Warszawa, dnia 13 listopada 2017 r.
Poz. 91
ZARZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia 13 listopada 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych
dla Wigierskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.2)) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zadań
ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 17), wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w załączniku nr 1 w pkt IV „Zagrożenia zewnętrzne potencjalne” w tabeli po lp. 6 dodaje
się lp. 7 w następującym brzmieniu:

7

Choroby o charakterze epizootii

1. Monitoring stanu zdrowia populacji zwierząt, ze
szczególnym uwzględnieniem dzika (Sus scrofa).
2. Opracowanie i wdrożenie procedur
postępowania w przypadku stwierdzenia epizootii
lub zaobserwowania niepokojących objawów
chorobowych.

2)

w załączniku nr 2:
a)

w pkt II „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej”:
–

1)

2)

w lit. A „W ekosystemach leśnych” lp. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095)
Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260 oraz
z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595.
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Przeciwdziałanie szkodom

Oddziały – 5j, 6b, 7c, 23d, 26l,

powodowanym w uprawach leśnych

37c, 37g, 50g, 52f,h, 55a, 58c,

i młodnikach przez zwierzęta oraz

58h, 60b, 63b, 65a, 67g, 67h,

minimalizacja zagrożenia

71b, 73b, 73f, 74c,d, 79a,f,k,

epizootycznego, poprzez:

80a,c,j, 82c, 87i,t, 88b, 89a,

1) zabezpieczanie sadzonek przed

90a,b, 91d, 92d, 93b,c,d,j, 95b,

uszkadzaniem przez ssaki roślinożerne

103b, 103f, 104f, 105d, 106d,

na uprawach leśnych w wieku do 5 lat:

108g, 109g, 110g, 111k,

a) środkami odstraszającymi

66,16 ha

(repelentami),
b) ogrodzeniem siatką (wykonanie

112b,c, 114d,f, 115d, 116d,
117g, 121j, 122l, 123a,f,

około 8310 m 126b,d, 127b,i, 129j,l, 130d,g,

nowych ogrodzeń oraz naprawa

131d, 133b, 134c, 135f,g,h,

istniejących);

136a,b, 137a,b, 138a,d,g,

2) zdjęcie osłon indywidualnych po

3,45 tys. szt.

ich wykorzystaniu;
3) usunięcie starej siatki

142b,c,d,f, 143a,d, 144b,d,f,
145c,d,f, 146d, 151c, 152a,

287 m

153a,b, 155a,b, 156c,b, 157b,

ogrodzeniowej;

160b,g, 169a, 208f, 221, 223f,

4) redukcję liczby ssaków

239n, 262a, 266j, 269c, 272a,

roślinożernych (odstrzały redukcyjne

284b,d, 304d, 320d, 338a,c,f,

i sanitarne):

345b, 352h, 353i, 355f, 356g,
367b, 370h, 384d, 394k

a) jeleń (Cervus elaphus),

Pozyskanie4):

Redukcja w miejscach

do 27 szt.

występowania szkód

(byki – do 8
szt., łanie –
do 15 szt.,
cielęta – do 4
szt.)
b) dzik (Sus scrofa);

do 119 szt.

Obszar WPN

5) zwiększenie bazy żerowej przez

3,95 ha

Oddziały – 43r, 71f, 84k, 96b,

uprawę poletek zaporowych (uprawa

138c, 210d, 280, 293b, 338b,

zbóż i roślin okopowych).

362f, 366f

–

w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych” lp. 2 otrzymuje następujące
brzmienie:

2

Redukcja liczby ssaków roślinożernych
(odstrzały redukcyjne i sanitarne)
z uwagi na konieczność ograniczenia
występowania szkód i minimalizację
zagrożenia epizootycznego:

Pozyskanie4):

1) jeleń (Cervus elaphus);

do 27 szt.

Obszar ochrony czynnej

2) dzik (Sus scrofa).

do 119 szt.

Obszar WPN

b)

w pkt III „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony
krajobrazowej”, w lit A „W nieleśnych ekosystemach lądowych” lp. 2 otrzymuje
następujące brzmienie:

2

Przeciwdziałanie szkodom
powodowanym przez ssaki
roślinożerne w uprawach i płodach
rolnych oraz minimalizacja zagrożenia
epizootycznego poprzez:
1) zwiększanie bazy żerowej – uprawę 1,56 ha

Oddziały – 106f, 304f

poletek zaporowych (uprawa zbóż
i roślin okopowych);
2) redukcję liczby ssaków
roślinożernych (odstrzały redukcyjne
i sanitarne):
Pozyskanie4):
a) jelenie (Cervus elaphus),

do 27 szt.

b) dziki (Sus scrofa).

do 119 szt.

Obszar WPN

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ŚRODOWISKA
Jan Szyszko

