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W odpowiedzi na pismo z dnia 16 |utego br. w sprawie prowadzenia odstrzału dzików we
rvschodnich regionach Polski uprzejmie wyjaśniam co następu_ie.

Minister Rolnictwa

i

Rozwoju Wsi kilkukrotnie pisemnie wnioskował do Ministra

Srodowiska o zniesienie okresów ochronnych dla loch na terenie województwa podlaskiego.
Przedmiotowa kwestia byłą również tematem dyskusji podczas posiedzenia Grupy Roboczej
do spraw monitorowaniai zyvalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików w dniu 12 sĘczniaż0I7

roku, które zwołane zostało przez Przewodniczącego Grupy Podsekretarza Stanu lł, Ministerstwie
Srodowiska Pana Andrzeja Koniecznego.

Minister Srodowiska stoi na stanowisku,

że nię ma

konieczności zniesienia okresu

ochronnego dla loch poprzez zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska

zdnia

16 marca 2005 r. w

sprawie okreŚlenia okresów polowań na zwierzęta łowne, poniewaz intensywny odstrzał dzików
Prowadzony

w

ramach polowań oraz odstrzałów sanitarnych przyczynił się do drastycznego

zmniejszenia liczebności tego gatunku we wschodniej części kraju. Zgodnie z danymi uzyskanymi z

jesiennej inwentaryzacji dzika średnie zagęszczenie dla całego kraju wynosi 0,5 os./km2. Zniesiony
okres polowań na lochy w ostatnich dwóch latach spełniłswoje zdanie, a zatem nie jest zasadna
zmiana powyższe go rozporządzenia.

Ponadto taka nowelizacja może być sprzeczna
ochronie zwierząt, której art.34 ust.
10oń czasu trwania

ciąĘ dla

l

pkt

4

z

ustawą

z

dnia

2l

sierpnia 199] r. o

zabrania uśmiercania mvierząt w okresie stanowiącym

danego gatunku, bezpośrednio poprzedzającym planowany termin

porodu, oraz48 godzin po porodzie.

Niezaleznie od powyzszego należy podkreślić, że caĘ czas jest realizowany odstrzał
sanitarny dzików w ramach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

l9 lutego 2016

r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz.U. poz.229).

Główny Lekarz Weterynarii dwukrotnie zwracał się do powiatowych lekarzy weterynarii z

zaleceniem zawieranla nowych umów

lub

aneksowania umów

iuż zawaĘch z

zarządcamildzierżawcami obwodów łowieckich, w celu zwiększenia liczby dzików planowanych do

odstrzału sanitarnego. Dzięki ww. działaniom, w wojewódawie podlaskim odstrzał sanitarny
zwiększono o ponad 700 dzików.

Ponadto Główny Lekarz Weterynarii polecił wojewódzkim lekarzom weterynarii właściwym

dla pięciu

granicznych wojewódźw (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego,

lubelskiego, podkarpackiego) rozważenie możliwościponownego zarządzenia odstrzału sanitarnego

(zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaŻnych nvierząt) na obszarach objęĘch rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju

z dnia 19 lutego ż016 r. w sprawie

\Ąlsi

zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików,

z

tenninem

przeprorvadzenia tego odstrzału do dnia 30 kwietnia 2017 r.

W nviązku z po\ryzsł,m do dnia 20 marca
miejscowego nakazujące zarządcom

i
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r. przyjęto

następujące akty prawa

dzierżawcą obwodów łowickich wykonanie odstrzału

sanitarnego dzików:
1

.

w województwie podlaskim rozporządzęnia wydaii Porł,iatowi Lekarze Weterynarii
w Grajer.vie, Mońkach i SiemiaĘczach (lu§ 2017 r.);

2. w wojewódz§vie

3.
4.

mazorvieckim rozporządzenia wydali Powiatowi Lekarze Weterynarii w

Łosicach, Siedlcach i Sokołowie Podlaskim na odstrzał - odpowiednio

-

55, 51

i

12 dzików;

w województwie podkarpackie rozporządzenia wydałi Powiatowi Lękarze Weterynarii w

Brzozowie i Rzeszorvie na odstrzał - odpowiednio - 21 i 3 dzików;
w wojewódzfwie warmińsko - mazurskie rozporządzenie wydał Wojewoda Warmińsko *
Mazurski na odstrzał 564 dzików;

5.

w wojewódawie lubelskie: rozporządzenie wydał Powiatowy Lekarz Weterynarii w BiaĘ
Podlaskiej.

NaleĄ podkreślić,że sytuacja epizooĘczna w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świńjest
PrZeZ organy Inspekcji Weterynaryjnej stale monitorowany, w tym w zakresie prowadzenia odstrzału
sanitarnego dzików, który jest częściąi dodatkowym działaniem w stosunku do polowań mających na
celu zmniejszerlie populacji dzika i utrzymywania jej na odpowiednio niskim poziomie.

