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PRZEPISY. Rejestracja egzotycznych gatunków ptaków

Papuga zawsze druga
Dla gospodarstw rolnych zajmu-

jących się produkcją zwierzęcą 

lub roślinną obecność ozdobnych 

czy egzotycznych zwierząt jest 

sprawą drugorzędną. Inaczej 

jest w przypadku gospodarstw 

agroturystycznych. Kolorowy, 

krzykliwy ptak przyciąga uwa-

gę, wzbudza zainteresowanie 

letników i nierzadko przyciąga 

turystów, którzy taki okaz chcą 

zobaczyć.

Ptaki egzotyczne i  ozdobne od za-
wsze były chętnie utrzymywane 
w  gospodarstwach domowych. Do-
ceniane były nie tylko ze względu 
na  swój wygląd i  fakt, że  stanowiły 
ozdobę, ale wiele z nich było towarzy-
szami ludzi, umilały czas, a w przy- 
padku starszych osób niwelowały po-
czucie osamotnienia. 

Dzisiaj kolorowe ptaki są nie tylko 
towarzyszami domowników, ale czę-
sto dodatkową atrakcją w przydomo-
wych zoo czy gospodarstwach agro-
turystycznych.

Bażanty, czaple, kanarki
Najczęściej w  domowych zagrodach 
możemy spotkać ptaki z  rodziny 
bażantowatych, kaczkowatych, cza-
plowatych, bocianowatych, gołębio-

watych, szpakowatych czy sokoło-
watych. Ale wśród nich także papugi 
czy kanarki.
Większość ptaków ozdobnych pod-
lega rejestracji i  jest to związane 
z  obowiązującą w  Polsce konwen-
cją CITES. Część zwierząt, jeśli nie 
podlega rejestracji, podlega ochronie 
i  jest to związane ze szczególnymi 
przepisami dotyczącymi traktowania 
takich zwierząt i utrzymywania ich.

Papuga w rejestrze
Przed rozpoczęciem hodowli warto 
zapoznać się z  listą zwierząt podle-
gających rejestracji. Lista taka sta-
nowi załącznik A i B do Rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 318/2008  
z 31 marca 2008 r. zmieniającego roz-
porządzenie Rady (WE) nr 338/97.
Można również skontaktować się 
z  Polską Federacją Ornitologicz-
ną i  uzyskać informacje potrzebne 
do zarejestrowania zwierzęcia.
Jest to niezwykle ważne nie tylko  
ze względu na konieczność stosowa-
nia przepisów prawa, ale również ze 
względu na fakt, że sprzedaż, kupno, 
oferowanie do  sprzedaży, czy chęć 
zakupu zwierząt niezarejestrowanych 
i  nie posiadających dokumentów 
świadczących o ich pochodzeniu jest 
zagrożone nawet karą pozbawienia 
wolności.

Zasady rejestracji
W chwili obecnej w Polsce rejestracji 
podlegają wszystkie ptaki wymie-
nione załącznikach A i B w Rozpo-
rządzeniu Rady (WE) nr 318/2008 
z 31 marca 2008 r. zmieniające roz-
porządzenie Rady (WE) nr 338/97 
w sprawie ochrony gatunków dzikiej 
fauny i 6ory w drodze regulacji han-
dlu nimi.
Rejestracji podlegają także osobni-
ki będące mieszańcami międzyga-
tunkowymi, jeśli wśród przodków 
do  pięciu pokoleń wstecz choć raz 
pojawił się osobnik z gatunku wpisa-
nego do jednego z tych załączników.

Zwierzę w starostwie
Do rejestracji zobowiązany jest każ-
dy posiadacz zwierzęcia znajdującego 
się w na liście w wymieniowych za-
łącznikach. Należy pamiętać, że pod 
pojęciem posiadacz mieści się każda 
osoba, która posiada tytuł prawny 
do  władania zwierzęciem (najemca, 
użytkownik).
Zwierzę należy zgłosić w  starostwie 
odpowiednim do  miejsca zamiesz-
kania, w  terminie 14 dni od wejścia 
w  posiadanie zwierzęcia (czy wwie-
zienia go do kraju). Jeśli zwierzę pad-
nie, mamy tyle samo czasu na poin-
formowanie o  jego śmierci i  wykre-
ślenie z rejestru.

Urodzone w Polsce
Rejestracji podlegają również 
wszystkie zwierzęta z listy urodzone 
w Polsce. Ponieważ biologia niektó-
rych gatunków ptaków nie pozwala 
na określenie liczby zwierząt (niektó-
re ptaki muszą przez kilka dni pozo-
stać w kryjówce lub jako pisklęta są 
ukrywane i  chronione przez rodzi-
ców), dopuszczone jest wnioskowa-
nie o przywrócenie terminu rejestra-
cji, jednak aby taki wniosek został 
uznany, należy go dobrze uargumen-
tować (np. szczegółowymi informa-
cjami dotyczącymi biologii i rozrodu 
danego zwierzęcia).Ibis szkarłatnyMyszołów zwyczajny
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Dokumenty, dokumenty
Jeśli ptak został sprowadzony z  za-
granicy i  chcemy go zarejestrować 
w  Polsce, konieczne jest posiadanie 
dokumentów potwierdzających jego 
pochodzenie (przede wszystkim  
legalną drogę nabycia).
Dokumentów potwierdzających le-
galność nabycia zwierzęcia jest wiele, 
nie ma tu ujednoliconych przepisów, 
wszystkie sprawy są rozpatrywane 
indywidualnie. Dokumentami takimi 
nie są na pewno faktury, rachunki czy 
umowy kupna-sprzedaży.
Na wniosku rejestracyjnym można 
wpisać kilka zwierząt. Opłata reje-
stracyjna dotyczy wniosku nie liczby 
zwierząt. Obecnie wynosi ona 26 zł. 
Po  wpisaniu do  rejestru właściciel 
zwierzęcia otrzymuje zaświadczenie.

Niedopełnienie obowiązku rejestra-
cji podlega sankcjom. Zgodnie z art. 
127 pkt 3 oraz 129 pkt 1 i  2 usta-
wy o ochronie przyrody, kto umyśl-
nie nie zgłasza do rejestru, o którym 
mowa w  art. 64 ust. 1, posiadanych 
lub hodowanych zwierząt, popełnia 
wykroczenie i podlega karze aresztu 
albo grzywny.

Unikalny znaczek
Zgodnie z Rozporządzeniem Komi-
sji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 
2006 r. ustanawiające przepisy wy-
konawcze do  rozporządzenia Rady 
(WE) nr 338/97 w sprawie ochrony 
gatunków dzikiej fauny i 9ory w dro-
dze regulacji handlu nimi, aby uzy-
skać pozwolenia (importowe, ekspor-
towe dla różnych gatunków lub rożne 

świadectwa), konieczne jest unikalne 
oznakowanie zwierzęcia.
Oznakowanie jest konieczne do po-
twierdzenia legalności związanej 
z handlem zwierzętami, ale również 
zapobiega nadużyciom, jak choćby 
wielokrotne wykorzystywanie tych 
samych dokumentów dla różnych 
zwierząt.

Zaobrączkowani
W przypadku żywych ptaków taką 
formą oznakowania jest zamknięta 
obrączka. Obrączka taka ma unika-
towy znak oraz jest zamykana bezsz-
wowo.
Należy dokładnie obejrzeć taką ob-
rączkę, czy nie została naruszona, 
przerwana i  ponownie zaspawana. 
Obrączka jest zakładana młodym 
ptakom w  takim rozmiarze, aby nie 
przeszkadzała zwierzęciu, nie spra-
wiała bólu i nie uszkodziła ciała pod-
czas jego wzrostu.

Zanim wejdziemy w  posiadanie 
egzotycznego lub ozdobnego pta-
ka, sprawdźmy koniecznie, czy nie 
podlega konieczności rejestracji  

(zał. A  i B Rozporządzenia Rady 
(WE) NR 318/2008 z  31 marca 
2008 r.) lub czy nie jest chroniony 
(lista będąca częścią Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z 6 październi-
ka 2014 r. w sprawie ochrony gatun-
kowej zwierząt).

Rejestracji podlegają wszystkie pa-
pugi z wyjątkiem: Agapornis roseicollis 
(nierozłączka czerwonoczelna), Me-
lopsittacus undulatus (papużka falista), 
Nymphicus hollandicus (nimfa), Psitta-
cula krameri (aleksandretta obrożna).
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Tabela 1. Wybrane gatunki zwierząt podlegające obowiązkowi rejestracji

Nazwa łacińska Nazwa polska

Anas laysanensis Krzyżówka białooka

Anas oustaleti Krzyżówka mariańska

Cairina scutulata Piżmówka malajska

Cygnus melancoryphus Łabędź czarnoszyi

Larus relictus Mewa reliktowa

Ardea alba Czapla biała

Ciconia nigra Bocian czarny

Eudocimus ruber Ibis szkarłatny

Columba livia Gołąb skalny

Streptopelia turtur Turkawka

Accipiter gentilis Jastrząb gołębiarz

Aquila adalberti Orzeł iberyjski

Buteo buteo Myszołów zwyczajny

Haliaeetus spp. Bielik

Falco araeus Pustułka seszelska

Falco eleonorae Sokół skalny

Falco peregrinus Sokół wędrowny

Catreus wallichii Bażant himalajski

Pavo muticus Paw złoty

Syrmaticus ellioti Bażant kasztanowaty

Gruidae spp. Żuraw

Gracula religiosa Gwarek

Bocian czarny


