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Myśliwi na spotkaniu z ministrem rolnictwa (Centrum
Prasowe)
 
24 sierpnia na Zamku w Baranowie Sandomierskim odbyła się narada łowczych okręgowych z
całej Polski i Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z przedstawicielami
administracji publicznej. Spotkanie odbyło się przy współudziale środowisk naukowych oraz
przedstawicieli Lasów Państwowych, służb weterynarii i ośrodków rolniczych.
 
Podczas spotkania Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, podkreślił
istotną rolę myśliwych w zwalczaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz omówił
problemy wdrażania bioasekuracji wśród rolników. Przedstawiono również plany resortu w
zakresie dalszych działań, które będą realizowane dzięki niewykorzystaniu rezerwy finansowej
przeznaczonej na budowę płotu na wschodniej granicy kraju.
 
Resortowi rolnictwa zależy na intensyfikacji działań związanych ze znacznym ograniczeniem
populacji dzików, na terenie całego kraju. Według ministra jest to konieczne, ponieważ wirus
może przesunąć się w kierunku zachodniej granicy, gdzie skoncentrowana jest produkcja
trzody chlewnej. Podkreślano że bez udziału myśliwych redukcja dzików nie będzie możliwa.
Łowczy krajowy Piotr Jenoch odniósł się do wystąpienia ministra oraz przedstawił aktualne
dane - w poprzednim sezonie łowieckim myśliwi odstrzelili ponad 308 tys. dzików natomiast w
bieżącym do odstrzału przewidziano ponad 182 tys. dzików. Tylko w czterech pierwszych
miesiącach wykonano 50 procent zaplanowanego odstrzału. Potwierdzeniem zaangażowania
myśliwych jest także liczba wyjść w teren, których było w tym sezonie aż 1,2 mln. Minister
Ardanowski przyznał, że liczy na dalszą współpracę z Polskim Związkiem Łowieckim i jest
otwarty na propozycje, zarówno finansowe jak i legislacyjne, które pozwolą zintensyfikować
odstrzał dzików.
 
Spotkanie z udziałem parlamentarzystów, strony rządowej i samorządowej pozwoliło na
konstruktywną wymianę poglądów i omówienie problemów przy wykonywaniu naszych
działań. Znamienny i optymistyczny był fakt, że wszyscy goście w swoich wystąpieniach
podkreślali wielką rolę jaką pełnią myśliwi w sytuacjach związanych z zagrożeniem jaki niesie
wirus ASF.
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UWAGA: Za materiał opublikowany przez Centrum Prasowe PAP odpowiedzialność ponosi
jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. (Centrum Prasowe)



Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


