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LR aplinkos ministrui Gediminui Kazlauskui 

A.Jakšto g. 4/9, Vilnius 

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ APLINKOSAUGINIŲ  ORGANIZACIJŲ  

IR KITŲ SUINTERESUOTŲ VISUOMENĖS ATSTOVŲ 

KREIPIMASIS DĖL LIETUVOS VILKŲ APSAUGOS 

2011-01-31, Vilnius 

 

Įvertinę vilkų apsaugos srityje susiklosčiusią situaciją  konstatuojame, kad: 

1. Šiuo metu vykdoma vilkų medţioklė yra chaotiška ir nereguliuojama nei pagal vilkų gausą, nei pagal 

ţalos mastus atskiruose rajonuose. Be to, neatsiţvelgiama nei į teritorijos paskirtį, nei į 

ūkininkavimo intensyvumą. Tokios medţioklės negalima vadinti „populiacijos reguliavimu“.  

2. Vilkų medţioklė neišsprendţia ūkininkų problemų ir nesumaţina jų patiriamų nuostolių, o tik 

dirbtinai supriešina visuomenę, t.y. tuos ţmones, kurie nori išsaugoti vilkus ir tuos, kurie patiria 

realius nuostolius, uţ kuriuos valstybė neatlygina. Mūsų patirtis parodė, kad tie nuo vilkų nukentėję 

ūkininkai, kurie iš gamtosauginių organizacijų gavo metodinę ir praktinę pagalbą, tapo vilkų 

apsaugos šalininkais. Tačiau tik valstybės institucijos turi pakankamai resursų, norint padėti visiems 

pagalbos prašantiems naminių gyvulių augintojams. 

3. Vilkų būklė šalies saugomose teritorijose išlieka labai bloga. Intensyvi vilkų medţioklė saugomose 

teritorijose prieštarauja tų teritorijų paskirčiai bei tarptautiniams susitarimams. Be to, saugomų 

teritorijų vilkai naikinami ir gretimuose miškų masyvuose.  

4. Šiuo metu vykdomos vilkų apskaitos neatspindi realios vilkų populiacijos būklės, jos gyvybingumo, 

nes skaičiuojami tik individai ir neturima jokių duomenų apie stabilių vilkų šeimų skaičių bei 

vidutinį individų skaičių tose šeimose. Bent jau saugomose teritorijose vidutinės vilkų šeimos nėra 

pakankamo dydţio, kad galėtų pilnavertiškai medţioti daug stambesnį uţ save laukinį grobį. 

5. Ūkinių gyvūnų registre esantys duomenys apie plėšrūnų padarytą ţalą nediferencijuojami į  vilkų ir 

valkataujančių šunų padarytą ţalą, niekas neatlieka plėšrūnų identifikacijos, o „karštuosiuose 

taškuose“, kuriuose ţalos atvejai nuolat kartojasi, nesulaukiama oficialių tarnybų atstovų, siekiant 

išsiaiškinti padėtį iki galo ir iš anksto nenurašant visų ţalos atvejų vilkams.  

6. Remiantis oficialiais duomenimis, vilkų gausa šalyje nuo 2008 metų nė kiek nepadidėjo, tačiau 

sumedţiojimo kvota padidinta nuo 20 iki 60 individų. Be to, įgyvendinant padidintą kvotą, kovo 

mėnesį gali būti medţiojamos nėščios vilkų patelės. Praėjusiais metais tokia vilkų medţioklė 

uţdrausta Ukrainoje, nes teismas konstatavo, kad nėščių vilkių medţioklė prieštarauja Europos 

laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijai, kurią yra ratifikavusi ir Lietuva.  Dabar 

Ukrainoje vilkų medţioklės sezonas trumpesnis nei Lietuvoje, ES valstybėje. 

 

Todėl siūlome: 

 

Gerinant vilkų ir ūkininkų koegzistencijos sąlygas –  

 

1. Inicijuoti Laukinės gyvūnijos įstatymo pataisą, numatančią kompensacijas uţ vilkų padarytą ţalą. 

2. Nustatyti ţalos kompensavimo tvarką ir kartu su Ţemės ūkio ministerija ieškoti būdų ţalos 

kompensavimui ir prevencijos priemonių įsigijimui panaudoti Europos Sąjungos paramą. 

3. Kartu su kitomis kompetentingomis institucijomis nustatyti, kokios turi būti ţalos įvertinimo ir 

plėšrūnų identifikavimo komisijos savivaldybėse, parengti jų darbo reglamentą. 

4. Kartu su gamtosauginėmis organizacijomis parengti oficialias rekomendacijas dėl naminių gyvulių 

apsaugos priemonių.  

 

Reguliuojant vilkų medţioklę –  

 

1. Atšaukti prieštaringai vertinamus 2010 metais pasirašytus Aplinkos ministro įsakymus, kuriais 

padidinta vilkų sumedţiojimo kvota ir prailgintas vilkų medţioklės sezonas.  Neleisti vilkus medţioti 

pavasarį. 

2. Vilkų populiacijos valdymą organizuoti remiantis TIK vilkų populiacijos valdymo arba apsaugos 

planu, kuris būtų patvirtintas Vyriausybės lygiu ir suderintas su visuomene bei kaimyninių šalių 

interesais. Tai atitiktų oficialias Europos Komisijos, Europos stambiųjų plėšrūnų iniciatyvos grupės 
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(LCIE), Lietuvos mokslininkų (Balčiauskas L., 2006 (ataskaita), 2008 (publikacija)) bei 

visuomeninių organizacijų rekomendacijas. Vilkų populiacijos valdymo arba apsaugos plane turi 

būti numatyta: kompensacinis mechanizmas, metodinės ir praktinės priemonės naminių gyvulių 

apsaugai, vilkų populiacijos parametrai svarbiausiuose miškų masyvuose, vilkų apsaugos saugomose 

teritorijose priemonės, efektyvi vilkų apskaita, vilkų buveinių apsauga, gyventojų švietimas. 

3. Kadangi Lietuva su kaimyninėmis šalimis dalijasi bendra vilkų populiacija ir Lietuvoje trūksta 

aukštos kvalifikacijos vilkų specialistų, Aplinkos ministerijai patartina konsultuotis su uţsienio 

ekspertais, pvz., su didelę patirtį šioje srityje turinčiais Lenkijos mokslininkais.  

4. Kol nėra patvirtinto Vilkų populiacijos valdymo arba apsaugos plano, taikyti laikinąsias apsaugos 

priemones: uţdrausti vilkų medţioklę saugomose teritorijose ir svarbiausiuose miškų masyvuose, 

kuriuose vilkai negyvena arba jų skaičius yra nepakankamas. Likusioje šalies dalyje vykdyti 

limituotą medţioklę pagal vilkų gausą ir jų daromos ţalos mastus atskiruose regionuose. Į vilkų 

populiacijos reguliavimo klausimus turėtų būti įtraukta Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir 

saugomų teritorijų direkcijos.  

 

Organizuojant vilkų apskaitos ir teisingų duomenų pateikimo kontrolę –  

 

1. Kasmetinių vilkų apskaitų metu vykdyti kontrolinę apskaitą, kuri apimtų 10 procentų teritorijos. 

Kontrolinę apskaitą turi atlikti kiti asmenys. Į šių apskaitų vykdymą įtraukti nevyriausybines 

gamtosaugines organizacijas.  

2. Uţtikrinti, kad vilkų apskaitos duomenys būtų prieinami visuomenei ir nepriklausomam 

patikrinimui. Sudaryti sąlygas susipaţinti su pirminiais ankstesnių apskaitų duomenimis, kurių 

Aplinkos ministerija nepateikia jau penkerius metus, tuo paţeisdama Orhuso konvencijos nuostatas 

dėl teisės gauti informaciją aplinkosaugos klausimais.   

3. Pagal kitų šalių pavyzdį genetiniams vilkų tyrimams naudoti vilkų ekskrementus, o ne medţioti 

pačius vilkus. Tai ţymiai prisidėtų ir prie pačios vilkų apskaitos tikslumo.  

 

Atsakymą į šį raštą siųsti Gamtos apsaugos asociacijai „Baltijos vilkas“, adresu Keramikų g. 

18-29, LT-10232 Vilnius.  

 

 

Pasirašo: 

 

 

Lina Stankienė, Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“ 

Venesa Urbienė, Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“ 

Nerijus Zableckis, Lietuvos gamtos fondas 

Dalia Bastytė, Lietuvos gamtos fondas 

Dr. Pranas Mierauskas, Mykolo Riomerio universiteto Aplinkos politikos katedra 

Žymantas Morkvėnas, Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija 

Dr. Mindaugas Lapelė, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcija 

Janina Gadliauskienė, LR Seimo narės Aurelijos Stancikienės atstovė 

Rimantas Braziulis, Lietuvos žaliųjų judėjimas 

 

 

 

 


