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EKOSYGNAŁY

Zakaz zbioru ślimaków

13.02.2008 06:23

Posłuchaj

Koniec zbierania ślimaków winniczków w Wielkopolsce. Przynajmniej na dwa lata. Taką
decyzję podjął wojewoda po zapoznaniu się z wynikami badań specjalistów, którzy
poinformowali o zagrożeniu istnienia tego gatunku w tym regionie Polski.

Jerzy Ptaszyk - Wojewódzki Konserwator Przyrody: - W wielu miejscach, gdzie jest nagromadzenie
osobników tego gatunku, zaburzona została struktura wiekowa. Z tego powodu jednym z wniosków
ekspertyzy była sugestia, żeby na dwa, a nawet trzy lata, cały teren województwa wielkopolskiego
wyłączyć z eksploatacji, tej gospodarczej, co powinno umożliwić odbudowanie się struktury wiekowej
tego gatunku.

Wojewódzki Konserwator Przyrody  poinformował o nieudzieleniu zgody na zbieranie
winniczków dwunastu przedsiębiorców, którzy starali się o takie pozwolenie w 2008 roku.
Roman Marach -- prezes Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Łubnicy - liczy straty z
powodu zmniejszenia eksportu do Francji.

Roman Marach: - W naszym przypadku o jakieś 20% będzie mniejszy skup, o tyle będzie mniej pracy i o
tyle będzie mniej pieniędzy.

Na razie firma straci 20%. Jednak, jak zastrzega prezes Marach, nie ma żadnych
gwarancji, że w kolejnych latach straty nie będą wyższe.

Roman Marach: - Jeżeli inne województwa pójdą tym śladem, to możemy stanąć któregoś dnia, że nie
będziemy mieli co przetwarzać.

Firma liczy straty, ale jak mówi jej szef, jakoś sobie poradzi, przynajmniej w tym roku.
Jednak dla wielkopolskich zbieraczy ślimaków nadchodzą ciężkie czasy. Ludzie zarabiali w
ten sposób od kilkudziesięciu do nawet ponad stu złotych dziennie. Tylko dla firmy z
Łubnicy, jak mówi członek zarządu Krzysztof Żychliński, zbierała prawie cała Wielkopolska.

Krzysztof Żychliński: - Tereny zlokalizowane wokół Leszna, wokół Ostrowa, Kalisza, Konina i tereny
wokół Międzychodu.

Prezes Roman Marach wybrał się do Poznania na spotkanie z wicewojewodą. Co ustalono?
Rzecznik prasowy Roman Łukawski przyznał, że rzeczywiście przed podjęciem decyzji o
zakazie zbierania winniczków, wojewoda nie pytał przedsiębiorców o zdanie.

Roman Łukawski: - Do tej pory przy tych postępowaniach nigdy nie były prowadzone takie konsultacje,
nie są one wymagane prawem i nie było takiego obyczaju.

Decyzję podjęto po raporcie przygotowanym przez specjalistów.

Roman Łukawski: - Będzie konieczne zebranie grupy osób zainteresowanych tym zagadnieniem i tu
chodzi nie tylko o przedsiębiorców, ale także o ekspertów malakologów oraz o Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody, żeby przedyskutować możliwości gospodarczego wykorzystania winniczka przy
maksymalnym zachowaniu warunków jego ochrony.

Krótko mówiąc, cofnięcia decyzji wojewody nie będzie. Jest jednak duża nadzieja na to, że
przy współpracy wszystkich zainteresowanych stron, w przyszłości podobne zakazy nie
będą wprowadzane.

Z Poznania Krzysztof Sadowski. 
Być może takie zakazy nie będą już potrzebne, bo zabraknie ślimaków w Wielkopolsce. A
wtedy przedsiębiorcy, a szczególnie ich klienci, obejdą się smakiem. Szkoda, że dzieci znać
je będą tylko z książek.  
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