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OPINIA
w sprawie dopuszczalności zabicia Ŝubrów w Nadleśnictwie Stuposiany
W odpowiedzi na pismo z dnia 13.11.2014 r., znak: DZP-WG.6401.06.24.2014.km1,
Państwowa Rada Ochrony Przyrody wydaje ograniczoną pozytywną opinię
dotyczącą wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie,
dotyczącego wydania zezwolenia na zabicie osobników Ŝubra (Bison bonasus)
na terenie nadleśnictwa Stuposiany. Niniejsza opinia dotyczy jedynie
interwencyjnego odstrzału 2 osobników, jeśli ponownie zostaną stwierdzone
na obszarze kwarantanny w okresie do końca marca 2015 r.
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. Wnioskowana eliminacja osobników Ŝubra
zgodnie z wnioskiem ma spełniać warunki określone w art. 56 ust 4. pkt 1 i 3, czyli
leŜy w interesie ochrony dziko występujących gatunków zwierząt oraz leŜy
w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego. Eliminacja ma na celu
utrzymanie kwarantanny na obszarze nadleśnictwa Stuposiany, będącej wynikiem
stwierdzenia na tym terenie wśród Ŝubrów ogniska gruźlicy bydlęcej i zagroŜeniem
rozprzestrzenienia choroby na obszary występowania innych stad. Od grudnia 2012 r.
do marca 2013 r. odstrzelono tu 19 osobników, u większości których stwierdzono
obecność zmian charakterystycznych dla gruźlicy. Odnaleziono takŜe 2 martwe
osobniki. Mimo eliminacji zagroŜonych osobników istnieje ryzyko ponownego
pojawienia się tej choroby, ze względu na moŜliwy jej rezerwuar wśród innych dzikich
gatunków zwierząt – stąd wprowadzono tu 3-letni okres kwarantanny.
Wg informacji podanych we wniosku, na terenie kwarantanny stwierdzono w tym roku
dwa Ŝubry, które jednak juŜ go opuściły. Istnieje moŜliwość ponownego pojawienia
się tych wędrujących osobników.
Zabicie 2 osobników Ŝubra nie stanowi istotnego zagroŜenia dla trwałości i rozwoju
bieszczadzkiej populacji (liczącej 270 osobników wg stanu na dzień 31.12.2013 r.)
oraz stada krajowego (1138 osobników wg stanu na 31.12.2013 r.).

We wniosku nie określono liczby osobników Ŝubra planowanych do zabicia. Ogólne
stwierdzenie zawarte we wniosku, Ŝe eliminacji moŜe podlegać kaŜda liczba
osobników, która pojawi się na terenie kwarantanny, jest nie do zaakceptowania.
Nie moŜna ocenić, czy osobniki pojawiające się we wskazanym obszarze są
zaraŜone gruźlicą i czy eliminacja takiej dowolnej liczby Ŝubrów nie będzie stanowiła
zagroŜenia dla lokalnej populacji. Jednak ze względu na konieczność podjęcia
szybkich działań przed nadejściem zimy i ewentualną zimową migracją
stwierdzonych osobników, Rada uwaŜa, Ŝe moŜna bezpiecznie wydać zezwolenie na
zabicie 2 osobników stwierdzanych w tym roku w czasie monitoringu terenowego.
KaŜdorazowy odstrzał
weterynaryjnymi w celu
Pozwoli to na ocenę
ewentualnych decyzji
kwarantanny.

powinien być połączony ze szczegółowymi badaniami
potwierdzenia bądź wykluczenia zaraŜenia gruźlicą bydlęcą.
ryzyka ponownego wystąpienia gruźlicy i podejmowanie
w sprawie odstrzału kolejnych Ŝubrów w obszarze

Podobnie jak opinia nr PROP/2014-19-1-rk, niniejsza opinia odnosi się jedynie do
przedmiotowej sprawy i nie moŜe być wykorzystywana przy rozpatrywaniu kolejnych
wniosków.
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