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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra środo-
wiska Marcina Korolca

W Polsce obserwuje się w ostatnich latach stały, bardzo wyraźny wzrost populacji dzikich zwierząt.
Zwraca na to uwagę Walne Zebranie Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 15 grudnia 2011 r. Niekontrolowany
przyrost populacji zwierząt, których liczebność była regulowana metodami gospodarki łowieckiej, takich jak
jeleniowate (głównie sarna i łoś), dziki, bobry, oraz niektórych gatunków ptaków, takich jak kormoran, po-
woduje bardzo duże straty w gospodarce rolniczej, leśnej oraz rybackiej. Nadmierny rozwój populacji ssaków
kopytnych zagraża ruchowi drogowemu. Badacze z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie stwierdzili, że
w 2010 r. w granicach administracyjnych samego miasta Lublina doszło do przynajmniej 66 kolizji samo-
chodów z sarnami, a w czerwcu minionego roku zginął kierowca, gdy prowadzony przez niego samochód
uderzył w łosia poruszającego się drogą w okolicy Puław. Ponadto nieprzemyślana akcja zwalczania wście-
klizny doprowadziła do drastycznego spadku liczebności gatunków mających fundamentalne znaczenie dla
gospodarki łowieckiej, takich jak zając oraz kuropatwa. Jak zwracają uwagę lubelscy ornitolodzy, w przy-
padku bardzo wielu rzadkich gatunków ptaków, typowych dla bagien i krajobrazu rolniczego, a posiadają-
cych niejednokrotnie bardzo wysoki status ochronny tak w Unii, jak i w Polsce, odnotowano wyraźny spadek
liczebności. Ten fakt jest wyraźnie związany z niekontrolowanym wzrostem populacji lisa.

Przepisy prawa łowieckiego i ustawy o ochronie przyrody pozwalają na wyrażanie zgody przez marszałka
województwa i starostów na działania dotyczące zarządzania populacją wspomnianych zwierząt w kierunku
jej redukcji. Jednak, jak wskazuje Walne Zebranie Lubelskiej Izby Rolniczej, nikt nie chce podejmować ta-
kich decyzji z uwagi na brak wiarygodnych przesłanek i doprecyzowanych regulacji prawnych.

Mając na uwadze znaczenie problematyki zasygnalizowanej w niniejszym oświadczeniu, zwracam się do
Panów Ministrów o przegląd rozporządzeń wykonawczych do wymienionych ustaw. Apeluję o zmiany we
wskazanych regulacjach umożliwiające realny wpływ na liczebność populacji dzikich zwierząt stanowiących
zagrożenie dla ruchu drogowego i przynoszących straty w rolnictwie, leśnictwie oraz gospodarce rybackiej.
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