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Stanisław Dąbrowski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Maria Mellin, Regionalny
Konserwator Przyrody wzięli udział w konferencji „Ochrona przyrody w województwie warmińsko-mazurskim wyzwanie dla mieszkańców obszarów wiejskich. Zarządzanie populacjami niektórych zwierząt łownych i
prawnie chronionych", zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą.
Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Janusza Zaleskiego, Głównego Konserwatora Przyrody, Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Środowiska i Anny Ronikier-Dolańskiej, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Podczas sesji referatowej omówiono założenia nowej strategii zarządzania populacją bobra europejskiego, która
ma na celu wypracowanie mechanizmów pozwalających na ograniczenie szkód powodowanych przez bobry
między innymi na wałach przeciwpowodziowych i w gospodarce rolnej, przy jednoczesnym zachowaniu
populacji we właściwym stanie ochrony.
W 2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wpłynęło ponad 900 wniosków o
odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry na terenach wykorzystywanych rolniczo. Przeprowadzone
szacowania wykazały konieczność wypłaty rolnikom prawie 3 mln zł rekompensaty. Stanisław Dąbrowski
podkreślił, że: „Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wspólnie z zarządami melioracji i
urządzeń wodnych inwentaryzuje bobry na terenach mających znaczenie dla bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego. Celem inwentaryzacji jest wydanie zarządzenia Regionalnego Dyrektora na odstępstwa
od zakazów wymienionych w ustawie o ochronie przyrody. Dotychczas wszystkie wnioski dotyczące redukcji
bobrów na obszarach depresyjnych załatwiane były pozytywnie".
Dyskutowano także o programie ochrony żurawia w Polsce. Jest to ptak, który coraz częściej wywołuje dezaprobatę wśród lokalnych rolników. Przede wszystkim dlatego, że powoduje
znaczne straty w uprawach rolnych. W trakcie konferencji zwrócono uwagę na możliwości minimalizowania konﬂiktów pomiędzy ochroną tego gatunku, a rolnictwem oraz na sposoby
zmniejszania presji żurawi na tereny rolnicze.
Omawiano również strategię zarządzania populacją kormorana. Ptak ten skupia na sobie ogromną niechęć środowisk rybackich. Żerując, powoduje ubytki w rybostanie i straty
gospodarcze. Opracowana strategia zakłada wdrożenie sposobów ograniczania strat powodowanych przez kormorany, zwłaszcza na stawach hodowlanych. Należy podkreślić, że zgodnie
z obowiązującym prawem, Skarb Państwa nie wypłaca obecnie odszkodowań za szkody powodowane przez kormorany i żurawie. Taka sytuacja wzbudza kontrowersje i potęguje
nieprzychylność lokalnych społeczności do tych gatunków ptaków.
Ostatni panel spotkania był poświęcony zarządzaniu populacją zwierzyny łownej w województwie warmińsko-mazurskim. Zwierzęta łowne niszczą lokalnie plantacje zbóż, czy też roślin
okopowych, niejednokrotnie już w momencie siewu, a następnie, w kolejnych fazach rozwoju roślin, aż do zbiorów. Odszkodowanie za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w
uprawach i płodach rolnych wypłaca, w zależności od struktury własnościowej gruntu, zarząd województwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, bądź dzierżawcy i zarządcy
obwodu łowieckiego.
Celem konferencji było wypracowanie konkluzji i zrównoważonych zasad gospodarowania populacjami wspomnianych gatunków chronionych i zwierzyny łownej na terenach rolnych
Warmii i Mazur. Uczestnicy przyjęli wnioski, które następnie zostaną przedłożone Ministrowi Środowiska.

------------------------------------Źródło, fot. RDOŚ w Olsztynie

