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Informujemy, iż Podlaska Izba Rolnicza uczestńczyła na jesień zesńego roku

w spotkaniach z udziałem przedstawicieli nadleśnictw, zarządów okręgowych Polskiego

Zvnązku Łowieckiego oraz kół łowieckich. Na spotkaniach prezentowano wyniki

inwentaryzacji zwienyny, omawiano dynamikę liczebności poszczególnych gatunków

rwieruyny, stopień uąrtkowania populacji ireńizacji planów pozyskania. Ponadto poruszano

problem rosnących szkód łowieckich orazkosrtów ponoszonych z tego Ęrtułu. W ramach

prezentaĄii dyskusji sformułowano szeręg wniosków (wnioski w zńączeniu).

Z uwagt na powyższe zwracamy się z zapytaniem czy wnioski oraz problemy w nich

za,wartę są znane Panu Ministrowi i co ewentualnie resort środowiska ztobił w celu ich

rozwiązańa.
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Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Zo 753-14 l20l2

W odpowiedzi na pismo Zł-0742-27 llż z dnia l8.09.br. w sprawie niepokojącego faktu wzrostu szkód

od zwierzyny na polach oraz w drzewostanach, Regionalnb Dyrekcja LP w Bia$mstoku przedkłada poniżej

informacj ę z przeprowadzonych działń.

I. RDLP w Białymstoku zorganizowałatzy spotkania w dniach 8,9 oraz 18 pńdziemika w których

uczestniczyli przedstawiciele nadleśniclw, zarądów okręgowych Pn,k6ł łowieckicĘ wojewódzkich izb

rolnicz,ych zgodnie zrałącmnymi listami obecności. Na spotkaniach pracownicy LP zaprezcntowali wyniki

wiosennej inutentaryzacjizwierryny, omówili dynarnikę liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny,

stopień uóćkowania populacji irealizacji planów pozyskania. Zapomano uczestników z problemem rosnących

szkód od nłierryny oraz kosztów ponoszonych z tego §rtufu. ł.owczowie olaęgowi PZŁ prz.edstawili sprawę

gospodarowania populacjami z poziomu swoich olaęgów waz z informacją o poziomie szkód w płodach i

uprawach rolnych. Przedstawicie|eizb rolniczych czynnie uczestnicz,yli w dyskusji podkreślając przede

wszystkim aspekt sposobu i jakości szacowania szkód i wypłacania rolnikom odszkodowań. W ramach

prezentacji i dyskusji sfornrułowano następujące ustalenia i wnioski.

1. Przeprowadzona wiosĘ 20l2r inwentaryzacja pędzeniami próbnymi wskazuje na spore

niedoszacowania wykazywanej w rocznych planach.łowieckich liczebności awierzyny . Dotyczy to

przede wszystkim populacji łosia ijelen,ia

J.

Notuje się bardzo siĘ dynamikę wzrostu populacji łosia i jelenia. Liczebnośc populacji sarny i dzika

kształtuje się w ostatnich latach na dość wyrównanym poziomie, a na populacje te oprócz presji

myśliwskĘ silnie wpływają niekorzystne warunki pogodowe żimą.

}V drzewosianach odnotowuje się ciągły,wzrost poziomu szkód rłl-rządzanych przede wszry--s'rkim przez

łosie i jelenie oraz takie gatunlri chronione jak bóbr. Powierzchnia zredukowana szkód na polach

ilirzy--muje się na dość stały,m, niskim w skaii regionu poziomie,

Plany pozyskania jeleni w RDLP Bia}ystok realizowane są na poziomie około 857o. istnienie w

Riizporządzeniu },{Ś w sprawie i,ocznych planów łowieckich i wieloietnich łowieckich planów

hodowlanych zapisu o koniecmości uwzględniania ,,innych ubytków" na poczet realizacji planu

TLacąę§ ogiznicza irrozi iwoŚ Ć ocitiziaĘ,wan ia na popu iacj e kopy inyĆh,.

W RDLP BiaĘstok pozyskanie dzików wynosi około 60% zaplanowanych do oclstrzałLr. tlość

ptlzyskiwanych tizików jesi bariiziej w_v-nikiem technicznych możiiwości pozyskania niz

ogpaniczeniem wynikającym ze zbyt mał.vch planów,

!r,r _-:L!:!---.-L -----_-- l rw -tlajDiizsrrycii sezoilacn {o'\łleaKicii piai'i) PoZy--sRaBia jęieni Uę(!ą §iiRc€sj/-ńrrrś z:wię{śzafie plTl

iiczekiivane.i ich pełnej reaiizacii.
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zebap7wrócenia ulytkowania populacji łosi i zwiększonego użytkowania j 

"r"rUAbY to bYło moŻliwe naleĘ sezon polowań na łanie lvydfużyć na okes np. 1 września- 3l sĘcznia
orazramłxiryĆ jeszcze wczeŚniejsze pozyskiwanie.łaniek lub łń nieprowadzących. Aby uzyskaó pehą
realizację Planu PozYskania byków należy uprościć kryteria selekcyjne. W celu skutecznego
ogranicznnia liczebnoŚci dzików wskazane jest przedłużenie sezonu polowań zbiorowych.

8' W celu skutecarej redukcji szkód,vłyrz4dzanychprzezzwiewynęna polach koniecana jest bardzo silna
wsPÓĘracaPomiędzY właŚcicielami upraą adzierżawcami bądz zarądcamiobwodówłowieckich.
Konfliktowe sYnlacje towarąysące szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań są najczęściej
wynikiem braku wzajemnego zrozumienia.

9, WPłYw czworonoŻrYch draPieżników na populac] e złłierryny drobnej i sarny jest ciągte bardzo duĘ.
Koła łowieckie z możliwości odłowu drapieżników w klatki {wołowne korzystają w bardzo
ograniczonym stopniu.

10, W sYtuacji ciągłYch szczepień lisów przeciwko wściekliżrie natezałoby okeślić sezon polowań na ten
gatunek na caĘ rok.

l l , ZasadnoŚĆ istnienia wieloletnich łowieckich planów hodowlanych jest wąpliwa. Sprarłdzają się one
słabo w dYnamiczrrie zrnieniającej się sytuacji prrytodniczejjak również zrrrieniającym się sposobem
gosPodarowania zasobami rolh/mi i leśnymi. Plany wieloletnie powinny ograniczaćsię do wskazań
docelowYch zagęszczeń gatunków dla rejonów hodowlanych. Sposób planowanią zs szczegółowym
dzieleniem gafunków napłeć i wiek należy uprościć. Wietoletnie łowieckie plany hodowlane
sporądzane na lata 2007 -20 17 wymagają pilnej weryfikacj i.

12. InwentaryzacjaPrzeprowadzona wiosną 20l2rpotrłierdza problem istnienia zdziczaĘchpsów w
łowiskach. NaleĘ na Powrót doprowadzić do sytuacji prawnej, gdzie mażliwebędzieodstrzeliwanie
wŃęsającychsię psów i kotów.

13. W oPinii przedsawicieli Podlaski ej lńyRolniczej i niektórych przedstawlcieli kół łowieckich za
szkodY wYrząazanePrzezzlłierzynę w płodach i uprawach rolnych, która w stanie wolnym jest
własnoŚcią Skarbu Panstwa w jakimś stopniu powinien odpowiadać także Skarb państwa.

14. NarastającYm problemem §tają się szkody vłyrządzaie w gospodarc e przEztakie gatunki chronione jak

żura6 kormoran czy bóbr.

II. W sezonie łowieckim 201112012 dokonano korekt pozyskania w roczrych planach łowieckich w 15

obwodach łowieckich o 126 dzików oraz7 jeleni.

trI. W roku 2013 Planuje się dokonać koreĘ wieloletnich łowiecliich planów hodowlanych dla wszystkich

Ęonów (1 l sź) w RDLP Białystok.
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Do wiadomości:

l. Zarządy Okręgowe PZŁw Białymstoku,ŁomĘ,

2. Podlaska lzba Rolnicza
_3. Wamtńsko-Mazurska lzbaRolnicza
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