W polu i gospodarstwie

O szkodach łowieckich na łamach Lubuskich Aktualności Rolniczych pisaliśmy już wielokrotnie.
Jak się okazuje dużym problemem są szkody powodowane przez ptaki chronione w okolicach,
w których odpoczywają podczas sezonowych przelotów, a zwłaszcza kiedy zimują na polach okolicznych rolników.
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gdyż sprowadzają się w zasadzie do uzyskania pozwolenia na odstraszanie ptaków.
A w uzasadnionych przypadkach do redukcji populacji przez odstrzał redukcyjny

Łabędź niemy

(dotyczy przede wszystkim kormorana czarnego). Brakuje również skutecznych
i realnych narzędzi do odstraszania, np. odgłosów spłoszonych ptaków czy też
emiterów głosu ptaków drapieżnych. W przypadku ptaków chronionych, zezwolenie na ich płoszenie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Ustawa o ochronie przyrody określa odpowiedzialność za szkody wyrządzane
przez zwierzęta chronione. Niestety ustawodawca nie wymienia tu ptaków. Z tego
powodu RDOŚ nie może pomóc rolnikom, wypłacając odszkodowania za straty
wyrządzane przez te zwierzęta. To nie koniec kłopotów, ponieważ rolnik winien
wykazać się również wiedzą ornitologiczną, bo zgodę na płoszenie łownych
gatunków ptaków (np. wspomnianych wcześniej gęsi) wydaje marszałek województwa. Musi więc mieć właściwe rozeznanie, gdzie złożyć stosowny wniosek.
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przynajmniej w części mogli otrzymać rekompensatę za wyrządzone przez nie
straty. Oszacowanie szkody i udowodnienie, że została ona wyrządzona przez

