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Vieną rytą rugsėjo vidury Raseinių rajone medžiotojas 
su sūnumi išniro iš miško ir pamatė siaubingą vaizdą. 
Avių banda gulėjo kojomis į viršų, o po lauką lakstė 10 
vilkų. 

Išpjautos avys. (delfi.lt nuotr.) 

Medžiotojai bandė vilkus nuvaikyti automobilio 
signalais ir šūviais, bet vilkai nekreipė į juos dėmesio. 
Lakstė ir skerdė avis. 

Medžiotojai negalėjo avių apginti 
nes draudžiama šaudyti į vilkus prieš spalio 15 d. Iš viso 
buvo sudraskyta apie 70 avių. 

Iš avių liko tik vilnų krūvos. (tv3.lt nuotr.) 

Jonavos rajone senutė vieną rugsėjo naktį išgirdo šunis 
lojant. Kitą rytą rado prie pat savo lango papjautą aviną. 
Matyt jis bandė pabėgti nuo vilkų ir atbėgo prie jos 
namo. Kaimynų kieme rastos likusios avelės – irgi 
papjautos. 

Žmonės piktinasi, kad draudžiama šauti į vilkus ir 
apginti avis. Protestai prieš Aplinkos ministerijos 
draudimą iškyla kasmet rudeniui prasidėjus. Tai atsitinka 
dėl dviejų priežasčių. 

Pirma, rudenį jau yra išaugę vilkų mažyliai. Jie mokosi 
medžioti. Motinos juos veda į ganyklas išmokti, kaip 
medžioti. 

Antra, rudenį miško žvėreliai jau išaugę ir sustiprėję – 
nebėra mažylių. Vilkams sunkiau juos pagrobti. Jie 
nukreipia žvilgnsį į naminius gyvulius, kuriuos lengviau 
papjauti. 

Elektrinis aptvaras (,,piemuo”). (saugiavis.lt nuotr.) 

Aplinkos ministerija pataria avių savininkams savo 
gyvulius aptverti elektrine tvora. Tvora turi būti 
pakankamai aukšta, kad vilkas negalėtų peršokti 
ir elektros krūvis turėtų būti pakankamai stiprus, kad 
vilkui skaudėtų. 

O jei avių banda didesnė, už tvoros su avimis reiktų 
laikyti du aviganius šunis. Rekomenduojama, kad tai 
būtų Podhalės ar Turkmėnų Alabajų veislės šunys. 

Podhalės 
veislės 
aviganis. 
(saugiavis.lt 
nuotr.) 

Ar tau buvo įdomu skaityti apie vilkus? 
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Žodynėlis 

siaubingas: šiurpulings, baisus; terrible, horrible 

draudžiama: įstatymas neleidžia; illegal 

Aplinkos ministerija: pagrindinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už valstybės politikos 
įgyvendinimą ir koordinavimą aplinkos apsaugos, miškų ūkio, gamtos išteklių panaudojimo, geologijos ir 
hidrometeorologijos, teritorijų planavimo, statybos, gyventojų aprūpinimo būstu, butų ir komunalinio ūkio paslaugų 
srityse.; Ministry of the Interior 

ganyklos: kur ūkio gyvuliai ėda, maitinasi; pasture, grazing land 

elektros krūvis: elektros kiekis; load, electrical power 

aviganis: šuo, kuris moka ganytis avis; sheepherder 

Alabajai: iš Turkmėnijos kilę aviganiai šunys 

Turkmėnija: šalis ant Kaspijos jūros rytinio kranto; Turkmenistan 

Turkmėnija (wikipedija žml.):




