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Prezydent Miasta Łomża

r i W odpowiedzi na podanie z 2 lutego 2016 r., w sprawie zniesienia ochrony gatunkowej 
osobników gawrona (Corvus frugilegus) na obszarze administracyjnym gminy miejskiej Łomża, 
miasta na prawach powiatu, to jest odpowiednio wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348), na podstawie art. 13 
ust. 1 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195), uprzejmie informuję, że uwzględnienie Pana 
postulatów nie jest możliwe. Na poparcie powyższego przedstawiam następujące stanowisko.

Przedmiotem problemowym petycji jest spowodowanie uchylenia ochrony gatunkowej 
wobecosobników gatunku gawron, populacji w granicy terytorialnej gminy miejskiej Łomża. Ochronę 
gatunkową reguluje w Polsce rozporządzenie wydane na podstawie art. 49 ustawy o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.). Rozporządzenie to określa listę gatunków oraz reżim 
ochronny, dopasowany do stanu zachowania, ocenionego w drodze monitoringu przyrodniczego 
poszczególnych gatunków. Nadto warto zauważyć, że gawron jest chroniony na mocy prawa 
międzynarodowego, dyrektywy Rady 2009/147AVE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywy Ptasiej).

Liczność gatunku na obszarach miejskich nie potwierdza trendu ogólnokrajowego, który (wg 
danych Państwowego Monitoringu Środowiska) już od ponad dekady jest spadkowy (ok. 3%/rok). 
Gatunek ten, z uwagi na zmiany zachodzące w środowisku, przenosi się z terenów wiejskich do miast, 
dlatego ochrona populacji miejskich nabiera ważnego znaczenia dla populacji krajowej ogółem. 
Przewiduje się ponadto możliwość narastania problemu kolonizacji ośrodków miejskich, przez wzgląd 
na postępujące zubażanie naturalnej bazy żerowej tego gatunku.

Dlatego, w odniesieniu do pierwszej z poruszonych kwestii pragnę zauważyć, że proces 
derogacji indywidualnej nie powinien opierać się o mechanizm legislacyjny, zmieniający stan prawny 
obowiązujący w całym kraju. Istnieją bowiem narzędzia, które pozwalają na rozwiązanie problemu 
w inny sposób. W sytuacji bardzo dużej uciążliwości gatunku możliwe jest wydanie zezwolenia na 
odstępstwo od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej, np. umyślne płoszenie. Zezwolenie takie może 
być wydane wyłącznie na wniosek, zgodnie z postanowieniami art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 
W przypadku populacji na terenie administracyjnym gmin miejskich, zezwolenie będzie wydawać 
właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a w niniejszym przypadku będzie to



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Również ten organ będzie właściwy dla 
wydania ewentualnego zezwolenia na uśmiercenie określonych osobników, z zachowaniem zastrzeżeń 
art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

Skuteczność powyższych działań może przynieść różnorodne efekty, dlatego w odniesieniu do 
dwóch pozostałych zagadnień, tj. ograniczenia populacji na obszarze Miasta Łomża oraz wskazania 
innych rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia uciążliwości przedmiotowego gatunku, warto 
również rozważyć rozwiązania systemowe. Szczegóły takich działań powinien przedstawić właściwy 
miejscowo organ ochrony przyrody odpowiedzialny za ochronę gatunkową, tj. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Białymstoku lub organ, który pełni to zadanie w skali kraju, a mianowicie 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Również współpraca z ekspertem (ornitologiem) może 
przyczynić się do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania zarówno dla mieszkańców i władz 
samorządu oraz populacji problemowego gatunku. Rozwiązanie systemowe (skoordynowane 
i długofalowe), w przeciwieństwie dopróby likwidacji problemu w mikroskali (danego osiedla, parku, 
cmentarza), powinno okazać się skuteczne -  w przeciwnym wypadku, możedojść nawet do 
zaostrzenia problemu, np. poprzez rozbijanie kolonii i rozprzestrzenianie się ptaków na terenie całego 
miasta, skutkujące zakładaniem nowych kolonii.

Rozważając kontekst prawny i merytoryczny zagadnienia, uzasadniony powyżej, 
zawiadamiam, że petycja nie będzie stanowić przedmiotu prac legislacyjnych Ministra Środowiska.
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