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05-B20 Piastów

W związku z Państwa pismem z dnia 24 czerwca 2010 r., przekazanym

pismem Ministerstwa Środowiska z dnia 5 |ipca 2010 r., znak.. DoPpn-0520-

1l3153oh0rrP, w sprawie wydania opinii dotyczącej stosowania odstraszaczy

ptaków w postaci kolcóW, Departament ochrony Przyrody uprzejmie przekazuje

poniższe informacje.

odstraszacze w postaci ko|ców nie stanowią niebezpieczeństwa d|a ptaków,

gdyż pod|atujący ptak widząc zamontowane ko|ce rezygnuje z siadania na nich

i od|atuje w inne miejsce. Montaz tych urządzeń nie wymaga więc zezwo|enia

Genera|nego Dyrektora ochrony Środowiska, gdyż nie jest wymieniony jako

czynność zakazana w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

z2009r. Nr 151, poz. 1220zpóżn.zm.)'

odnośnie odstraszaczy w postaci ko|ców pozytywnie wypowiedziała się

Państwowa Rada ochrony Przyrody, która jest organem doradczym Ministra

Środowiska.

W sporadycznych przypadkach, gdy ptak jest w złej kondyĄi fizycznĄ

(wycieńczony |ub chory), odstraszacze w postaci ko|cÓw faktycznie mogą

powodować zranienia. Takie skrajne sytuacje nie Świadczą jednak o tym, że ko|ce

stanowią zagrozenie dla zdrowych ptaków.

W związku z poryŻszym, stosowanie tego typu zabezpieczeń nie powinno

budzić w spoteczeństwie wątp|iwości etycznych, gdyż nie ko|iduje z wymogami

przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Ponadto uprzejmie informujemy, że Depańament pozytywnie zaopiniował
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umieszczanie na powierzchniach płaskich odstraszaczy W postaci ko|ców

skierowanych ku górze' Faktem jest, ze nieodpowiedni montaż ko|ców m.in.

skierowanych w dół |ub w bok' których ce|em jest np. zapobiezenie zakładaniu

gniazd przez jaskółki, może spowodować utratę |egów |ub śmieró pisk|ąt

pozostawionych bez opieki rodziców w przypadku, kiedy gniazdo mimo wszystko

zostanie wybudowane w sąsiedztwie ko|ców. Taki montaż urządzenia możze

doprowadzić równiez do zranienia ptaków dorosłych próbujących dostac się

do gniazda, w sytuacji jeś|i ko|ce zostały zamontowane już. po załoileniu gniazda

przez ptaki.

Dziattania takie (nieprawidłowy montaż ko|ców jak w ww. przypadku) naruszają

ań. 52 ust. 1 pkt 1 ww' ustawy, gdyŻ w stosunku do dziko występujących zwie|ząt

objętych ochroną zabrania się ich umyślnego oka|eczania. W związku z poryŻszym

na|eŻy przyjąć, że nieprawidłowe montowanie odstraszaczy stanowi łamanie

przepisÓw ustawy o ochronie przyrody '

Jednocześnie informuję, że obecnie na rynku dostępna jest nowa generacja

ko|ców z zabezpieczonvmi ostrvmi końcówkami (np. za pomocą nakładek gumowych

bądŹ si|ikonowych)' które całkowicie wyk|uczĄązranienie ptaków. W wypadku, kiedy

istnieje moż|iwość wyboru pomiędzy ko|cami z zabezpieczonymi końcówkami

a ko|cami ,,standardowymi,,, na|eżałoby za|ecać używanie pierwszego typu

urzadzenia.
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