje, kai tampa sunkiau 
išmaitinti ūgtelėjusius jauniklius. Paprastai prie 
gyvulių vilkai išdrįsta artintis naktį.

Yra nemažai veiksmingų priemonių naminiams 
gyvuliams apsaugoti: 

• daugeliu atvejų žalos galima išvengti naminių 
gyvulių nepaliekant lauke naktį be priežiūros 
arba apsaugos — nakčiai gyvulius patariama 
suginti į tvartus;

• aptveriant lauke laikomus gyvulius aukšta  
į žemę įkasta tvora arba tinkamu 5 vielų elektros 
aptvaru; papildomai apsaugai prie aptvaro  
gali būti tvirtinamos vėliavėlės;

• pasitelkiant specialių veislių aviganius šunis.

Daugiau informacijos  
apie gyvulių apsaugą  
rasite interneto svetainėje
www.SaugiAvis.lt

Pažink, suprask, išmok sugyventi
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Pilkasis vilkas (Canis lupus) 

Stambiausias laukinėje gamtoje gyvenantis 
šuninių šeimos atstovas: protingas, socialus, 
labai ištvermingas.

Vilko kailio spalva priklauso nuo gyvenamosios 
vietos ir metų laiko, yra pilkos, gelsvos ir rusvos 
spalvų derinys.

Laisvėje gyvenančių vilkų amžių lemia medžiok-
lės intensyvumas. Ten, kur medžiojama daugiau, 
vidutinis vilkų amžius yra 3—6 metai.

Mityba
Vilkas — plėšrūnas, kurio maistas yra labai 
įvairus. Vilkų „valgiaraštis“ priklauso nuo grobio 
įvairovės ir gausos konkrečioje jo gyvenamoje 
vietovėje.

Lietuvoje vilkai daugiausia minta laukiniais  
kanopiniais (elniais, stirnomis, šernais), taip pat 
bebrais ir gali sumedžioti net tokį stambų grobį 
kaip briedis. Mažesnę vilko maisto dalį sudaro 
kiškiai, usūriniai šunys. Vilkai nevengia misti  
ir įvairiais smulkiais graužikais, vabzdžiais  
ar net uogomis. 

Vilkų grobiu dažniausiai tampa seni ar jauni,  
sužeisti arba ligoti laukiniai žvėrys, vilkai  
taip pat ėda ir gaišeną — dėl to jie vadinami 
„miško sanitarais“.

Šeimos teritorija
Vilkų šeima gyvena ir medžioja savo teritorijoje, 
į kurią neįsileidžia svetimų vilkų. 

Vienos šeimos valdomos teritorijos plotas  
priklauso nuo šeimos dydžio, teritorijoje  
aptinkamo maisto gausos, geografinio regiono.  
Lietuvoje gyvenančių vilkų teritorijų dydžiai 
nėra išsamiai ištirti, bet galėtų būti apie 
200—300 kv. km.

Dominuojanti pora savosios teritorijos ribas 
žymi šlapimu, ekskrementais, padraskymais. 
Apie jiems priklausančios teritorijos ribas vilkai 
gali pranešti ir kaukimu. 

Poravimasis ir jaunikliai
Skirtingai nei daugelio šunų, vilkų tuoktuvės 
vyksta tik kartą per metus, paprastai vasario– 
kovo mėnesiais. Tokiu metu vilkų pora dažniau-
siai laikosi nuošaly nuo visos šeimos. Maždaug 
po dviejų mėnesių, balandį–gegužę, vilkė  
atsiveda 2—6 vilkiukus. Ji vilkiukus veda ir slepia  
iš anksto išraustame urve.

Jaunikliai minta vilkės pienu apie aštuonias  
savaites. Pirmosiomis savaitėmis vilkė nesitrau-
kia nuo savo mažylių — tuomet maisto jai atneša 
kiti šeimos nariai. Vilkiukai urvą palieka sulaukę 
8—10 savaičių.

Jei nenorite susitikti su vilku
„Bijai vilko — neik į mišką“, — byloja liaudies 
patarlė. Tačiau tikimybė miške sutikti vilką yra 
labai menka.

Vilkai — itin atsargūs, turi labai gerą uoslę  
ir klausą. Užuodęs ar išgirdęs žmogų, vilkas  
greičiausiai spruks arba stebės jį pats likdamas 
nematomas.

Tačiau jei norėtumėte dar labiau apsidrausti  
nuo susitikimo su vilku, užuot tyliai vaikščioję, 
garsiai kalbėkite arba užtraukite dainą. 
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Vilkų šeima
Vilkai gyvena šeimomis, kurias sudaro patinas  
ir patelė (dominuojanti pora) ir jų jaunikliai. 
Vilkai poras sudaro visam gyvenimui.

Jauni vilkai gali palikti savo šeimą sulaukę vienų, 
dvejų, kartais trejų metų ir išeiti ieškoti sau poros 
ir naujos teritorijos savo būsimai šeimai.

Šeimoje yra griežta hierarchija, kuri geriausiai 
atsiskleidžia maitinantis: pirmieji ėda tėvai ir  
tik po jų — jaunikliai.

Kaip elgtis susitikus su vilku
Jei visgi tektų susitikti su vilku, vadovaukitės  
šiais patarimais:

• pirmiausia nepanikuokite, likite šaltakraujiškas, 
juk vilkas jus stebėti gali iš paprasčiausio  
smalsumo;
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Daugiau informacijos apie vilkus taip pat rasite 
GAA „Baltijos vilkas“ interneto svetainėje
www.vilkai.lt

• lėtais žingsniais traukitės atgal neatsukdami 
nugaros ir keldami triukšmą: garsiai kalbėdami, 
dainuodami. Tik jokiu būdu nepulkite bėgti — 
tai gali pažadinti vilko instinktą persekioti grobį; 

• jei vilkas vis tiek sektų iš paskos, pabandykite 
jį atgrasinti — sustokite ir ženkite žingsnį pirmyn, 
stenkitės atrodyti kuo didesni, pavyzdžiui,  
iškelkite į viršų rankas, kuprinę. Pagrasinkite 
balsu, meskite į vilką medgalį ar kokį nors  
kitą daiktą; 

• vilkui užpuolus jūsų šunį, nestokite tarp šuns 
ir vilko, paleiskite šunį nuo pavadėlio ir ką nors 
meskite į vilką arba smokite jam.
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Vilkų šeima
Vilkai gyvena šeimomis, kurias sudaro patinas  
ir patelė (dominuojanti pora) ir jų jaunikliai. 
Vilkai poras sudaro visam gyvenimui.

Jauni vilkai gali palikti savo šeimą sulaukę vienų, 
dvejų, kartais trejų metų ir išeiti ieškoti sau poros 
ir naujos teritorijos savo būsimai šeimai.

Šeimoje yra griežta hierarchija, kuri geriausiai 
atsiskleidžia maitinantis: pirmieji ėda tėvai ir  
tik po jų — jaunikliai.

Kaip elgtis susitikus su vilku
Jei visgi tektų susitikti su vilku, vadovaukitės  
šiais patarimais:

• pirmiausia nepanikuokite, likite šaltakraujiškas, 
juk vilkas jus stebėti gali iš paprasčiausio  
smalsumo;
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Daugiau informacijos apie vilkus taip pat rasite 
GAA „Baltijos vilkas“ interneto svetainėje
www.vilkai.lt

• lėtais žingsniais traukitės atgal neatsukdami 
nugaros ir keldami triukšmą: garsiai kalbėdami, 
dainuodami. Tik jokiu būdu nepulkite bėgti — 
tai gali pažadinti vilko instinktą persekioti grobį; 

• jei vilkas vis tiek sektų iš paskos, pabandykite 
jį atgrasinti — sustokite ir ženkite žingsnį pirmyn, 
stenkitės atrodyti kuo didesni, pavyzdžiui,  
iškelkite į viršų rankas, kuprinę. Pagrasinkite 
balsu, meskite į vilką medgalį ar kokį nors  
kitą daiktą; 

• vilkui užpuolus jūsų šunį, nestokite tarp šuns 
ir vilko, paleiskite šunį nuo pavadėlio ir ką nors 
meskite į vilką arba smokite jam.
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1, 2. Patikima apsauga
nuo vilkų, be reikalo

nepadarant jiems
žalos, — specialios

šunų veislės. Viena iš
jų — iš Lenkijos kilę 
Podhalės aviganiai,

dabar pradėti auginti  
ir Lietuvoje.

4.  Tinkamai įrengtas 
elektros aptvaras — 

vienas iš patikimų  
būdų apsaugoti  

gyvulius nuo vilkų.  
Aptvaras turėtų būti  

5 juostų, ne žemesnis  
nei 1—1,2 m.

5, 6. Laikinai apsaugai  
ar papildomai  

šalia aptvaro galima 
pritvirtinti vėliavėles. 

Nuotraukoje  
vėliavėles tvirtina  

GAA „Baltijos vilkas“  
savanorė.

Kaip išvengti neprašytų svečių
Niekada nemėginkite „prisijaukinti“ vilko jį 
šerdami, palikdami jam ėdalo. Šeriamas vilkas 
jus gali palaikyti maitinimosi konkurentu. 

Šalia savo namų nešerkite kitų laukinių  
gyvūnų, paskui kuriuos prie jūsų teritorijos  
gali ateiti vilkai. 

Nepalikite savo augintinių ėdalo arba maisto 
atliekų lengvai pasiekiamoje vietoje.

Savo gyvenamajai teritorijai apsaugoti (ne tik 
nuo vilkų) galite įrengti papildomą judesiui 
jautrų apšvietimą arba garsinę apsaugą,  
išskirtiniais atvejais aptverkite teritoriją ne 
žemesne nei 2 m ir ne mažiau nei 20 cm  
į žemę įkasta tvora. 
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Kaip apsaugoti nuo vilkų šunis
Vilkai jaučia priešiškumą šunims. Nuo vilkų  
dažniausiai nukenčia prie būdų pririšti kiem-
sargiai, negalintys nei apsiginti, nei pabėgti. 

Pagrindinė priemonė apsaugoti nuo vilkų 
tokius šunis — įrengti jiems tvirtą voljerą.

2
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3. Iš Turkmėnijos kilę 
šunys alabay‘ai 

ištisus šimtmečius 
buvo auginami nuo 

plėšrūnų saugoti 
naminius gyvulius, 

ypač ginti avių 
bandas. Šie šunys 

taip pat veisiami 
Lietuvoje.
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Gyvenimo sąlygos ir paplitimas
Oficialių apskaitų duomenimis, pastaraisiais  
metais Lietuvos miškuose gyvena 200—300 
vilkų. Labiausiai vilkai pamėgę miškingas ir  
atokesnes Druskininkų, Jurbarko, Biržų, Varėnos 
ir Šalčininkų rajonų girias, kur žmogaus veikla 
nėra nuolatinė ir jie netrukdomi gali vesti  
jauniklius. 

Vilkai teikia pirmenybę didelėms miškų terito-
rijoms, kuriose yra vandens telkinių, pakanka 
grobio, yra nuošalių tankmių ar pelkių, kuriose 
retai lankosi žmonės.

Nuostolių dėl laukinių žvėrių antpuolio patyrę 
ūkininkai papjautus gyvulius turėtų registruoti 
Ūkinių gyvūnų registre. 

Teisės aktai numato vilkų padarytos žalos  
kompensavimą ir paramą žalos prevencijos 
priemonėms įsigyti.

Kaip apsaugoti naminius gyvulius 
Pasitaiko, kad vilkai puola naminius gyvulius ir 
šunis. Taip nutinka, kai dėl vienų ar kitų priežas-
čių vilkams nepavyksta sumedžioti pakankamai 
laukinių žvėrių arba kai menkai apsaugoti nami-
niai gyvuliai tampa lengvai prieinamu grobiu.

Naminius gyvulius vilkai dažniau puola vasaros 
pabaigoje ir rudens pradžioje, kai tampa sunkiau 
išmaitinti ūgtelėjusius jauniklius. Paprastai prie 
gyvulių vilkai išdrįsta artintis naktį.

Yra nemažai veiksmingų priemonių naminiams 
gyvuliams apsaugoti: 

• daugeliu atvejų žalos galima išvengti naminių 
gyvulių nepaliekant lauke naktį be priežiūros 
arba apsaugos — nakčiai gyvulius patariama 
suginti į tvartus;

• aptveriant lauke laikomus gyvulius aukšta  
į žemę įkasta tvora arba tinkamu 5 vielų elektros 
aptvaru; papildomai apsaugai prie aptvaro  
gali būti tvirtinamos vėliavėlės;

• pasitelkiant specialių veislių aviganius šunis.

Daugiau informacijos  
apie gyvulių apsaugą  
rasite interneto svetainėje
www.SaugiAvis.lt

Pažink, suprask, išmok sugyventi
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