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W odpowiedzi na petycję z 13 września br., dotyczącą anulowania decyzji Ministra Środowiska
w sprawie rozrzedzania populacji dzika w Polsce, Departament Leśnictwa przedstawia następujące
wyjaśnienia.
Rozprzestrzenianie wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń jest w ostatnim czasie coraz szybsze.
Dotyczy nie tylko przypadków odnotowywanych wśród dzików, ale przede wszystkim ognisk choroby
w fermach hodowlanych trzody chlewnej. Od początku wystąpienia choroby w Polsce stwierdzono
113 przypadków ASF u dzików i 23 ogniska na fermach trzody chlewnej, z czego 20
w tym roku (stan na dzień 10 października br.). Występowanie ostatnich ognisk choroby związane
było nie z transmisją wirusa z dzika na świnię domową, lecz nieprzestrzeganiem zasad bioasekuracji
i nierejestrowanym handlem trzodą chlewną. W związku z ryzykiem dalszego rozprzestrzeniania się
ASF w kraju oraz istnienia zagrożenia wystąpienia ogromnych strat w gospodarce narodowej
w przypadku gdy choroba zostanie odnotowana np. w województwie wielkopolskim, gdzie istnieją
wielkotowarowe fermy hodowlane świń, Minister Środowiska podjął decyzję o ograniczaniu
liczebności populacji dzika do poziomu zalecanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności - EFSA. Zwracamy też uwagę na fakt, że obecnie w kraju występuje wysoka liczebność
dzików, powodująca duże szkody w uprawach i płodach rolnych, co powoduje także protesty i skargi
rolników.
Informujemy, że w celu podejmowania racjonalnych decyzji odnośnie zarządzania populacją
dzika w Polsce Minister Środowiska w swoim wystąpieniu w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej
zarządził ogólnokrajową inwentaryzację tych zwierząt. Zaplanowana akcja zostanie przeprowadzona
w październiku 2016 r. przy udziale leśników, myśliwych oraz organizacji pozarządowych. Proces ten
wspomogą także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Będzie to ogromne przedsięwzięcie w którym weźmie udział ok. 30 tysięcy leśników
i myśliwych ze wsparciem ok. 2 tys. osób wyznaczonych przez dwa ww. resorty. Głównym celem
ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików będzie dokładne określenie liczebności tych zwierząt w kraju
oraz ich rozmieszczenie.
Po wnikliwym przeanalizowaniu wyników inwentaryzacji
podejmowanie decyzji odnośnie zarządzania populacją dzika w Polsce.
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