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Fundacja WWF Polska wyrah glgbokie zaniepokojenie informacjami o rekomendacji Ministerstwa
Srodowiska do intensyfikacji polowah na dziki (opublikowane na portalu oko.press pismo Ministerstwa
Srodowiska sygn. DL-111.670.5.2015/2018 z dn.2l.ll.20l8 r), kt6re ma ,,orzyc4.nit sig do maksymalnego
obni2en ia I icze bnolc i populacj i dz ikt|w".

Zdaniem Fundacji nie mo2na w podejmowaniu tak powa2nych decyzji ignorowai opinii Komisji ds. Zwierz4t
Paristwowej Rady Ochrony Przyrody z dn. 15.02.2016 r., kt6ra juz wtedy negatywnie zaopiniowala projekt
rozporz4dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarz4dzenia odstrzalu sanitamego dzik6w. Opinia
wyraZnie wskazala mankamenty i slabe strony przedmiotowego rozwiqzania:
-brak oceny wplyrvu realizacji rozporz4dzenia na Srodowisko naturalne, szczeg6lnie na obszary Natura 2000 i
gatunki chronione.

-oparcie projektu na bardzo szczqtkowej analizie crynnik6w wplywaj4cych na liczebnoS6 dzik6w i
rozprzestrzenianie sig ASFr.

Nie mo2na r6wnie2 naszym zdaniem zapomina6 o roli, jak4 pelniq dziki w Srodowisku naturalnym poprzez
spulchnianie gleby, rozsiewanie nasion, rozprzestrzenianie pgd6w ro6lin, tworzenie 2erowisk dla zagro2onych
gatunk6w ptak6w. skuteczne ograniczanie liczebno5ci gatunk6w uznawanych w drzewostanach gospodarczych
za szkodliwe,jak np. pgdraki - larwy chrabqszcza majowego.

Specjali6ci i naukowcy w zakresie biologii i ekologii dzika wykazuj4, i2 mimo dotychczasowej redukcji
populacji dzika, nie nast4pil spadek liczby zachorowari na ASF w Polsce. Ponadto podkre6laj4, 2e gl6wnym
czynnikiem rozprzestrzeniania wirusa Afrykariskiego Pomoru Swiri (ASF) jest czlowiek, a priorytetowym
dzialaniem w obecnej sytuacji powinna byd bioasekuracja i skuteczny nadz6r weterynaryjny2.

t Komisja ds. Zwierzqt Panstwowej Rady Ochrony Przyrody, Opinia dotycz4ca projektu rozprorz4dzenia Minisra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarz4dzenia odstrzalu sanitarnego dzik6w z dn. 15.02.2016 r.
2 Okarma H., Bojarska K.,,,Jak polityka mo2e wykoiczyt dzika',. Brai l-owiecka 8/2018, s. 44.
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W zwi4zku z powyaszym Fundacja WWF Polska postuluje zaniechania planowanych, tak intensywnych,

polowa6 na dziki, w szczeg6lnofui w parkach narodowych i innych obszarach chronionych, w tym na obszarach

Natura 2000. Wnioskujemy ponownie o wdro2enie innych, altematywnych wobec zabijania, mechanizm6w

stabilizuj4cych populacjg dzika, takich jak zaniechanie dokarmiania oraz zmniejszenie udziatu kukurydzy w

uprawach. W celu wypracowania efektywnych mechanizm6w ograniczenia rozprzestrzen ian ia ASF przy
jednoczesnym uniknigciu daleko id4cych szk6d w Srodowisku, niezbgdne jest podjgcie dialogu z szerszym

gronem interesariuszy, w tym ze Srodowiskiem naukowym oraz przedstawicielami organizacji pozarzqdowych.
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