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Norėtume išreikšti mūsų gilų susirūpinimą dėl dabartinės Lietuvos vilkų populiacijos situacijos bei 
prašome  neatidėlioti  vilkų  medžioklės  uždraudimo  jūsų  šalyje  bent  dviems  metams  tam,  kad 
išvengtume tolesnio vilkų skaičiaus mažėjimo.
Remiantis  mums  duota  informacija,  Lietuvos  vilkų  populiacija  per  pastaruosius  penkis  metus 
sumažėjo penkis kartus (nuo 550 individų 2000 metais). Oficialūs 2004 metais medžiotojų-ekspertų 
vykdytos  apskaitos  duomenys  rodo,  kad  šalyje  buvo  aptikti  106  vilkai,  tačiau  nuo  to  laiko 
mažiausiai 50 vilkų buvo sumedžiota.
Vilkas (Canis lupus), remiantis Buveinių direktyva (92/43/EEC), yra įtrauktas į antrąjį ir ketvirtąjį 
šios direktyvos priedą kaip griežtai ES saugoma rūšis. Mes žinome, kad 2000 metais Lietuva vedė 
derybas su Europos Komisija dėl vilko geografinės išimties. Tokiu būdu Lietuvos vilkų populiacija 
buvo įtraukta į penktąjį direktyvos priedą, pagal kurį leidžiama šią rūšį medžioti. Šio sprendimo 
pagrindas  buvo  oficialūs  Lietuvos  vilkų  populiacijos  apskaitos  rezultatai  (550  individų).  Buvo 
pareikšta, kad populiacija yra stabili ir nesitikima, kad medžioklė jai padarys žymią įtaką. Deja, šios 
prognozės buvo gerokai optimistiškos.
Remiantis 11 Buveinių direktyvos straipsniu, valstybės narės yra įsipareigojusios sekti apsaugos 
statusą turinčių rūšių būklę, tame tarpe ir vilkų. Be to, remiantis 15 straipsniu, valstybės narės turi 
uždrausti naudojimą visų laukinės faunos rūšių, įtrauktų į penktąjį priedą, jei šioms gresia vietinis 
nykimas ar yra kiti rimti trikdymai. Remiantis rūšies įtraukimo į Raudonąją knygą IUCN kriterijais, 
rūšies statusas yra vertinamas kaip „critically endangered“ (kritiniame pavojuje esanti  rūšis),  jei 
populiacijos  dydis  sumažėja  80  procentų  per  10  metų  arba  per  tris  generacijas.  Lietuvoje  mes 
matome tokį staigų vilkų skaičiaus kritimą per pastaruosius penkis metus.
Taigi vilkų medžioklė Lietuvoje, esanti  priežastis tokio žymaus populiacijos sumažėjimo, turėtų 
būti  apgalvota  kaip  galima  vietinio  nykimo  priežastis (remiantis  Buveinių  direktyvos  14  str.), 
vedanti prie rūšies išnykimo.
Dėl to tai galėtų būti priežastis Lietuvos autoritetams imtis adekvačių priemonių, garantuojančių, 
kad vilkų naudojimas būtų atitinkantis jų palankaus išsaugojimo statuso išlaikymui (14 str.).
Mažas Lietuvos vilkų skaičius yra mūsų susirūpinimo priežastis. Lenkijoje vilkai saugomi nuo 1998 
metų ir jų populiaciją sudaro 700 individų (pagal 2004 metų duomenis). Remiantis mūsų kartu su 
Lietuva ir kitomis ES šalimis vykdytų genetinių tyrimų rezultatais, mes dalijamės ta pačia Rytų 
Europos vilkų populiacija, taigi intensyvi medžioklė Lietuvoje turi reikšmingą įtaką visai Europos 
populiacijai, įskaitant ir Lenkijos.
Esant tokiai situacijai, mes kreipiamės dėl žymių pakeitimų vilkų populiacijos valdyme Lietuvoje, 
kuris  garantuotų  šios  rūšies  išlikimą  ateityje.  Taip  pat  mes  stipriai  remsime  Jungtinės 
nevyriausybinės vilkų apsaugos tarybos prašymą įtraukti vilką į Lietuvos Raudonąją knygą.
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