Kolejny skłusowany i oskórowany wilk. Na
Słowacji, tuż za granicą
Ciało skłusowanego wilka znaleziono 10 lutego 2016 roku na Słowacji, niedaleko granicy z Polską w
pobliżu wsi Valentovce w powiecie Medzilaborce – informuje Juraj Lukáč, szef słowackiej organizacji
przyrodniczej VLK.
Ciało skłusowanego wilka znaleziono 10 lutego 2016 roku na Słowacji, niedaleko granicy
z Polską w pobliżu wsi Valentovce w powiecie Medzilaborce – informuje Juraj Lukáč, szef
słowackiej organizacji przyrodniczej Lesoochranárske zoskupenie VLK.
Ciało zwierzęcia bez skóry i głowy kłusownik porzucił w lesie, kilometr od wsi. Policja, która bada tę
sprawę nie przesądza jeszcze, czy zabite zwierzę to pies czy wilk. Wykażą to badania. Wątpliwości
nie ma Juraj Lukáč, który podkreśla, że skóra i głowa wilka jest myśliwskim trofeum, nikt zaś nie
potrzebuje tych części ciała psa.
Wilk jest na Słowacji zwierzęciem łownym, ale okres polowań minął 15 stycznia. Polować na wilki nie
można w pasie przy granicy z Polską oraz na terenach Natura 2000. Te ograniczenia terytorialne
oraz zmniejszona liczba zwierząt, które giną, to efekt starań międzynarodowej koalicji, w której
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot działa razem z organizacjami ze Słowacji i Czech.
Ten przypadek zabicia wilka, tak samo jak oskórowana wadera w Bieszczadach i wilk
zastrzelony w Wigierskim Parku Narodowym pokazuje, że największym zagrożeniem dla
tego drapieżnika jest kłusownictwo. Dlatego ponawiamy nasz apel do osób, które wiedzą
o takim procederze, by zgłaszały przypadki kłusownictwa nam i policji. Nie ma zgody
na zabijanie wilków. Polska pod względem ochrony wilka powinna być wzorem dla
innych krajów, nasze rozwiązania powinny być wdrażane w całej Europie. Nie ma
żadnych racjonalnych, naukowych argumentów, by strzelać do tych zwierząt, a straty
wynikające z obecności wilków są niewielkie i rekompensowane przez państwo.
Polowanie na wilki to tylko chora zachcianka”
mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.
W 2012 roku powstał polsko-słowacki zespół ekspertów do spraw ochrony dużych drapieżników
zajmujący się ochroną transgraniczną populacji wilków i niedźwiedzi, z udziałem naukowców,
przedstawicieli administracji rządowej, służby ochrony przyrody oraz reprezentantów organizacji
przyrodniczych zajmujących się ochroną tych zwierząt: Radosława Ślusarczyka ze Stowarzyszenia
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Sabiny Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.
Impulsem do rozpoczęcia rozmów przez stronę słowacką na temat ustanowienia na terenie tego
kraju strefy buforowej wolnej od polowań na wilki i niedźwiedzie była skierowana przez Pracownię
na rzecz Wszystkich Istot skarga do Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia przez Słowację
przepisów unijnych oraz list polskiego wiceministra środowiska z prośbą o wstrzymanie odstrzałów
wilków przy granicy z Polską.
Kary za kłusownictwo są na Słowacji surowsze niż w Polsce. Kłusownikowi grozi do ośmiu lat
więzienia.
Będziemy przyglądać się rozwojowi wydarzeń w tej sprawie.
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Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68

Skłusowany wilk na Słowacji. Fot. Archiv VLK

Kolejny skłusowany i oskórowany wilk. Na
Słowacji, tuż za granicą

2

