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ĮŽANGA

Šiuo metu Europoje, taip pat ir Lietuvoje, vilkas yra saugoma rūšis, nors daugelį amžių jis 

buvo naikinamas dėl žalos gyvulių ūkiams, konkurencijos su medžiotojais bei įvairiausių prietarų 

bei  baimių.  Dabar  siekiama,  kad  plėšrūnai  išliktų  laukinėje  gamtoje,  o  žmogus  gebėtų  su  jais 

sugyventi.  Naminių  gyvulių  apsauga  tebėra  vienas  aktualiausių  klausimų,  nes  būtent  gyvulių 

augintojams tenka susidurti su neigiamais vilkų kaimynystės padariniais ir ieškoti būdų jų išvengti. 

Šiame  leidinyje,  remiantis  kitų  šalių  patirtimi,  rekomenduojami  gyvulių  apsaugos  metodai, 

paminimi  rečiau  taikomi  būdai,  nagrinėjamas  vilkų  medžioklės  kaip  žalos  mažinimo  priemonės 

klausimas.  Artimu  metu  Lietuvoje  turėtų  būti  sukurtas  vilkų  daromos  žalos  ir  jos  prevencijos 

priemonių  kompensavimo  mechanizmas,  leisiantis  sumažinti  ūkininko  finansinius  nuostolius. 

Tačiau siekiamybė yra ne kompensuoti žalą, o užkirsti jai kelią, todėl didžiausias dėmesys skirtinas 

gyvulių apsaugos priemonėms, kad ūkininko garde avelė liktų sveika, o vilkas pasisotintų miške.
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1. VILKŲ MEDŽIOKLĖ IR APSAUGA

1.1. PASIKEITĘS POŽIŪRIS Į PLĖŠRŪNUS

Daugelyje Europos šalių mažėjant miškų plotams ir plečiantis gyvulininkystės ūkiams vilkai, 

lūšys, lokiai ir stambūs plėšrieji paukščiai  atsidūrė ties išnykimo riba arba buvo visiškai išmedžioti, 

tačiau XX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje, susidomėjus moksliniais plėšrūnų veiklos tyrimais, ši 

padėtis  ėmė  keistis.  Mokslininkai  atskleidė  plėšrūnų  svarbą  gamtai  ir  įsigalėjo  nuostata,  kad 

plėšriųjų žvėrių nykimas dėl žmonių veiklos turi būti sustabdytas. Didžioji dauguma šalių nusprendė 

imtis  plėšrūnų  apsaugos  arba  gerokai  apriboti  medžioklę.  Šie  su  plėšrūnais  susiję  pokyčiai 

atsispindėjo Berno Konvencijoje, kurią ratifikavo daugelis Europos valstybių (tarp jų ir Lietuva). 

Tai  atsispindi  ir  Europos  Sąjungos  Buveinių  direktyvoje,  kurioje  vilkui,  lokiui  ir  lūšiai  skirtas 

saugomų  rūšių  statusas.  Šiuo  metu  Europos  Sąjungos  valstybėse  plėšrūnų  naikinimas 

nebepriimtinas,  net  ir  siekiant  apaugoti  naminius  gyvulius  – tokie  veiksmai  sulauktų  neigiamos 

tarptautinės  nuomonės  ir  Europos  Komisijos  reakcijos.  Europoje  leidžiamas  saikingas  plėšrūnų 

populiacijos  reguliavimas  medžiojant,  tačiau  medžioklė  turi  būti  organizuojama  taip,  kad 

medžiojamai rūšiai nekiltų grėsmė išnykti. 

Lietuvoje paskutinis intensyvus vilkų naikinimo etapas buvo po Antrojo pasaulinio karo. Jis 

baigėsi septintojo dešimtmečio viduryje, kai vilkų skaičius sumažėjo iki kelių dešimčių. Tada vilkui 

buvo priskirtas  ne naikinamos,  o medžiojamos  rūšies  statusas,  ir  iki  šiol  medžioklei  numatytais 

laikotarpiais tam tikras vilkų skaičius yra sumedžiojamas. Vilkai iki šiol medžiojami visoje Lietuvos 

teritorijoje, neatsižvelgiant į jų padarytus nuostolius žmonėms. Panašiai yra ir kitose Rytų Europos 

šalyse,  kuriose  vilkai  yra  medžiojami  ar  net  naikinami  (Baltarusijoje,  Rusijoje),  tačiau  vis  tiek 

neišvengiama  naminių  gyvulių  praradimų.  Pati  medžioklė,  jei  plėšrūnų  populiacija  nėra  visai 

išnaikinama,  savaime  neužkerta  kelio  jų  daromiems  nuostoliams.  Siekiant  užkirsti  kelią  vilkų 

daromai žalai, medžioklė turi būti nukreipta probleminėms situacijoms spręsti.

1.2. AR NEMEDŽIOJAMI VILKAI PRIDARO DAUGIAU ŽALOS?

Europoje ir Šiaurės Amerikoje yra vykdomi saugomų ir medžiojamų (taip pat ir nelegaliai) 

vilkų  populiacijų  tyrimai.  Jų  rezultatai  rodo,  kad  saugomos  vilkų  populiacijos,  palyginti  su 

medžiojamomis populiacijomis, turi stabilesnę socialinę ir erdvinę struktūrą, t. y. stipresnes grupes, 

pastovesnes teritorijas ir mažesnę dalį vienišų vilkų. Nemedžiojamos vilkų populiacijos turi daugiau 

suaugusių  individų  (palyginti  su  jauniklių  skaičiumi),  jų  šeimos  yra  gausesnės.  Rytų  Europos 

sąlygomis ten, kur vilkai yra saugomi (pvz., Lenkijoje), jų šeima, vadovaujama jauniklius vedančios 
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poros, yra sudarytos vidutiniškai iš 4–6 vilkų ir užima nuo 150 (kalnuose) iki 300 km2 (žemumuose) 

teritoriją. Ten, kur vilkai yra intensyviai medžiojami arba vyksta brakonieriavimas,  vilkų šeimas 

dažniausiai sudaro tik du vilkai ir kiekviena pora užima atitinkamai mažesnes teritorijas. Taigi, tokio 

pat  dydžio  teritorijoje,  kurioje  nemedžiojamų  vilkų  šeimoje  vilkiukus  atsiveda  tik  viena  pora, 

medžiojami  vilkai  sudaro  daugiau  porų,  ir  jauniklių  skaičius  tokioje  populiacijoje  yra  gerokai 

didesnis.

Tiriant  vilkų  šeimų  papjaunamų  kanopinių  laukinių  gyvūnų  skaičių  nustatyta,  kad  aukų 

skaičius yra labai panašus, tenkantis tiek vilkų poroms, tiek šeimoms iš 5 vilkų. Vilkų pora gali 

papjauti  tiek pat aukų (pvz.,  elnių),  kaip ir  didesnė vilkų grupė,  bet pora suėda gerokai mažiau 

sumedžiotos aukos mėsos. Kiek laiko vilkai gali išmisti iš vieno sumedžioto žvėries lemia ribota 

vilko skrandžio talpa (daugiausia 10 litrų), laikas, reikalingas suvirškinti kiekvieną maisto porciją 

(mažiausiai  keliolika  valandų),  ir  kaip  greitai  grobį  suranda  maitėdos,  pvz.,  krankliai,  lapės, 

usūriniai  šunys,  šernai.  Šaltuoju metų  laiku  papjauto  gyvūno mėsa  greitai  suledėja,  todėl  vilkai 

nebegali  ėsti  grobio  ir  yra  priversti  medžioti  daugiau.  Tai  reiškia,  kad  medžiojamos  vilkų 

populiacijos įprastai papjauna tiek pat laukinių kanopinių gyvūnų, kiek ir saugomos populiacijos. Be 

to, jauniklius auginančios mažos šeimos, taip pat vieniši arba per medžiokles sužeisti vilkai stengiasi 

rasti  lengvo  grobio,  ir  juo  tampa  nesaugomi  gyvuliai  arba  šunys.  Įprastai  iki  kovo  pabaigos 

trunkantis vilkų medžioklės sezonas sudaro sąlygas nušauti šeimos vadą prieš gimstant jaunikliams. 

Literatūroje  yra  aprašyti  atvejai,  kai  patino  netekusios  vienišos  patelės  vesdavosi  paaugusius 

jauniklius į artimiausius kaimus ir maitindavo juos, reguliariai puldinėdamos naminius gyvulius, o 

vėliau,  atakuodama naminius  gyvulius,  tokia šeima mokydavosi medžioti.  Taigi,  nors medžioklė 

kažkuriam laikui sumažina vilkų skaičių, ji neužkerta kelio vilkų daromai žalai ir net gali nulemti 

ateityje būsiančias atakas prieš gyvulius.

1.3. MEDŽIOKLĖ IR JOS RIBOJIMAS KAIP PRIEMONĖS VILKŲ DAROMAI ŽALAI 
MAŽINTI

Siekiant  darnesnės  žmonių  ir  vilkų  kaimynystės,  svarbu,  kad  vilkai  prisibijotų  žmonių  ir 

vengtų jų gyvenamų vietų, o žmonės kiek galima mažiau trikdytų vilkų gyvenimą miške.  Miške 

vykstanti  medžioklė gali neatbaidyti  vilkų nuo lankymosi prie gyvenviečių ir gyvulių užpuolimų 

ganyklose. Siekiant apsaugoti gyvulius ir atgrasinti vilkus nuo ganyklų, tikslingiau yra su šautuvu 

pasitikti į ganyklas ateinančius žvėris bei nepermedžioti laukinių kanopinių miškuose.
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INTERVENCINIS VILKŲ ŠAUDYMAS ARBA PERKĖLIMAS

Vilkai gali įprasti pulti naminius gyvulius ir daryti tai nuolat. Prieš tokius probleminius žvėris 

nukreipta medžioklė (intervencinis šaudymas) gali padėti apsaugoti ūkius. Gyvulius puldinėjantis 

vilkas gali būti sumedžiotas arba perkeltas į kitą teritoriją. 

Lietuvoje  intervenciniai  šaudymai  atliekami  ne  vilkų  medžioklės  sezono  metu,  kuomet 

išaiškinami  „karštieji  taškai“,  kuriuose  nuolat  kartojasi  plėšrūnų  atakos.  Aplinkos  ministerija 

išduoda  specialius  leidimus  medžiotojų  būreliams,  kurių  teritorijoje  nuspręsta  nušauti  tam tikrą 

skaičių vilkų. Kartais vilkus užtenka tik pagąsdinti. Pavyzdžiui, 2011 metų rudenį, dar neprasidėjus 

vilkų medžioklės sezonui, Guodžių durpyno apylinkėse (Biržų rajone) buvo leista nušauti 5 vilkus. 

Nušauti pavyko tik vieną, tačiau to pakako, kad gyvulių pjovimai liautųsi. 

Lenkijoje teisiškai leidžiamas tik intervencinis šaudymas toje vietoje,  kur ganomi gyvuliai, 

arba šalia ganyklų. Leidimą tam išduoda aplinkos ministras. Šaudyti galima tik tuos vilkus, kurie 

puola gyvulius, ir tai atlikti gali tik tam tikras įgaliotas medžiotojas. Nuodų ar įvairių tipų spąstų 

naudojimas tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje yra uždraustas, ir už tai yra baudžiama.

Vilkų perkėlimas etiškai yra priimtinesnis negu jų žudymas. Šis būdas taip pat gali laikinai 

sumažinti  nuostolių  mastą.  Tačiau  perkelti  gyvūnai  instinktyviai  stengiasi  grįžti  į  ankstesnę 

teritoriją,  ir  tai  gali  sukelti  tokius  pat  arba  net  didesnius  nuostolius.  Perkėlimas  Lietuvoje  nėra 

praktiškas ir dėl nedidelės šalies teritorijos bei didesnių plotų be žmogaus veiklos nebuvimo.

Abu metodai  tiek  vilkų,  tiek  kitų  plėšrūnų daromos  žalos  klausimu duoda tik  trumpalaikį 

sprendimą, nes, priklausomai nuo vilkų populiacijos tankio kaimyninėse teritorijose ir migracijos 

barjerų,  anksčiau  ar  vėliau  tokia  teritorija  vėl  bus  apgyvendinta  migruojančių,  naujų  teritorijų 

ieškančių  gyvūnų.  Todėl  pasirinkus  šį  būdą  reikia  žinoti,  kad  pašalinti  plėšrūnai  netrukus  vėl 

pasirodys,  o  laikotarpį  po jų  šaudymo  arba  gaudymo  reikia  išnaudoti  gerinant  naminių  gyvulių 

apsaugos  metodus  visoje  vietinėje  gyvulininkystėje.  Vilkų  pašalinimo  iš  tam  tikros  teritorijos 

teigiamas efektas yra trumpalaikis, jeigu tuo pačiu metu nėra imamasi ir kitų veiksmingų naminių 

gyvulių apsaugos būdų.

LAUKINIO GROBIO PRIEINAMUMO SVARBA

Naminius  gyvulius  vilkai  puola  dažnai  dėl  to,  kad  dėl  vienų  ar  kitų  priežasčių  nesugeba 

susimedžioti  laukinio grobio. Kartais tai  nulemia pernelyg intensyvi  žmonių vykdoma kanopinių 

žvėrių  medžioklė.  Tyrimų  duomenimis,  teritorijose,  kur  dėl  didelių  medžiojimo  mastų  arba 

brakonieriavimo per trumpą laikotarpį sumažėjo kanopinių laukinių gyvūnų skaičius, vilkų daroma 

žala  žmonėms padidėjo.  Padažnėjo naminių gyvulių  ir  šunų užpuolimų,  vilkai  dažniau pastebėti 
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netoli  žmonių pastatų.  Iš  to matyti,  kad didėjantys  vilkų daromos žalos mąstai  visų pirma būna 

nulemti žmonių įtakos laukinių kanopinių gyvūnų populiacijai,  o ne greito plėšrūnų populiacijos 

augimo. Tokiais atvejais tikslinga pasirūpinti,  kad būtų apribota elnių, stirnų, šernų medžioklė ir 

būtų veiksmingai kovojama su brakonieriavimu, taip pat griežčiau saugomi naminiai gyvuliai.
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2. SIŪLOMI NAMINIŲ GYVULIŲ APSAUGOS METODAI

Pasaulyje taikoma daug būdų, padedančių sumažinti  plėšrūnų sukeliamus nuostolius, tačiau 

vienintelio idealaus naminių gyvulių apsaugos metodo nėra. Visi jie turi savo privalumų ir trūkumų. 

Jų veiksmingumas iš esmės priklauso nuo gyvulių auginimo specifikos ir nuoseklaus bei tinkamo 

pasirinkto apsaugos būdo taikymo. Kelių vienas kitą papildančių būdų taikymas gerokai padidina jų 

efektyvumą (žr. viršelio nuotrauką).

Apsaugos metodai  skirstomi  į  dvi grupes.  Pirmai  grupei  priskiriami  metodai,  kai  apsaugai 

pasitelkiami sarginiai  gyvūnai.  Dažniausiai  naudojamos specialios šunų veislės,  gerokai rečiau – 

kitos  rūšys.  Kita  apsaugos  būdų grupė –  įvairiausi  technikos  įrenginiai  ir  cheminės  priemonės: 

tinkliniai aptvarai ir elektriniai įrenginiai, vėliavėlių tvoros, atbaidymo garsais, šviesomis ir kvapais 

įrenginiai. Lenkijoje tinkamiausia apsauga yra sarginiai šunys ir tinkliniai arba elektriniai aptvarai, 

taip pat vėliavėlių tvoros. Be to, siekiant išvengti plėšrūnų antpuolių ar jų pasikartojimo, patartina 

vadovautis tam tikrais praktiniais patarimais, išdėstytais tolesniame skyrelyje. 

2.1. GEROJI ŪKIO PRAKTIKA

Net  puikiai  veikianti  nuostolių  atlyginimo  sistema  negali  kompensuoti  visų  materialinių 

nuostolių,  patiriamų augintojo plėšrūnams užpuolus  jo  bandą.  Taip pat  nėra galimybės  atlyginti 

emocinę žalą, susijusią su užpuolimu. Todėl gyvulių augintojams, kurių žemės ribojasi su stambiųjų 

plėšrūnų gyvenamomis teritorijomis, reikia taikyti gyvulių apsaugos būdus, kuriais siekiama užkirsti 

kelią užpuolimams. Pirmiausia reikia taikyti tiesioginius naminių gyvulių apsaugos metodus. Šiuo 

atveju galima remtis daugelio augintojų kartų patirtimi. Nuo tada, kai mūsų protėviai pradėjo auginti 

gyvulius, jie turėjo susiremti su plėšrūnais, išmokusiais pasinaudoti tokiu papildomu maisto šaltiniu. 

Bėgant amžiams formavosi gyvulių ganymo praktika, padedanti išvengti arba sumažinti vilkų, lokių 

ir lūšių daromus nuostolius. Deja, teritorijose, kur stambieji plėšrūnai buvo išnaikinti, šios gerosios 

praktikos  buvo  užmirštos.  Tačiau  norint,  kad  šalies  miškuose  ir  ateityje  tebegyventų  plėšriųjų 

žvėrių,  o  gyvulininkystės  ūkiai  patirtų  kuo  mažiau  žalos,  reikia  imtis  gyvulių  apsaugos,  tiek 

prisimenant tradicinius metodus, tiek taikant naujas technologijas.  

Štai kelios pagrindinės taisyklės, leisiančios sumažinti užpuolimų riziką: 

• Naktį  gyvulius  reikia  suvaryti  iš  ganyklų  į  tinkamai  apsaugotus  gardus  arba  ūkinius 

pastatus. Gardus galima apsaugoti aukšta tvora, vėliavėlių tvora, elektriniu piemeniu arba 

sarginiu šunimi.
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• Neaptvertose  ganyklose,  esančiose  netoli  miškų,  daubų  ir  tankių  atžalynų  nepalikti 

naminių gyvulių be apsaugos net ir dieną,  ypač esant blogam orui.  Juos prižiūrėti  gali 

žmogus arba deramai dresuotas šuo.

• Po vilko antpuolio bandos priežiūrą būtina sugriežtinti.

• Po antpuolio sudraskytus gyvulius iš ganyklos reikia nedelsiant pašalinti, iš karto po žalos 

įvertinimo protokolo sudarymo, kad nebūtų priviliota daugiau plėšrūnų.

• Negalima  kritusio  gyvulio  išvežti  į  mišką,  nes  tai  sudaro  geras  sąlygas  plėšrūnams 

priprasti misti naminiais gyvuliais. 

Toliau aprašomi du rekomenduojami gyvulių apsaugos būdai: apsauga pasitelkiant šunis, ir 

apsauga aptvarais. Šie būdai gali būti taikomi kartu, taip sustiprinant jų veiksmingumą – tinkamai 

įrengtuose aptvaruose kartu su gyvuliais gali būti laikomi sarginiai šunys.

2.2. SARGINIAI ŠUNYS

Daugelį amžių ūkininkai naudojo šunis ganymui. Ilgalaikės atrankos metu pasaulyje išvesta 

per šimtą aviganių šunų veislių. Pagal išvaizdą ir paskirtį aviganiai gali būti skiriami į dvi grupes: 

ganymo ir sarginiai šunys.

Ganymui  skirti  šunys  visų  pirma  talkina  valdant  bandos  judėjimą:  varant,  išlaikant  bandą 

būryje, grąžinant į bandą pavienius atsiskyrusius individus. Šiam darbui tinkamos veislės yra škotų 

kolis,  borderkolis,  australų kelpis,  lenkų žemumų aviganis.  Antroji  grupė šunų yra  skirta  ne tik 

ganymui,  bet  ir  apsaugai  nuo  plėšrūnų.  Į  šią  grupę  įeina:  Podhalės  (Tatrų)  aviganis,  turkmėnų 

alabajus,  slovakų  čiuvačas,  rumunų  Karpatų  aviganis,  vengrų  kuvasas,  bulgarų  aviganis 

(karakačanas), jugoslavų herderis ir daugelis kitų. Palyginus su ganymo šunimis, sarginiai šunys yra 

žymiai  stambesni,  jų ūgis  yra  iki  70 cm ties  ketera,  svoris  iki  75 kg.  Pasaulyje  vykdomi  labai 

perspektyvūs  projektai,  kuriais  siekiama  aviganius  šunis  efektyviau  pritaikyti  naminių  gyvulių 

apsaugai. Tokie šunys padeda labai sumažinti  nuostolius, ūkininkų patiriamus dėl vilkų. Kituose 

kraštuose jie naudojami apsaugoti gyvulius nuo kojotų ir gepardų.

Lietuva neturi aviganių šunų naudojimo tradicijų. Piemens vaidmenį nuo senų laikų atlikdavo 

žmonės ir to pakakdavo, kadangi bandos būdavo nedidelės, lygumose lengvai suvaldomos. Šiais 

laikais piemens darbas pamirštas, geriausiu atveju naudojamas „elektrinis piemuo“. Tačiau ilgametė 

kitų kraštų patirtis rodo, kad tiesioginė naminių gyvulių apsauga yra veiksminga. 

Kaimyninėje  Lenkijoje  gyvuliam saugoti  daugiausiai  naudojama  vietinė  veislė  –  Podhalės 

aviganis. Šių šunų pasitelkimas naminių gyvulių (avių, ožkų, karvių) apsaugai nuo vilkų skatinamas 

projektais,  atliekami  moksliniai  tyrimai.  Vykdyti  moksliniai  darbai  patvirtino  Podhalės  aviganių 
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naudojimo efektyvumą ženkliai  sumažinant  ūkininkų nuostolius.  Beskidų projekte dalyvaujantys 

šunys pademonstravo didelį jautrumą, rūpestingumą ir stiprų atsaką į galimus pavojus ne tik avių, 

bet ir galvijų bei arklių bandose. Naudojant naktinio matymo prietaisus nustatyta,  kad šie šunys 

nakties metu net ir per lietų reguliariai patruliuodavo bandoje ir pradėdavo loti esant bet kokiems 

įsibrovimams. Tačiau reikia nepamiršti,  kad šunys negali šimtu procentų apsaugoti gyvulius nuo 

plėšrūnų.  Įtakos  tam turi  tai,  kaip  šeimininkas  elgiasi  su  šunimi,  kiek  dėmesio  skiria  jo  gerųjų 

savybių lavinimui. 

1 pav. Podhalės aviganis ganykloje saugo avis (nuotr. S. Nowak).

KAS YRA GERAS SARGINIS AVIGANIS ŠUO?

Geras aviganis šuo turi būti augintas bandoje ir auklėtas nuo pat mažens. Jis turi būti prisirišęs 

prie bandos, rūpestingas, budrus, protingas, nepriklausomas, bebaimis, stiprus, greitai reaguojantis į 

pavojų. Šios savybės aviganių veislėms yra įgimtos, tačiau net vienos vados šuniukai yra nevienodi, 

reikalingas  tinkamas  šuniukų  auklėjimas,  kad  reikiamos  savybės  būtų  stiprinamos.  Auklėjimo 

pagrindą sudaro pripratinimas prie bandos kuo ankstesniame amžiuje ir reagavimo į grėsmę (ypač 

netoliese  esančio  plėšrūno)  stiprinimas.  Šuns  augintojo  užduotis  yra  sukurti  sąlygas,  kuriomis 

šuniukas gyvulių bandą priimtų kaip savo ir nepaliktų jos dėl kitos gyvūnų ar žmonių draugijos. Šuo 

turi visą laiką leisti su banda,  kartu su ja valgyti ir miegoti.  Jis turi būti bandoje nuo mažens, dar 

geriau, jeigu jis yra auginamas kartu su naminių gyvulių jaunikliais.  Kontakto su kitais naminiais 

gyvuliais metu šuo turi būti nuolankus arba bent maloningas – ramiai reaguoti į apsiuostymą, laikyti 
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ausis suglaustas, vizginti uodegą ir t.t. Kai nusistovi tokie santykiai ir šuo nekelia gyvuliams jokios 

grėsmės, šuo jau paruoštas ir jį galima palikti su gyvuliais be žmogaus priežiūros. Svarbu, kad šuns 

savininkas nedelsiant reaguotų į nepageidaujamą šuns elgesį, sudraustų jį, jeigu šuo reiškia agresiją 

naminiams gyvuliams, antraip ateityje jis gali pridaryti nuostolių. Kol jauni aviganiai auga kartu su 

banda, reikia nuolat stebėti jų elgesį, nepalikti jų be priežiūros ir, reikalui esant, sudrausti. 

2 pav. Podhalės aviganiai nuo mažens auginami tvarte su gyvuliais (nuotr. M. Figura).

Šuns budrumas tiesiogiai priklauso nuo jo ištikimybės ir prisirišimo prie bandos. Jei šuo bandą 

laiko savo šeima, jis nori ją saugoti ir globoti. Ganyklą šuo supranta kaip savo teritoriją, kurią nuolat 

patruliuoja (ypač naktį) bei ženklina ją šlapimu, tokiu būdu iš toli įspėdamas plėšrūnus. Kai nėra 

grėsmės, paprastai dieną, šuo taikiai miega, tačiau bet kuriuo metu yra pasiruošęs pulti įsibrovėlį. 

Artėjant  plėšrūnui  ar  svetimam  žmogui,  šuo  ima  garsiai  loti,  atsistoja  į  gynybinę  poziciją, 

sustiprindamas ją aukštai iškelta uodega. Aviganis pats nusprendžia ar jam geriau likti prie bandos 

ar judėti link grėsmės šaltinio. Matydami bandą ginantį šunį ir suvokdami, kad pasiekti auką nebus 

lengva, plėšrūnai paprastai pasitraukia. 

ŠUNS AUKLĖJIMAS IR PRIEŽIŪRA

Kaip  ir  auginant  kitus  naminius  gyvūnus,  sarginio  aviganio  šuns  šeimininkas  turi  būti 

nusiteikęs, jog dėl šuns gali kilti vienokių ar kitokių rūpesčių ir jį reikės prižiūrėti. Šuo gali susirgti 

ar  dėl  kokių nors  priežasčių imti  prastai  vykdyti  savo pareigas,  todėl  šeimininkas  turi  nuolat  jį  

stebėti ir laiku ateiti į pagalbą ar sudrausminti.
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RŪPINIMASIS SVEIKATA

Lauke  gyvenantis  šuo  lengvai  gali  užsikrėsti  virusais  ir  parazitais,  todėl  turėtų  būti 

skiepijamas.  Prastą  jo  savijautą  ir  galima ligą  parodo apatija,  apetito  stoka,  vėmimas,  ilgalaikis 

viduriavimas, atkaklus kasymasis arba šlubavimas. Reikia reguliariai tikrinti šuns odos (dėl niežų, 

odos jautrumo padidėjimo) ir letenų (galimi sužeidimai) būklę, kad galimos ligos būtų aptiktos laiku 

ir joms nebūtų leista progresuoti. 

AGRESYVUS ELGESYS SU GYVULIAIS

Kartais nutinka, kad sarginis šuo sužeidžia arba sudrasko naminį gyvulį. Tokia situacija gali 

pasitaikyti žaidžiant, ėriuojantis, ožiuojantis ir veršiuojantis arba kai bandoje yra sergančių gyvulių, 

kurie elgiasi neįprastai.

Šuniukai (iki  maždaug 10 mėnesio)  bando žaisti  su gyvuliais  kaip su savo bendraamžiais, 

vydamiesi ir puldinėdami juos. Subrendę gyvuliai dažniausiai nesileidžia į tokius žaidimus, tačiau 

jaunesni gali lengvai pasiduoti panikai, ir taip provokuoti šuniuko plėšrūnišką instinktą. Šunys iš 

tokių žaidimų dažniausiai išauga, būdami apie 12–18 mėnesių amžiaus. Problema gali būti rimta, 

jeigu gyvuliai bijos šuns, o pačiam šuniui toks elgesys taps įpročiu. Jeigu ganykloje bus pastebėta 

tokia situacija, reikia reaguoti griežtai ir šunį sudrausminti. 

BANDOS PALIKIMAS

Dažniausiai pasitaikanti problema auklėjant sarginius šunis yra savavališkas bandos palikimas. 

Įprastai tai siejama su seksualiniu elgesiu arba teritorijos pažinimu, apuostymu ir žymėjimu. Tačiau 

tai gali įvykti ir dėl aviganio dresavimo klaidų, kai šuo labiau nori būti šalia žmonių, o ne bandos. 

Viena svarbiausių dažno šunų bastymosi priežasčių yra jų seksualinis aktyvumas. Tai galioja ir 

šunims, ir kalėms. Užkirsti tam kelią galima sterilizavus šunį. 

Karštais  vasaros  mėnesiais  aviganis  gali  perkaisti  ir  palikti  bandą  ieškodamas  pavėsio  ar 

vandens. Kad to būtų išvengta, reikia rūpintis aviganio kailiu, trumpai kirpti arba iššukuoti kailį ir 

būtinai užtikrinti, kad šuo visada galėtų prieiti prie indo su dažnai keičiamu vandeniu. 

Per rotacinį ganymą, kai kas tam tikrą laiką keičiama ganykla, šuo gali sutrikti. Būtų gerai su 

juo apeiti naujos ganyklos ribas. Kartais naujoje vietoje šunį reikėtų pririšti 2–3 dienoms.

ŠUNŲ SKAIČIUS

Vienam šuniui gali  būti  sunku sergėti  pernelyg  didelę  arba per daug išsiskirsčiusią  bandą. 

Todėl gyvulius reikia laikyti sutelktoje grupėje, kad šuo kuo geriau atliktų savo darbą. Šunų skaičius 

turi būti proporcingas saugomų gyvulių skaičiui.  Jeigu avių bandą sudaro daugiau nei 100 avių, 
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reikėtų auginti du ar daugiau šunų. Jeigu banda dažniausiai yra plačiai išsiskirsčiusi po ganyklą, net 

ir keliems vienetams sergėti gali prireikti dviejų šunų.

2.3. APTVARAI

Gyvulių  laikymas  aptvaruose  yra  vienas  iš  paprasčiausių  jų  apsaugos būdų,  tačiau  ne  visi 

aptvarai gerai apsaugo nuo vilkų, o aptvaras, į kurį vilkui patekti lengva, o gyvuliams ištrūkti sunku, 

gali  tapti  jų  spąstais.  Įprastos  neaukštos  1,3 m.  tvoros  iš  tinklo,  lentų  ar  karčių,  neleidžiančios 

gyvuliams  išsiskirstyti  už  ganyklos  ribų,  neapsaugos  nuo  vilkų  puolimų.  Toliau  šiame  skyriuje 

išdėstoma,  kokie  turėtų  būti  tinkliniai,  elektros  ar  vėliavėlių  aptvarai,  kad  vilkams  jie  taptų 

nepraeinama kliūtimi.

TINKLINIAI APTVARAI

Norint aptvarą naudoti kaip apsaugos nuo vilkų metodą reikia žinoti, kad šie gyvūnai sugeba 

pasikasti  po tvora ir  gali  aukštai  iššokti.  Kad naminiai  gyvuliai  aptvaruose būtų saugūs,  reikėtų 

padaryti  2,5 m aukščio tvorą iš tinklo, pvz., iš tokio, kuris naudojamas miškininkystėje, siekiant 

apsaugoti kultūras nuo laukinių kanopinių gyvūnų (žr. 3 pav.). Papildomai, kad vilkai nepasikastų 

po tinklu, tvorą reikėtų įkasti į žemę į 0,5 m gylį arba papildomai tinko plokštes ištiesti ant žemės 

aplink visą aptvarą. Dar patariama aptvaro viršuje uždėti vieną ar dvi eiles dygliuotos vielos arba 

atlenkti  viršutinę briauną į išorę, kad plėšrūnai negalėtų užlipti tinklu ir peršokti per viršų. Šalia 

tvoros neturi būti aukštų objektų, pavyzdžiui, akmenų ar rąstų krūvos, ant kurių užlipus būtų galima 

ją peršokti.

3 pav. Tinklinio aptvaro schema.
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Kadangi  tinkamo  aptvaro  pagaminimas  yra  brangus  ir  reikalauja  daug darbo,  jis  gali  būti 

naudojamas apsaugoti  gyvulius  ribotoje teritorijoje.  Pavyzdžiui,  aukšta tvora gali  būti  apsaugota 

ganyklos dalis, kur gyvuliai laikomi naktį.

Lenkijoje Beščadų mieste avims apsaugoti naktį keli augintojai pasitelkia aptvarus ir Podhalės 

aviganius. Silezijos Beskidų mieste vienas iš augintojų taip pat sėkmingai naudoja pervežamą gardą 

ant ratų, padarytą iš metalinių virbų; jo matmenys – 6 ir 6 m, aukštis – 2,5 m; jame nakvoja avys.

ELEKTRINĖS TVOROS

Elektrinės  tvoros,  dar  vadinamos  elektriniu  piemeniu,  padarytos  iš  vielų,  plonų  lynų  arba 

specialių  juostų,  ištiestų tarp medinių arba plastikinių stulpelių.  Aptvarai  yra  maitinami  elektros 

energija, gaunama iš tinklo (230 V) arba baterinių (akumuliatorių) generatorių, kurių įtampa siekia 

nuo  5,6  iki  12  V.  Elektrinė  tvora  atbaido  gyvūnus  trumpais  ir  skausmingais,  tačiau  gyvybei 

nepavojingais elektros impulsais kurie nukrato prisilietusįjį prie tvoros. Impulsų energija įprastai 

siekia nuo 0,4 iki 2,4 J.

4 pav. Elektrinė tvora (nuotr. WWF Polska).

Elektrinių  piemenų veiksmingumas priklauso nuo elektrinio aptvaro konstrukcijos,  elektros 

tiekimo įrenginių parametrų, teritorijos ypatumų ir atitinkamos aptvaro priežiūros. x

Apsaugai nuo vilkų elektrinė tvora turėtų būti penkių ar daugiau vielų ar juostų. Jos įrengimui 

galioja tokie pat principai, kaip ir klasikinių aptvarų naudojimui – reikia, kad žvėris negalėtų patekti 

į  aptvarą  nei  per  viršų,  nei  per  apačią.  Siekiant,  kad  vilkas  neprašliaužtų  pro  tvoros  apačią, 

žemiausią laidą reikia kabinti 10–15 cm virš žemės. Apsisaugoti nuo peršokimo galima naudojant 

pakankamai aukštas elektrines tvoras, kurių paskutinis laidas būtų net 2 m aukštyje (5 pav.). Laidai 

iki 1,5 m aukščio turėtų būti kabinami 15 cm atstumu, o atstumas tarp aukščiau esančių laidų gali 

siekti iki 20 cm. Galima naudoti metalinį 1,2 m aukščio tinkliuką, prijungtą prie transformatoriaus, o 
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aukščiau – papildomas laidų eiles. Patariama, kad aptvaro eilių įtampa siektų mažiausiai 4500 V. 

Vienos juostos tvorą vilkas gali peršokti arba išsigandę gyvuliai jį gali nutraukti.

5 pav. Elektrinės tvoros schema.

Pagrindinė  elektrinių  tvorų  veiksmingo  panaudojimo  taisyklė  yra  bet  kokios  augmenijos 

(žolės, krūmų, medžių šakų), kurią galėtų liesti  laidai,  pašalinimas.  Augmenija, liečianti  elektros 

laidus,  lemia srovės nutekėjimą ir  didelį  elektros  impulso galios sumažėjimą ar netgi  visišką jo 

išnykimą. Ir gyvuliai, ir plėšrūnai turi gerai matyti elektros laidus, todėl geriausia naudoti virvelę 

arba spalvotą juostą. 

Elektrinės tvoros gali  būti naudojamos kartu su tinklo tvoromis.  Tokiais  atvejais laidai yra 

kabinami 1,2 m virš aptvaro. Papildomai vienas laidas ištempiamas išorinėje aptvaro pusėje 10–15 

cm virš žemės (6 pav.).

Būtina atminti  saugos reikalavimus ir  normas,  susijusias su taisyklingu elektrinių įrenginių 

naudojimu. Aptvarai negali būti maitinami iš 2 generatorių, taip pat negali būti iš 2 nepriklausomų 

to paties generatoriaus sričių. Tam, kad aptvaras būtų apsaugotas nuo žaibo iškrovos, reikia naudoti 

žaibolaidžius. Per audras patariama atjungti generatorių ir išjungti srovę aptvare. Reikia prižiūrėti, 

kad  nesusikirstų  piemuo  ir  elektros  energijos  laidai.  Jeigu  tai  neišvengiama,  būtina  išlaikyti 

mažiausiai 2 m atstumą nuo žemos įtampos ir televizijos laidų bei 10 m nuo laidų, kurių įtampa 

aukštesnė negu 1000 V. Aptvaro dalys, kurios driekiasi išilgai kelių ir takelių ar ribojasi su viešai 

prieinamomis vietomis, kas 7 metrai turi būti pažymėtos įspėjamosiomis lentelėmis. 
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6 pav. Kombinuotos tinklinės ir elektrinės tvoros schema.

VĖLIAVĖLIŲ TVOROS

VĖLIAVĖLIŲ TVORŲ NAUDOJIMO PRAKTIKA

Raudonų vėliavėlių tvoras medžiotojai naudodavo per vilkų medžioklę. Jos būdavo laikomos 

labai veiksmingu medžioklės metodu. 

Pirmą kartą vėliavėlių tvoros kaip naminių gyvulių apsaugos priemonė buvo panaudotos 2000 

m. Silezijos Beskidų mieste įgyvendinat Gamtos apsaugos sąjungos „Wilk“ projektą. Šio projekto 

realizavimo kelerių metų stebėjimo rezultatai  parodė, kad vilkai neperžengdavo tinkamai įrengtų 

vėliavėlių tvorų. Kai kurie pavyzdžiai įtikinamai atskleidžia šio metodo veiksmingumą. Pavyzdžiui, 

vienas  Silezijos  Beskidų  augintojas,  kuris  ankstesniaisiais  metais  patyrė  didelių  vilkų  sukeltų 

nuostolių (iki 22 papjautų avių per vieną puolimą), vėliavėlių tvora apjuosė žemą gardą su 80 avių 

banda. Toje pačioje ganykloje buvo paliktos 3 ožkos. Naktį vilkai priėjo prie bandos, tačiau avių 

neužpuolė, bet papjovė ir suėdė visas už vėliavėlių tvoros buvusias ožkas. 

Vykdant projektą, vėliavėlių tvoros taip pat buvo naudojamos didelės galvijų bandos apsaugai 

Palenkės vaivadijoje.

Vilkus atbaidančių vėliavėlių tvorų poveikis buvo testuojamas ir su nelaisvėje gyvenančiais 

plėšrūnais, ir su laisvai gyvenančiais  gyvūnais.  Nelaisvėje gyvenančių vilkų tyrimai  parodė, kad 

buvo reikšmingiau ne tiek spalva, kiek vėliavėlių tvorų pagaminimo 
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7 pav. Vėliavėlių tvora saugo galvijus nuo vilkų antpuolio (nuotr. R.W. Mysłajek).

būdas ir jų įrengimas. Vėliavėlių tvoros ypač baidė, kai atskiros vėliavėlės buvo prisiūtos kas 50 cm 

(atstumas tarp medžiagos juostelių viduriuko), o virvės ištemptos taip, kad vėliavėlių galiukai būtų 

prie pat žemės. Vilkai kartais pereidavo pro vėliavėlių tvoras, jeigu atstumas tarp vėliavėlių būdavo 

didesnis negu 75 cm arba kai vėliavėlių tvoros būdavo pakabintos žemiau negu 25 cm arba aukščiau 

nei 75 cm. Tačiau net ir tada jie tai darė nenoromis.

Šiaurės Amerikoje atliekami eksperimentai parodė, kad vėliavėlių tvoros gali mažiausiai 60 

dienų (tiek laiko  truko eksperimentas)  užkirsti  kelią  vilkams prieiti  prie  mėsos  ir  kaulų,  padėtų 

žvėrių viliojimo vietose. Vėliavėlių tvoros sėkmingai saugojo nuo vilkų 25 h ganyklas – per 60 

dienų vilkai neperžengė vėliavėlių tvorų, nors net 23 kartus prie jų prieidavo. Per kitą eksperimentą 

buvo apjuosta  400 ha ganykla  – čia  vilkai  praėjo pro vėliavėlių  tvorą,  praėjus 61 eksperimento 

dienai, ir sudraskė vieną veršiuką.

VĖLIAVĖLIŲ TVORŲ GAMINIMAS

Tradiciškai vėliavėlių tvoras darydavo iš plono lyno (t. y. virvės), ant kurio prisiūdavo siauras, 

dažniausiai raudonos arba kitos ryškios spalvos medžiagos skiauteles. Lyną, kuris dažnai būdavo net 

kelių kilometrų ilgio, suvyniodavo ant medinio veleno. Gyvulių apsaugai skirtos vėliavėlių tvoros 

turi būti pagamintos iš lengvos medžiagos juostelių, kurių matmenys – 10 ir 60 cm, prisiūtų prie 

stiprios 3–4 mm skersmens virvės, o atstumai tarp vėliavėlių – 40 cm. Joms pagaminti  siūlome 
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vadinamąjį dederoną, nes jis yra palyginti tvirtas, lengvas, atsparus drėgmei ir greitai džiūva. Virvės 

ilgis priklauso nuo gardo arba ploto dydžio, kuriuos norima apjuosti.

8 pav. Teisingai pagaminta vėliavėlių tvora (nuotr. S. Nowak).

VĖLIAVĖLIŲ TVORŲ ĮRENGIMAS

Vėliavėlių tvora pakabinama ant į žemę įkaltų karčių, ja apjuosiama ganykla arba gardas 1,5–2 

m atstumu nuo išorinių aptvaro  kraštinių.  Vėliavėlių  tvoromis  taip  pat  galima  apjuosti  pririštus 

besiganančius gyvulius,  tačiau reikia pasirūpinti,  kad jie negalėtų pasiekti  ir  sugraužti  vėliavėlių 

tvoros.  Vėliavėlių  tvoros  virvė  turi  būti  įtempta,  o  karčių  aukštis  turi  būti  parinktas  taip,  kad 

medžiagos apatiniai kraštai būtų apie 15 cm virš žemės ir galėtų laisvai plaikstytis  vėjyje. Labai 

svarbu, kad vėliavėlių tvora sudarytų uždarą stačiakampį arba apskritimą. Negalima leisti, kad joje 

būtų pertrūkių,  pvz.,  kad nukristų bent  viena  vėliavėlė.  Vėliavėlių  tvorą geriausia  užvynioti  ant 

lengvo veleno (pvz., skirto laistymo žarnai); taip būtų galima ją paprasčiau išvynioti ir suvynioti bei 

laikyti per žiemą.
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3. KITI NAMINIŲ GYVULIŲ APSAUGOS METODAI

Pasaulyje yra taikoma ir daugiau gyvulių apsaugos nuo plėšrūnų būdų. Kai kurie jų dar tik 

išmėginami,  kiti  buvo  naudojami  apsisaugoti  nuo  kojotų  arba  gepardų,  ir  nėra  žinomas  jų 

veiksmingumas  vilkams.  Šiame  skyriuje  pristatomi  keli  mūsų  kraštams  netradiciniai  būdai 

smalsaujantiems arba norintiems tapti gyvulių apsaugos novatoriais.  Galbūt kuris nors iš žemiau 

aprašytų  metodų  paskatins  Jus  sukurti  savo,  iki  šiol  dar  niekieno  nenaudotą  gyvulių  apsaugos 

metodą.

3.1. GYVŪNŲ PANAUDOJIMAS BANDOMS SAUGOTI

Šunys nėra vieninteliai gyvūnai, naudojami saugoti naminius gyvulius nuo plėšrūnų antpuolių. 

Šiam tikslui taip pat naudojamos lamos ir asilai, rečiau – kiti gyvūnai. 

ASILAI

Asilai  yra  naudojami  gyvuliams  saugoti  Europoje,  Šiaurės  Amerikoje  ir  Afrikoje.  Iki  šiol 

daugiausia  asilų  naudojimo  veiksmingumo  duomenų  gauta  iš  Namibijos,  kur  jie  sėkmingai 

panaudojami  saugant  naminius  gyvulius  nuo  leopardų.  Tačiau  amerikiečių  avių  augintojų, 

naudojančių  asilus  kaip  bandas  saugančius  gyvūnus,  nuomonės  išsiskiria.  Iki  šiol  dar  nebuvo 

patvirtintas asilų panaudojimo nuo vilkų puolimų veiksmingumas.

Asilai turi stiprų bandos instinktą ir jaučia didžiulį priešiškumą bei agresyvumą šunų šeimos 

plėšrūnams. Dėl mažesnio agresyvumo labiau tinkamos patelės ir iškastruoti patinai. Pajutę svetimą 

kvapą arba išgirdę nerimą keliantį  garsą, jie skelbia pavojų skardžiu charakteringu bliovimu. Jis 

girdimas kelių  kilometrų  atstumu ir  nustatyta,  kad nuo avių gardų atbaido besibastančius  šunis. 

Asilas  pajunta  plėšrūną iš  labai  toli  ir  banda yra  perspėjama iš  anksto,  įsibrovėlio  pasirodymas 

nebūna netikėtas ir nesukelia panikos. Asilai yra pasiruošę aktyviai ginti bandą. Jie gali vienu metu 

bėgti ir spardytis užpakalinėmis kojomis, o paskui staiga atsisukti į užpuoliką ir žemai nulenkę galvą 

pulti į  jo pusę. Šveicarijoje buvo atvejų, kai asilai  užmušė vokiečių aviganį ir medžioklinį šunį, 

kurie puolė avis. 

Asilai, o ypač jaunesni, kurių amžius yra nuo 6 mėnesių iki 2 metų, palyginti greitai pripranta 

prie  bandos.  Įprastai  tai  trunka 4–6 savaites.  Gyvūnas  noriai  būna su banda visą laiką.  Įprastai 

rekomenduojama bandoje turėti tik vieną asilą, nes keli tos pačios rūšies atstovai linkę susitelkti, dėl 

to mažiau dėmesio skiria avims. Taigi, asilai gali būti naudojami po vieną mažesnių (iki 50 avių) 

bandų,  įprastai  laikomų  aptvertose  ganyklose  netoli  žmonių  gyvenviečių,  apsaugai.  Papildomas 

tokio ganymo būdo privalumas yra tas, kad asilas yra žolėdis ir nekelia rimto pavojaus praeiviams, 
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pvz., turistams. Be to, jie turi ypatingą gebėjimą prisitaikyti  prie besikeičiančios situacijos, pvz., 

atšiauresnio klimato, ganymo sistemos pokyčių.

Asilo ėdesio poreikiai nėra ypatingi, – vasarą jis ganosi kartu su gyvuliais. Jo racioną galima 

papildyti nedideliu avižų, daržovių ir sausos duonos kiekiu. Žiemai jam reikėtų 1 tonos šieno ir 1 

tonos  šiaudų.  Jo  gardas  turėtų  būti  mažiausiai  10  m2 pločio.  Asilas  noriai  garde  suėda  tai,  ko 

nesuvartoja avys. 

LAMOS

Naminius  gyvulius  apsaugoti  nuo  didelių  plėšrūnų  užpuolimų  naudojamos  lamos  (Lama 

glama) ir alpakos (Lama pacos), kartais šių rūšių atstovai sukryžminami su laukiniais protėviais – 

guanakais (Lama guanicoe) ir vikunijomis (Lama vicugna).  Tačiau dažniausiai  naudojama lama, 

kaip didžiausia visoje grupėje. 

Lama yra kilusi iš Pietų Amerikos. Turi gerai išsivysčiusį apsaugos instinktą ir yra nepaprastai 

atsargi,  kas  yra  būtina,  saugant  gyvulius.  Kiti  lamų  privalumai:  besiganydamos  toje  pačioje 

ganykloje, maitinasi tuo pačiu maistu kaip ir avys ar kiti gyvuliai, joms reikalingi tie patys skiepai, 

jos greitai pripranta prie bandos, o banda – prie lamų, ir gali tarnauti  10–15 metų.  Dėl tų pačių 

priežasčių, kaip ir kalbant apie asilus, bandai saugoti patariama naudoti tik vieną lamą. Skirtumas 

tas, kad viena lama gali apsaugoti gerokai didesnę bandą.

Lamos gana plačiai naudojamos Pietų ir Šiaurės Amerikoje. Dažniausiai tai būna iškastruoti 

patinai. Lamų panaudojimo saugant gyvulius nuo plėšrūnų veiksmingumas nėra vienareikšmiškai 

įrodytas, ir būtini tolesni tyrimai. Amerikos avių augintojų anoniminiai tyrimai parodė, kad 88 proc. 

jų buvo patenkinti lamomis, saugančiomis bandą nuo kojotų. Jų nuomone, lamos gerokai sumažino 

nuostolius, be to, jų išlaikymas nebrangus. Tačiau taip pat būta pranešimų apie stambiųjų plėšrūnų 

ar pavienių kojotų pjaunamas lamas. 

Lamos nuolat būna bandoje, stebi aplinką ir iš karto pastebi kiekvieno šunų šeimos plėšrūno 

pasirodymą. Jos gali būti ir nuošaliau, pvz., ant kalvų, ir stebėti aplinką. Pasirodžius plėšrūnui, jos 

įprastai reaguoja keliais būdais. Jos atidžiai stebi įsibrovėlio elgesį, ypatingu garsu perspėja bandą, 

esant reikalui, leidžiasi plėšrūno link, bando jį atbaidyti ir suspardyti. Jos taip pat gali suvaryti bandą 

į saugesnę avidę ar kitą slėptuvę. 

Kadangi natūralioje aplinkoje lamos yra bandos gyvūnai, jos išugdė daugelį bendravimo su 

kitais savo rūšies atstovais būdų. Vienas svarbiausių – įvairiausių garsų skleidimas. Tai bliovimas, 

pliaukšėjimas,  burbuliavimas  ir  riksmas.  Išmokęs  atpažinti  šiuos  garsus  augintojas  gali  įvertinti 

bandai gresiančio pavojaus mastą. 
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3.2. PLĖŠRŪNŲ ATBAIDYMAS

Plėšrūnams atbaidyti buvo naudojamos pačios įvairiausios priemonės. Tai nuolatinis žmonių 

buvimas,  laužų  kūrenimas  šalia  bandų,  petardų,  aparatų,  skleidžiančių  garsus  ir  stiprią  šviesą, 

naudojimas.  Amerikos  žemdirbystės  departamentas  siūlo  įrangą  Elektroninis  sargas (angl. 

Electronic  Guard)  saugoti  naminius  gyvulius  nuo  kojotų  ir  vilkų  puolimų.  Elektroninio  sargo 

veikimas pagrįstas garso ir šviesos signalų siuntimu atsitiktiniais laiko tarpais. Įranga turi šviesai 

jautrų jutiklį, kuris automatiškai įsijungia sutemus. Elektroninis sargas kabinamas ant medžių šakų 

ar  ant  stulpelių  aplink  ganyklą  ir  jos viduje.  Taip pat  ši  įranga yra  specialiai  pritaikyta  saugoti 

bandas nuo vilkų ir kojotų, kuriems yra uždėti sekimo antkakliai.  Elektroninis sargas įsijungia ir 

reaguoja į netoli ganyklos pasirodžiusį žvėrį su antkakliu. Šis metodas yra brangus ir reikalaujantis 

daug darbo, tačiau veiksmingas. 

Plėšrūnams  atbaidyti  naudojamos  ir  įvairios  cheminės  priemonės.  Tokiomis  priemonėmis 

tepamos ganyklas juosiančios tvoros, kapsulių pavidalu jos dedamos į avių antkaklius. Tačiau šios 

priemonės  nėra  itin  veiksmingos.  Plėšrūnai  palyginti  greitai  pripranta  prie  svetimo  kvapo,  o 

vengdami  nemalonų  kvapą  skleidžiančių  antkaklių,  pritaikydavo  kitas  puolimo  technikas, 

pavyzdžiui, iš užpakalio, o ne griebdami už gerklės.

Potencialus plėšrūnų atbaidymo metodas yra natūralių išmatose ir šlapime esančių tos pačios 

rūšies gyvūnų cheminių medžiagų panaudojimas. Vilkai žymi savo teritoriją išmatomis ir šlapimu ir 

griežtai saugo teritorijos ribas, kito vilko kvapas aplink ganyklą reikštų, kad teritorija yra užimta ir 

brautis į ją pavojinga. Tokios medžiagos yra kuriamos specialiose firmose ir parduodamos internetu. 

Jas galima išbarstyti  ar išlaistyti  aplink ganyklos ribas, taip imituojant teritorijos ribų žymėjimą. 

Metodo patikimumas nėra patikrintas. 

3.3. PLĖŠRŪNŲ PASIŠLYKŠTĖJIMO MAISTU SUKĖLIMAS

Pasaulyje atlikta daug tyrimų, siekiant sugalvoti būdą, kaip atgrasinti plėšrūnus nuo tam tikro 

maisto  sukeliant  pasišlykštėjimą  juo  (angl.  Conditioned  Taste  Aversion).  Šiuo  tikslu  buvo 

naudojamas elektroninis  dresūros antkaklis  šunims,  kojotams bei  vilkams.  Plėšrūnams užsegami 

dresūros antkakliai, kurie siunčia skaudų elektros impulsą, kai žvėris prisiartina prie aktyvuojančio 

įrenginio, esančio ant naminio gyvulio kaklo arba ant ganyklos tvoros. Kita šio metodo atmaina yra 

įvairių  cheminių  priemonių,  atgrasančių  plėšrūnus  nuo  papjautų  naminių  gyvulių  ėdimo, 

naudojimas. Nors metodas pakankamai veiksmingas, jį sunku pritaikyti ir jis yra brangus. Be to, jis 

gali sukelti pavojų aplinkai, pvz., dėl nepageidaujamų cheminių medžiagų patekimo į aplinką.
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