
 

                                                                                               

07-10-2013 

Ciąg dalszy sprawy Bruzdy. 

Jest decyzja Czarnogórskich Parków Narodowych  w sprawie 

zastrzelonego w Czarnogórze orlika grubodziobego znad Biebrzy. 
Dyrektor Parku Narodowego Jezioro Szkoderskie Goran Škatarić  

został ukarany jednorazowym obniżeniem miesięcznej pensji        
o 10% (co daje równowartość ok. 100 Euro). 

Opracowała: Anna Pilarska, Ptaki Polskie 

 

Jest to decyzja, którą  - po 8 miesiącach od seminarium w Podgoricy - wydały 

Czarnogórskie Parki Narodowe, organizacja zrzeszająca i nadzorująca wszystkie Parki 

Narodowe tego kraju. 

Przypomnijmy, iż w listopadzie 2012 Bruzda,  jeden z biebrzańskich orlików 

grubodziobych – wyposażony w nadajnik satelitarny w ramach projektu ORLIK PTAK 

JAKICH MAŁO – został zastrzelony w Czarnogórze na granicy Parku Narodowego Jezioro 

Szkoderskie. Zranionego, ale wciąż żywego ptaka przyniesiono dyrektorowi parku, który 

nie udzielając pomocy zwierzęciu, zdjął nadajnik i udał się z nim na policję, biorąc 

zamontowany na plecach ptaka nadajnik za urządzenie szpiegowskie.  Wiemy o tym 

dzięki ornitologowi Mihailo Jovicevicowi, który przekazał nam te informacje. Całą 

interwencję zainicjował Paweł  Mirski  z Komitetu Ochrony Orłów, który bada wędrówki 

orlików grubodziobych z nadajnikami w ramach projektu ORLIK PTAK JAKICH MAŁO.  W 

listopadzie zeszłego roku, zaniepokojony dziwnym przemieszczaniem się ptaka, 

skontaktował się natychmiast z czarnogórskimi ornitologami. Dzięki szczegółowym 

danym wysyłanym przez nadajnik, bardzo szybko udało się trafić do dyrektora parku. 

Szczegóły całego zajścia zostały opisane na naszej stronie www.orlikgrubodzioby.org.pl  

(TUTAJ)  

 

W następstwie tych wydarzeń, w kwietniu, w Podgoricy odbyło się międzynarodowe 

seminarium dotyczące ochrony ptaków migrujących przez kraje basenu morza 

Śródziemnego. Obecny był tam również zespół projektu ORLIK PTAK JAKICH MAŁO. 

Relacja z  seminarium na stronie www.orlikgrubodzioby.org.pl, w zakładce Aktualności. 

(TUTAJ)  

 

Jak podała gazeta Vijesti w artykule z dnia 25.09.2013, oficjalnym powodem ukarania 

dyrektora Gorana Škatarića jest niedopełnienie formalności przez niezgłoszenie faktu 

postrzelenia i znalezienia orlika w specjalnym rejestrze tego typu wypadków, 

prowadzonym przez Park.  

 

Współpracujący w tej sprawie z polskimi ornitologami Darko Saveljic z Centrum Badań i 

Ochrony Ptaków w Czarnogórze, w komentarzu do decyzji stwierdził, iż jest to niestety 

wyraźny sygnał zachęty dla kłusowników i myśliwych, którzy mogą bezkarnie strzelać do 

ptaków ponieważ – jak widać – prawo w Czarnogórze nie działa. Co więcej – dodał – w 

oficjalnym raporcie przedakcesyjnym, poprzedzającym przystąpienie Czarnogóry do Unii 

Europejskiej, wyraźnie zwracano uwagę na brak regulacji prawnych dotyczących 

nielegalnych polowań, szczególnie w obszarach chronionych kraju.  

Raport ma już dwa lata. Jak widać nic w tej sprawie się nie zmieniło.  

http://www.nparkovi.me/sajt/
http://orlikgrubodzioby.org.pl/artykul/orlik-bruzda-zastrzelony-w-czarnogorze
http://orlikgrubodzioby.org.pl/artykul/seminarium-w-podgoricy-poczatkiem-miedzynarodowej-wspolpracy-na-rzecz-ochrony-ptakow-szponiastych
http://www.vijesti.me/vijesti/kaznjen-skataric-za-bruzdinu-smrt-10-odsto-plate-clanak-151237
http://www.birdwatchingmn.org/
http://www.birdwatchingmn.org/


 

                                                                                               

 

 

Grzegorz Maciorowski – koordynator naukowy projektu ORLIK PTAK JAKICH MAŁO – 

skomentował, iż jakakolwiek kara w tym przypadku spowoduje jedynie efekt przeciwny 

do pożądanego.  

Zaznaczył, iż jedynie  edukacja i uświadamianie o znaczeniu i przestrzeganiu zasad 

ochrony przyrody w Czarnogórskich Parkach Narodowych w ochronie migrujących ptaków 

może przynieść jakąkolwiek poprawę i zmianę zachowania, czy postaw społeczności. 

Ukaranie dyrektora parku  – jak dodaje Grzegorz Maciorowski – może jedynie 

spowodować ukrycie ptaka i zatajenie całego zdarzenia (w obawie przed karą),  

następnym razem. Dodaje również, że Czarnogórskie służby powinny ze szczególną 

bezwzględnością ścigać i karać ludzi, którzy nielegalnie strzelają do migrujących ptaków i 

przyczyniają się do tępienia tak rzadkich gatunków jak orlik grubodzioby. Zadaje również 

pytanie jakie konkretne działania w przyszłości prowadzić chcą służby ochrony przyrody 

(a zwłaszcza administracja Parków Narodowych) w tym kraju w celu powstrzymania tego 

zjawiska. To właśnie od tej konkretnej postawy może zależeć życie tysięcy migrujących i 

zimujących w Czarnogórze ptaków.  

 

W komentarzu do swojej decyzji, Dyrektor Czarnogórskich Parków Narodowych, Zoran 

Mrdak, potwierdził, iż sąd dyscyplinarny Czarnogórskich Parków Narodowych ukarał 

Gorana Skatarica jednorazową karą w wysokości 10 % miesięcznej pensji z powodu 

niedopełnienia formalności oraz niezgłoszenia sprawy postrzelonego ptaka odpowiednim 

organom instytucji Czarnogórskich Parków Narodowych.   

Zoran Mrdak podkreślił, iż sprawa ta jest dowodem na to, jak ważna jest wiedza i 

świadomość osób zarządzających parkami narodowymi Czarnogóry. Instytucja 

Czarnogórskich Parków Narodowych potępia wszelkie akty zagrażające życiu dzikich 

zwierząt, w szczególności zaś nielegalną działalność kłusowników. 

Co więcej, instytucja ta przypomina wciąż mieszkańcom Czarnogóry o tym, iż bogactwo 

przyrody to ich wspólne dobro, za które też każdy ponosi odpowiedzialność nie tylko 

wobec prawa krajowego, ale również przed Unią Europejską. 

 

Pełny tekst oświadczenia dyrektora Zorana Mrdaka: 

 

After being informed from the Montenegrin printed media ND "Vijesti" (8th of December 2012), 
Public Enterprise for National Parks of Montenegro has undertaken activities to review the facts in 

relation to the protected bird species that was shot on Skadar Lake. 

 

From the director of organizational unit Skadar Lake National Park there were requested and 
obtained the information about this case.  

 

Upon review of the measures and actions taken by the director of the organizational unit National 
Park Skadar Lake, by the Decision of the Director of Public Enterprise for National Parks No. 03-

1862 from 19th December of 2012, it was initiated the Disciplinary action against the director of 
the Organisational unit Goran Skataric with the aim to determine his disciplinary responsibilities.  

The authorized disciplinary body of the Public Enterprise of National parks of Montenegro, on 20th 

September of 2013, for breaching the duties, defined the fine in the amount of 10 percent of the 
salary for one month of the director of Skadar Lake National Park Goran Škatarić.  



 

                                                                                               

This director as a responsible person, in accordance with his permission and responsibilities, did not 
take all necessary steps and actions in the aim of recording the case in the official acts in 
connection with the care of the protected bird species, processing the case and informing the 
Management of the National Parks of Montenegro on time with it. 

 

This case has pointed to us, among other things, that managers and all employees within the 
Public Enterprise National Parks of Montenegro, must possess the knowledge and skills recognized 

in the modern world, in order to develop the Montenegrin national parks on the way and in the 
direction it is expected from us by both the state and its citizens.  

We also emphasize that the Public Enterprise for National Parks of Montenegro after this 
unfortunate case, and in our later statements, strongly condemns any form of threat of any faunal 

species, and especially condemns inappropriate, unscrupulous and illegal activities of poachers.  

Also, the National Parks constantly call on the conscience of the Montenegrin citizens that protected 
natural resources belong to each of us and that is why we have to treat that areas in a responsible 

way. That, primarily, binds us by the domestic laws as well as by the directives of the European 
Union. 

 

 

 

 

 


