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W związku z projektem rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochrony zwierząt łownych w
otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, generalnie pozytywnie opiniujemy zamysł stworzenia strefy
jako zwartego obszaru funkcjonalnego przeznaczonego do ochrony zwierząt zamieszkujących kompleks
Puszczy Kampinoskiej.
Stoimy jednak na stanowisku, że rozporządzenie powinno także trwale zagwarantować
wykorzystanie strefy do rzeczywistej ochrony zwierząt, co oznacza że zasady ochrony populacji zwierząt
w strefie powinny być odmienne od typowej gospodarki łowieckiej – w szczególności powinny kłaść
nacisk na odtwarzanie naturalnych procesów kształtowania się liczebności populacji i na odtwarzanie
naturalnych możliwości migracji zwierząt – a do odstrzałów redukcyjnych sięgać wyłącznie w przypadku
niezbicie udokumentowanej konieczności.
W związku z tym, do projektu rozporządzenia wnosimy następujące propozycje:
W § 3 ust. 1. dodać przed punktem 1 punkt 1’ o brzmieniu „1’. Utrzymaniu i odtwarzaniu naturalnych
czynników kształtujących liczebność populacji zwierząt łownych”.
Uzasadnienie: Utrzymanie i odtwarzanie naturalnych czynników kształtujących liczebność
populacji powinno być podstawową metodą ochrony zwierząt w parku narodowym i
podstawowym sposobem kształtowania liczebności i struktury populacji. Do innych sposobów
sięgać należy dopiero wtedy, gdy czynniki naturalne nie umożliwiają utrzymania właściwej
liczebności i struktury. Proszę zauważyć, że w Kampinoskim PN postulat odtwarzania
naturalnych czynników jest rzeczywiście realizowany – np. szeroko znany projekt reintrodukcji
rysia jest przecież próbą odtworzenia naturalnego czynnika, jakim jest drapieżnictwo tego
gatunku.
W § 3 ust. 1. dodać przed punktem 1 punkt 1” o brzmieniu „1”. Utrzymaniu i odtwarzaniu możliwości migracji
zwierząt łownych w granicach strefy oraz między Puszczą Kampinoską a innymi kompleksami leśnymi’.
Uzasadnienie: Zgodnie ze współczesną wiedzą ekologiczną, imigracja i emigracja są istotnymi
czynnikami kształtującymi liczebność i strukturę większości lokalnych populacji; szczególne
znaczenie mają te czynniki dla kształtowania cech lokalnych populacji zwierząt łownych. Dlatego
utrzymywanie oraz odtwarzanie naturalnych możliwości takich migracji powinno być wymienione
jako jeden z podstawowych sposobów kształtowania liczebności i struktury populacji - zapisanie

tego w rozporządzeniu mieści się w delegacji ustawowej do „określenia sposobów utrzymania właściwej
liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych”.
Problem ten jest w KPN ważny i istotny, na co zwrócono uwagę nawet w uzasadnieniu do
projektu rozporządzenia: „Gminy „parkowe” w ostatnich latach podlegały procesowi urbanizacji, w związku
z powyższym, niektóre szlaki migracyjne zwierząt zostały zlikwidowane lub mogą być w przyszłości
zlikwidowane, poprzez zabudowanie posesjami i drogami dojazdowymi, na których coraz częściej dochodzi do
kolizji ze zwierzętami, w których giną pod kołami samochodów łosie, jelenie, dziki, sarny, lisy. Jest to często
zabudowa zagrodowa, albo mieszkaniowa na dużych działkach, z grodzeniem najbliższego zabudowie terenu.
Utworzenie strefy ochronnej i opieka nad nią przez pracowników Parku daje szansę zachowania poprawnej,
niekonfliktowej współpracy ze społecznością lokalną zamieszkującą obszar otuliny KPN, a jednocześnie pozwala
na prawidłową ochronę zwierząt bytujących w Parku i ich migrację w dowolne rejony kraju”. Aby wymienione
tu szanse rzeczywiście zaistniały, odpowiedni zapis powinien być wprowadzony do treści
rozporządzenia. W przeciwnym razie bowiem Kampinoski Park Narodowy nie będzie miał
podstaw prawnych do troski o szlaki migracyjne zwierzyny położone w strefie, ale poza granicami
samego Parku.
W § 3 ust 1, w pkt 3, dodać na początku zdania słowa „jeżeli ocena, o której mowa w pkt 2, wykaże znaczący
negatywny wpływ populacji gatunku zwierzęcia łownego na przyrodę Kampinoskiego Parku Narodowego lub możliwości jej
ochrony, związany z nadmierną liczebnością tego gatunku, …„.
W 3.1. w pkt 4 dodać na początku zdania słowa „w razie konieczności, ustalonej w wyniku oceny o której mowa w
pkt 2, …”.
Uzasadnienie: Wykonanie delegacji ustawowej, która wymaga m. in. określenia „kryteriów …
utrzymywania właściwej liczebności … poszczególnych gatunków zwierząt łownych”. W obecnym projekcie
podano sposoby (skupiając się niestety tylko na odstrzałach redukcyjnych), brak jest natomiast
kryteriów, których wymaga ustawa, a które powinny określać, jaka liczebność jest „właściwa”.
Proszę bowiem zauważyć, że § 3 ust. 4 nie wykonuje ustawowej delegacji do określenia kryteriów określa tylko kryteria dokonywania odstrzałów, a nie określa ”kryteriów utrzymywania właściwej
liczebności i struktury”.
Celowe jest podkreślenie w rozporządzeniu, że ingerencja w liczebność populacji za pomocą
odstrzałów redukcyjnych powinna mieć miejsce tylko w przypadku udokumentowanej
konieczności – tylko w przypadku gdy nadmierna liczebność zwierzyny wywiera negatywny wpływ
na ochronę Parku, a nie da się jej ograniczyć innymi metodami. Celowe jest podkreślenie, że
odstrzały redukcyjne nie powinny być w parkach narodowych rutynową metodą kształtowania
liczebności populacji zwierzyny, a rozwiązaniem wyjątkowym, stosowanym tylko w razie mocno
udokumentowanej konieczności.
Alternatywnie do powyższego rozwiązania, można także wprowadzić w §3, przed ust. 1, ustęp 1’ o
brzmieniu:
„1’. Kryteriami utrzymywania właściwej liczebności i struktury poszczególnych gatunków zwierząt łownych są:
1) brak znaczącego negatywnego wpływu populacji poszczególnych gatunków na przyrodę Kampinoskiego Parku
Narodowego ani na możliwości jej ochrony,
2) zagwarantowanie trwałości populacji i ograniczanie zagrożeń zdrowia zwierząt.
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