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OPINIA
w sprawie w sprawie zabicia 9 osobników żubra Bison bonasus w OHŻ w
Białowieży z wykorzystaniem do celów badawczych, oraz w sprawie wypuszczenia
do wolnej populacji 7 samców z tejże hodowli, w odpowiedzi na wnioski przesłane
pocztą elektroniczną.
Komisja PROP ds. ochrony zwierząt pozytywnie opiniuje obydwa wnioski
Białowieskiego Parku Narodowego, dotyczące wydania zezwolenia na zabicie
osobników żubra Bison bonasus w celu redukcji wielkości stada w niewoli oraz
realizacji badań naukowych na temat nekrotycznego zapalenia napletka oraz na
wypuszczenie do wolnej populacji samców.
UZASADNIENIE
Białowieski Park Narodowy wnioskuje o eliminację siedmiu zbędnych do hodowli
samców z roczników 2010-122 oraz dwóch samic urodzonych w latach 90.
ubiegłego wieku. Wszystkie zwierzęta pochodzą z hodowli w niewoli. Powodem
eliminacji samic jest ich wiek, jałowość i nieprzydatność do dalszej hodowli,
natomiast samce są nadliczbowe w hodowli zamkniętej ze względu na mniejsze ich
wykorzystanie w hodowli. W każdym roku w OHŻ w Białowieży rodzi się od 6 do 8
cieląt, często jest większy niż 50% udział samców, co może być między innymi
spowodowane wysokim poziomem homozygotyczności. Powoduje to dodatkowe
zwiększenie puli nadliczbowych samców. Ze względu na sytuację epizootyczną jak i
brak popytu Białowieski Park Narodowy ma ograniczone możliwości przekazywania
zwierząt do innych hodowli. Jedynym dostępnym aktualnie rozwiązaniem jest albo
eliminacja albo wypuszczenie, co obejmują wnioski BPN. Wypuszczenie musi
dotyczyć młodych osobników mających duże szanse na aklimatyzację w wolnej
populacji.

Uzasadnienie dla obydwu działań i wyborów zwierząt zostało szczegółowo
przedstawione w załączonych do wniosków BPN stanowiskach Komisji Hodowlanej,
organu doradczego powołanego przez BPN zgodnie z zatwierdzonym przez
Ministra Środowiska regulaminem.
Komisja PROP ds. ochrony zwierząt zgadza się ze stanowiskiem Komisji
Hodowlanej i uważa, że wnioski BPN są uzasadnione, zatem nie wnosi zastrzeżeń
do konieczności zabicia 9 osobników żubra z OHŻ w Białowieży i wypuszczenia 7
samców do wolnej populacji.
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