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.
Szyszko chce znleśélG-letnie
moratorium na odstrzal łosi'
i

legislacyjnie robi to bardzo

szybľo. Jak pan tę decyzje od-

biera?

Jak większość ostatnich proporyĄiďoĘczącychzarządzania populacjami gatunk w
w naszym kľaju (opľ cz łosi
dotyczyły one jeleni, dzikiw
i szakali), oceniam ją jako nie-

pľzygotowaną' wąĘľwie uzasadnioną i nieskonsultowaną
z ekspeľtami. Pľzygotowanie
nowych zasad, czy zniesienie
moľatoľium na odstľzałłosi
powinno być najpieľw pľzedyskutowane z ekspertami' żeby
nowe pzepisy służyĘľozwiązywaniu pľoblemĺiw.I zabezpieczďy' jeślĺchodzi o łosią po
pulację tego gahmku pIzed po-

nownym spadkiem liczebnoś-

ci,jak w latach g0-tych.

Teraz polowania na łosie mają
objąć duzy obszaľ na wsch d
od Wisły (wojew dztwa podlaskie' lubelskie i warmĺ skomaz

uľskie or az

częśĆ,kuj aw-

sko-pomorskiego, pomoľskiego i maz owiecki ego), gdne zagęszczenia są często o wiele
niższe, niż wskazywane w uzasadnieniu do pľojektu ľozpo-

rząďzenia oľaz w ,,Strategii

ochľony i gospodarowania

pľ

na obseľwacja' w

og

le nie

jest

jejwobecgatunk

qk

ľewy-

Zimą łosie skupiają się na obszarach dľzewostan rł sosnowycĘ więc szacunki nie pokazuj ą stanu rzeczywistego.
Podawane przez służbyleśne
zagerszczelie rzędu kilkudzie_
sięciu osobnik w na 1000 ha
ľzeczyrviŚcie nie istnieje. JeŚli
takie szacunki będą podstawą

ľzęta. Cel, kt ľy powinien

ľ inie.

Zagęszue

0 do

kilkuna-

stu osobnik w. Wiemy, że dotychczasowe szacunki były
obaľczone ogľomnym bł@em'
ze względu na stosowane metody. Pieľwszą czyli ca|or o cz-

Wypađkioczywiście są, i tego
nikt nie neguje. Ale staĘstyki
policyjne, na kt ľe powołuje
się ministeľ, nie wyľ aťają łosia jako gah"mku. W og le nie
podają żadnego gatwku zwie-

rzęcia, kt re uczestniczyło

w kolizji' Kľzywa wypadk w

może wskazywaĆ.na wzrost,

zwĺ ąŻaĺrcze w u ostem populacji łosia. Ale pľzyco może być

r wnież saľen, jeleni
dzik w. W 2016 r. było takich
wypadk w mniej, co według

bywa

nad przewlekłą choľobą wyniszczającą (CWD)' jakie po-

A generalnie, iakie mamy za-

nia wahają się od

iątosie.

szkody w uprawach ľolniazych
i lasacĘ ale nie wypadki dľogľ
we czy konĺecznośćnadzoru

dawane są w dokumentach
do proj ektu t ozp or ządzenia.
Choľoba ta wystąiła doĘchczas w Norwegii u pojedyn-

plzyŚwiecać odshzałowi łosią
to lagodzenie konflikt w wywoływanych pr zez ten gatu-

nek. Można to załatwić odstľzałem interwencyjnym
na małych obszaľach, bez

uľządzania wielkiego polowania na wsch d od WisĘ

Iwpłynana spa-

dek dochod w mieszkaŕrc w
i bľanzy tuľysĘcznej.
Jedenz gl wnychargument wministra Szyszki, towypadkidrogowe,kt repowodu-

gľożenia dla populacji łosia.
Pľoj eK ľ ozporządzeĺia miniśtľaSzyszki wpľowadza też
zbyt dhgi olľes polowari na łľ
sie. Uzasadnieniem dla odstrzału mogą być dotkliwe

i

Prof. Rafal Kowatcryk z lnstytutu Blotogil Ssak w PAN w Biatowieży'
uważa; że powr t do polowa na łosie lest nieuzasadniony
Na prrylĺtad w częścl Podlrsla

iLubelszczyrny?

Więcej łosi Ąrje w kilku miejscach wojew dztwa podlaskie
go i w p łnocnej częścilubelskiego. W innych obszarach

zagęszczenla Ęlko sporadycznie są wyższe. T'rzeba też pamiętać, że gł wne ostoje łosia,
kt re zapewniają tľwďośćjego
populacji, to paľki naľodowe:

Biebľza skii Poleski. Alą jak

dowodzą badania,w

kt rych

uczestniczę, łosie migľują między paľkiem a terenami aďministľowanymi przez Lasy Pa stwowe. I100 pľoc. łosi z Doliny Biebrzy, kt ľym zakładalem obľożez GPS-en!, bytuje
i na Ęch' i na Ęch obszaľach.
ZvĺykJe p źną jesienią i zimą

łosie żerują w boľach sosno-

wychzarządzanychpľzezLa-

sy Paristwowe i tam będą pod-

pojawił się

wskanlje,żeLa-

sy Paristwowe lub koła łowie-

to dopľowadzić do nadmieľnego odstľzału okazaĘch byk w

do oglądania.

do nadmieľnego odshzału i za-

ry

dy.

płochľwe, a więc trudniejsze

łowieckĺego,
w wielu miejscach dojdzie

Cennik, kt

w i internecie,

ckie mogą chcieć zarabiać

odstľzał zmieni zachowania
łosi, kt re staną się bardziej

-

A czy przypadkiem nie iest
tak, że za zgodą na polowania
na łosie mogą stać pieniądze?

"Io zwierzę pľzynosi miejsco-

wej spďecznoŚci duże docho-

planowania

gęszczenlawyższe, niż 5 osob1000 ha występują
tylko w części wojew dzFĺła ľe giną w koĘach, a nie strze
poďaskiego i lubelskiego.
lać potencjalnie zdľowe zwieZ tym bywa

turystyka związana z łosiem.

oľaz występują skupiskowo.

nik w na

gęszczenie?

jest inna. one plzyciągaj ą hľy_
st w. Na Biebľzy' jest specjalna

stępują w stosunkowo niskich
zagęszczeniach (w por wnaniu np. do jeleni czy saľen),

czych ľenifeľw i losi. Zeby ją
monitoľować, powinniśmyba_
dać osobniki paďe lub te, kt -

pulacją łosia w Polsce". Za-

legać odstľzałowi. W pobliżu
paľk w zwierząt nie powinno
się pozyskiwać. Tam ľola losi

metodą naukową dla jakiegokolwiek gatunku. Druga - tzw.
pędzenia pr bne, jest niďosto
sowana do łosi. Nie stosuje się

mnie, ma związek z intensywnym odstľzałem dzik w. Policja powirľla ľejestrować' jaki
gahmek uczestniczył w koĘi.
A]e hzeba rviedzieć dokładnie,
czy zułierzę było jej przyczyną, a nie np. nadmieľna pľęd_
koŚć, zly stan dľogi czy nietrzeźwoŚć kieľowcy.
ZľeszĘ na wielu teľenacĘ kt'G
ľe są ostoją łosia wpľowadzono m.in. specjalne oznakowanie, ogľaniczono pľędkośćczy
oďesiono pobocza. I z tego co
wiem, đajeto efekty. Jednak
koĘi ze zwieruętarninie unikniemy, bo zdarza)ą się na caľym ĺĺwiecie.

na polowaniach na łosie. Może

tzw.łopataczy (chodzi o wie]kie poľożew kształcie łopat),

kt ľych znacznie pľzybyło
w okľcsie obowiązywania mo-

ľatorium. Można za nie uzy

-

skać ok. 3000 zł. Niby dużo' ale

lcśnicy(też są myśliwymi)

w Puszczy Białowieskiej zaľabiają 9000 zł bľutto' a naďeśniczy 16000, więc ďa nich to

nie będzie duźy wydatek.

Ítlinister dał środowiskom

naukowyĺn i eksperckim bodai
pię dni na konsultacje. ilożna
cośzrobié w tym czasie?
Tu nie ma mowy o ľzetelnej
ocenie zagadnienĺa. To są kon_
sultacje pľo foma, aby zadośćuczyruć, wymogom legislacyj nym. Nie prowadzić będą one
do gruntownego pľzefoľmuło_
wania nowych rozvłiązaĄ czy
zaniechania plan w wznowie
nia p_olowari na łosie. Tb są kon-

kt re służąjedynie
kosmetycznym popľawkom.
Nie jest wyklu czone, że będne
tak, jak z projektem dotycząsultacje,

cym szakali" KÓry zebľď nega-

tywne opinie podczas konsultacji, a potem dzik w i jeleni.
I niczemu to nie przeszkodziło,
bo
any zostaĘ podpisane.

n

Być może teraz teŻ tak jest'

W sprawie łosi wysłałem swoją
opinię do ministerstwa śľodowiska, ale nie sądzę' żeby minister je - tak jak i opinie irmych

naukowc w i organlzaĄipoza-

lządowych-uwz$ędnił.
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