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Vilko populiacijos valdymo planas (NVO projektas)
Apie projektą
Paruoštas projektas nėra galutinis vilko populiacijos valdymo planas. Jame siūlomi principai ir
priemonės atspindi vilko, kaip būtino ekosistemos elemento, apsauga besirūpinančios visuomenės
dalies požiūrį. Ruošiant projektą didelis dėmesys buvo skirtas ir tam, kad siūlymai atitiktų Lietuvos
tarptautinius įsipareigojimus bei Europos požiūrį į gamtos apsaugą. Pabaigtas vilko populiacijos
valdymo planas turi būti išdiskutuotas ir suderintas su visomis suinteresuotomis visuomenės
grupėmis.
Plano apimtis yra didesnė, nei galbūt reikėtų – kai kur tiesiog palikome išplėstinę siūlymų
argumentaciją. Galutinis visoms pusėms priimtinas planas turėtų būti kompaktiškesnis.
Projekto kūrėjai
• GAA „Baltijos vilkas“ nariai:
◦ dr. Vaidas Balys
◦ dr. Gintarė Žalkauskaitė
◦ Lina Paškevičiūtė
◦ Tomas Selickas
• Aivaras Jefanovas, ekologas
• Andrejus Gaidamavičius, biologas
• Rimantė Tamulytė, teisininkė
Pagrindinė naudota medžiaga
• Gamtos tyrimų centro Vilko populiacijos reguliavimo (populiacijos valdymo) programos ir
apsaugos plano projektai, 2011.
• R. Špinkytės-Bačkaitienės daktaro disertacija „Aplinkos veiksnių įtaka vilkų (Canis lupus
lupus L.) populiacijai Lietuvos miškuose“, 2012.
• Latvijos vilko apsaugos planas, 2008 (Wolf conservation plan, 2008).
• Estijos stambiųjų plėšrūnų 2002-2011 valdymo planas (Large carnivore control and
management plan for Estonia, 2002-2011).
• Baltarusijos vilko valdymo planas, 2009 (Wolf management plan for Belarus, 2009).
• Europos vilko apsaugos planas, 2000 (Action plan for the conservation of wolves in Europe,
2000).
• Stambiųjų plėšrūnų populiacijų valdymo planų rengimo gairės, 2008 (Guidelines for
Population Level Management Plans for Large Carnivores, 2008)
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1 Įžanga
Vilkas yra neatsiejama ir labai svarbi miškų ekosistemos bei Lietuvos kraštovaizdžio dalis. Tai
viena iš dviejų šalyje nuolat gyvenančių stambiųjų plėšrūnų rūšių, neabejotinai kelianti daugiausiai
žmonių emocijų, dažnai ir kraštutinių.
Nepageidaujamu laikytas vilkas iki XX a. vidurio buvo praktiškai išnaikintas didžiojoje savo
natūralaus paplitimo arealo dalyje. Europoje vilkai išliko tik rytiniuose jos pakraščiuose ir sunkiau
pasiekiamuose kalnuotose vietovėse. Šiaurės Amerikoje išnaikintas beveik visur, išskyrus Kanados
ir Aliaskos miškus.
XX amžiuje mokslininkų ir visuomenės požiūris ėmė keistis, supratus, kad didelių pastangų
pareikalavęs vilkų išnaikinimas sukūrė daugiau problemų, nei buvo tikimasi išspręsti. Įvykus šiam
lūžiui, atsirado vis daugiau publicistinių ir mokslo darbų, kurie gynė vilką kaip būtiną ar net kertinį
ekosistemų elementą, įrodė ir pagrindė teigiamą jo vaidmenį. Ne vienoje šalyje nuspręsta siekti
vilkų sugrąžinimo į bent dalį jų istorinio paplitimo teritorijos.
Pastaruosius kelis dešimtmečius vilkai po truputį grįžta į tas vietas, kuriose jie buvo išnaikinti.
Sugrįžimas nėra lengvas, nes vėl susiduriama su tomis pačiomis problemomis, kai vilkai ir žmonės
neišsitenka toje pačioje teritorijoje. Problemos dažnai net aštresnės, nes žmogus per kelis
dešimtmečius paprasčiausiai atprato gyventi šalia šio stambaus plėšrūno.
Vilkas yra prioritetinė ir saugoma rūšis Europos Sąjungoje. Nors laikoma, kad šiai rūšiai tiek
Lietuvoje, tiek globaliai išnykimas negresia, tačiau vilkai iki šiol patiria stiprų socioekonominį
spaudimą, kuris neleidžia išplisti visose jiems tinkamose buveinėse, išlaikyti nepažeistos struktūros
šeimas ir pilnavertiškai atlikti savo ekologinį vaidmenį gamtoje.
Populiacijos valdymo planas kuriamas suvokiant, kad vilkas nėra ir nebus visuotinai priimtina ir
problemų nekelianti rūšis, todėl nuolat reikės spręsti konfliktus, šviesti visuomenę, atsižvelgti į jos
lūkesčius, taip pat priimti sunkius sprendimus, kurie padėtų siekti ilgalaikio tikslo – šalies
teritorijoje turėti gyvybingą, sveiką ir savo natūralų vaidmenį atliekančią vilko populiaciją.
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2 Bendras rūšies aprašymas
2.1 Rūšies biologija, ekologija ir buveinė
Pilkasis vilkas (lot. Canis lupus) priskiriamas plėšriųjų žinduolių būriui (lot. Carnivora), šuninių
(lot. Canidae) šeimai. Vilkai yra vietinė, nuo seno Lietuvoje gyvenanti rūšis. Lietuvoje gyvena
porūšis Canis lupus lupus Linnaeus, 1758.
Socialinė ir teritorinė elgsena
Pagrindinis vilkų socialinis darinys yra šeima (Mech et al., 2003). Šeimą paprastai sudaro
vadinamoji alfa vilkų pora, jų šiųmečiai jaunikliai ir vilkai iš ankstesnių vadų. Manoma, kad šiuo
metu Lietuvoje yra apie 60-70 vilkų šeimų (Špinkytė-Bačkaitienė, 2012). Dažniausiai tik alfa patelė
atsiveda jauniklių. Šeimos dydis Europoje yra apie 7 (2-15) vilkai (Boitani, 2000), jis priklauso nuo
vilkų gyvenimo sąlygų, populiacijos tankumo, medžioklės intensyvumo ir kt. Tikslių duomenų apie
Lietuvos vilkų šeimos dydžius nėra. Medžiotojų apklausomis paremtais tyrimais nustatyta, kad
vidutinis Lietuvos vilkų skaičius šeimoje yra 3-4 vilkai (Špinkytė-Bačkaitienė, 2012). Dalį
populiacijos sudaro pavieniai vilkai – nuo šeimos atsiskyrę jauni vilkai, ieškantys teritorijos ir
poros, šeimos narių netekę arba prie šeimų nepritapę vilkai.
Vilkai yra teritoriniai gyvūnai – šeima turi savo teritoriją, kurią gina nuo kitų vilkų ir įsibrovėlių.
Lietuvoje nėra tirta, kokią teritoriją užima vilkų šeima, tačiau, gretimų šalių duomenimis, lygumų
miškingose vietovėse vilkų šeima gali užimti apie 100-300 km 2 plotą (Jedrzejewska et al., 1998).
Teritorijos dydis priklauso nuo vilkų paplitimo, grobio gausos ir kt. (Mech et al., 2003). Teritorinis
gyvenimo būdas ir socialinis elgesys yra vilkų gausos savireguliacijos veiksniai, taip pat lemiantys
jų plitimą į gretimas vietoves. Tinkamų teritorijų skaičius riboja vilkų šeimų kiekį konkrečioje
vietovėje, socialinis elgesys riboja jauniklius atsivedančių patelių skaičių, o nuo šeimų atsiskyrę
vilkai, ieškodami sau teritorijos, plinta į aplinkines sritis (Boitani, 2000).
Dauginimasis
Lytiškai vilkai subręsta antrųjų gyvenimo metų gale (Fauna, 1988). Vilkų ruja trunka nuo sausio
pabaigos iki kovo vidurio. Nėštumo trukmė – 62-63 dienos. Dauguma jauniklius veda nuo
balandžio pabaigos iki gegužės vidurio, nors pasitaiko ir ankstesnių arba vėlyvesnių vadų. Atsiveda
nuo 1 iki 9 vilkiukų (Fauna, 1988). Mažų vilkiukų mirtingumas paprastai yra didelis – tik nedidelė
dalis jauniklių išgyvena vienerius metus ar daugiau. Belovežo girioje 50 proc. vilkiukų neišgyvena
pirmųjų 3 mėnesių, 65 proc. nesulaukia vienerių metų (Jedrzejewski et al., 1996). Latvijos tyrimų
duomenimis, vienerių metų sulaukia tik 11,2 proc. naujagimių (Ozolinš et al., 2008). Jauniklius
vedančių porų ir išgyvenančių jauniklių skaičiai Lietuvoje nėra žinomi, tačiau vyraujantis nedidelis
vilkų skaičius šeimose reiškia, kad be suaugėlių šeimoje gali būti tik 1-2 jaunikliai
(Špinkytė-Bačkaitienė, 2012).
Amžius ir mirtingumas
Vilkai laisvėje gali gyventi iki 10 metų (Boitani, 2000), tačiau ten, kur vilkai medžiojami,
vidutinis jų amžius sutrumpėja. Baltarusijoje vidutinis suaugusių vilkų amžius yra 3,2-5,1 metų, o
vidutinis visos populiacijos amžius – 1,5-2,8 metų (Balčiauskas, 2011). Vidutinis populiacijos
amžius Lietuvoje nėra žinomas. Ten, kur vilkų skaičius reguliuojamas juos medžiojant,
mirtingumas, siekiantis 35 proc. visos rudenį esančios populiacijos, gali lemti populiacijos
mažėjimą ir išnykimą (Boitani, 2000).
Ligos ir traumos
Vilkų ligos Lietuvoje tyrinėtos nedaug. Vilkai serga pasiutlige, tačiau žymiai rečiau nei lapės ir
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usūriniai šunys (Linnell et al., 2002). Lietuvos rajonų veterinarinių tarnybų duomenis nuo 1990 iki
2001 metų buvo užfiksuoti tik du vilko pasiutligės atvejai, o per pastaruosius kelerius metus tokių
atvejų neužfiksuota. Ši liga neturi didelės reikšmės vilkų mirtingumui. R. Špinkytės-Bačkaitienės
atliktų tyrimų duomenimis, iš 176 sumedžiotų vilkų 14 (8,5%.) sirgo niežais. Taip pat pastebėta, kad
14,6% vilkų turėjo įvairių galūnių, kaukolių sužalojimų (Špinkytė-Bačkaitienė, 2012).
2008-2009 m. bendradarbiaujant Gamtos apsaugos asociacijai “Baltijos vilkas” ir Lietuvos
veterinarijos akademijai buvo atlikti parazitologiniai vilkų ekskrementų tyrimai Šiaurės Lietuvoje
(Biržų girioje, Kamanų valstybiniame rezervate, Žagarės miške ir “Žvėrinčiuje”). Tyrimai parodė,
kad visi ekskrementų pavyzdžiai buvo gausūs parazitinių helmintų kiaušinėlių. Tarp jų vyravo šie
nematodai: Capillaria aerophilia, Trichuris vulpis, Toxocara canis, Tanae spp., Uncinaria
stenophala (Diana Suchockaja, neskelbta).
Mityba
Būdamas plėšrūnas, vilkas ekosistemoje užima aukščiausią mitybinę grandį. Pagrindinę raciono
dalį Lietuvoje paprastai sudaro vietovėje dominuojantys kanopiniai. Taip pat nemažą dalį sudaro
bebrai (Špinkytė-Bačkaitienė, 2012). Smulkūs graužikai paprastai sudaro nuo 2-3 iki 10 proc. vilkų
maisto, dažniau jais minta jauni vilkai (Руковский, 1985). Taip pat vilkai gali misti kiškiais,
smulkesniais plėšrūnais, paukščiais, ropliais, uogomis ir vaisiais. Vilkų grobiu tampa ir naminiai
gyvuliai. Juos paprastai pjauna vasaros pabaigoje. Lietuvoje žiemą vilkai neretai badauja (Fauna,
1988; Špinkytė-Bačkaitienė, 2012).
Vilkų daroma įtaka pagrindinio jų grobio populiacijai nėra vienareikšmė. Vilkai paprastai pirma
sumedžioja susirgusius ir nusilpusius žvėris, taip sustiprindami grobio populiaciją (Fauna, 1988).
Taip pat vilkai gali reikšmingai paveikti izoliuotų grobio populiacijų gausą (Boitani, 2000). Tačiau
šis poveikis yra abipusis (mažėjant grobio, mažėja ir vilkų skaičius), o dalinis ar visiškas grobio
populiacijos išnaikinimas paprastai tikėtinas tik tada, kai prisideda kiti faktoriai (medžioklė, gaisrai,
kitos grobio populiacijai nepalankios sąlygos).
Buveinė
Vilkai yra lanksti rūšis tinkamų buveinių požiūriu – jie gali gyventi ir vesti jauniklius pačiomis
įvairiausiomis sąlygomis. Nors įprasta vilkus laikyti didelių, menkai žmonių trikdomų miškų masyvų
mėgėjais, tačiau jie gali sėkmingai gyventi ir žmogaus pakeistame kraštovaizdyje, kartais
nesibaimindami paties žmogaus ir jo veiklos artumo.
Lietuvos miškų fragmentacija, besiplečianti rekreacija ir ūkinė veikla bei kitos aplinkos sąlygos
lėmė vilkų gyvenamų vietų pasirinkimą. Naujausių tyrimų duomenimis (pagal kelių metų vilkų
sumedžiojimo geografinę analizę), vilkams Lietuvoje priimtiniausi I-os grupės miškai, pelkės ir dideli
nefragmentuoti miškų masyvai. Vilkai retai aptinkami ežeringose vietovėse ir sausuose nederlinguose
miškuose, dažniausiai – retai žmonių lankomose teritorijose (Špinkytė-Bačkaitienė, 2012). Svarbu,
kad teritorijoje būtų prieinamo maisto, vandens, saugių vietų poilsiui ir guoliui. Lietuvoje vilkų
gyvenamos teritorijos pagal nustatytą vidutinį kelių tankį (0,79 km/km 2) patenka į mažai vilkams
tinkamų teritorijų sritį (kai kelių tankis >0,701 km/km2). Pagal vidutinį gyventojų tankį (16,76
km/km2) Lietuvos vilkai gyvena ypač netinkamose teritorijose (mažai tinkamos, kai >8 žm./km2).
Pagal nustatytą miškingumą (47,6%) Lietuvos vilkai gyvena palankiose teritorijose, nes jose
miškingumas viršija 30% ribą (Špinkytė-Bačkaitienė, 2012).

2.2 Populiacijos būklė ir dinamika Lietuvoje
Įvertinti vilko populiacijos būklę Lietuvoje nėra paprasta dėl tyrimų ir informacijos apie rūšį
stokos. Tyrimai apie populiacijos amžių, dauginimosi potencialą, gimstamumą ir jauniklių
išgyvenamumo rodiklius, vidutinį vados dydį Lietuvoje buvo atlikti seniai ir nebeatspindi esamos
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situacijos (dalis tyrimų atlikti dar 1961 m. J. Prūsaitės). Latvijoje ir Estijoje kuriant valdymo planus
stambiesiems plėšrūnams reikalingi tyrimai buvo atlikti vykdant Danijos finansuojamus projektus.
Vilkų paplitimo teritorija Lietuvoje nuo 2000 iki 2005 m. mažėjo (2000-2002 m. apėmė 80 %
šalies teritorijos, 2003 m. - 70% , 2004 m.- 60%) (Balčiauskas, 2008). Teigiama, kad 1993-1999 m.
vilkai buvo paplitę beveik visoje teritorijoje, rečiau vilkų buvo registruojama centrinėje dalyje
(Balčiauskas et al., 1999).
Nuo 2006 m. Lietuvoje vykdoma vilkų apskaita apėjimo būdu pagal sniege aptiktus pėdsakus
(toliau – „miškininkų apskaita“). Apskaita atliekama miškininkų visose girininkijose vienu metu.
Apskaitų metu gautais duomenimis remiamasi nustatant vilkų paplitimą bei minimalų populiacijos
dydį šalyje. Pagal L. Balčiauską, 2006-2011 m. laikotarpyje vilkų pasiskirstymas darėsi tolygesnis,
fragmentiškumas mažėjo. 2010 m. vilkų pėdsakai iš 412 girininkijų (kuriose vyko apskaita) buvo
aptikti 111 (26,9 %), 2011 m. atlikus apskaitą 352 girininkijose, vilkai aptikti 111-oje (31,5 %)
(Balčiauskas, 2011). 2012 m. atlikus apskaitą 354 girininkijose vilkai aptikti 109-iose (30,8 %).
Atkreiptinas dėmesys, kad per minimų metų laikotarpį kito kai kurių girininkijų ribos ir jų skaičius
urėdijoje, be to skyrėsi apskaitytų girininkijų skaičius.

2006
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7

Vilko populiacijos valdymo planas (NVO projektas)

2011

2012

1 pav. Vilkų paplitimas Lietuvoje 2006–2012 metais miškininkų apskaitų duomenimis
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2 pav. Vilkų skaičiaus kitimas Lietuvoje 2004-2012 m. pagal miškininkų apskaitas (2004 ir 2008 rezultatas
gautas ekstrapoliuojant iš tik dalyje girininkijų atliktų apskaitų rezultatų)

Pagal pateikiamą oficialią statistiką (apibendrinti medžiotojų duomenys) 1993-2000 m. vilkų
skaičius siekė 500-700 individų, vėlesniais metais sekė populiacijos mažėjimas, 2004 m. fiksuotas
vilkų skaičius 111 individų (apskaita apėmė ne visus miškus) (Balčiauskas, 2008). Nuo 2005 metų
(įvedus vilkų sumedžiojimo kvotas) vilkų skaičius augo.
Medžiotojų atliekama apskaita nėra koordinuojama šalies mastu (skirtinguose plotuose vilkai
skaičiuojami ne vienu metu), o rezultatas gaunamas apibendrinant medžioklės plotų naudotojų
nuomonę apie jų plotuose gyvenančių vilkų skaičių, todėl tie patys vilkai ar visos jų šeimos gali būti
priskaičiuojami kelis kartus. Taip pat dėl suprantamo medžiotojų suinteresuotumo neatmestinas
„apvalinimo į didesnę pusę“ efektas vertinant vilkų skaičių medžioklės plote. Todėl Lietuvoje, kaip
ir kitose šalyse, kur vilkų gausa vertinama medžiotojų, į nustatomą skaičių reikia žiūrėti atsargiai.
Remiantis miškininkų apskaitomis, vilkų skaičius per pastaruosius 7 metus svyruoja tarp
200-300 individų (2 pav.). Dėl šiose apskaitose naudojamos metodikos įgyvendinimo bei vilkų
skaičiaus nustatymo patikimumo kilo nemažai diskusijų tarp nevyriausybinių organizacijų (NVO)
bei Aplinkos ministerijos pareigūnų ir mokslininkų, todėl šiandien dar nėra galutinio sutarimo dėl
rezultatų tikslumo ir patikimumo.
Naujausi duomenys apie vilko populiacijos struktūrą paskelbti (Špinkytė-Bačkaitienė, 2012).
Vadovaujantis bioindikatoriniais rodikliais nustatyta, jog dabartinė vilko populiacijos kokybė artima
vidutinei esančiai kaimyninėse šalyse. Pagrindinę tirtų individų maisto dalį sudaro kanopiniai
žvėrys, šiuo metu grobio vilkams yra pakankamai ir jis plėšrūnų pasiskirstymui įtakos nedaro.
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Vertinant vilko paplitimą nustatyta, kad antropogeniniai trikdžiai (medžioklė, rekreacija, kitas
trikdymas) yra pagrindiniai, ribojantys tolesnę populiacijos plėtrą. Pagal medžiotojų apklausas
nustatytas vilkų šeimos dydis, kuris vidutiniškai siekia tik 3-4 individus. Šis nedidelis skaičius,
mažesnis už Europos vidurkį, gali rodyti didelį jauniklių mirtingumą, nors to patikimai teigti arba
nurodyti galimas priežastis negalima. Pagal 155 sumedžiotų individų duomenis nustatytas patinų ir
patelių santykis 1,98:1. Ištyrus vilkų sveikatingumą (tirti 174 sumedžiotų vilkų kūnai) nustatyti
niežų susirgimo atvejai (8,6%), pasiutligės atvejų nenustatyta.
Morfologiškai nustatyti pavieniai vilko ir šuns hibridų atvejai Lietuvoje (Špinkytė-Bačkaitienė,
2012). Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto atlikti vilko genetiniai tyrimai parodė, kad vilko
populiacijos genetinė įvairovė yra ne mažesnė nei Europoje (Balčiauskas, 2010). Padarytos išvados,
kad centrinėje, šiaurinėje ir rytų Lietuvoje paplitę du šuns haplotipai. Tačiau dėl nedidelės imties
(N=29) reikalingi išsamesni tyrimai ateityje.

2.3 Populiacijos būklė ir dinamika Europoje
Centrinėje ir šiaurės Europoje vilkai buvo išnaikinti XIX a. ir XX a., po Antrojo pasaulinio karo.
Jie išliko pietų Europos šalyse (Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Graikijoje), Suomijoje ir Rytų
Europoje. 1980 m. vilkų paplitimas Europoje buvo mažiausias, tačiau per pastaruosius keliolika
metų populiacija po truputį gausėja ir plinta. Didžiausia vilko populiacija yra Rytų Europos šalyse ir
Balkanų pusiasalyje. Centrinėje ir Vakarų Europoje vilkai daugiausia paplitę kalnuotose vietovėse,
kur žmonių tankumas yra mažesnis ir vykdoma mažiau ūkinės veiklos. Vilkų paplitimas čia yra
labai nepastovus, išlikusios vilkams tinkamos teritorijos mažos ir izoliuotos. Trys mažesnės
subpopuliacijos gali būti išskiriamos Iberijos pusiasalyje, Skandinavijoje ir Italijoje-Prancūzijoje.
Plačiau apie vilkų situaciją Europoje žr. (Boitani, 2000).
Lietuvoje gyvenantys vilkai sudaro bendrą Baltijos populiaciją su Latvijos, Estijos, šiaurės-rytų
Lenkijos, Baltarusijos ir vakarinių Rusijos regionų vilkais.
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vilko populiacijos gausos kitimo dinamika pagal oficialią statistiką
yra panaši. 1994–1998 m. visų trijų Baltijos šalių oficialūs vilko populiacijos gausos skaičiai rodė
augimą, 2000–2005 m. mažėjimą, o iki 2010 m. vėl augimą. Tačiau, kaip jau minėta aukščiau, pagal
medžiotojų apklausas gaunami oficialūs skaičiai nėra tikslūs ir patikimi. Pvz., Latvijos mokslininkų
vertinimu, per pastaruosius dešimt metų vilkų skaičius Latvijoje buvo apytiksliai pastovus. Ekspertų
vertinimu, po medžioklės sezono vilkų lieka ne daugiau, nei 200-300 individų (sumedžiojama apie
200 vilkų per sezoną). Oficialioje statistikoje pateikiamų duomenų ir ekspertinio įvertinimo
nesutapimo priežastimi nurodytas medžiotojų pridėtas „laukiamas“ gimsiančių jauniklių skaičius po
kovo 1 d. (Ozolinš et. al., 2001).
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vilko statusas yra analogiškas, kadangi visos trys šalys yra gavę
geografinę išimtį vilko populiacijos reguliavimui. Vilkas visose Baltijos šalyse yra medžiojamas,
kvotų sistema vilkų medžioklei reguliuoti Estijoje įvesta 2002 m., Latvijoje – 2004 m, o Lietuvoje –
2005 m.
Lenkijoje vilkas yra įtrauktas į II ir V Buveinių direktyvos priedą, todėl jam steigiamos Natura
2000 teritorijos, tačiau yra leidžiama medžioklė kitose teritorijose. Nors medžioklė ir galima, tačiau
ji vykdoma tik probleminių individų atveju. Vilkų skaičius šalyje yra apie 750.
Baltarusijoje vilkų medžioklė yra zonuojama, išskiriant regionus, kur vilkai naikintini, kur
medžiojami iš dalies ir kur saugomi. Vilko valdymo plane nurodomas vilkų skaičius 2006-2008
metais – apie 850 individų, sudarančių apie 200 šeimų (Wolf management plan for Belarus, 2009).
Vertinant Baltijos populiacijos perspektyvas, pastebėtina, kad:
• Rusijoje ir dalyje Baltarusijos vilkas yra naikintinas kenkėjas, o Baltarusijos vilko valdymo
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plane apibrėžtas tikslas populiaciją sumažinti iki 500 individų (Wolf management plan for
Belarus, 2009);
• Latvijoje vilkai yra intensyviai medžiojami, o Latvijos vilko apsaugos plane apibrėžtas
tikslas palaikyti 300-500 individų populiaciją (Ozolinš et al., 2008);
• Estijoje vilkai yra mažiau pageidautini už rudąjį lokį, o Estijos stambiųjų plėšrūnų apsaugos
plane numatyta palaikyti vilko populiaciją iš 100-200 individų (Lohmus, 2001);
• Lenkija vienintelė užsibrėžusi gausinti populiaciją, kad ji užimtų visas jai tinkamas
buveines.
Todėl viena stambiausių Europos vilko populiacijų patiria ir, tikėtina, toliau patirs stiprų
reguliacinį spaudimą, o jos ilgalaikis išlikimas didele dalimi priklausys nuo imigracijos iš rytų.
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3 Dabartinė apsaugos būklė
3.1 Nacionalinis ir tarptautinis teisinis statusas
Pagal Buveinių direktyvą vilkas yra prioritetinė Europos Bendrijos svarbos rūšis. Lietuva
vilkams išsiderėjo geografinę išimtį, kuri leidžia medžioti vilkus specialiai nesaugomose
teritorijose, kad būtų galima reguliuoti populiaciją ir taip sumažinti žalą žemės ūkiui. Išimtis
nepakeičia rūšies statuso ir ji pagal Lietuvos teisinį reguliavimą yra saugoma rūšis.
Žemiau išvardinti pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys vilko tarptautinį ir nacionalinį
statusą.
Tarptautinis reglamentavimas
1. Lietuva 1995 m. liepos 3 d. LR Seimo nutarimu ratifikavo Jungtinių Tautų biologinės
įvairovės konvenciją. Šios konvencijos tikslas yra užtikrinti biologinės įvairovės
išsaugojimą ir ją pasirašiusios šalys įsipareigoja imtis priemonių biologinės įvairovės
išsaugojimui.
2. Lietuva 1996 m. birželio 11 d. įstatymu dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos
apsaugos konvencijos (Berno konvencijos) ratifikavimo ratifikavo Berno konvenciją su
išimtimis. Įstatymo 2 str. 2 d. numato, kad vilkams (Canis lupus) taikomos ne Konvencijos
II priedėlyje, o III priedėlyje numatytas apsaugos režimas. Dėl šios priežasties Lietuvai yra
netaikomas Berno konvencijoje įtvirtintas draudimas medžioti vilkus.
3. Lietuva 2001 m. gegužės 22 d. įstatymu Nr. IX-337 ratifikavo Nykstančių laukinės faunos ir
floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją. Pagal šią konvenciją, vilkas (Canis lupus) yra
įtrauktas į II priedą – rūšių kurioms gali grėsti išnykimas ir būtina griežtai reguliuoti jiems
priklausančių egzempliorių prekybą. Konvencijos IV str. reguliuoja prekybą šiomis rūšimis.
ES reglamentavimas
4. Vilkas (Canis lupus L.) yra įtrauktas į Europos Bendrijos (Tarybos) direktyvą dėl natūralių
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEB).
5. LR Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 935 dėl Lietuvos Respublikos
derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo Lietuva prašė
atsižvelgti į specifines Lietuvos sąlygas ir pakeisti bei papildyti Buveinių direktyvos
(92/43/EEC) priedus, suteikiant II ir IV priedų geografinę išimtį vilkui (Canis lupus),
nurodydama „Lietuva prašo leisti netaikyti griežtos apsaugos ir medžioti vilkus ir bebrus
specialiai nesaugomose teritorijose, kad būtų galima reguliuoti jų populiaciją. Vilkų ir
bebrų populiacijų išlikimas būtų užtikrintas reguliuojant jų medžioklę ir saugant šiuos
gyvūnus specialiosiose saugomose teritorijose, įsteigtose kitų rūšių gyvūnams saugoti“.
Tuo pačiu nutarimu Lietuva prašė atsižvelgti į specifines Lietuvos sąlygas ir pakeisti bei
papildyti Buveinių direktyvos (92/43/EEC) priedus, leidžiant vilką įtraukti į V šios
direktyvos priedą, nurodydama, kad „Lietuvoje gyvena apie 550 vilkų ir jų skaičius
pastaraisiais metais stabilus. Vilkai gyvena beveik visoje Lietuvos teritorijoje. Miškai,
kuriuose jie gyvena nuolat, sudaro apie 20 procentų visų miškų. Lietuvoje vilkus leidžiama
medžioti, kad būtų reguliuojama jų populiacija, kitaip jie padarytų daug žalos žemės ūkiui.
Reguliuojama vilkų medžioklė neturi įtakos jų populiacijos stabilumui“. Dėl to Lietuvos
vilko populiacija yra įtraukta tik į V šios direktyvos priedą, kas leidžia Lietuvoje vykdyti
reguliuojamą vilkų medžioklę, kuri neturėtų įtakos jų populiacijos stabilumui.
6. Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos,
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Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos,
Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra
grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL 2003 L 236, p. 33)
LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas ir susiję aplinkos ministro įsakymai
7. LR aplinkos ministro 2012 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-154 patvirtintas Vilko
populiacijos gausos reguliavimo planas.
8. LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 2 str. 18 d. nustato, kad „Saugoma
rūšis – nykstanti, pažeidžiama, reta arba endeminė gyvūnų, augalų arba grybų rūšis, šio
įstatymo nustatyta tvarka įrašyta į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų
rūšių sąrašą ir (arba) Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus”.
LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 7 str. 1 d. nustato, kad Europos
bendrijos svarbos gyvūnų sąrašus, kuriuose nurodytos rūšys pagal 2 str. 8 d. yra saugomos
rūšys, tvirtina Aplinkos ministerija.
LR aplinkos ministro 2006 m. birželio 7 d. įsakyme Nr. D1-284 1 vilkas įtrauktas į „Europos
bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti
taikomos tvarkymo priemonės, sąrašą“.
9. LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 8 str. 2 p. nustato, kad saugomos rūšies
apsauga gali būti užtikrinama rengiant saugomos rūšies apsaugos planus. 9 str. 1 d. nustato,
kad saugomos rūšies išsaugojimo veiklos prioritetinėms kryptims, apsaugos priemonėms, jų
finansavimo šaltiniams ir veiksmų planui numatyti Aplinkos ministerija organizuoja
saugomos rūšies apsaugos plano parengimą ir įgyvendinimą.
10. LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 10 str. 1 d. nustato, kad „saugomų
rūšių naudojimas neturi kelti grėsmės tokių rūšių ilgalaikiam išlikimui ir pastangoms
užtikrinti palankią jų apsaugos būklę“, 2 d. – „saugomų rūšių paėmimas iš gamtinės
aplinkos, tų rūšių stebėjimas, žymėjimas, filmavimas, fotografavimas, veisimas, laikymas
nelaisvėje, saugomų rūšių naudojimas mokslo tiriamiesiems darbams ir kitos naudojimo
formos, išskyrus saugomų rūšių gyvūnų, augalų ir grybų prekybą, atliekamas pagal
Aplinkos ministerijos patvirtintą Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašą. Leidimas
stebėti, filmuoti, fotografuoti saugomas rūšis, kai šių rūšių individai netrikdomi,
nereikalingas, išskyrus saugomų rūšių gyvūnus, įrašytus į Lietuvos Respublikos saugomų
gyvūnų, augalų, grybų rūšių sąrašą ir Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių
sąrašus, veisimosi metu prie jų buveinių, žiemavietėse, žiemos miego metu.“,
11. LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 3 str. 2d. 7 p. nustato, kad „tvirtindama
Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, žvejybos vidaus vandenų
žuvininkystės vandens telkiniuose reglamentavimo priemones, nustato draudžiamus naudoti
žinduolių ir žuvų neatrankinius gaudymo ir žudymo būdus ir transporto priemones, kuriuos
draudžiama naudoti gaudant ir žudant Europos bendrijos svarbos rūšių gyvūnus, kurių
ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės.“, o 13 str. 1 d.
nurodo, kad „jeigu atliekant Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių
ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, stebėseną ir
tyrimus, numatytus šio įstatymo ketvirtajame skirsnyje, nustatoma, kad tai yra būtina,
Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija imasi priemonių užtikrinti, kad šių gyvūnų ir
augalų rūšių egzempliorių ėmimas iš gamtos ir jų naudojimas nesutrukdytų palaikyti
palankią šių rūšių apsaugos būklę.“
1

Šis įsakymas yra pakeistas LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. D1-93, tačiau šiuo įsakymu yra
pakeistas tik Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurios reikalinga griežta apsauga, sąrašą.
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12. LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 10 str. 3 d. nustato, kad „prekiauti,
siūlyti parduoti ar pirkti, importuoti, eksportuoti, reeksportuoti saugomų rūšių gyvūnus
leidžiama vadovaujantis Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėmis.“
LR reguliavimas dėl medžioklės ir dėl žalos vilkui ar jo buveinei sukėlimo
13. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 3 p. nustato, kad vilkas yra
priskiriamas prie stambiosios medžiojamosios faunos. 15.2.6. p. nustato, kad vilkus galima
medžioti nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d. (išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą,
vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau).
Taisyklių 28 p. nustato, kad medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas
limituojant jų medžioklę, yra ir vilkas, bei „Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką,
turi ne vėliau kaip per 48 valandas apie tai raštu pranešti atitinkamo Aplinkos ministerijos
regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (miesto) agentūrai, o ši visą reikiamą
informaciją raštu nedelsdama pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai. Aplinkos apsaugos
agentūra 1 kartą per savaitę informuoja Aplinkos ministeriją apie vilkų sumedžiojimo limito
naudojimą.“
Taisyklių 42 p. numato, kad „vilkų sumedžiojimo limitą Lietuvos Respublikoje tvirtina
Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į mokslininkų pateiktas rekomendacijas.“
14. LR aplinkos ministro 2011-12-21 įsakymo Nr. D1-994 dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų
buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2012 m. patvirtinimo, 5
p. nustato, kad „už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus
įrašytus žinduolius, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų
rūšių sąrašą, nustatomas indeksuotas bazinis 1063 Lt tarifas.“.
LR aplinkos ministro 2011-12-21 įsakymu Nr. D1-995 dėl laukinių gyvūnų rūšims ir jų
buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2012 m. patvirtinimo,
nustatyta, kad už laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo
indeksuotas bazinis tarifas taikomas vilkui yra 318,9 Lt.

3.2 Grėsmės ir ribojantys veiksniai
Šiame skyriuje pateikiamos pagrindinės vilko populiacijai ir jos apsaugai Lietuvoje kylančios
grėsmės. Grėsmės yra tarpusavyje susijusios – jų efektas reiškiasi kartu (pvz., permedžiojimo ir
brakonieriavimo), o vienos grėsmės išsipildymas gali įtakoti kitos grėsmės tikimybės sustiprėjimą
(pvz., neigiama visuomenės nuomonė gali skatinti brakonieriavimą) ar susilpnėjimą (pvz.,
permedžiojimas mažina mitybinės bazės stokos grėsmę). Grėsmių sąrašas, aktualumas ir įtaka
populiacijai gali kisti dėl įvairių aplinkybių, kurių dalis nėra susijusios su vilko populiacijos
valdymu (pvz., miškingumo ar natūralių kanopinių žvėrių gausos pokyčių). Todėl į grėsmes reikia
žiūrėti kaip į kintantį kompleksą, prie kurio turi būti nuolat grįžtama, vertinama ir sprendžiama,
kaip jų išvengti ar sumažinti poveikį.
Lentelėje pateikiama grėsmių suvestinė, nurodant jų įtaką populiacijai ir tikėtiną (pagal turimus
duomenis) aktualumą Lietuvoje šiuo metu.
Įtaka

Aktualumas vilko
populiacijai Lietuvoje

Permedžiojimas

Didelė

Vidutinis

Brakonieriavimas

Didelė

Aukštas

Vidutinė

Žemas

Grėsmė

Buveinių stoka ir fragmentacija
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Mitybinės bazės stoka

Didelė

Žemas

Vidutinė

Vidutinis

Žūtys keliuose ir dirbtiniai plitimo barjerai

Žema

Žemas

Neigiamas visuomenės požiūris

Didelė

Aukštas

Hibridizacija su šunimis

Vidutinė

Žemas

Ligos

Vidutinė

Nežinomas

Trikdymas

Permedžiojimas
Permedžiojimo grėsmė susijusi su tikimybe, kad legalus sumedžiojimas viršys populiacijos
atsistatymo ir/ar augimo potencialą bei pažeis populiacijos socialinę struktūrą. Pagrindinis rizikos
faktorius – neteisingai įvertinta populiacijos būklė, dinamika ir perspektyvos, o tai tiesiogiai
priklauso nuo populiacijos stebėsenos (vykdomų apskaitų) ir ilgamečių tendencijų analizės.
Galima grėsmės išsipildymo pasekmė – reikšmingas populiacijos gausos ir/ar paplitimo
sumažėjimas, kuris gali neigiamai paveikti populiacijos gyvybingumą (demografinį, genetinį ar
ekologinį). Taip pat tai galėtų reikšti Lietuvos įsipareigojimo užtikrinti gerą vilko populiacijos
apsaugos būklę nevykdymą. Jei dėl permedžiojimo vilkai išnyktų tam tikroje lokalioje teritorijoje,
būtų tiesiogiai pažeistos Buveinių direktyvos nuostatos.
Nors vilko populiacija paprastai geba kompensuoti didelius nuostolius (jei permedžiojimas
nesitęsia pernelyg ilgai), tačiau tai neturėtų būti grėsmės nuvertinimo priežastis. Visų pirma,
išsipildžiusios kitos grėsmės gali sustiprinti neigiamą efektą. Taip pat, populiacijos kompensacinis
mechanizmas turėtų būti traktuojamas kaip saugiklis, o ne kaip akstinas didinti sumedžiojimą, jei tai
nėra pagrįsta realiomis problemomis ar konfliktais.
Pagrindinės priemonės grėsmės sumažinimui – kuo patikimesnė populiacijos stebėsena
(apskaitos), adekvatus medžioklės reguliavimas, tendencijų stebėjimas ir reagavimas į neigiamus
pokyčius laiku.
Brakonieriavimas
Brakonieriavimas lemia, kad dalis iš populiacijos išimtų individų nefiksuojama jokiose
apskaitose. Tai lemia papildomas paklaidas vertinant su medžiokle susijusių valdymo sprendimų
adekvatumą, populiacijos būklę ir kitimo tendencijas.
Patikimos informacijos apie brakonieriavimo lygį nėra ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų
šalių. Vienintelis nustatytas nelegalaus sumedžiojimo atvejis Lietuvoje užregistruotas 2005 m.
Labai sunku objektyviai įvertinti, kiek ši grėsmė reali, kokie jos išsipildymo mastai, o taip pat kokia
įtaka populiacijai.
Pagrindinės brakonieriavimo priežastys yra susijusios su tikra ir įsivaizduojama vilko daroma
žala, sudaroma konkurencija medžiotojams bei vilko trofėjų paklausa. Manoma, kad griežtesnis
medžioklės reguliavimas (mažesnis limitas, trumpesnis terminas, teritoriniai apribojimai) gali lemti
didesnį brakonieriavimą. Tačiau vien tik siekis sumažinti brakonieriavimą negali būti medžioklės
reguliavimo švelninimo priežastis – nes tai negali garantuoti siekiamo brakonieriavimo
sumažėjimo, todėl bendras žmogaus įtakotas vilkų mirtingumas gali netgi padidėti.
Pagrindinės grėsmės sumažinimo priemonės – visuomenės (ypač medžiotojų ir ūkininkų)
švietimas apie tikrąją vilko reikšmę (tiek žalą, tiek naudą), nepakantumo brakonieriavimui
ugdymas, griežta trofėjų apskaita, baudos.
Buveinių stoka ir fragmentacija
Nors vilkas gali gyventi įvairiame kraštovaizdyje, tačiau Lietuvoje jis yra miškingų teritorijų
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gyventojas, t.y. didelė, nors ir nebūtinai visa, dalis jo gyvenamos teritorijos yra miškas. Todėl
buveinių stokos ir fragmentacijos grėsmė labiausiai susijusi su miškingumo pokyčiais.
Nors statistiškai Lietuvos miškingumas didėja, tačiau lygiai taip pat didėja ir miško darbų
intensyvumas (žr. Trikdymas). Taip pat vilkams ne visi miškai vienodai tinkami. O marga miškingų
teritorijų – žemės ūkio naudmenų plotų mozaika didina vilko ir žmogaus konfliktų tikimybę.
Mažėjant tinkamų buveinių, vilkai greičiausiai užimtų mažiau tinkamas – labiau sukultūrintas, su
intensyvesne žmogaus veikla – tačiau dėl laukinio grobio stokos jie taptų labiau priklausomi nuo
naminių gyvulių ar atliekų. Tai reikštų, kad keistųsi vilko ekologinis vaidmuo, paaštrėtų žmogaus ir
plėšrūno konfliktai. Dėl to mažėtų vilko priimtinumas visuomenės akyse, o tai jau būtų grėsmė
ilgalaikiam vilko išlikimui Lietuvoje.
Pagrindinės grėsmės sumažinimo priemonės yra praktiškai ne šio plano uždaviniai ir iš esmės
susijusios su miškingumo didinimu, fragmentacijos mažinimu (plynų kirtimų keitimas atrankiniais),
ūkiškai neeksploatuojamų ar ne taip intensyviai eksploatuojamų (I-II grupės) miškų išsaugojimu ir
gausinimu.
Mitybinės bazės stoka
Mitybinės bazės stoka gali atsirasti dėl natūralių kanopinių gausos pokyčių (pvz., kanopinių
ligos, kanopinių sumažėjimas dėl buveinių pokyčių), dėl vilkų gausos pokyčių, dėl tiesioginės
žmogaus įtakos kanopinių populiacijoms (medžioklė ir brakonieriavimas). Dėl natūralių priežasčių
kilęs mitybinės bazės sumažėjimas paprastai lemia natūralų vilko populiacijos atsaką – populiacijos
sumažėjimą, persiorientavimą į kitų rūšių medžioklę ir pan. Tiesioginis žmogaus įsikišimas
reikalingas, jei šis atsakas lemia didelę žalą ar grėsmę, pvz., vilkai ima intensyviai maitintis
naminiais gyvūnais).
Pagrindinė grėsmės sumažinimo priemonė – kanopinių, kurie Lietuvoje sudaro vilkų mitybos
pagrindą, medžioklės reguliavimas, atsižvelgiant į vilko populiacijos poreikius. Taip pat labai
svarbu tikslios ir patikimos apskaitos (tiek vilkų, tiek grobio populiacijų), moksliniai vilko ir grobio
populiacijų tarpusavio įtakos tyrimai.
Trikdymas
Nors vilkas yra lanksti ir gebanti prisitaikyti prie žmogaus bei jo veiklos rūšis, tačiau trikdymas
turi tam tikrą įtaką – apie tai galima spręsti pagal pasirenkamas buveines ar jauniklių vedimo vietas.
Vilkai paprastai renkasi mažesnio ūkinio ir rekreacinio intensyvumo, rečiau apgyvendintas ir toliau
nuo pagrindinių transporto magistralių esančias teritorijas.
Galima išskirti laikiną trikdymą (miškininkavimas, rekreacija ir turizmas, medžioklė) ir nuolatinį
trikdymą (apgyvendintų teritorijų ir susisiekimo infrastruktūros keliamas trikdymas). Laikinas
trikdymas, skirtingai nuo nuolatinio trikdymo, gali būti ribojamas – galima mažinti trikdymo
intensyvumą ar trukmę. Pavyzdžiui, medžioklės sezono pakeitimai reikštų trikdymo trukmės
pokyčius. Ribojant trikdymą reikia atsižvelgti į tai, kad vilkai jam yra jautriausi rujos ir jauniklių
atsivedimo bei auginimo (pirmus mėnesius) metu.
Žūtys keliuose ir dirbtiniai plitimo barjerai
Ši grėsmė daugiausia susijusi su transporto infrastruktūra – intensyvaus naudojimo keliais,
užtvarais ir pan. Žūtys keliuose pagal turimą tokių incidentų statistiką yra labai retas reiškinys
(Lietuvoje toks atvejis užregistruotas tik vieną kartą 2006 metais), nors tikėtina, kad ne visada apie
tai būtų pranešama.
Įvairiose šalyse darytuose tyrimuose nustatyta, kad vilkai gali nesunkiai kirsti ir kelių juostų
magistrales, pereiti kitiems gyvūnams skirtomis perėjomis ir pan. Tačiau turėdamas pasirinkimą
vilkas rinksis kryptį, kur nereikės įveikinėti tokių kliūčių. Todėl galimas ilgalaikis efektas, kad
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toliau vystantis infrastruktūrai ir intensyvėjant transportui tam tikros teritorijos taps mažiau
patrauklios ir sunkiau apgyvendinamos vilkų.
Pagrindinė grėsmės sumažinimo priemonė – įrenginėti tinkamas perėjas (bendrai visiems
stambiesiems žinduoliams).
Neigiamas visuomenės požiūris
Neigiamas visuomenės požiūris į vilką yra viena pagrindinių grėsmių, nors ji ir nėra tiesioginė.
Jei visuomenė, o ypač dvi pagrindinės jos grupės (medžiotojai ir ūkininkai), laikys vilką konkurentu
ir kenkėju, jokios apsaugos priemonės nebus pakankamai efektyvios ir neleis pasiekti užsibrėžtų
ilgalaikių tikslų.
Pagrindinės neigiamo požiūrio į vilkus priežastys – konkurencija dėl kanopinių žvėrių, daroma
žala gyvulių augintojams ir baimė dėl tiesioginės grėsmės žmogui. Visais šiais atvejais svarbiau yra
ne faktais ar moksliniais tyrimais patvirtinta tikrovė, o įsivaizduojama grėsmė ir žala, kurie
paprastai yra perdedami dėl žinių stokos ir dėl neigiamo kultūrinio vilko įvaizdžio.
Grėsmė mažintina nuolat šviečiant visuomenę, ypač – pagrindines suinteresuotas visuomenės
grupes. Efektyviausias, tačiau negreitą efektą duodantis būdas – šviesti vaikus ir jaunimą.
Pabrėžtina, kad švietimas turi būti sąžiningas ir subalansuotas, visapusiškai pristatantis tiek vilko
naudą, tiek tikrąją jo daromą žalą ar keliamą grėsmę.
Hibridizacija su šunimis
Nors paprastai vilkai yra nepakantūs šunims, tačiau galimas ir kryžminimasis. Tai reiškiasi
natūraliai gamtoje arba žmogaus valia, pvz., siekiant išvesti „geresnę“ medžioklinę veislę.
Pamėgdžiojant vyresniuosius gentainius ir besiformuojant vilkiukų medžiojimo elgesiui, ypač 5-6
mėnesių amžiuje, jie tampa vis labiau priešiški šunims, o visiškai priešiški – nuo metų amžiaus.
Labai priešiški šunims vilkai būna per rują. Kai nėra vyresniųjų kontrolės, vilkiukai ima draugauti
su šunimis, pripranta prie jų, silpnėja veisimosi izoliacija ir gausėja hibridų (Belova, 2001).
Laikoma, kad hibridai yra pavojingesni už vilkus. Ypač pavojingi – žmogaus sukryžminti hibridai,
paleisti ar pabėgę į laisvę, nes jie yra pripratę prie žmogaus.
Pagal atliktus tyrimus, hibridų tarp Lietuvos vilkų pasitaiko retai.
Patikimai nustatyti, kad laisvėje gyvenantis vilkas yra hibridas nėra paprasta, nebent jis elgiasi
išskirtinai nenatūraliai arba turi nenatūralius vilkui morfologinius požymius. Todėl tiesioginių
priemonių kovoti su šia grėsme beveik nėra. Netiesioginė priemonė – užtikrinti sveiką vilko
populiaciją, kuri, tikėtina, pati apsisaugos nuo hibridų. Tiesioginė priemonė (sumedžiojimas)
taikytina tuo išskirtiniu atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad vilkas tikrai yra hibridas ir kelia
padidintą grėsmę.
Ligos
Vilko populiacijos gyvybingumui ir išlikimui grėsmę keliančių ligų išplitimo grėsmė turimais
duomenimis yra nedidelė. Pasiutligės atvejai pastaraisiais dešimtmečiais yra labai reti. Užsikrėtimas
parazitais nors ir įprastas, tačiau to įtaka visai populiacijai netirta.

3.3 Populiacijos apsaugos būklė
Pagal Buveinių direktyvą, rūšies apsaugos būklė laikoma gera, kai:
• atitinkamos rūšies populiacijos pokyčių duomenys rodo, kad ji pati pajėgi ilgą laiką išlikti
kaip gyvybingas jos natūraliosios buveinės komponentas,
• rūšies natūralaus paplitimo arealas nemažėja ir nėra tikėtina, kad bus sumažintas ateityje,
• yra ir tikriausiai bus pakankamai didelė buveinė, kurioje jos populiacija galės išlikti ilgą
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laiką.
Europos Komisijos užsakymu parengtose „Didžiųjų plėšrūnų valdymo planų rengimo gairėse“
(Linnell et al., 2008) Buveinių direktyvos apibrėžtis yra detalizuota nurodant, kad apsaugos būklę
apibrėžia:
• Minimali gausa (angl., Favourable Reference Population). Apibrėžiant minimalią gausą
būtinai turi būti užtikrintas a) populiacijos demografinis gyvybingumas ir b) genetinis
gyvybingumas, o taip pat, atsižvelgiant į socioekonominius faktorius, c) ekologinis
gyvybingumas. Populiacijos trendas turi būti stabilus arba didėjantis.
• Minimalus paplitimas (angl., Favourable Reference Range). Apibrėžiant minimalų paplitimo
arealą turi būti vertinama a) buveinių kokybė, b) tankumas (įvertinant socioekonominius
faktorius), c) buveinių jungumas.
• Nuolatinis populiacijos būklės stebėjimas.
2006 metais Europos Komisijai pateiktose Lietuvos ataskaitose (nuoroda) nurodyta (ne visai
aišku, kas, kada ir kokiu būdu parinko būtent šiuos dydžius), kad:
• gerą apsaugos būklę užtikrinantis minimali gausa yra 200 individų;
•

gerą apsaugos būklę užtikrinantis minimalus paplitimas yra visa Lietuva (65200 km2),
tinkamos buveinės apima visus miškų plotus, įskaitant natūraliai ataugusius apleistose
žemės ūkio srityse (58327 km2).
Populiacijos būklė stebima renkant šiuos duomenis:
• Oficialus vilkų skaičius (metinis nuo 1934). Skaičius nustatomas pagal medžioklės plotų
naudotojų pateiktus duomenis.
• Miškininkų vykdoma vilkų apskaita apėjimo būdu pagal sniege aptiktus pėdsakus (nuo
2006).
Pagal turimus duomenis ir pagal geros apsaugos būklės išaiškinimą „Didžiųjų plėšrūnų valdymo
planų rengimo gairėse“ dabartinė Lietuvos vilko populiacijos būklė gali būti įvertinta kaip
netinkama (angl. Inadequate, U1) arba nežinoma (angl. Unknown, XX):
• Populiacijos gausa – netinkama (angl. Inadequate, U1) arba nežinoma (angl. Unknown, XX).
Pagal 2012 metų miškininkų atliktą apskaitą vilkų Lietuvoje yra 250. Nors tai yra daugiau,
nei minimali gausa (200 individų), tačiau žymiai mažiau, nei buvo deklaruota derantis dėl
išimčių (550 individų). Taip pat gausa sumažėjo, lyginant su ankstesnių metų apskaitomis
(2008 ir 2010 – 270, 2011 – 300), nors visų šių rezultatų tikslumas ir patikimumas
abejotinas.
• Populiacijos paplitimas – netinkamas (angl. Inadequate, U1) arba nežinomas (angl.
Unknown, XX). Pagal 2012 metų miškininkų atliktą apskaitą vilkų paplitimas Lietuvoje yra
žymiai mažesnis, nei minimalus paplitimas (visa Lietuva). Derybinėje pozicijoje nurodyta,
kad vilkai nuolat gyvena apie 20 procentų visų miškų, tačiau apskaitose duomenys apie
nuolat vilkų apgyvendintus miškus nėra renkama, tad šie pokyčiai nėra žinomi.
• Nuolatinis populiacijos būklės stebėjimas – netinkama (angl. Inadequate, U1). Nors
atliekamos dvi apskaitos, tačiau nė viena iš jų neužtikrina pakankamo tikslumo, patikimumo
ir skaidrumo.

3.4 Taikomos valdymo ir apsaugos priemonės
2012 m. vasario 17 d. aplinkos ministro patvirtintas Vilko populiacijos gausos reguliavimo
planas (žr. 3.1 6 p.), kuriuo reglamentuojami siektini vilko populiacijos gausos rodikliai, vilkų
apskaitų organizavimas ir vykdymas, vilkų sumedžiojimo limitų nustatymas, medžioklės draudimas
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saugomose teritorijose.
Vilkų medžioklę reglamentuoja Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas ir Medžioklės
Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės (žr. 3.1 13 p.). Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos
teritorijoje taisykles vilkai nėra medžiojami valstybiniuose rezervatuose.
Nuo 2006 m. atliekama vilkų apskaita apėjimo būdu pagal pėdsakus sniege visose girininkijose
Lietuvos teritorijoje. Nustatytas vilko populiacijos įvertis yra pagrindas kvotos dydžio nustatymui.
Kvotos vilkų medžioklei įvestos nuo 2005 m. (2005/2006 – 20, 2006/2007 – 20, 2007/2008 – 20,
2008/2009 – 30, 2009/2010 – 40, 2010/2011 – 40, 2011/2012 – 5).
Už neteisėtai sumedžiotą vilką numatytas žalos gamtai atlyginimas (žr. 3.1 14 p.).
Vilkų padaryta žala ūkininkams valstybės mastu nėra kompensuojama. 2011 m. Biržų rajono
savivaldybės taryba priėmė sprendimą ūkininkams, patyrusiems žalą, išmokėti kompensaciją (40%
apskaičiuotos žalos) Kaimo paramos programos lėšomis.
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4 Plano tikslai ir uždaviniai
4.1 Bendras tikslas
Pagrindinis ilgalaikis vilko populiacijos valdymo ir apsaugos tikslas – užtikrinti gyvybingą ir
sveiką vilko populiaciją, atliekančią savo ekologinį vaidmenį natūraliose buveinėse, kartu išsaugant
maksimaliai taikų šių plėšrūnų sambūvį su žmogumi.
Rūšies genetinei įvairovei bei ekologiniam efektyvumui užtikrinti turi būti leidžiama vilkams
užimti kiek įmanoma didesnį tinkamų buveinių plotą šalyje, o paplitimas ribotinas tik tose
teritorijose, kuriose kyla neišvengiami konfliktai su žmogumi. Populiacijos valdymo priemonės
neturi sąlygoti vilkų išnaikinimo vietiniu mastu. Siektina palaikyti kiek įmanoma tolygesnį
pasiskirstymą populiacijos viduje bei užtikrinti susisiekimą su kaimyninėmis populiacijomis.
Todėl siekiant ilgalaikio tikslo svarbiausia parinkti ir taikyti adekvačias priemones, kurios tam
tinkamose teritorijose užtikrintų tinkamas sąlygas (grobio gausa ir pan.) bei mažintų antropogeninį
spaudimą.
Atsižvelgiant į iškeltus tikslus, esamą būseną bei kylančias grėsmes keliami šie uždaviniai:
• Rūšies populiacijos apsaugа.
• Buveinių apsaugа.
• Žalos valdymas ir konfliktų sprendimas.
• Stebėsena ir tyrimai.
• Švietimas ir informavimas.
• Veiksmų koordinavimas.

4.2 Rodikliai
Pagrindiniai rodikliai
Kadangi pagal Buveinių direktyvą ir „Didžiųjų plėšrūnų valdymo planų rengimo gaires“ (Linnell
et al., 2008) gerą vilko populiacijos būklę nusako rūšies paplitimo, buveinių kokybės ir populiacijos
skaitlingumo (trendo) pokyčiai, todėl reikia nusakyti rodiklius, leidžiančius įvertinti išvardintus
populiacijos parametrus. Pabrėžtina, kad nustatant šiuos rodiklius atsižvelgiama ne tik į demografinį
ar genetinį gyvybingumą, bet ir į rūšies ekologinio vaidmens ekosistemoje efektyvumą (ekologinį
gyvybingumą).
Vienas kritinių faktorių, galintis turėti neigiamų pasekmių vilko populiacijai, yra vilko
priimtinumas visuomenei. Šis socioekonominis faktorius pabrėžiamas Vilkų apsaugos plane
Europai (Boitani, 2000), „Didžiųjų plėšrūnų valdymo planų rengimo gairėse“ (Linnell et al., 2008)
bei kitų šalių vilko populiacijos valdymo planuose.
Atsižvelgiant į visa tai, vilko populiacijos būklė turi būti vertinama pagal šiuos įverčius:
• Vilko populiacijos skaitlingumas šalyje (trendas). Pagal atliktus tyrimus ir stebėjimus
(apskaita, monitoringas), populiacijos gausa turi būti ne mažesnė, nei užsibrėžtas minimalus
gerą apsaugos būklę užtikrinantis dydis (minimali gausa), taip pat turi būti didėjanti arba
bent jau stabili. Neigiamas populiacijos trendas toleruotinas tik jeigu tai susiję su
neišvengiamu grobio populiacijos ir/ar vilkui tinkamų buveinių mažėjimu, bet ne dėl
žmogaus vykdomos veiklos.
• Vilko populiacijos paplitimas šalyje. Pagal atliktus tyrimus ir stebėjimus, paplitimas turi
būti ne mažesnis, nei užsibrėžtas minimalus gerą apsaugos būklę užtikrinantis dydis
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•
•

(minimalus paplitimas), taip pat turi būti didėjantis arba bent jau stabilus. Vilkai neturi
išnykti dėl žmogaus vykdomos veiklos atskirose vietovėse.
Buveinių kokybė. Remiantis atliktais tyrimais, labiausiai vilkams tinkamų buveinių plotai
turi būti didėjantys arba bent jau stabilūs.
Socioekonominiai faktoriai. Remiantis patikimais moksliniais duomenimis turi būti
daroma išvada, kad vilkų priimtinumas žmonėms didėja ar bent jau nemažėja.

Gerą apsaugos būklę užtikrinanti minimali gausa
Siekiant užtikrinti gerą vilko populiacijos būklę, būtina nustatyti minimalų vilko populiacijos
dydį, kuris galėtų užtikrinti populiacijos demografinį ir genetinį gyvybingumą bei plėšrūno
ekologinį vaidmenį ilgalaikėje perspektyvoje. Vadovaujantis (Linnell et al., 2008) bei atsižvelgiant į
vilkų gausos kaitą šalyje per pastaruosius 7 metus, minimaliu gerą apsaugos būklę užtikrinančiu
populiacijos dydžiu turi būti laikoma 60-70 vilkų šeimų, neskaitant pavienių individų (vidutinė
vilkų šeima 3 - 4 individai), iš viso ne mažiau 300 individų.
Gerą apsaugos būklę užtikrinantis minimalus paplitimas
Gera vilko populiacijos būklė negali būti pasiekta esant suskaidytam rūšies paplitimo arealui bei
nepakankamam jo jungumui. Todėl minimalus vilko paplitimas šalyje turėtų užtikrinti
nenutrūkstamą paplitimą esamoje populiacijoje bei susisiekimo (migracijos) galimybę su
kaimyninėmis populiacijomis. Šias sąlygas tenkinančiu minimaliu paplitimu šalyje laikytinas ne
mažesnis nei 70-80 % vilkui tinkamų buveinių užimamumas.
Tinkamų buveinių žemėlapis turi apimti visas teritorijas, kuriose nuo 2006 m. miškininkų
apskaitose registruoti vilkai, išskyrus tas teritorijas, kuriose kyla neišvengiami konfliktai dėl didelės
žalos daromos ūkininkams. Tinkamų buveinių nustatymui reikalingi papildomi moksliniai tyrimai.
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5 Apsaugos priemonės
5.1 Apsaugos priemonių apžvalga
Lentelėje žemiau pateikta apsaugos priemonių apžvalga grupuojant pagal uždavinius ir
pateikiant priemonės prioritetą (A-svarbi, B-vidutiniškai svarbi, C-nebūtina).
Uždavinys
Rūšies populiacijos apsaugа

Buveinių apsaugа
Žalos valdymas ir konfliktų
sprendimas
Stebėsena ir tyrimai

Švietimas ir informavimas

Veiksmų koordinavimas

Priemonė
Medžioklės draudimas tam tikrose teritorijose
Medžioklė išimtiniais atvejais
Reguliuojama medžioklė
Kova su brakonieriavimu
Trikdymo prevencija
Mitybinės bazės užtikrinimas
Žvėrių perėjimo vietos per didelius kelius
Naminių gyvulių apsauga ir žalos prevencija
Žalos kompensavimas
Populiacijos būklės stebėsena
Buveinių kokybės stebėsena
Visuomenės požiūrio stebėsena
Statistikos apie sumedžiotus ir žuvusius vilkus
rinkimas
Žalos statistikos rinkimas
Moksliniai tyrimai
Visuomenės informavimas apie populiacijos
būklę ir jos apsaugą
Edukacinės programos specifinėms interesų
grupėms
Tarpinstitucinis koordinavimas
Tarptautinis koordinavimas

Priori-tet
as
A
A
A
A
B
B
C
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A

5.2 Rūšies populiacijos apsaugos priemonės
5.2.1

Medžioklės draudimas tam tikrose teritorijose

Pagrindimas: siekiant užtikrinti ekologinį populiacijos gyvybingumą ir sudaryti sąlygas gyventi
natūralaus elgesio nesuardytos struktūros vilkų šeimoms, medžioklė tam tikroje šalies dalyje turi
būti draudžiama. Lietuva gavo išimtį išimti vilką iš Buveinių direktyvos II priedo
argumentuodama, kad saugos šią rūšį specialiose saugomose teritorijose, įkurtose kitų rūšių
gyvūnams saugoti.
Aprašas:
1. Teritorijos turėtų būti parenkamos, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
• Teritorija tinkama vilkams gyventi (pakankamas miškingumas, maisto bazė).
• Teritorija socioekonomiškai tinkama vilkams (žemas agrarinis ir rekreacinis
intensyvumas, nedidelis apgyvendinimo tankumas).
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Teritorija pakankamai didelė, kad atitiktų vilkų šeimos teritorinius poreikius. Mažesnės
teritorijos taip pat naudingos kaip vieta, kur vilkai gali netrikdomi vesti jauniklius arba
kaip perėjimo koridorių sudėtinė dalis. Rezervatams ir kai kurioms kitoms svarbioms
mažesnėms teritorijoms turi būti numatytos buferinės zonos, kurių paskirtis – saugoti
visą vilkų šeimos teritoriją.
2. Siektina, kad bent pusė Lietuvoje gyvenančių vilkų šeimų gyventų teritorijose, kuriose
nemedžiojama.
3. Pradinis teritorijų tinklas, kol nėra atliktų detalių tyrimų, turi apimti Natura 2000 teritorijas
ir šias nacionalines saugomas teritorijas: gamtinius rezervatus, gamtinius ir kompleksinius
draustinius, valstybinius parkus, biosferos rezervatus ir poligonus bei visų šių teritorijų
buferines apsaugos zonas.
4. Teritorijų tinklas turėtų būti reguliariai vertinamas ir pagal poreikį keičiamas, atsižvelgiant į
atliktus tyrimus ir stebėjimus.
Rizikos: šios priemonės įgyvendinimas gali sustiprinti brakonieriavimą ir neigiamą kai kurių
visuomenės grupių nuomonę, todėl lygiagrečiai būtinas visuomenės švietimas. Taip pat iškyla
rizika, kad padidės „medžioklės presas“ likusioje šalies teritorijoje, kur medžioklė leidžiama.
5.2.2

Medžioklė išimtiniais atvejais

Pagrindimas: pagrindinė Lietuvoje deklaruojama vilkų nepriimtinumo priežastis yra žala žemės
ūkiui. Motyvuodama šia priežastimi Lietuva išsiderėjo Buveinių direktyvos išimtį perkelti vilką iš
IV priedo į V priedą, taip leidžiant letalų vilko populiacijos reguliavimą. Siekiant spręsti žalos
žemės ūkiui problemas ir sudaryti sąlygas kaimo vietovių gyventojams patiems dalyvauti problemų
sprendime, tikslinga leisti išimtinę (jei kitos priemonės nepadeda) probleminių individų medžioklę.
Išimtinė medžioklė taip pat gali padėti epizootijų atveju bei spręsti hibridizacijos problemas.
Aprašas:
1. Didelės ir pasikartojančios žalos atveju, įrodytos hibridizacijos ar žmogui grėsmę keliančių
epizootijų atveju turi būti galima medžioti vilkus ir ne medžioklės sezono metu.
2. Ne medžiojimo sezono metu vilkai gali būti paimti (sumedžioti) tik gavus specialų leidimą.
3. Turi būti siekiama sumedžioti būtent žalą darančius ar grėsmę keliančius, o ne bet kuriuos
tos teritorijos individus. Kadangi identifikuoti bei sumedžioti konkretų žalą darantį individą
yra sunku, reikėtų laikytis keleto principų:
• medžioti kiek įmanoma greičiau po žalos atvejų (reiškia, reikia paspartinti biurokratinius
leidimo išdavimo procesus);
• medžioti netoliese nuo žalos padarymo vietos (galbūt patykoti prie tos pačios ganyklos,
jei yra pagrindo manyti, kad vilkai grįš dar kartą).
4. Ne medžioklės sezono metu sumedžioti individai turi būti įskaičiuojami į ateinančio
medžioklės sezono sumedžiojimo limitą.
Rizikos: pernelyg intensyvus valdymas „karštuose taškuose“ gali sąlygoti lokalų vilkų
išnaikinimą. Taip pat gali kilti pagunda specialiais leidimais „pratęsti“ medžioklės sezoną (leidimų
išdavimas turi būti pagrįstas).
5.2.3

Reguliuojama medžioklė

Pagrindimas: Stipriausias pasipriešinimas vilkams kyla iš ūkininkų dėl jiems daromos žalos, iš
medžiotojų dėl konkurencijos medžiojant laukinius gyvūnus bei iš kaimo vietovių gyventojų dėl
baimės. Vilkų medžioklė Lietuvoje turi ilgametes tradicijas, vilko trofėjai yra labai vertinami, todėl
jaučiamas medžiotojų suinteresuotumas išlaikyti vilko kaip medžiojamos rūšies statusą.
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Ateityje siūlytina taikyti tik medžioklę išimtiniais atvejais (vietovėse, kur daroma žala ar kur
vilkai kelia tikrą grėsmę žmogui). Tačiau tam reikalingas pereinamasis laikotarpis, kadangi kitu
atveju gali išaugti brakonieriavimo mastai ir kilti dalies visuomenės pasipriešinimas. Atsižvelgiant į
šias aplinkybes bei į ilgalaikius tikslus, esamu laiku labiausiai tinkama palaipsniui mažinama
(atsižvelgiant į populiacijos būklės ir tendencijų tyrimus bei socioekonominius faktorius)
reguliuojama medžioklė.
Aprašas:
1. Medžioklė tam tikrose teritorijose turi būti draudžiama (žr. priemonę „Medžioklės
draudimas tam tikrose teritorijose“).
2. Medžioklės sezonas turi būti ribojamas nuo spalio 15 d. iki vasario 1 d. Sezonas
sutrumpinamas atsižvelgiant į tai, kad vilkų ruja trunka nuo sausio pabaigos iki kovo vidurio
(Fauna, 1988). Todėl vilkus medžiojant iki balandžio 1 d. tikėtina, kad sumedžiojamos
vaikingos patelės, gali būti išardomos vilkų šeimos, be to, trikdomi gyvūnai veisimosi
sezono metu. Šie argumentai buvo panaudoti vilkų vaikingų patelių medžioklės uždraudimui
Ukrainoje, teismui priėmus teigiamą išvadą. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad vasario 1 d.
baigiasi medžioklės varant, kurių metu sumedžiojama didžioji dalis vilkų, o vėlesnis
sumedžiojimas yra daugiau atsitiktinio pobūdžio.
3. Kiekvienam vilkų medžioklės sezonui turi būti tvirtinamas sumedžiojimo limitas,
atsižvelgiant į šias sąlygas:
a) Iki 15% nuo vilko populiacijos dydžio, gauto atliekant miškininkų apskaitą. 15% riba
siūloma siekiant užtikrinti nemažėjantį populiacijos trendą. Lentelėje žemiau yra pateikti
duomenys, pagrindžiantys šį siūlymą: 2006-2011 metais 10%-15% sumedžiojimo limitas
sąlygojo nežymų populiacijos gausos augimą, o vėliau stabilizavimąsi.
Apskai
tos
metai

Skaičius
pagal
pėdsakus
sniege

2006

193

2007

205

2008

270

2009

-

2010

270

2011
2012

300
250

Medžiok
lės
sezonas
2006/200
7
2007/200
8
2008/200
9
2009/201
0
2010/201
1
2011/201
2

Sumedži
ota
(individ
ų)

Sumedžiot
a (proc.
nuo
apskaitos)

18

9%

18

9%

31

11%

37
40

15%

11

4%

b) Jei vilkų suskaičiuota mažiau nei gerą apsaugos būklę užtikrinanti minimali gausa, tai
sumedžiojimo limitas nustatomas dvigubai mažesnis. Jei kitais metais populiacija dar
mažėja, vilkų medžioklė uždraudžiama ir taikomos kitos priemonės.
c) Nuo 2017 m. (su sąlyga, kad iki to laiko stabilizuosis žalos apskaitos, prevencijos
paramos ir žalos kompensavimo sistemos), pradėti palaipsniui mažinti procentinę ribą,
jei tai nepadidins ūkininkams daromos žalos.
4. Kitais būdais žuvę (autotransporto priemonių partrenkti, sunaikinti brakonierių, rasti kilpose,
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nunuodyti ir kt.) vilko individai, nepriklausomai nuo jų žuvimo momento, turi būti
įskaičiuojami į kiekvienam vilkų medžioklės sezonui nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą.
5. Sumedžiojimo limitas gali būti nustatomas kitoks nei apibrėžta aukščiau, atsižvelgiant į
vilko populiacijos būklę gretimose valstybėse bei nenumatytus populiacijos būsenos kitimo
atvejus šalies viduje. Tam būtinas atskiras sprendimo pagrindimas ir suderinimas su plano
priežiūros grupe (žr. 7 skyrių).
6. Turi būti leidžiami tik tarptautinius įsipareigojimus atitinkantys medžioklės būdai.
Papildomai turi būti uždrausta medžioklė su vėliavėlėmis, nes tai neetiškas nors ir retai
taikomas metodas, kurio metu gali būti sumedžiota visa vilkų šeima, o tai sąlygoja lokalų
išnaikinimą. Vėliavėlių naudojimas medžioklėje taip pat mažina psichologinį barjerą, svarbų
vėliavėlėmis saugant gyvulius.
7. Sumedžiotų vilkų kūnai turi būti atiduoti tyrimams, jei tokie vykdomi (žr. „Statistikos apie
sumedžiotus ir žuvusius vilkus rinkimus“).
Rizikos: ši priemonė labai priklauso nuo apskaitų tikslumo – neteisingai įvertinta populiacijos
būklė ir ją įtakojantys veiksniai gali sąlygoti permedžiojimą dėl per didelio limito.
5.2.4

Kova su brakonieriavimu

Pagrindimas: nors patikimos informacijos apie brakonieriavimo lygį nėra, tačiau šios problemos
ignoruoti negalima. 2011/2012 medžioklės sezono metu oficialiai sumedžiota 11 vilkų, o 2012 m.
miškininkų apskaita rodo populiacijos sumažėjimą. Tikėtina, kad viena iš priežasčių – išaugę
brakonieriavimo mastai.
Aprašas:
1. Bauda už brakonieriavimą turi būti tokia, kad viršytų trofėjų kainą, taip pat vilko
sumedžiojimo komerciniuose medžioklės plotuose kainą.
2. Turi būti įdiegta trofėjų apskaitos sistema. Visi trofėjai turi būti registruojami ir turėti
identifikacinį numerį. Turi būti numatyta bauda už nelegalių trofėjų laikymą ar pardavimą.
3. Turi būti intensyvinama brakonieriavimo kontrolė.

5.3 Buveinių apsaugos priemonės
5.3.1

Trikdymo prevencija

Pagrindimas: nors vilkai yra lanksti ir gerai prie žmogaus bei jo veiklos prisitaikiusi rūšis,
tačiau žmonių sąlygojamas trikdymas neigiama veikia vilkų buveinių kokybę. Vilkai trikdymui
labiausiai jautrūs rujos, jauniklių atsivedimo bei jų auginimo laikotarpiu.
Aprašas:
1. Mažinti galimybes miško ūkio paskirties keliais važinėti civilinėmis transporto priemonėms
(išskyrus kelius tarp gyvenviečių), riboti kelių tinklo miškuose plėtrą (prioritetas teikiamas
saugomoms teritorijoms).
2. Sutrumpinti medžioklės sezoną (žr. priemonę „Reguliuojama medžioklė“).
5.3.2

Mitybinės bazės užtikrinimas

Pagrindimas: mitybinės bazės pakankamumas yra turbūt svarbiausias vilko buveinės kokybę
užtikrinantis veiksnys. Taip pat, vienas iš didžiausių vilko priimtinumą mažinančių veiksnių yra
vilko ir medžiotojų abipusė konkurencija dėl laukinių žvėrių.
Aprašas:
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1. Numatant kanopinių sumedžiojimo limitus (tiems kanopiniams, kurių medžioklė
limituojama) turi būti atsižvelgiamą į vilkų mitybai reikalingą medžiojamų gyvūnų kiekį.
2. Medžiotojai turi būti šviečiami (žr. priemonę „Edukacinės programos specifinėms
visuomenės grupėms“) diegiant supratimą, kad laukiniai gyvūnai nėra privati nuosavybė.
Tokio švietimo svarba pabrėžiama ir vilko valdymo plane Europai (Boitani, 2000).
5.3.3

Žvėrių perėjimo vietos per didelius kelius

Pagrindimas: tyrimais nustatyta, kad dideles apkrovas turinčių kelių kiekis teritorijoje daro
neigiamą įtaką vilkų gyvenamosios vietos pasirinkimui. Dideli keliai taip pat neigiamai įtakoja
susisiekimą tarp buveinių ir riboja vilkų migraciją šeimos teritorijoje. Taip pat atkreiptinas dėmesys
į vilkų paplitimo pasiskirstymą šalyje – Lietuvos teritorijos vidurys lieka neapgyvendintas,
ypatingai ties didžiųjų greitkelių ruožais.
Aprašas: Tiesiant ar rekonstruojant didžiausią apkrovą turinčius Lietuvos kelius numatyti žvėrių
perėjimo vietas (tiltus), kuriomis kartu galėtų naudotis ir vilkai.

5.4 Žalos valdymas ir konfliktų sprendimas
5.4.1

Naminių gyvulių apsauga ir žalos prevencija

Pagrindimas: efektyviausia priemonė spręsti žalos ūkininkams problemą – taikyti specialias
gyvulių auginimo praktikas ir naudoti apsaugos priemones, siekiant žalos išvengti. Tokiu atveju
mažėtų kompensacijų poreikis, be to, būtų išvengta ir ne mažiau skaudžių moralinių nuostolių.
Būtent žalos prevencija, o ne įvykusios žalos kompensavimas, tikėtina, skatintų palankesnius
visuomenės požiūrio į vilkus pokyčius.
Aprašas:
1. Turi būti parengta pagrindinė informacija ūkininkams apie naminių gyvulių auginimo
praktikas ir apsaugos priemonių taikymą, ypač pabrėžiant kad:
• Turi būti vengiama gyvulius palikinėti nakčiai padidintos rizikos zonose (ganyklose prie
miškų, pelkių ar kitų vietų, kur tikėtina ar žinoma, kad gyvena vilkai);
• Nesant galimybės gyvulius nakčiai parginti į saugų aptvarą, naudoti kilnojamus
aptvarus;
• Jokiu būdu nepalikti gyvulių be priežiūros po įvykusių vilkų atakų, nes tokiu atveju
tikėtini pakartotiniai užpuolimai ir vilkų neigiamų mitybos įpročių formavimasis;
• Pagal galimybes taikyti gyvulių apsaugą, aptveriant ganyklas elektriniu piemeniu
(plačios juostelės tipo), vėliavėlėmis ar naudojant bandą saugančius šunis. Efektyviausia
– taikyti kelias priemones vienu metu. Šios priemonės prieinamesnės stambesniems
ūkininkams, nes reikalauja tam tikrų investicijų.
2. Informacija prieinama forma (skrajutės, bukletai, specialūs leidinukai) turi būti platinama
ūkininkams.
3. Skatinti ir bent iš dalies finansuoti apsaugos priemonių įsigijimą, numatant tam reikalingus
teisės aktų pakeitimus.
5.4.2

Žalos kompensavimas

Pagrindimas: kai vilkai (ar kiti laukiniai plėšrūnai) sudrasko naminius gyvulius, ūkininkas
patiria finansinius ir moralinius nuostolius, kurie šiuo metu nėra kompensuojami. Tai lemia
neigiamą požiūrį į vilką ir žemesnį plėšrūno apsaugos idėjų priimtinumą. Siekiant sumažinti šias
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įtampas, patirta žala turėtų būti bent iš dalies kompensuojama, lygiagrečiai skatinant apsaugos ir
prevencijos priemonių taikymą ateityje. Taip pat kompensacijų mokėjimas skatintų ūkininkus
registruoti patirtą žalą, todėl žalos apskaita taptų tikslesnė ir patikimesnė.
Aprašas:
1. (Siūlomas žalos kompensavimo būdas, paremtas Švedijos patirtimi) Pirmą kartą ūkininkui
patyrus žalą dėl vilkų, yra išmokama ne tik kompensacija rinkos kaina, bet ir suteikiama lėšų
žalos prevencijos priemonėms įsigyti. Antrą kartą ūkininkui kompensacija išmokama tik tuo
atveju, jei prevencijai skirti pinigai buvo panaudoti pagal paskirtį.
2. Žala ir prevencinės priemonės gali būti kompensuojamos iš valstybinės ir savivaldybių
aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų.
3. (Siūlomas žalos įvertinimo būdas, paremtas Lenkijos patirtimi) Kiekvienas regiono aplinkos
apsaugos departamentas turi turėti bent vieną specialiai apmokytą inspektorių, kuris vyksta
pagal iškvietimą į žalos padarymo vietą ir įvertina padarytą žalą ne vėliau kaip per parą nuo
jos padarymo. Žalos vertinime gali dalyvauti ir veterinarijos gydytojas.
4. Žala apskaičiuojama pagal Žemės ūkio ministerijos pateikiamą vidutinę analogiško gyvulio
rinkos kainą.
5. Jei žalą patyręs gyvulių augintojas nesutinka su žalos įvertinimo protokolu (pvz., jame
nustatyta, kad žalą padarė ne vilkas) ir/ar nustatyta kompensacijos suma, jis turi teisę
kreiptis į teismą.
6. Labai didelės ar pasikartojančios žalos atveju turi būti atliekama papildoma ekspertizė,
įtraukiant daugiau specialistų.

5.5 Stebėsena ir tyrimai
5.5.1

Populiacijos būklės stebėsena

Pagrindimas: priimant adekvačius valdymo ir apsaugos sprendimus svarbu remtis tikslia,
objektyvia ir aktualia informacija apie populiacijos būklę, gausą, paplitimą ir kitimo tendencijas.
Aprašas:
Šiuo metu statistika apie gausą bei paplitimą renkama naudojant šiuos apskaitos ir stebėsenos
metodus:
1. Medžiotojų atliekama apskaita (netiksli, nepatikima).
2. Miškininkų vykdoma apskaita apėjimo būdu pagal pėdsakus sniege (dėl rezultatų ir jų
tikslumo kyla diskusijų).
3. Monitoringas (turėtų būti tikslus ir patikimas, bet tik dalyje teritorijos).
Siūlomi pakeitimai:
1. Medžiotojų atliekamoje apskaitoje surinkti daugiau ir tikslesnių duomenų, kad būtų
sumažintas „dvigubo skaičiavimo“ efektas ir būtų surinkta informacija apie vilkų
gyvenamąsias vietas, irštvas ir pan.
2. Apskaitą pagal pėdsakus sniege ir toliau atlikti kasmet, tik su šiais pakeitimais:
• Prie anketos pridėti žemėlapį, kad būtų surenkama tiksli informacija apie pėdsakų
radimo vietas ir žvėrių judėjimo kryptį.
• Supaprastinti ir patikslinti anketą, pridėti išsamią instrukciją ir užpildymo pavyzdžius.
• Apskaitą skirtinguose regionuose galima atlikti ne vienu metu (pvz., atskirti vakarų ir
rytų regionus). Tai leistų lanksčiau prisitaikyti prie oro sąlygų, kurios daro esminę įtaką
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apskaitos ir jos rezultatų kokybei.
Neskirstyti apskaitos į apskaitą privačiuose ir valstybiniuose miškuose – apskaitą atlikti
vienu metu, einant pilnus maršrutus (net jei jis kerta ir privačius, ir valstybinius miškus),
išnaudojant papildomus žmones (pvz., Valstybinės miškų tarnybos darbuotojus)
papildomiems maršrutams.
• Patikslinti metodiką ir duomenų apdorojimą, ištirti rezultatų paklaidas bei patikimumą
(tam reikalingas atskiras tyrimas).
• Apskaitą pagal pėdsakus papildyti apklausa apie girininkijoje gyvenančių vilkų skaičių,
gyvenamas vietas, irštvas ir pan.
Vykdyti monitoringą pagal Valstybinę aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programą.
Greta arba vietoje 1 ir 2 punktuose naudojamų apskaitų, sukurti arba pritaikyti naują
metodiką, kuri būtų tikslesnė ir patikimesnė (pvz., pagal K. Pėtelio pasiūlytą schemą).
Visi (įskaitant ir pradinius) duomenys turi būti prieinami norintiems juos analizuoti.
Pradiniai apskaitų duomenys turi būti saugomi bent 10 metų.
•

3.
4.
5.
6.

Rizikos: yra grėsmė, kad vykdomos apskaitos gali tapti nereguliarios dėl finansavimo stokos bei
biurokratinių kliūčių. Galimas nepatikimas rezultatų interpretavimas dėl netinkamos metodikos, ar
jos taikymo praktikos bei „žmogiškojo faktoriaus“ (motyvacijos stokos, specifinių interesų). Todėl
būtinas nuolatinis vykdomų apskaitų kokybės stebėjimas ir, esant poreikiui, atlikimo rekomendacijų
tobulinimas.
5.5.2

Buveinių kokybės stebėsena

Pagrindimas: vienas svarbiausių geros vilko apsaugos būsenos užtikrinimo uždavinių yra
buveinių apsauga, todėl vertinant valdymo ir apsaugos priemonių veiksmingumą būtina periodiškai
įvertinti buveinių kokybę. Šiuo metu buveinių kokybė nėra stebima.
Aprašas:
1. Atlikti pradinį buveinių kokybę įtakojančių faktorių ir tinkamų buveinių tyrimą, sudarant
žemėlapį (atskiras mokslinis tyrimas – žr. priemonę „Moksliniai tyrimai“).
2. Buveinių kokybės pokyčių stebėjimas gali būti įtrauktas į kitas programas, vertinančias
Lietuvos buveines, arba vykdomas kaip atskiri moksliniai tyrimai.
5.5.3

Visuomenės požiūrio stebėsena

Pagrindimas: didžiausias socioekonominis spaudimas vilko populiacijai patiriamas iš ūkininkų,
medžiotojų bei kaimo vietovių gyventojų. Didelė dalis valdymo ir apsaugos priemonių yra skirtos
didinti vilko priimtinumą visuomenėje, todėl vertinant priemonių veiksmingumą būtina periodiškai
įvertinti visuomenės nuomonės pokyčius. Paskutinis visuomenės nuomonės tyrimas buvo atliktas
jau ganėtinai seniai.
Aprašas:
1. Turi būti periodiškai (kas 3-5 metus) atliekami visuomenės nuomonės tyrimai, paremti
statistiniais metodais.
5.5.4

Statistikos apie sumedžiotus ir žuvusius vilkus rinkimas

Pagrindimas: siekiant kontroliuoti medžiojimą ir užtikrinti, kad populiacija nebūtų permedžiota,
yra būtina rinkti duomenis apie medžiojimą ir kitas žūtis dėl žmogaus veiklos. Duomenys apie
žūties aplinkybes bei žuvusio vilko apžiūros duomenys gali prisidėti vertinant populiacijos būklę.
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Aprašas: šiuo metu centralizuotai renkami tik duomenys apie sumedžiojimą – medžiotojai
užregistruoja sumedžiojimo faktą, o surinkta apibendrinta informacija skelbiama Aplinkos
ministerijos tinklalapyje.
Siūlomi pakeitimai:
1. Sumedžiojimo atveju turi būti surenkama kuo daugiau duomenų. Minimalų duomenų rinkinį
turėtų sudaryti:
• Data ir laikas.
• Vieta (bent jau miško tikslumu).
• Sumedžiojimo būdas.
• Individo lytis, apytikslis amžius (bent jau atskirti jauniklį nuo suaugusio), išoriniai
požymiai (kailio būklė, bendra būklė, fiziniai defektai ir pan.), jei įmanoma – svoris.
2. Sumedžiotų žvėrių kūnai turi būti pateikiami moksliniams tyrimams, jei tuo metu jie
vykdomi.
3. Kartu viename registre turi būti kaupiami ir kiti žūties dėl žmonių veiklos atvejai (pvz.,
žūtys keliuose, brakonieriavimas) pagal galimybes surenkant tuos pačius duomenis kaip ir
sumedžiojimo atveju.
5.5.5

Žalos statistikos rinkimas

Pagrindimas: pagrindinė Lietuvoje deklaruojama vilkų nepriimtinumo priežastis yra žala žemės
ūkiui, tačiau iki šiol nėra patikimos informacijos apie žalos mastus ir pasiskirstymą. Tai sudaro
sąlygas manipuliacijoms, neigiamo vilko įvaizdžio formavimui, o taip pat apsunkina tinkamų
valdymo priemonių parinkimą.
Aprašas: šiuo metu yra du žalos duomenų šaltiniai:
1. Ūkinių gyvulių registras.
2. Medžiotojų teikiama informacija, skelbiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje.
Nė vienas jų nėra visaapimantis ir visiškai patikimas. Siūlomi pakeitimai:
1. Remtis Ūkinių gyvulių registru, kuriame pateikiama detali informacija ir kurį privalo pildyti
visi ūkinių gyvulių augintojai.
2. Kadangi registras neapima neūkinių gyvulių (pvz., šunų), tai reikalingas informacijos
patikslinimas. Vienas galimų variantų yra kas kelis metus vykdyti apklausą, paremtą
statistiniais metodais. Kitas variantas – įpareigoti informaciją kasmet surinkti savivaldybes
ar seniūnijas ir apibendrintus duomenis pateikti AM. Abiem atvejais tikslas – įvertinti, kiek
reali žala yra didesnė už užregistruotą registre.
3. Įgyvendinus kompensacinį mechanizmą, išmokėtos kompensacijos taptų pagrindiniu žalos
statistikos šaltiniu.
5.5.6

Moksliniai tyrimai

Pagrindimas: nemažai žinių apie Lietuvos vilkus yra pasenusios ir nebeatitinka dabartinės
būklės. Moksliniam vilko populiacijos valdymo pagrindimui Lietuvoje reikia atnaujinti kai kuriuos
duomenis bei atlikti papildomus tyrimus.
Aprašas:
1. Populiacijos valdymui bei apsaugai reikalingi šie moksliniai tyrimai:
• Apskaitų tikslumo ir patikimumo nustatymas.
• Buveinių kokybę įtakojančių faktorių ir tinkamų buveinių tyrimas sudarant žemėlapį.
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•

Šeimų, gyvenančių rezervatuose, teritorijų nustatymas siekiant sudaryti tinkamas
buferines zonas.
• Šeimų dydžio, užimamų teritorijų, mitybos, lytinės struktūros ir kiti tyrimai.
• Demografiškai ir genetiškai minimalios gyvybingos populiacijos nustatymas.
• Tyrimų iš sumedžiotų individų atlikimas.
2. Turi būti sudarytas tyrimų atlikimo planas, kuriame būtų sudėlioti tyrimų prioritetai,
atlikimo terminai bei finansavimo šaltiniai.
3. Turėtų būti skatinamas jaunųjų mokslininkų, dirbančių šioje srityje, rengimas (doktorantūros
studijos).

5.6 Švietimas ir informavimas
5.6.1

Visuomenės informavimas apie populiacijos būklę ir jos apsaugą

Pagrindimas: objektyvi ir patikima informacija apie populiaciją ir jos apsaugą svarbi užtikrinant
valdymo ir apsaugos skaidrumą, šviečiant visuomenę, įtraukiant ją į gamtosaugos aktualijas,
didinant vilko priimtinumą.
Aprašas:
1. Turi būti viešai prieinama ši informacija ir duomenys:
• Duomenys apie vilkų gausą, paplitimą ir kaitos tendencijas.
• Duomenys apie buveines ir jų kokybę.
• Visuomenės nuomonės tyrimų rezultatai.
• Žalos duomenys (mastai, bendra geografija).
• Duomenys apie sumedžiojimą ir žūtis dėl kitų priežasčių.
• Priimti ir taikomi valdymo sprendimai (nemedžiojimo teritorijos, limitai ir pan.).
• Informacija apie žalos prevencijos ir kompensavimo priemones.
2. Informacija turi būti skelbiama Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje, NVO
tinklalapiuose, į gamtosaugą orientuotose informacijos sklaidos priemonėse.
3. Visi (įskaitant ir pradinius) duomenys turi būti prieinami norintiems juos analizuoti.
5.6.2

Edukacinės programos specifinėms interesų grupėms

Pagrindimas: švietimas yra svarbi priemonė, siekiant užtikrinti pakankamą vilko priimtinumą,
kuri tiesiogiai įtakoja ilgalaikį populiacijos gyvybingumą.
Aprašas:
1. Medžiotojų švietimas turi būti atliekamas medžiotojų rengimo medžiagoje skiriant daugiau
dėmesio vilkui (ir lūšiai) – suteikiant daugiau subalansuotų žinių apie visapusę vilko įtaką
žemės ir miško ūkiui, grobio populiacijai, apie medžioklės įtaką vilko populiacijai, šeimų
struktūrai ir pan.
2. Ūkininkai turi būti šviečiami apie ūkininkavimo plėšrūnų gyvenamose vietose praktikas,
apsaugos nuo plėšrūnų priemones, žalos kompensavimo galimybes. Taip pat reikalingas
bendro pobūdžio švietimas apie vilką ir jo svarbą, kad jis nebūtų traktuojamas tik kaip
kenkėjas. Švietimas turi būti vykdomas leidžiant ir platinant specialias skrajutes, bukletus ir
leidinukus, organizuojant teminius seminarus, suteikiant reikiamą informaciją žalos atveju.
3. Bendras visuomenės švietimas apie vilką kaip rūšį ir jo apsaugą turi būti vykdomas
publikuojant teminius straipsnius informacijos sklaidos priemonėse, per formalų ir
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neformalų jaunimo ugdymą, organizuojant specialius teminius renginius.

5.7 Veiksmų koordinavimas
5.7.1

Tarpinstitucinis koordinavimas

Pagrindimas: plane numatytų priemonių (žalos registravimo, žalos kompensavimo, apskaitų bei
tyrimų vykdymo, populiacijos būklės stebėjimo, brakonieriavimo kontrolės ir kt.) įgyvendinimas
priklauso nuo įvairių institucijų, todėl būtinas jų veiksmų koordinavimas, kad būtų užtikrintas plano
efektyvumas.
Aprašas:
1. Turi būti nustatyta koordinuojanti institucija, kuri gauna visą susijusią informaciją iš kitų su
vilko populiacijos valdymu susijusių institucijų bei suinteresuotų šalių ir priima sprendimus,
tiesiogiai įtakojančius vilko populiacijos valdymą. Tai gali būti Aplinkos ministerija, kuri
šiuo metu šią funkciją ir atlieka.
2. Pagrindinės institucijos ir suinteresuotos šalys, dalyvaujančios vilko populiacijos valdymo
procese:
a) Koordinuojanti institucija turi gauti visą susijusią informaciją iš kitų institucijų bei
suinteresuotų šalių ir, atsižvelgdama į vilko populiacijos būklę, valdymo plano
priemones, socioekonominius faktorius ir gautus pasiūlymus, priimti vilko populiacijos
valdymo bei apsaugos sprendimus.
b) VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (Žemės ūkio ministerijai pavaldi
įmonė) renka ir kaupia informaciją apie plėšrūnų daromą žalą ūkininkams šalyje. Šią
informaciją iki nustatytos datos turi pateikti koordinuojančiai institucijai.
c) Rajonų savivaldos institucijos turi rinkti ir perduoti informaciją centrinei institucijai apie
užfiksuotą plėšrūnų daromą žalą (papildant b punkte renkamą informaciją). Taip pat turi
įvertinti vilkų daromos žalos kompensavimo galimybes ir taikyti žalos kompensavimo
(dalinio kompensavimo) finansines priemones savivaldos mastu.
d) Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos turi organizuoti vilkų apskaitas bei
apskaitos duomenų analizę ir teikti apibendrintus duomenis centrinei institucijai.
Apskaitoms ir duomenų analizei bei apibendrinimui atlikti gali įtraukti mokslines
institucijas (pvz., pirkti paslaugas).
e) Regionų aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) rajoniniai padaliniai (rajonų
agentūros) vykdydami aplinkos apsaugos kontrolę turi atkreipti ypatingą dėmesį į
„išimtinės vilkų medžioklės“ ir „teritorijų, kuriose vilkai nemedžiojami“ kontrolę.
RAAD turi perduoti centrinei institucijai informaciją apie teisėtai bei neteisėtai
sumedžiotus vilkus.
f) Medžioklės plotų naudotojai turi atlikti kasmetines vilkų apskaitas ir teikti apibendrintus
duomenis centrinei institucijai.
g) NVO ir kitos suinteresuotos šalys turi teikti pasiūlymus bei informaciją centrinei
institucijai.
3. Su vilko populiacijos valdymu ir apsauga susijusių uždavinių sprendimui turėtų būti sukurta
speciali grupė, atskaitinga koordinuojančiai institucijai, įtraukianti pagrindinius plano
kūrėjus ir įgyvendinančių institucijų atstovus – žr. 7 skyrių.
5.7.2

Tarptautinis koordinavimas

Pagrindimas: Pagal Berno konvenciją ir „Didžiųjų plėšrūnų valdymo planų rengimo gaires“
(Linnell et al., 2008), vilko populiacijos valdymas turėtų būti vykdomas suderintai su kaimyninėmis
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bendra populiacija besidalinančiomis šalimis.
Aprašas:
1. Įgyvendinant vilko populiacijos valdymo priemones būtina atsižvelgti į kaimyninių šalių
(Latvija, Lenkija, Baltarusija) taikomas valdymo priemones bei vilko populiacijos būklę.
2. Siekti bendrų politinių susitarimų su kaimyninėmis šalimis (Latvija, Lenkija, Baltarusija) dėl
taikytinų vilkų apsaugos priemonių pasienio teritorijose. Tai atitinka Berno konvencijos
nuostatą „užtikrinti laukinės floros ir faunos, jų natūralios gyvenamosios aplinkos apsaugą,
ypač rūšių ir buveinių, kurių apsaugai būtinas daugelio valstybių kooperavimasis, ir
paskatinti šį kooperavimąsi“.
3. Turi būti skatinami ir koordinuojami bendri kelių šalių teritorijose gyvenančių vilko
populiacijų tyrimai ir projektai.
4. Šis planas turi būti išverstas į anglų kalbą ir suderintas su kaimyninių šalių vilko populiacijų
valdymo ir apsaugos specialistais.

5.8 Reikalingi teisės aktų pakeitimai
Įgyvendinant šiame plane numatytas apsaugos priemones, siūlomi šie įstatymų ir poįstatyminių
aktų pakeitimai bei papildymai.
Nuostatos numatančios kompensaciją už vilkų padaromą žalą ir paramą prevencijos
priemonių įsigijimui
1. Įstatymų papildymas nuostatomis, numatančiomis lėšų kompensacijoms už vilkų padaromą
žalą ir lėšų prevencijos priemonėms, skyrimą:
• LR aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 4 str. 1 d. papildymas „11)
priemonėms, kuriomis kompensuojama vilkų padaryta žala naminių gyvulių
augintojams“.
• LR savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 str. 1 d.
papildymas „5) priemonėms, kuriomis kompensuojama vilkų padaryta žala naminių
gyvulių augintojams“ ir „6) finansiškai remti naminių gyvulių augintojus,
įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti vilkų daromos
žalos“, perkeliant 5 ir 6 punktus į 7-ą ir 8-ą punktą.
2. Įstatymų papildymas nuostatomis, numatančiomis tvarką, kaip skiriama kompensacija už
plėšrūnų padarytą žalą: LR laukinės gyvūnijos įstatymą 22 straipsnį papildyti punktu „vilkų
padarytos žalos atlyginimas“, taip pat atitinkama pakeisti LR medžioklės įstatymo 18 str.
3. Poįstatyminio akto dėl plėšrūnų padarytos žalos apskaičiavimo metodikos priėmimas.
Reguliavimo dėl žalos apskaičiavimo už neteisėtą vilkų medžioklę pakeitimas
4. Pagal 3.1 sk. 7 p. aptartą reguliavimą, vilkas yra saugomas gyvūnas. Atitinkamai, žala už šio
gyvūno neteisėtą sumedžiojimą turi būti reglamentuojama LR aplinkos ministro 2010-07-15
įsakymu Nr. D1-621 patvirtinta Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos
žalos apskaičiavimo metodika, kurios 15 punkte numatyta, kad „Už sunaikintus į Europos
Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus žinduolius, kurie neįrašyti į
Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, nustatomas bazinis
1000 Lt tarifas.“.
Šiuo metu šis klausimas yra nepagrįstai reglamentuojamas ir LR aplinkos ministro
2010-08-12 įsakymu Nr. D1-695 „Dėl laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos
žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
Atsižvelgiant į tai, keistina LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-695 patvirtinta Laukinių
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gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodika : išbrauktinas 6.4
punktas: 6.4. vilkas – 300 Lt;
5. Svarstytinas vilko kaip atskiros kategorijos įtraukimas į LR aplinkos ministro įsakymą Nr.
D1-621 bei peržiūrėtinas žalos apskaičiavimo bazinis tarifas. Bazinis tarifas už žalą turi būti
ne mažesnis nei maksimali galima nauda pardavus vilko trofėjų juodojoje rinkoje.
Atitinkamai, siekiant, kad nebūtų skatinama nelegali medžioklė, reikalinga nustatyti žalos
gamtai bazinį tarifą aukštesnį nei gaunama nauda.
6. Turi būti peržiūrėtas Administracinių teisės pažeidimų kodeksas dėl baudų, skiriamų už
nelegalią medžioklę, siekiant nustatyti tokius baudų dydžius, kad jos atliktų atgrasymo nuo
teisės pažeidimų funkciją.
Teisės aktų, reguliuojančių medžioklės tvarką ir sąlygas, pakeitimai
7. LR medžioklės įstatyme ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse turi būti
įtvirtinti apsaugos priemonėse numatyti su medžiokle susiję pakeitimai: medžioklės
draudimas tam tikrose teritorijose, medžioklės sezono pakeitimas, medžioklės su
vėliavėlėmis uždraudimas.
8. Medžioklės taisyklėse turi būti įtvirtinti su sumedžiojimo limito nustatymu ir jo nustatymo
procedūra susiję pakeitimai.
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6 Įgyvendinimo planas
Priemonė

Atsakinga /
įgyvendinanti
institucija

Terminai (nuo
kada iki kada,
kaip dažnai)

Medžioklės draudimas
tam tikrose teritorijose
Medžioklė išimtiniais
atvejais
Reguliuojama medžioklė
Kova su brakonieriavimu
Trikdymo prevencija
Mitybinės bazės
užtikrinimas
Žvėrių perėjimo vietos
per didelius kelius
Naminių gyvulių apsauga
ir žalos prevencija
Žalos kompensavimas
Populiacijos būklės
stebėsena
Buveinių kokybės
stebėsena
Visuomenės požiūrio
stebėsena
Statistikos apie
sumedžiotus ir žuvusius
vilkus rinkimas
Žalos statistikos rinkimas
Moksliniai tyrimai
Visuomenės
informavimas apie
populiacijos būklę ir jos
apsaugą
Edukacinės programos
specifinėms interesų
grupėms
Tarpinstitucinis
koordinavimas
Tarptautinis
koordinavimas
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7 Įgyvendinimo stebėjimas, kontrolė ir korekciniai veiksmai
Planas kuriamas 2012-2021 metų laikotarpiui pagal šią dieną turimus duomenis apie vilko
populiaciją, jos būklę ir tendencijas. Per plano įgyvendinimo laikotarpį, tikėtina, kad atsiras naujų
tyrimų, o dabartinės sąlygos ir populiacijos būklė gali nenumatytai pasikeisti. Plane numatytos
priemonės gali pasirodyti neefektyvios ar netinkamos, o jų įgyvendinimas gali vėluoti ar
paprasčiausiai nepavykti dėl įvairių priežasčių.
Todėl tam, kad planas būtų naudingas, ir jame numatytos priemonės padėtų pasiekti užsibrėžtus
tikslus, reikalinga įgyvendinimo kontrolė, o esant poreikiui – ir korekciniai veiksmai. Už tai turėtų
būti atsakinga speciali priežiūros grupė, sudaryta iš plano kūrėjų ir atstovų iš įgyvendinančių
institucijų.
Plano priežiūros grupė turi kartą per metus (po medžioklės sezono ir apskaitų) paruošti ataskaitą
apie plane numatytų priemonių įgyvendinimo lygį ir jų efektyvumą. Ne rečiau kaip kas tris metus, o
esant poreikiui ir dažniau, grupė turi kruopščiau įvertinti pažangą ir atlikti reikalingus plano
pakeitimus.
Planas, jo atnaujinimai ir vykdymo ataskaitos privalo būti viešos.
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