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MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 
KANCELARIA OGÓLNA 

  

  

 

Pan Henryk Kowalczyk 
Minister Środowiska 

UNP  

   

 wnioskuje o wpisanie borsuka i ptactwa (żurawi, gęsi) na listę  

zwierząt, za których wyrządzone szkody należy się  odszkodowanie oraz włączenie bobra i 

wilka do listy zwierząt łownych. 

Liczebność  bobra stanowi coraz większy problem. Na terenie całego kraju jego 

populacja jest bardzo liczna. Bobry powodują  duże straty w rolnictwie m. in. poprzez zalane 

użytki zielone, zniszczone plony. Wpis bobra na listę  zwierząt łownych przyczyniłoby się  do 

ograniczenia jego rozmnażania się, a przy tym ograniczenia szkód powstałych w wyniku jego 

działalności. 

Jeśli chodzi o zagadnienie szkód wyrządzonych przez borsuka, skargi w szczególności 

płyną  od rolników uprawiających kukurydzę. Zwierzęta te kopią  nory w ziemi, uszkadzają  

uprawy, wydeptują  zasiewy, wyjadają  kolby kukurydzy. Włączenie borsuka do zwierząt, za 

których szkody należy się  odszkodowanie zniwelowałoby koszty poniesione przez rolników. 

Istotnym problemem jest również  przyrost liczebności wilka. Wilki atakują  zwierzęta 

hodowlane, które stanowią  źródło dochodów rolnika narażając jego na straty. Obowiązujące 

przepisy nie przewidują  wypłaty odszkodowania dla rolnika w przypadku ataku wilka na 

zwierzę  hodowlane w porze nocnej. Rolnicy wypasający bydło często nie są  w stanie 

zabezpieczyć  swych stad przed tymi drapieżnikami. Dlatego też  zaliczenie wilka do wykazu 

zwierząt łownych ograniczyłoby jego liczebność  oraz straty rolnika w przypadku straty 

zwierzęcia. 

Uprawy podlaskich rolników notorycznie narażane są  na szkody wyrządzone przez 

dzikie ptactwo tj. gęsi oraz żurawie. Żurawie niszczą  uprawy rolnicze szukając pokarmu - 

wybierają  nasiona zasianych roślin. Z kolei gęsi w drodze do lęgowisk zatrzymują  się  w 

północno-wschodnim regionie naszego kraju na żerowanie, osiedlają  się  na polach przy tym 

poważnie je uszkadzając. Po przejściu ptaków uprawy są  zdeptane, a ziarna częściowo 
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wyjedzone. Wobec tego, iż  ptaki powodują  ogromne straty w uprawach rolnych zwracamy się  

z prośbą  o poczynienie starań, aby włączyć  dzikie ptactwo do listy gatunków za których 

wyrządzone szkody należy się  odszkodowanie. 

Z poważaniem 


