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OPINIA
w sprawie odstępstwa od zakazu umyślnego zabicia trzech Ŝubrów
W odpowiedzi na pismo z dnia 31.10.2014 r., znak: DZP-WG.6401.06.21.2014.bp2, Państwowa
Rada Ochrony Przyrody pozytywnie opiniuje wniosek Zachodniopomorskiego Towarzystwa
Przyrodniczego, dotyczący wydania zezwolenia na eliminację samca Ŝubra Bison bonasus
oznaczonego we wniosku nr 1.
W odniesieniu do dwóch pozostałych osobników Rada uznaje informacje zawarte we wniosku
jako niewystarczające do zaopiniowania decyzji w tej sprawie.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na odstępstwo od zakazów
dotyczących gatunków chronionych moŜe być wydane w przypadku braku rozwiązań
alternatywnych, jeŜeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko
występujących populacji chronionych gatunków, przy spełnieniu określonych warunków.
Ze względu na dynamiczny wzrost liczebności populacji zachodniopomorskiej Ŝubrów (wzrost
z 59 osobników w 2008 r. do 132 w 2013 r.) eliminacja 3 osobników nie stanowi istotnego
zagroŜenia dla trwałości i rozwoju tej populacji oraz stada krajowego (liczącego 1138 osobników
wg stanu na 31.12.2013 r.). Jednak według oceny Rady, wnioskowana eliminacja spełnia warunki
określone w art. 56 ust 4. jedynie w przypadku samca oznaczonego we wniosku nr 1. Osobnik ten
według argumentacji wnioskodawcy jest w bardzo słabej kondycji, odniósł nieodwracalne rany i
stanowi zagroŜenie dla bezpieczeństwa ludzi i inwentarza gospodarskiego ze względu na częste
przebywanie w pobliŜu osad ludzkich.
W odniesieniu do dwóch pozostałych osobników informacje i argumentacja zawarta we wniosku są
niewystarczające i nie dają podstawy do oceny zasadności odstrzału tych osobników. Brak jest
informacji o zastosowanych rozwiązaniach alternatywnych lub niemoŜności ich zastosowania oraz
ścisłej informacji o rozmiarze obraŜeń jakim uległy te osobniki (np. opinia weterynaryjna). Ponadto
ogólna informacja o wysokim zinbredowaniu tych osobników jest trudna do zweryfikowania i ma
charakter subiektywnej oceny. Wysoki współczynnik inbredu i niski poziom zmienności
genetycznej moŜna uznać za specyficzne dla wszystkich dziko-Ŝyjących populacji Ŝubrów i nie
mogące być podstawą do odstrzału osobników z tych populacji.
Biorąc pod uwagę znaczenie występujących w Polsce Ŝubrów dla zachowania gatunku, róŜnic
w sytuacji poszczególnych populacji oraz społeczne zainteresowanie tym taksonem, a takŜe
stosunkowo nieliczne przypadki rzeczywistej potrzeby eliminacji jego osobników, zdaniem Rady
wnioski o zezwolenie na ich zabicie powinny być rozpatrywane indywidualnie. W związku
z powyŜszym niniejsza opinia odnosi się jedynie do przedmiotowej sprawy i nie moŜe być
wykorzystywana przy rozpatrywaniu kolejnych wniosków.
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