Warszawa, 11.06.2018 r.

MONIKA WIELICHOWSKA
POSEŁ NA SEJM RP

Szanowny Pan
HENRYK KOWALCZYK
Minister Środowiska

INTERPELACJA
w sprawie: śmierci siedmiu fok w ciągu kilku ostatnich dni
Szanowny Panie Ministrze,
w ostatnich dniach morze wyrzuciło na plaże Zatoki Gdańskiej
siedem martwych fok. Dwie z nich miały przywiązane do szyi cegły, jedna z fok miała zmiażdżoną głowę,
kolejna rozcięty brzuch, innej ciało było owinięte linką. Obrażenia takie mogą dowodzić, że ktoś celowo
skrzywdził foki.
Według szacunków Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu – w ciągu
ostatnich 20 lat odnotowano tylko trzy przypadki celowo zabitych zwierząt, były to dwie foki i jeden
morświn. Tymczasem tylko w ciągu kilku ostatnich dni zginęło aż siedem zwierząt.
Foki są naturalnym elementem bałtyckiego ekosystemu. Dziś należą do gatunków zagrożonych.
Populacja fok szarych w Polsce drastycznie się zmniejsza. Pod koniec XIX w. w Bałtyku było ich 100 tys.
Dziś już tylko ok. 30 tys.
Intensywny rozwój turystyki wypiera foki z ich tradycyjnych siedlisk. Młode osobniki często są ofiarami
przyłowów i giną już kilka tygodni po urodzeniu.

Panie Ministrze,
1. Jakie konkretne działania podejmuje Pański resort, aby zapewnić bezpieczeństwo fokom?
2. Jakie prewencyjne działania podejmie Pan Minister, aby zapobiec agresji wobec fok?
3. Czy w ramach tych działań mieści się zabezpieczenie fok przed ewentualną agresją ze strony
środowisk naturalnie skonfliktowanych z tym gatunkiem oraz zwyrodnialców, którzy mogą być
zachęcani nieodpowiedzialnymi wypowiedziami niektórych polityków?
4. Jakie działania podjął resort, aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne za śmierć zwierząt? Czy
podjął Pan współpracę z organami ścigania działającymi na rzecz ustalenia sprawców? Ich wykrycie i
przykładne ukaranie może zmniejszyć klimat przyzwolenia na akty bestialstwa i ograniczyć skutki
nieodpowiedzialnych zachowań niektórych polityków.
5. Czy resort wspólnie z Ministerstwem Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad
powołaniem wspólnego zespołu eksperckiego, którego zadaniem będzie wypracowanie systemowych
rozwiązań dotyczących szkód powodowanych w połowach? Kiedy ruszą prace zespołu?

6. Jakie działania zamierza podjąć resort środowiska, aby rozwiązać konflikt dotyczący rybołówstwa,
które nie godzi się z tym, że foki jedzą ryby i korzystają także z tych, uwięzionych w rybackich sieciach?
7. Czy resort opracuje alternatywne narzędzia połowowe, zmodyfikuje te już używane, lub przygotuje
nowe, idąc przykładem innych krajów nad Bałtykiem, gdzie fok jest wiele więcej niż u nas?
8. Czy zamierza Pan przeprowadzić akcję służącą poinformowaniu opinii publicznej o znaczeniu
ochrony zwierząt zamieszkujących morze bałtyckie dla zachowania jego ekosystemu, naszych
zobowiązaniach
międzynarodowych,
możliwościach
rekompensowania
strat
rybakom
poszkodowanym w wyniku aktywności fok oraz o wysokich karach grożących zwyrodnialcom?
9. Czy przewiduje Pan inne działania o charakterze prewencyjnym służące zapobieganiu przed agresją
skierowaną w stosunku do tego gatunku?

Z wyrazami szacunku
Monika Wielichowska
Poseł na Sejm RP
oraz grupa posłów
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MONIKA WIELICHOWSKA
POSEŁ NA SEJM RP

Szanowny Pan
MAREK GRÓBARCZYK
Minister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

INTERPELACJA
w sprawie: śmierci siedmiu fok w ciągu kilku ostatnich dni
Szanowny Panie Ministrze,
w ostatnich dniach morze wyrzuciło na plaże Zatoki Gdańskiej
siedem martwych fok. Dwie z nich miały przywiązane do szyi cegły, jedna z fok miała zmiażdżoną głowę,
kolejna rozcięty brzuch, innej ciało było owinięte linką. Obrażenia takie mogą dowodzić, że ktoś celowo
skrzywdził foki.
Według szacunków Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu –
w ciągu ostatnich 20 lat odnotowano tylko trzy przypadki celowo zabitych zwierząt, były to dwie foki i
jeden morświn. Tymczasem tylko w ciągu kilku ostatnich dni zginęło aż siedem zwierząt.
Foki są naturalnym elementem bałtyckiego ekosystemu. Dziś należą do gatunków
zagrożonych. Populacja fok szarych w Polsce drastycznie się zmniejsza. Pod koniec XIX w. w Bałtyku
było ich 100 tys. Dziś już tylko ok. 30 tys.
Intensywny rozwój turystyki wypiera foki z ich tradycyjnych siedlisk. Młode osobniki często są
ofiarami przyłowów i giną już kilka tygodni po urodzeniu.
Panie Ministrze,
1. Od 2014 r. resort ma do dyspozycji 4 mln euro na wypłatę odszkodowań dla rybaków za straty
spowodowane przez foki. Ile wniosków o odszkodowanie wpłynęło do resortu i ile odszkodowań
zostało wypłaconych?
2. Jakie działania zamierza podjąć resort, aby rozwiązać konflikt dotyczący rybołówstwa, które nie godzi
się z tym, że foki jedzą ryby i korzystają także z tych, uwięzionych w rybackich sieciach?
3. Czy resort opracuje alternatywne narzędzia połowowe, zmodyfikuje te już używane, lub przygotuje
nowe, idąc przykładem innych krajów nad Bałtykiem, gdzie fok jest wiele więcej niż u nas?
4. Czy zamierza Pan przeprowadzić akcję służącą poinformowaniu opinii publicznej o możliwościach
rekompensowania strat rybakom poszkodowanym w wyniku aktywności fok?
5. Czy resort wspólnie z Ministerstwem Środowiska pracuje nad powołaniem wspólnego zespołu
eksperckiego, którego zadaniem będzie wypracowanie systemowych rozwiązań dotyczących szkód
powodowanych w połowach? Kiedy ruszą prace zespołu?
Z wyrazami szacunku
Monika Wielichowska
Poseł na Sejm RP
oraz grupa posłów

