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Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana petycję z 17 września br., przekazaną przez Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów, Departament Leśnictwa przedstawia następujące wyjaśnienia.

Obecnie w całym kraju prowadzona jest redukcja populacji dzika do poziomu 0,1 osobnika 
na km². Wynika ona z konieczności realizacji Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu do spraw 
łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń 
(MZ ds. ASF) i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W celu realizacji rekomendacji 
Minister Środowiska zobowiązał Polski Związek Łowiecki i Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych 
do prowadzenia stałego odstrzału dzików na możliwie wysokim poziomie. Raporty z odstrzału dzików 
przekazywane są do Ministerstwa Środowiska w cyklu miesięcznym. Konieczność obniżania 
liczebności populacji dzika w kraju wynika z faktu, że niższe zagęszczenie tego gatunku wpływa 
na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jest to niezwykle 
groźna i zwalczana z urzędu choroba zakaźna. Natomiast jednym z wektorów rozprzestrzeniania się 
choroby w środowisku naturalnym są dziki. W związku z potrzebą ograniczania rozprzestrzeniania się 
ASF na bieżąco realizowane są także przez wojewodów, inspekcję weterynaryjną oraz myśliwych 
akcje poszukiwania martwych dzików i tym samym eliminuje się ze środowiska przyrodniczego 
potencjalne źródła zakażenia afrykańskim pomorem świń. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe realizuje ww. obowiązek samodzielnie w ramach obowiązków służbowych.

Mając na uwadze, że afrykański pomór świń (ASF) to ogromny epizootyczny problem, 
dotyczący Polski, pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich, powodujący 
ogromne skutki ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, w chwili obecnej nie widzimy możliwości 
ograniczenia prowadzonej w całym kraju redukcji dzików, ponieważ jak wskazano powyżej redukcja 
wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa ASF.

Z poważaniem i leśnym pozdrowieniem „Darz Bór”

Jacek Sagan
Dyrektor
Departament Leśnictwa
/ – podpisany cyfrowo/
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