Uchwała Nr 37/2018
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 19.09.2018 r.
w sprawie standardów postępowania, rejestracji i badań epidemiologicznych martwych
dzikich zwierząt znajdowanych na terenie Krakowa
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w Krakowie zwraca się do Wydziału
Kształtowania Środowiska UMK w celu ustalenia standardów postępowania, rejestracji
i badań epidemiologicznych martwych dzikich zwierząt znajdowanych na terenie Krakowa.
W drugiej i trzeciej dekadzie sierpnia 2018 r. na Zbiornikach w Zesławicach zaginęła para
łabędzi z 3 młodymi. Młodych nie znaleziono, natomiast na wodzie znajdowały się dwa
martwe łabędzie nieme. Powiadomiona Policja dokonała spisania sytuacji, straż pożarna
wyłowiła martwe łabędzie, znalazła też martwą kaczkę krzyżówkę. Ptaki przekazano
dysponentowi zbiorników. Ten powiadomił firmę wynajętą przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, zajmującą się utylizacją martwych zwierząt.
Ptaki miały być przekazane do utylizacji. Po interwencji, Policja zdecydowała by przekazać
martwe ptaki do badań w celu ustalenia przyczyn ich śmierci. W rozmowie
z przedstawicielem firmy utylizacyjnej ustalono, że nikt nie dokumentuje dokładnie takich
sytuacji, nie zwraca się uwagi czy ptaki miały obrączki, nie przekazuje się martwych zwierząt
do zbadania by ustalić czy zostały zabite celowo lub padły w wyniku epidemii. Wędkarze
relacjonowali, że widzieli wiele martwych kaczek na zbiorniku.
W tym samym czasie na stawie w odległości kilkuset metrów od tego miejsca znajdującym
się w obrębie ogródków działkowych przy ul. Marycjusza padła para łabędzi (jeden z nich był
obrączkowany) z trójką młodych i jednym osobnikiem drugorocznym oraz kilkadziesiąt
kaczek. Działkowcy powiadomili Straż Miejską, która wezwała Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania, które zabrało jednego martwego łabędzia do utylizacji. Nikt nie zainteresował
się tym, że wszystkie ptaki wodne znajdujące się na tym stawku padły w przeciągu krótkiego
czasu.
Zawiodły całkowicie służby miejskie. Zbagatelizowano sprawę ustalenia przyczyn śmierci
chronionych gatunków ptaków. Nikt nie zainteresował się tym że ptaki były obrączkowane. A
przecież to Ministerstwo Środowiska wydaje licencje obrączkarskie, Stacja Ornitologiczna
MiIZ PAN zajmuje się organizacją obrączkowania i zbiera dane o ptakach
zaobrączkowanych. Tak wiec z jednej strony z naszych podatków wydaje się środki na to by
uzyskać informacje o chronionych gatunkach ptaków z pomocą obrączkowania, a później
służby miejskie czy państwowe jak Wody Polskie także finansowane z naszych podatków
całkowicie lekceważą możliwość uzyskania wiadomości o ptakach zaobrączkowanych.
Przedstawione sytuacje wskazują na konieczność ustalenia procedur rejestracji i postepowania
z martwymi zwierzętami, które znajdują się w dyspozycji służb miejskich i innych.
Przede wszystkim konieczne jest opracowanie formularza rejestracji martwych zwierząt.
Powinien on zawierać oprócz daty, miejsca (ze współrzędnymi geograficznymi)
i okoliczności znalezienia zwierzęcia, także jego jedno lub kilka zdjęć, co pozwoli na
oznaczenie gatunku przez specjalistę, określenie przyczyny śmierci, a jeśli nieznana, to
ustalenie czy zwierzę powinno być przekazane do zbadania pod kątem ustalenia czy zwierzę
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zostało zabite lub czy padło w wyniku infekcji mogacych stanowić zagrożenie
epidemiologiczne dla lokalnych populacji zwierząt lub człowieka. Konieczne jest także
odnotowywanie czy zwierzę było obrączkowane lub oznakowane w inny sposób. Czy było
wyposażone w transponder, nadajnik GPS lub inne urządzenie służące do geolokacji.
Powinna być także ustalona procedura kogo należy powiadamiać w przypadku podejrzenia
umyślnego zabicia zwierzęcia, zagrożenia epidemiologicznego czy posiadania przez zwierzę
oznakowań, urządzeń nadawczych.

Konieczne jest by Wydział Kształtowania Środowisk nawiązał współprace w celu ustalenia
wspólnych standardów z innymi instytucjami działającymi na terenie Krakowa zajmującymi
się utylizacja martwych zwierząt, a także ośrodkami rehabilitacji i lecznicami
weterynaryjnymi, gdzie trafiają ranne lub chore zwierzęta.
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