
Warszawa, dnia 11-10-2021 r.

Minister Klimatu i Srodowiska

DLL-WKO.050.133.2021.RB

Pan
Robert Telus
Przewodniczacy Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczqcy,

w odpowiedzi na pismo z dnia 5 pazdziernika 2021 r. , w sprawie informacji na temat wykonania planu

polowan za 2020 r., w tym odstrzalu dzik6w z podzialem na wojew6dztwa, planu polowan na 2021 r.

oraz dzialan Ministerstwa zmierzajacych do zapewnienia realizacji przez Polski Zwiazek Lowiecki

odstrzalu sanitamego znak RR,W.140.63.21, na posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju

Wsi w dniu 12 pazdziernika 2021 r., przedstawiam ponizsze informacje.

I. Informacja na temat odstrzalu dzik6w z podzialem na okregi Polskiego Zwiazku Lowieckiego

(dane z 4 622 obwod6w lowieckich PZL) oraz Iiczby zwierzyny grubej pozyskanej w lowieckim

roku gospodarczym 2020/2021

W lowieckim roku gospodarczym 1 2020/2021 na terenie obwod6w dzierzawionych i zarzadzanych

przez Polski Zwiazek Lowiecki oraz na terenach obwod6w zarzadzanych przez Panstwowe

Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, instytucje naukowo - dydaktyczne i inne jednostki pozyskano

zwierzyny grubej:

1. 107974 jeleni szlachetnych;

2. 401 jeleni sika;

3. 10557 danieli;

4. 217 243 saren;

5. 891 muflon6w;

6. 380741 dziki.

W lowieckim roku gospodarczym 202112022 w okresie od 1 kwietnia pozyskano 108301 dzik6w,

w tym 66 210 dzik6w w ramach odstrzalu sanitarnego, przy liczbie 1 679 433 polowan indywidualnych

I Lowiecki rok gospodarczy trwa od 1 kwietnia do 31 marca.



i wykonywanych odstrzal6w sanitamych. Dane dotyczace liczby pozyskanych pozostalych gatunkow

zwierzyny grubej, beda dostepne po zakonczeniu lowieckiego roku gospodarczego.

Pozyskanie dzik6w w roku lowieckim 2020/2021 wg okreg6w (obwody PZt.)
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Okr'1g
Poz eskanfe

Upadki Odstrzal Sanitarnv Razern

Biala Podlaska 5 1 194 1063 2262
Bialystok 22 2597 1557 4176
Bielsko-Biala 1 2392 2209 4602
Bydgoszcz 51 8368 3737 12156
Chelm 37 221 538 796
Ciechan6w 3 2607 1690 4300
Czestochowa 9 3724 1619 5352
Elblaq 96 3425 2136 5657
Gdansk 78 6194 2755 9027
Gorz6w 58 10782 6095 16935
Jelenia Gora 28 6303 1152 7483
Kalisz 11 3056 1477 4544
Katowice 82 6328 2252 8662
Kielce 14 3343 2072 5429
Konin 38 2128 707 2873
Koszalin 18 13604 6667 20289
Krak6w 24 2670 1 356 4050
Krosno 6 1078 654 1738
Legnica 197 6036 1574 7807
Leszno 23 3593 771 4387
LUblin 78 1792 2351 4221
t.ornza 13 920 696 1629
l6dz 2 1569 1025 2596
Nowy Sacz 15 663 707 1385
Olszlyn 316 7609 2963 10888
Opole 20 5409 5400 10829
Ostroleka 7 1413 1231 2651
Pila 24 9570 3612 13206
Piotrk6w 16 3300 3159 6475
Plock 17 1691 883 2591
Poznan 62 13021 5988 19071
Przernvsl 153 2074 1346 3573
Radom 17 2566 1834 4417
Rzesz6w 29 2568 1684 4281
Siedlce 60 1454 1287 2801
Sieradz 4 1454 1 149 2607
Skierniewice 13 1944 1418 3375
Slupsk 25 13417 4560 18002
Suwalki 109 2639 1906 4654
Szczecin 21 24465 12071 36557
Tarnobrzeo 31 1953 1 530 3514
Tarn6w 8 2587 1732 4327
Toruri 20 3767 2083 5870
Walbrzych 4 5125 3 5132
Warszawa 16 1904 967 2887
Wloclawek 17 2008 1 149 3174
Wroctaw 144 9690 2729 12563
Zamoac 75 372 1229 1676
Zielona Gora 367 8661 7759 16787

RAZEM 2484 225248 116532 344264



II. Dzialania ministra wlasciwego do spraw srodowiska majace na celu zapewnienie realizacji

przez Polski Zwiazek Lowiecki odstrzalu sanitaruego dzik6w

Odstrzaly sanitarne wykonywane sa z nakazow wydawanych na podstawie przepisow 0 ochronie

zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat. Z inforrnacji posiadanych przez Ministra

Klimatu i Srodowiska wynika, ze dzier:iawcy i zarzadcy obwod6w lowieckich wywiazuja si~

z nalo:ionego na nich obowiazku wykonywania odstrzal6w sanitarnych. Minister Klimatu

i Srodowiska w kontaktach z Polskim Zwiazkiem Lowieckim stale podkresla, ze zaangazowanie

mysliwych w odstrzal dzikow majacy na celu redukcje liczebnosci i zageszczenia ich populacji rna,

obok przestrzegania zasad bioasekuracji, kluczowe znaczenie w przeciwdzialaniu rozprzestrzeniania sie

wirusa asf

• W kwietniu br. mysliwi dokonali odstrzalu sanitarnego 13 216 dzikow;

• w maju br. mysliwi dokonali odstrzalu sanitarnego 20 134 dzikow;

• w czerwcu br. mysliwi dokonali odstrzalu sanitarnego II 372 dzikow;

• w lipcu br. mysliwi dokonali odstrzalu sanitarnego 9 318 dzikow;

• w sierpniu br. mysliwi dokonali odstrzalu sanitarnego 12 170 dzik6w.

Obecnie na terenie 7 powiatow, na obszarze kt6rych znajduja sie najwieksze fermy trzody chlewnej,

prowadzone beda tzw. punktowe, dodatkowe odstrzaly sanitarne. Minister Klirnatu i Srodowiska bedzie

na biezaco rnonitorowal stopien realizacji ww. odstrzal6w sanitarnych. Ww. odstrzal zostanie

przeprowadzony we wskazanych ponizej powiatach w limitach ustalonych przez wlasciwych

powiatowych lekarzy weterynarii:

I. piotrkowski w woj. lodzkim - 1300 dzikow;

2. :iurorni6ski w woj. rnazowieckim -175 dzikow;

3. gostyni6ski w woj. wielkopolskim - 462 dzikow;

4. nowomiejskim w woj. warminsko - mazurskirn - 246 dzik6w;

5. i1awskirn w woj. warminsko - mazurskirn - 250 dzikow;

7. czluchowski w woj. pomorskirn - 1 562 dzik6w;

8. :ini6ski w woj. kujawsko-pomorskirn - 362 dzikow.

Lacznie na terenie ww. powiatow nakazano odstrzal sanitarny 4 357 dzikow, do 30 listopada 2021 r.

Dzlalalnose Grupy roboczej ds, monitorowania i zwalczania ASF u dzik6w

Prezes Rady Ministr6w Zarzadzeniem nr 107 z dnia 11 sierpnia 2016 r. powolal Miedzyresortowy

zesp61 ds. lagodzenia skutkow zwiazanych z wystapieniem przypadkow afrykanskiego pornoru swiri

(zwany dalej ,,MZ ds. ASF"). W ramach zespolu Funkcjonuje Grupa robocza ds. monitorowania

i zwalczania ASF u dzikow powolana na podstawie postanowienia Nr 1/2016 Przewodniczacego

Miedzyresortowego Zespolu ds. lagodzenia skutk6w zwiazanych z wystapieniern przypadk6w

afrykanskiego pornoru swiri z dnia 24 sierpnia 2016 r., w sprawie powolania grupy roboczej do spraw



monitorowania i zwalczania afrykanskiego pomoru swiri u dzik6w. W sklad grupy wchodza

przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Srodowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiego

Zwiazku Lowieckiego, Dyrekcji Generalnej Lasow Panstwowych, Panstwowego Instytutu

Weterynaryjnego - PIW w Pulawach, G16wnego Inspektoratu Weterynarii. Grupa zajmuje sie

wypracowywaniem propozycji rozwiazan legislacyjnych i dokument6w strategicznych ulatwiajacych

zwalczanie ASF w populacji dzik6w. W 2021 r. odbyly sie dwa posiedzenia Grupy. Grupie

Przewodniczy obecnie Pan Edward Siarka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Srodowiska

Pelnomocnik Rzadu ds. Lesnictwai Lowiectwa,

G!6wne dzialania Ministra Klimatu i Srodowiska odnosnie zwalczania ASF u dzikow wynikaja

z Rekomendacji MZ ds. ASF. Dzialania podejmowane byly w oparciu Rekomendacje dzialan dot.

zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania sie wirusa ASF na tereny dotychczas wolne od tej choroby

na terytorium RP. Rekomendacje wynikaly z ustalen, jakie zapadly w trakcie spotkania w dniu

5 stycznia 2018 r. Rzadowego Zespolu Zarzadzania Kryzysowego (zwanego dalej RZZK) z Prezesem

RM, i nastepnie zostaly zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie Minister

Klimatu i Srodowiskaodpowiedzialny jest za realizacje rekomendacji w nastepujacym zakresie:

Rekomendacja nr 1 .Przeprowadzcnie przez PZL i Lasy Panstwowe weryfikacj i wieloletnich plan6w

hodowlanych w zakresie rekomendacji RZZK wraz z weryfikacja strategii obnizaniapopulacji dzik6w

realizowanej zgodnie z rekomendacjami RZZK" (zrealizowana).

Rekomendacja nr 2 "Zredukowac populacje dzik6w do poziomu 0,1 osobnika na km' na terenie calego

kraju" .

Rekomendacja nr 3 .Zintensyfikowac poszukiwania padlych dzik6w"..

Rekomendacje zostaly przekazane do realizacji przez Polski Zwiazek Lowiecki i Dyrekcje Generalna

Las6w Pat\stwowych oraz park6w narodowych. Raporty z odstrzalu dzik6w sa skladane

do tut. Ministerstwa w cyklach miesiecznych.

Na podstawie Rekomendacji nr 2 zasadniczym celem obecnego lowieckiego zarzadzania populacja

dzikajest doprowadzenie do maksymalnej redukcji jego liczebnosci.

Dzialania 0 charakterze iegislacyjnym

Z dniem 20 wrzesnia 2019 r. zaczelo obowiazywac zmienione przez Ministra Srodowiska

rozporzadzenie w sprawie szczeg6/owych warunk6w wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1782).

Wprowadzone zmiany, m.in. umozliwiajace uzywanie termowizyjnych i noktowizyjnych urzadzen

celowniczych do polowan w porze nocnej na dziki, przyniosly oczekiwane rezultaty. Od dnia wejscia

w zycie ww. nowelizacji pozyskanie dzik6w w miesiacach od kwietnia do wrzesnia utrzymywalo sie na

poziomie nieprzekraczajacym 30 tys. osobnik6w. Po wejsciu w zycie z dniem 20 wrzesnia 2019 r. ww.

nowelizacji zaobserwowano znaczny wzrost liczby pozyskanych dzik6w w trakcie polowan



indywidualnyeh. Pozyskanie dzik6w w lowieekim roku gospodarezym 2019/2020 w okresie

od 1 kwietnia2019 r. do 31 marea2020 r. w drodze polowanindywidualnyeh obrazuje ponizszy wykres.

III. Informaeja na temat redukcji liezebnosci i zageszczenia populacji dzik6w w celu

ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania si~ wirusa asf

W obecnym lowieekim roku gospodarezym 202112022, w okresie od 1 kwietnia pozyskano 108 30 I

dzikow, w tym w tym 66 210 szt. w ramaeh odstrzalu sanitamego, przy liezbie 1679433 polowan

indywidualnyeh i wykonywanyeh odstrzal6w sanitarnyeh.

W lowieekim roku gospodarezym 2020/2021 pozyskano 380741 dzik6w, w tym 125491 szt. w ramaeh

odstrzalu sanitarnego, przy liezbie 5 587 750 polowan indywidualnyeh i wykonywanyeh odstrzal6w

sanitamyeh.

W lowieekim roku gospodarezym 2019/2020 pozyskano 414 822 dzik6w, w tym 62 457 szt. w ramaeh

odstrzalu sanitarnego, przy liezbie 4 594 587 polowan indywidualnyeh i wykonywanyeh odstrza16w

sanitarnyeh.

W lowieekim roku gospodarezym 2018/2019 w okresie od 1 lipea 2018 r. do 30 marea 2019 r. pozyskano

212 145 dzik6w (brak danyeh za okres od 1 kwietnia do 30 ezerwea w zakresie liezby pozyskanyeh

dzik6w z podzialem na odstrzal planowy i sanitarny oraz liezby polowari indywidualnyeh

i wykonywanyeh odstrzal6w sanitamyeh).
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2020/2021 byla nizsza riiz w lowieckimroku gospodarczym 2019/2020, a tym samym dzialania

podejmowane przez ministra wlasciwego do spraw srodowiska oraz Polski Zwiazck Lowiecki na rzecz

Razem od 1.07.2018 r,

ograniczenia liczebnosci dzik6w w latach ubieglych przyniosly oczekiwane rezultaty.
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IV. Skutecznose polskich mysliwych w zestawieniu z innymi krajami UE w odniesieniu do liczby

pozyskiwanych dzik6w w przeliczeniu na jednego mysliwego

Lowiecki rok gospodarczy 2019/20 (najnowsze dostepne dane dla wszystkich nw. krajow):

NIEMCY - 881 886 szt. pozyskanych dzikow, 297 414 mysliwych, to oznacza 2,2 dzika na jednego

mysliwego,

FRANCJA - 809 992 szt, pozyskanych dzik6w, 1 173 000 mysliwych aktywnych (z wykupiona

licencja), to oznacza 0,7 dzika na jednego mysliwego.

CZECHY - 240 511 szt. pozyskanych dzikow, 88267 mysliwych, to oznacza 2,7 dzika na jednego

mysliwego,

SLOWACJA -75223 szt. pozyskanych dzik6w, 63127 mysliwych, to oznacza 1,2 dzika na jednego

mysliwego,

POLSKA - 414820 szt. pozyskanych dzik6w, 128500 mysliwych, to oznacza 3,2 dzika na jednego

mysliwego.

Poiscy mysliwi wykazuja najwieksza skutecznosc w wykonywaniu odstrzalu dzik6w.

V. Informacja na temat innych dzialait majacych na celu ograniczenie ryzyka

rozprzestrzeniania si~ wirusa asf

Przestrzeganie zasad bioasekuracji

W okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., Polski Zwiazek Lowiecki i Panstwowe

Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe przeprowadzily 3 988 szkoleri z zakresu bioasekuracji, kt6re

mialy na celu podniesienie swiadomosci i wiedzy mysliwych oraz lesnikow na temat tego zagadnienia.



Poszukiwanie padlych dzik6w

Poczawszy od lowieekiego roku gospodarczego 201912020 do ehwili obeenej, ezlonkowie Polskiego

Zwiazku Lowieckiego zorganizowali 21 215 akcji poszukiwania padlyeh dzik6w, w trakcie kt6ryeh

odnaleziono 3 679 padlych dzik6w lub ieh szczatkow,

• W lowieckim roku gospodarczym 2019/2020 w poszukiwaniach wzielo udzial 73 528

mysliwych;

• w lowieekim roku gospodarezym 2020/2021 w poszukiwaniaeh wzielo udzial 48 147

mysliwych;

• w lowieekim roku gospodarezym 202112022 w poszukiwaniaeh wzielo udzial 41860

mysliwych.

Dodatkowo wszysey praeowniey PGL Lasy Pa6stwowe oraz osoby wykonujace praee lesne zostali

na moey zarzadzenia Dyrektora Generalnego Lasow Paristwowych zobowiazani do monitorowania

grunt6w pozostajacych w zarzadzie Lasow Panstwowych, eelem wykrywania padlyeh dzik6w lub ieh

szczatkow, W okresie od 1 styeznia 2019 r. do 31 lipea 2021 r., na gruntaeh pozostajacych w zarzadzie

PGL LP odnaleziono 7 773 padle dziki lub ieh szczatki,

Ponadto, uprzejmie informuje ze na posiedzeniu Komisji zostanie przedstawiona prezentaeja

obrazujaca dzialania mysliwych podejmowane w zwiazku ze zwalezaniem i ograniezeniem

rozprzestrzeniania sie wirusa asf. Ze wzgledu na rozmiar pliku, zawierajacego obrazy i filmy,

prezentaeja nie mogla zostac przeslana jako zalacznik do niniejszego pisma.

Z powazaniem

Z up. Ministra

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Srodowiska
/ - podpisany cyfrowo/
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