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1.!Wstęp.!!
!

Gdy!wzrasta!ilość!zwierząt!!jakiegoś!gatunku!mającego!kopyta,!pióra,!albo!kły!!

i! pazury! –! myśliwi! zaraz! chcą! je! zabijać.! Kiedy! tylko! populacja! gatunku! tradycyjnie!

uznawanego!za!„łowny”!cofnie!się!trochę!znad!przepaści!i!nie!grozi!jej!już!wyginięcie!–!

myśliwi! niezwłocznie! chwytają! za! strzelby,! żeby! znowu! zaprowadzić! „porządek”.! Tak!

działo!się!w!2014!roku!z!łosiami.!!Podobne!zapędy!obserwujemy!obecnie!w!stosunku!do!

bobrów,! czy!wilków.! Kiedy!w! roku! 2000! prof.! Andrzej! Bereszyński! publikował! swoją!

monografię!o!dropiu,!pisał!„Warto!pamiętać,!że!przed!II!wojną!światową!żyło!u!nas!tyle!

dropi,! ile! jest!obecnie!wilków!w!Polsce.!Wystarczyło!60! lat,!by!drop!zniknął!z!kolekcji!

ptaków!ziem!polskich.”!Od!roku!2000!przybyło!nam!może!100h150!wilków.!To!wystarh

cza,!by!znów!pojawiały!się!sugestie!odstrzału.!!

Współczesne!polowanie!u!coraz!większej!liczby!ludzi!budzi!niezgodę!i!protest.!

Szczególnie!polowania!na!nęciskach,!strzelanie!przez!okienka!ambon!kojarzące!się!jakoś!

ze! skrytobójstwem,!polowania! zbiorowe! tak!głęboko!naruszające!ekosystem,! zabijanie!

samców!w!czasie!godów!i!trofeistyka,!polowania!na!ptaki,!w!tym!polowania!na!hodowh

lane!bażanty!i!kuropatwy,!które!naszym!zdaniem!kojarzą!się!ze!zwykłym!morderstwem.!

Protest!przyrodników!budzi!również!dokarmianie!zwierząt.!Przecież!w! lesie!przez!mih

liony! lat!nie!było!takiej!karmy,! jaką!w!ciągu!ostatnich!kilkudziesięciu! lat!dożywiane!są!

zwierzęta.! To! jest! nienaturalne! i! źle! służy! przyrodzie.!W!Niemczech! jest! zakaz! dokarh

miania!zwierząt!płodami!rolnymi.!!

Czas! przestać! wymachiwać! sztandarem! z! napisem! „szkody! i! dokarmianie”! h!!

to! tylko! chorągiewka.! Podejście! do! szkód! w! rolnictwie! powinno! przejść! gruntowną!

przemianę.! Wciąż! nie! ma! twórczej! myśli,! jak! mądrze! ograniczyć! dostęp! zwierząt!!

do!upraw!rolnych.!Jak!poradzić!sobie!z!uprawami!leśnymi!bez!grodzeń?!Wielkie!dokarh

mianie,!głównie!na!nęciskach(!)!i!swobodny!dostęp!do!upraw!rolnych!oraz!praktyka!odh

strzałów!stabilizacyjnych!i!redukcyjnych,!przekłada!się!na!wzrost!liczebności!niektórych!

gatunków!z!listy!zwierząt!łownych.!Jest!co!zabijać,!a!o!to!przecież!w!łowiectwie!głównie!

chodzi.!Kto!z!myśliwych!twierdzi!inaczej!–!niech!idzie!do!lasu!bez!karabinu.!Zawsze!na!

styku!zwierzęta!–! ludzie!dochodzić!będzie!do!konfliktów! jakichś! interesów.!Ale!zachoh

wajmy!proporcje,!popatrzmy!na!to,!jak!wyglądają!straty!po!naszej!ludzkiej!stronie!a!jak!

po!tamtej,!zwierzęcej.!Za!zjedzenie!kartofla!na!polu!–!kula!w!łeb!!Za!zjedzenie!kartofla!na!

nęcisku!–!kula!w!serce!!!

Z!punktu!widzenia!autorów!tego!rozdziału,!ważne!są!też!negatywne!oddziałyh

wania!po! stronie! ludzkiej!w! innym!wymiarze.! Jakże! to! trudny!dla! człowieka! los! i! jego!



!
!
3!

skutki:!wciąż! i!wciąż!zabijać.!Uśmiercanie! to!najwyższa! forma!przemocy! ! jakiej!się!doh

puszczamy!–!na!tej!skali!nie!można!posunąć!się!już!dalej.!Tej!przemocy!nie!musi!być!aż!

tyle.! Jako! ludzie! jesteśmy!niesłychanie! inteligentni,! zmyślni,! twórczy.! Szukajmy! innych!

dróg!współistnienia!z!naszymi!cudnymi!sąsiadami!na!Ziemi!–!istotami!zwierzęcymi.!

!

2.!Humanitaryzm!a!etyka!myśliwska!

!

Jakiś! czas! temu!myśliwi! z! Puszczy! Białowieskiej! starali! się! o! pozwolenie! na!

dobijanie!rannych!zwierząt!w!rezerwatach.!Chodziło! im!o! to,!że!gdy!strzelają!do!zwieh

rzęcia!w!pobliżu!rezerwatu,!wcale!nie!tak!rzadko!zdarza!się,! iż!zwierzę!zostaje! jedynie!

ranne,!uchodzi!do!rezerwatu!i!tam!zalega.!Myśliwy,!który!zranił!to!zwierzę,!chciałby!na!

tym!chronionym!terenie!móc!odnaleźć!je!i!dobić.!Myśliwskie!przepisy!nakazują!mu!tak!

zwane!„dochodzenie!postrzałka”.!Znaczenie!ma!też!fakt,!że,!gdy!jest!to!samiec,!chodzi!o!

trofeum,!czasami!naprawdę!sporej!wartości,!a!i!mięso!zwierzęcia!ma!konkretną!wartość!

pieniężną,!którą!myśliwy!otrzymuje!po!sprzedaniu!do!skupu!ciała!zabitego!zwierzęcia.!!

!

!

!

!
!

Otulina!Parku!Narodowego!„Ujście!Warty”.!!
!
!
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Autorzy!pomysłu!polowania!w!rezerwatach!przywoływali!przy!tym!dwa!artyh

kuły!Ustawy!o!ochronie!zwierząt,!które,!zadaniem!myśliwych,!miały!być!podstawą!do!

udzielenia!takiego!zezwolenia:!

art.!5.!!!!Każde!zwierzę!wymaga!humanitarnego!traktowania.!
art.!6.1.!Nieuzasadnione!lub!niehumanitarne!zabijanie!zwierząt!oraz!znęcanie!

się!nad!nimi!jest!zabronione.!3!
!
Wnioskujący!myśliwi!cytowali!te!przepisy!najprawdopodobniej!w!dobrej!wieh

rze!i!w!zgodzie!ze!swoim!sumieniem.!Domyślać!się!można,!że!mają!w!swojej!świadomoh

ści!wyraźny!obraz!tego,!jak!powinno!wyglądać!humanitarne!traktowanie!zwierząt.!Mają!

przy!tym!potrzebę,!aby!postępować!w!zgodzie!z!tą!wizją,!opisaną!przez!zbiór!zasad!nah

zwanych!Etyką&myśliwską,!która!ujmuje!to!tak:!!

„20.!Myśliwy!dba!o!etyczny!stosunek!do!zwierzyny.!Poszukiwanie!rannej!zwieh

rzyny!myśliwy!uważa!za!swój!moralny!obowiązek,!a!odnalezioną!sztukę!dostrzeliwuje!w!

sposób!humanitarny”.!

Autorzy! przepisów! myśliwskiego! kodeksu! etycznego! nie! określają! swojego!

moralnego! stosunku! do! samego! zdarzenia! określanego! słowem:! „zabić”.! W! domyśle!

przyjęli,! że! zabicie! zwierzęcia! nie! jest! obarczone! stygmatem! „złe! –! dobre”.! Etyka!myh

śliwska! nie! zajmuje! się! ludzką! intencją:! „Chcę& zabić!”.&Nie! zajmuje! się! też! powodem:!

„Dlaczego&chcę&zabić?”.!Zajmuje!się!tylko!sposobem:!„Jak&zabić?”.!Szczegółowo!opisuje!jak!

„zabija!się!etycznie”,!a!myśliwy,!który!zabijając!konkretne!zwierzę!zmieści!się!w!zakreh

ślonych!przez!etykę!ramach,!uważa!się!za!„etycznego!myśliwego”.!!

Spójrzmy! na! to,! jak! ! ludzkie! ciało! i! umysł! zachowuje! się,! gdy! podejmujemy!

działanie:!„zabić!”!Wszystko!w!człowieku!jest!skupione,!czujne,!mięśnie!przygotowane,!

umysł! ześrodkowany!na!celu! jak! laser,!wzrasta! tętno! i! ciśnienie!krwi,!wydzielają! się! z!

nadnerczy!hormony!stresu,!powieki!przestają!mrugać,!pojawia!się!tunelowe!widzenie!w!

którym,!poza!celem,!cała!reszta!znika.!Cała!istota!skupiona!jest!na!jednym:!„zabić!”!!

Popatrzmy!teraz!na!to,!jak!się!czujemy,!gdy!postępujemy!etycznie,!humanitarh

nie…!Najlepiej!pokazać!to!na!przykładzie.!Wielu!myśliwych!doświadczyło!stanu,!w!któh

rym! z! jakichś! powodów! nie! pociągnęli! za! spust…,! darowali! życie.! Można! sobie!

przypomnieć,!jak!się!wtedy!czuli!–!takie!wydarzenia!są!raczej!rzadkie!i!mocno!zapamięh

tywane.! Bez! specjalnego! ryzyka!można! opisać,! że!większość!miała!wtedy! rozluźnione!

ciało!i!umysł,!serce!biło!spokojnie,!wypełniało!ich!ciepłe!i!nader!prawdziwe!w!tym!moh

mencie!poczucie!„bycia!dobrym”.!Pojawiał!się!miękki,!przyjazny!nastrój,!który!mógł!toh
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Ustawa!o!ochronie!zwierząt!od!tego!czasu!została!znowelizowana,!zmieniono!brzmienie!art.!
6.1!i!wprowadzono!art.!6.1a!o!treści!„Zabrania!się!znęcania!nad!zwierzętami”!
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warzyszyć!jeszcze!przez!wiele!dni,!ba,!lat!nawet.!Właśnie!w!taki!sposób!osoba!doświadh

cza!„humanitaryzmu”,!czyli!mówiąc!wprost!h!współczującego!serca.!!!!

!

!
Daniele!

!

Każdy,!kto!własnoręcznie!zabił! jakieś!zwierzę!czy!zwierzątko!wie!na!100%!o!

tym,!że!nie!da!się!zabijać&a!przy!tym!czuć!się!humanitarnie!–!to!jest!oszustwo.!!Zadajmy!

jednak!sobie!pytanie,!czy!człowieka!całkowicie!zmobilizowanego!do!dokonania!czynnoh

ści:!"zabić!”!można!określać!słowem:!„humanitarny?”!I!zadajmy!sobie!drugie!pytanie:!czy!

człowiek! ze! skupioną! na! chęci! zabicia! energią!może! jednocześnie! dokonywać! czynów!

humanitarnych?! Jest! to!możliwe! tylko!w! takim! przypadku,! gdy! jego! energia!w! jednej!

chwili!się!zmieni!i!nie!zabije!on!kolejnej!ofiary.!!

Daruje!jej!życie.!!

I!wtedy!można!mówić!o!tym,!że!miał!humanitarny!odruch.!Został!tu!spełniony!

bardzo!ważny!warunek:!cała!mobilizacja!i!stan!umysłu!zmieniły!się!z!postawy!„zabić!”!h!

na!całkiem!odmienną!postawę.!Ta!inna!postawa!ma!źródło!w!miękkim,!współczującym!

odruchu! serca:! „daruję! życie,! ocalam”.! I! tylko!w!przypadku! takiego!postępowania!moh

żemy!mówić!o!„humanitaryzmie”.!

W!myślistwie!wystarczyło! przesunąć! akcent! z! budzącego! lęk! dylematu:! „czy!

zabić?’!na!jego!techniczną!stronę:!„jak!zabić?”,!by!percepcja!całej!sytuacji!zmieniła!się.!W!

ten! sposób! ominięto! odpowiedzialność! za! szafowanie! śmiercią! h!zabić! wolno! i! można!

nawet!nie!zaprzątać!sobie!tym!głowy.!Cały!akcent!jest!położony!na!to,!by!zabić!w!okreh

ślony!sposób:!jeżeli!„zabijesz!!humanitarnie”!–!jesteś!w!porządku.!Z!opisanej!perspektyh

wy!pojęcie,!którym!posługuje!się!Etyka&myśliwska:! „zabić!etycznie,! zgodnie!z!zasadami!
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humanitaryzmu”,! jest! pozbawione! całkowicie! sensu! a! przy! tym! jest! wewnętrznie!

sprzeczne,!paradoksalne.!To!nie!działa.!Nie!ma!żadnej!możliwości,!aby! te!dwa!opisane!

powyżej!stany!psychofizyczne!współistniały! jednocześnie!–!są!skrajnie!spolaryzowane.!

Nie!da!się!być:!„etycznym!i!humanitarnym”!i!w!tej!samej!chwili!chcieć!„zabić”!!!

!

Albo!zabijam!h!albo!postępuję!humanitarnie.!Tak!wygląda!ten!prosty!wybór.!

W!cytowanym! fragmencie!Etyki&myśliwskiej!myśliwi! zajmują! się! zwierzęciem!

dopiero!wtedy,!gdy!zostaje!przez!nich!zranione!i!określają,!że!etyczne,!tu!rozumiane!jako!

„moralne”,!czyli!dobre,! jest!„dostrzelenie!sztuki!w!sposób!humanitarny”! .!W!Polsce!jest!

około! 100! tysięcy! myśliwych! oraz! pewna! liczba! ludzi,! która! podziela! ich! rozumienie!

humanitaryzmu!wyłożoną!na!łamach!Etyki&myśliwskiej.! !

Sądząc! po! sile! społecznego! oddźwięku!na! pojawiające! się! czasami! spektakuh

larnie! okrutne! znęcanie! się! nad! jakimś! zwierzęciem!ulubieńcem! czy! też! hodowlanym,!

pozostała!liczba!ludzi!skłania!się!do!prostego!rozumienia!tego,!czym!jest!niehumanitarh

ne!zadawanie!cierpienia!zwierzętom.!Każdy,!kto!ma!oczy!otwarte,!widzi!przecież,!że!ceh

lowe!zadanie!rany!jest!sprawieniem!skrajnego!cierpienia,!przed!którym!każdy!człowiek!i!

zwierzę! broni! się! z! wielkim! lękiem.! Po! przekroczeniu& „granicy! skóry”! są! porwane!

wnętrzności,! połamane! kości,! krwotok! i! kalectwo,! a! w! przypadku! kuli! myśliwskiej! –!

zwykle!śmierć.!!

Jeżeli! dzieje! się! tak! ze! zwierzęciem! w! wyniku! wypadku! drogowego,! ludzie!

próbują!takie!zwierzę!ocalić!–!dzwonią!po!pomoc!i!jeśli!istnieją!szanse,!to!zwierzak!jest!

leczony! i! przywracany!do!naturalnego! środowiska.! Jeżeli! stał! się! kaleki! –! pozostaje!w!

Ośrodku!Rehabilitacji!Zwierząt!Dzikich!–!ma!tam!zapewnioną!dożywotnią!opiekę.!Włah

śnie!tak!wygląda!zdaniem!ogromnej!większości!ludzi!postępowanie,!do!którego!impuls!

idzie!z!„humanitaryzmu”.!!!

Humanitaryzmu! h! czyli! z! głosu! serca! związanego! z!potrzebą!opieki! nad! cierh

piącymi!istnieniami!ludzkimi,!ale!też,!jak!najbardziej!h!zwierzęcymi.!Postawa!ta!jest!pełh

na!wyrozumiałości,!życzliwości!i!nacechowana!szacunkiem!dla!wszelkiego!istnienia.!!

Wyobraźmy! sobie,! że! jakiś! leśny! spacerowicz! napotyka! ciężko! ranne,! leżące!

zwierzę,!które!unosi!głowę!i!patrzy!na!tę!osobę.!Wyobraźmy!sobie!dalej,!że!u!tej!osoby!

pojawia!się!myśl:!„O,&ranne&zwierzę…,&dobiję&je&etycznie&i&wstrzelę&mu&kulę&w&głowę&tuż&za&

uchem&i&w&ten&sposób&postąpię&humanitarnie”.!Przypuśćmy,!że!to!my!osobiście!oceniamy!

te!postawę.!Co!pomyślelibyśmy!o!człowieku,!który!tak!właśnie!rozumie!postawę!humah

nitarną?!!
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Etyka&myśliwska,& jak! każda! inna! „etyka! zabijania”,&ustanowiona! jest! na! zdrah

dliwym!gruncie.!!!Zręcznie!omija!najwyższą!wartość:!życie.&I!nie!chodzi!tu!tylko!o!zabijah

ne! istoty!–!chodzi! również!o! to,! że!ktoś!–!człowiek!przecież! h! to! robi.! Ileż! jeszcze!razy!

można!mieć!ręce!we!krwi!zabitej!przez!siebie!istoty?!!!

!

!

!
Fot.!D.!Raszke,!Facebook!

!

!

Jak!napisał!prof.!Michael!J.!Sandel,!jeden!z!najwybitniejszych!współczesnych!fih
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cony& i& inteligentny,& tym& łatwiej& sformułuje& jakąś& szlachetną,& dobrze& brzmiącą& zasadę,&

która&usprawiedliwi&jego&nieprawości”4.&W!historii!ludzkości,!ale!też!i!we!współczesnych!

nam!czasach,!wszelkie!zabijanie,!to!masowe!na!wojnach,!ludobójcze!w!obozach!zagłady!i!

terrorystyczne,!zawsze!podszyte!jest!przebiegłą,!pokrętną!ideologią.!Ludzie!do!zabijania!

potrzebują!dobrze! skonstruowanej! ideologii,! ponieważ!zabijanie!bez!niej! jest! czystym,!

wypreparowanym!złem.!Ludzie!potrzebują! racjonalizowania!do! tego,! aby!móc!zabijać:!!

„w! imię! czegoś”.! Ideologia!myśliwska! obracająca! się!wokół! zabijania! zwierząt! dzikich!

opiera!się!na!kilku!„koronnych!argumentach!myśliwskich”,!które!z!naszej!perspektywy!

opisujemy!w!dalszej!części!opracowania.!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Polityka 30/2014 „Rozmowy Żakowskiego”. 
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!

!

!

2.1!Myśliwy!widzi!tylko!to,!co!chce!widzieć!

!

Myśliwy,! który! zranił! dzika! w! brzuch,! nie! dzwoni! z! komórki! po! pogotowie!

Ośrodka! Rehabilitacji! Zwierząt! Dzikich! alarmując:! „Ten! dzik! ciągnie! za! sobą! jelita! po!

igliwiu,! przyjeżdżajcie! pilnie!”.! Tenże!myśliwy,! postępując! zgodnie! z! etyką!myśliwską,!

powinien!dotrzeć!możliwie!szybko!do!dzika,!najczęściej!gryzionego!w!tym!czasie!przez!

psy! i!z!najbliższej!odległości!wstrzelić!kulę!w!jego!głowę!celując! lufą!tuż!za!ucho,!czyli!

odnosząc!się!do!wskazań!Etyki&myśliwskiej! „dostrzeliwuje!sztukę!w!sposób!humanitarh

ny”.!

Ranne!zwierzęta!nazywane!są!przez!myśliwych!„postrzałkami”.!Słowo!to!dotyh

czy!zwierząt!większych,!trafionych!kulą,!która!rozszarpała!ich!ciało!w!takim!miejscu,!że!

nie!spowodowało!to!ich!nagłej!śmierci.!Zranione!śrutem!ptaki,!na!przykład!ze!strzaskah

nym!skrzydłem,!myśliwi!nazywają!„ptakami!zbarczonymi”.!!Raną!może!być!odstrzelona!

noga!przednia!lub!tylna,!przestrzelona!wątroba,!jelita,!żuchwa!z!językiem,!strzał!w!nerki,!!

w!pośladki,!dół!klatki!piersiowej!–!może!to!być!dosłownie!każda!część!ciała!zwierzęcia.!

Ranienie!zwierzęcia!przez!myśliwego! jest!pospolitym!zjawiskiem5,! tak!częstym,!że!stah

nowi!oddzielny!przedmiot!szkolenia!na!kursach!dla!przyszłych!myśliwych.!Zapoznają!się!

na!nim!z!reakcją!zwierzęcia!trafionego!kulą!–!zwierzę!zachowuje!się!inaczej!po!trafieniu!

w!serce,!a!inaczej,!gdy!kula!złamie!mu!tylną!nogę,!przeszyje!wątrobę!albo!nerki!itd.!Myh

śliwi! dzielą! się! na! swoich! forach! wiedzą! na! temat! dobijania! poranionych! przez! nich!

zwierząt!(pisownia!oryginalna):!

!
jany!23.03.2006!12:50!Miałem&niestety&mniej&szczescia&od&kolegow.&WielokrotX

nie&mialem&okzje&dobijać&postrzeloną&zwierzynę.&Ma&to&związek&z&tym&że&mam&psa&chodząX
cego& po& farbie& i& dość& często& jeżdże& szukać& kolegom& postrzałków.47& sztuk& podniesionej&
grubej&zwierzyny&w&poprzednim&sezonie.&Nie&stety&wielokrotnie&musiałem&dobijać&zwierzyX
nę.& Nie& za& bardzo& rozumiem& o& jakim& rozbijaniu& tuszy&mowią& koledzy.& Poluję& z& kalibrem&
7x64.&I&zawsze&do&dochodzenia&zdejmuję&lunetę.&Zdażyło&mi&się&skłuwać,&ale&miałem&później&
ogromne&wyrzuty&sumienia.&Od&tej&pory&zawszę&dostrzeliwuję&postzrałki.&Zwierzynę&płową&
w&kark(szyję),&a&dziki&w&okolicę&między&świecą,&a&słuchem.&Jest&to&strzał&zawsze&skuteczny&i&
śmiertelny.(…)&&

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 http://www.szeremet.pl/moje_publikacje/polowanie/przepadle_sztuki/101-52-111.html 
""Ile procent strzelanej grubej zwierzyny nie podnosimy? Myślę że jeżeli chodzi o dziki i jelenie to 
minimum 25-30%."" 
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!Zacytujmy! fragmenty! tekstu! z! „Łowca!Polskiego”! (2/2007),! a! cytaty!posłużą!

do!tego,!by!pokazać,!jak!sami!myśliwi!opowiadają!o!poranionych!przez!ich!kule!zwierzęh

tach:!

Po#prawdziwej#farbie#
&
Memoriał&św.&pamięci&księdza&Benedykta&Gierszewskiego&był&pierwszym&w&Polsce&

konkursem&posokowców&na&tropach&naturalnego&postrzałka,&organizowanym&na&tak&wielX
ką&skalę.&

&
W& pierwszych& dniach& listopada& w& rejonie& Kluczborka,& przeprowadzono& ocenę&

pracy&posokowców&w&naturalnych&warunkach.&Psy&dochodziły&zwierzynę&postrzeloną&podX
czas&polowań&organizowanych&wtedy&na&terenie&OHZ&Kluczbork&i&w&okolicznych&obwodach&
łowieckich.&Znaczna&liczba&polujących&w&tym&czasie&myśliwych&z&kraju&i&z&zagranicy&dawaX
ła&prawdopodobieństwo&dużej&liczby&naturalnych&postrzałków.&

&
[…]&W&ciągu&dwóch&dni&pracy&posokowce&odnalazły&11&jeleni&i&dzików.&Liczba&poX

strzałków&nie&najlepiej,&niestety,&świadczy&o&umiejętnościach&myśliwych.&Wiele&do&życzenia,&
szczególnie& u&myśliwych& zagranicznych,& pozostawia& etyka& oddawania& strzałów.& O& klasie&
startujących&psów&świadczą&postrzałki&odnajdywane&po&kilku&kilometrach.&

&
[…]Następnego&dnia&pies&podjął&pracę&na& tropie& strzelanej&20&godzin&wcześniej&

łani.&Według&relacji&myśliwego,&po&strzale&łania&wierzgnęła&tylnym&badylem&[tylną!nogą!–!
przypisy!w!nawiasach!kwadratowych!Z.K.].&Oględziny&zestrzału&[to,!co! leży!na!trawie,!a!
co!kula!wyrwała!z!ciała]&potwierdziły&strzał&na&badyl.&Początkowo&farba&była&obfita,&późX
niej&coraz&mniejsza,&aż&w&końcu&praktycznie&niewidoczna.&Po&2&km&pracy&na&otoku&pies&znaX
lazł& 1.& łoże& [miejsce,! w! którym! ranne! zwierzę! położyło! się].& Po& następnym& kilometrze&
pracy&na&otoku&znaleziono&następne&trzy&łoża.&Wreszcie&pies&zgłosił,&że&ma&łanię&„na&gorąX
co”.& Na& polecenie& sędziego& został& zwolniony& z& otoku.& Po& dojściu& do& młodnika& wrócił& do&
przewodnika&i&oznajmił,&że&znalazł&zwierza.&Na&polecenie&przewodnika&wszedł&do&młodnika&
i&podniósł&łanię,&która&zaczęła&uchodzić.&Pies&poszedł&w&głośny&gon&i&w&odległości&ok.&700&m,&
na&granicy&słyszalności& szczekania,& stanowił& łanię,&oszczekując& ją&do&momentu,&kiedy&doX
szedł&przewodnik&i&oddał&strzał&łaski.&

&
/…/&Miał& do& odnalezienia& dzika,& który& 4& godziny&wcześniej& był& postrzelony& na&

miękkie&[w!brzuch].&Przewodnik&na&zestrzale&nie&znalazł&farby,&tylko&ścinkę&[włosie].&15&m&
dalej& w& głębi& młodnika& znalazł& fragment& czystego& mięsa.& Wszystko& wskazywało& na& poX
strzał&w& szynkę.& Pies& został& podłożony&na& zestrzał& i& podjął& pracę&na& otoku.&Krople& farby&
potwierdzały&poprawną&pracę&psa.&Po&400&m&pies&zgłosił&dzika&i&został&puszczony&w&gon.&Po&
ok.& 150&m& osaczył& dzika.& Przewodnik& doszedł& i& dostrzelił& dzika& ważącego& ponad& 60& kg.&
Okazało&się,&że&dzik&przyjął&[?!]&kulę&na&miękkie,&a&wyszła&ona&przez&szynkę.&

&
&

2.2!Skąd!biorą!się!w!lesie!ranne!zwierzęta?!
!

Zajmijmy!się!najpierw!faktem:&„W&ciągu&dwóch&dni&pracy&posokowce&odnalazły&

11&jeleni&i&dzików”.&Tyle!rannych!zwierząt!odnaleziono.&Sprawozdawca!nie!pisze,! ile!poh

ranionych!zwierząt!nie!odnaleziono!–!a!z!całą!pewnością!tak!się!zdarzyło.!I!to!pomimo,!

że! było! tam! zgrupowanie! psów!wyjątkowo!wyspecjalizowanych!w! poszukiwaniu! ranh
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nych!zwierząt.!Dlaczego!tak!się!dzieje?!Ponieważ!odnalezienie!zwierzęcia!ranionego!w!

mniej!newralgiczne!części!ciała!jest!niesłychanie!trudne!!!

Ranny!ptak,! jeleń!czy! też!dzik,! sarna,!muflon!albo!daniel!zrobią!wszystko,!by!

uratować!życie!przed!prześladowcami.!Ścigający!ludzie!z!bronią!i!psami,!gdy!zorientują!

się,!że!jest!to!pościg!za!lżej!rannym!zwierzęciem,!ważą!szanse,!z!doświadczenia!wiedzą,!

że! są! niewielkie! i…! rezygnują.! Często! po! prostu! brakuje! czasu,! zimowy! czy! jesienny!

dzień!jest!krótki,!„koledzy!polują!dalej,!a!ja!biegam!za!niepewnym!dzikiem”.!Tak!dobrze!

wyszkolone!psy!jak!z!powyższych!cytatów!nieczęsto!pojawiają!się!w!myśliwskiej!szarej!

codzienności!–!a!bez!psa!po!prostu!nie!da!się!skutecznie!tropić.!Poza!tym!polowanie!to!

okazjonalne!hobby,!jest!się!na!nim!dzieńhdwa,!trzeba!wracać!do!obowiązków,!a!las,!z!tym!

wszystkim!co!się!tam!narobiło!–!zostawić.!!

Pomaga!myśl!o!rannym!zwierzaku:!„wyliże!się”.!Ale!nie!wyliże!się!!Nawet!lekka!

rana!spowoduje!śmierć.!Myśliwski!pocisk! jest! tak!skonstruowany,!by!„rozkwitać”! i!poh

wodować!możliwie!rozległe!obrażenia!kawałkami!ołowiu!i!falą!uderzeniową.!Do!niesłyh

chanie! wręcz! rzadkich! przypadków! należy,! gdy! na! skórze! ściągniętej! z! zastrzelonego!

ciała!zwierzęcia,!odnajduje!się!zagojoną!bliznę!po!lekkim!postrzale,!czyli!–!z!myśliwska!

nazywając! –!po! tak! zwanej! „obcierce”.!Osoby,! które!na! skutek!wypadku!na!polowaniu!

zostały!postrzelone!kulą!lub!śrutem,!dobrze!wiedzą,!jak!wielkimi!środkami!medycznymi!

i! jak! długą! rekonwalescencją! okupione! jest!względne!wyzdrowienie.! Bo! całkowite,! po!

postrzale!myśliwską!kulą!–!chyba!nigdy.!Dlatego!też,!gdy!kula!pokonała!„granicę!skóry”!–!

śmierć!zwierzęcia!jest!bliska!bez!względu!na!to,!którą!część!ciała!rozszarpała!kula.!

!

2.3.!Męczeństwo!

!

Dobijane!są! tylko! te! ciężko!ranne!zwierzęta,!które! razem!z!masywnym!upłyh

wem!krwi!tracą!siły!i!muszą!się!położyć.!„Po!2!km!pracy!na!otoku!pies!znalazł!1.!łoże”.!

Postrzelona!w!tylną!nogę!łania!miała!siły!na!przejście!dwóch!kilometrów!i!zaległa!w!leh

sie.!Przystanek!pierwszy.!Leżała!20!godzin.!Nie!wiemy,!czy!prowadziła!cielaka.!Jeżeli!tak!

–! był! gdzieś!w! lesie!w! niedalekiej! odległości! od!matki.! Przez! ten! czas! na! skutek! rany!

upływała!z!niej!krew!i!rozwijało!się!zapalenie!w!całym!ciele.!Jest!śmiertelnie!chora.!Leży!

już!prawie!dobę,!jej!życie!razem!z!szybkim!postępem!choroby!–!gaśnie.!!

Prawdopodobnie! leżałaby!dalej,! jak! to!na! łożu!śmierci!–!do!ostatniego!oddeh

chu.!Lecz!nagle,!z!oddali,!wyłaniają!się!śmiercionośne!dźwięki!–!słyszy!znowu!ludzi!i!psa.!

Gwałtowny!wyrzut!hormonów!stresu!zmusza!ją!do!dźwignięcia!się!na!nogi!pierwszy!raz!
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i!daje!siły,!by!oddalić!się!o!kilometr.!Zalega.!„[…]!Po!następnym!kilometrze!pracy!na!otoh

ku! znaleziono! następne! trzy! łoża”.! Głosy! są! coraz! bliżej,! podnosi! się! drugi! raz,! idzie!

przez! chwilę,! kładzie! się…,! głosy! są! wyraźniejsze,! wstaje! trzeci! raz,! jeszcze! kawałek!

idzie,!znowu!się!kładzie,!może!bardziej!pada,!leży!chwilę…,!podniecone!głosy!psa!i!ludzi!

są!tuż!tuż…!„!Na!polecenie!przewodnika!wszedł!do!młodnika!i!podniósł!łanię,!która!zah

częła!uchodzić”.!Dźwiga!się!czwarty!raz,!dopada!do!niej!pies,!może!gryzie!we!wlokącą!się!

strzaskaną!nogę,!wyrzut!adrenaliny!pozwala!jej!jeszcze!na!trucht!na!trzech!nogach!przez!

całe!700!metrów!i…!dalej!się!nie!da.!„Pies!poszedł!w!głośny!gon!i!w!odległości!ok.!700!m,!

na!granicy!słyszalności!szczekania,!stanowił!łanię”.!Dała!z!siebie!wszystko,!by!się!uratoh

wać.! Stoi,! odwraca! się! przodem!do! ujadającego! psa.! „[…]! oszczekując! ją! do!momentu,!

kiedy! doszedł! przewodnik! i! oddał! strzał! łaski”.! Pojawia! się! sylwetka! człowieka!w! zah

mglonych! już! oczach…! targnięcie! w! klatce! piersiowej! razem! z! trzaskiem! strzału! jak!

przez!mgłę…!

!

!
Tvrda!realita.!Fot.!Jiri!Skacil.!(Po!nienaturalnym!ułożeniu!nogi!widać,!że!łania!ma!!

strzaskaną!przez!kulę!kość!udową,!ściga!ją!myśliwski!pies!posokowiec!–!przyp.!aut.)!
!

Teraz! jeszcze! ciepłe! ciało! łani! zostanie! rozcięte! myśliwskim! nożem,! jeżeli!

prowadziła!cielaka!białe!mleko!z!wymion!zmiesza!się!z!krwią,!a!dłonie!myśliwego!wyh

rwą!lub!wytną!serce,!płuca,!wątrobę,!nerki,!żołądek!i!jelita!i!trzeba!będzie!z!pustego!kah

dłuba!wylać!resztę!krwi.!Ciało!zamęczonej!łani!odstawia!się!do!skupu.!
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Myśliwi! nigdy!nie! biorą!dobijanych! zwierząt! na!użytek!własny,! nie! jedzą! ich!

sami!–!sprzedają!je!do!skupu.!Przede!wszystkim!dlatego,!że!jest!to!ciało!chore,!może!być!

z!początkiem!posocznicy,!w!ogólnym!stanie!zapalnym!i!przesiąknięte!wręcz!hormonami!

śmierci.! Po! drugie,! dlatego,! że! gulasz! z! tego! zwierzęcia! przypominałby! budzące! grozę!

cierpienie,!którego!jest!się!sprawcą.!Któż!chciałby!mieć!na!talerzu!mięso!z!chorego!ciała,!

na!którym!zęby!zaciskają!się!z!bólem!z!powodu!wyrzutów!sumienia?!Chyba!żaden!z!myh

śliwych!nie!chce!ranić,!ganiać!po!krzakach,!dobijać.!Myśliwy!chciałby!zabić!„czysto”.!Lecz!

to!nierealistyczne!marzenie.!Gdy!zadaje!się!śmierć,!zdarzać!się!będzie!całkiem!często!to!

okropne!wszystko,! czego! każdy!myśliwy! chciałby! uniknąć.!Właśnie! tak! jest.! Zabijanie!

jest!„brzydkie”,!nawet!to!„czyste!i!bezbolesne”,!zawsze!jest!pełno!krwi,!płyny!fizjologiczh

ne,!przedśmiertne!wierzganie,!serce,!zawartość!gruczołów!mlecznych,!żołądka!i!jelit.!

Świadomość!myśliwego,! że! gdzieś!w! lesie! leży! i! umiera! ranione! przez! niego!

zwierzę,!może!być!dla!sprawcy!bardzo!trudna.!Łagodzi!ją!to,!że!w!jego!umyśle!pojawia!

się!pogardliwe!słowo:!„zdycha”.!W!rzeczywistości!najczęściej!nikt!nie!chce,!naszym!zdah

niem!myśliwi!również,! sprawiać!cierpienia!–!naprawdę!tak! jest,! choć!może! to!brzmieć!

paradoksalnie.!Lecz!postrzałowe,!straszliwe!rany,!realnie!pojawiły!się!i!to!za!przyczyną!

myśliwego.! Poważny! psychiczny! dyskomfort!myśliwego! zmniejsza! się! nieco!w! chwili,!

gdy!ofiarę!trafia!ostatnia,!śmiertelna!już!kula.!Mamy!poczucie,!że!o!zniesienie!tego!nieh

znośnego,!dopóki!zwierzę!żyje,!osobistego!dyskomfortu!głównie!chodzi.!Nakazane!przez!

Etykę! myśliwską! dobijanie! rannych! zwierząt! w! imię! „humanitaryzmu”! nie! zmniejsza!

cierpienia!poranionej!kulą! istoty.!Wręcz!przeciwnie!–!zwiększa! je!niebotycznie!!Gdyby!

przywołana!w! relacji! dziennikarza! łowieckiego! ranna!w!nogę! łania!mogła! pozostać!w!

pierwszym! „łożu”,! jej! życie! zgasłoby!we!względnym! spokoju,!w! jej! domu,!w! lesie,! bez!

szarpania!przez!psy!i!dobijania.!!

Jeśli!rzecz!działaby!się!na!przykład!w!Puszczy!Białowieskiej,!może!pojawiłyby!

się!wilki!h!wtedy!jej!cierpienie!skończyłoby!się!szybko.!Wilki!są!również!od!tego.!!

Dochodzenie!poranionych!kulami!zwierząt!jest!ostrym!polowaniem!–!z!psami,!

pomocnikami,!czasami!z!bezładną!strzelaniną.!Jest!nieprzewidywalne.!Może!ciągnąć!się!

kilometrami.!Gdy!uda!się!w!końcu!uśmiercić!kolejnymi!strzałami!ofiarę,!należy!ją!w!leh

sie,!a!bywa,!że!w!rezerwacie!czy!też!w!parku!narodowym!(!)!opróżnić!z!wnętrzności,!po!

ciało!trzeba!podjechać!samochodem,!załadować!je!na!pakę,!zebrać!psy,!ludzi!i!odjechać.!

W!lesie!pozostanie!kilka!litrów!krwi!wsiąkniętej!w!ziemię,!wnętrzności!i…!martwa!cisza.!
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Nieznana!liczba!rannych!zwierząt!nie!jest!nigdy!odnajdywana!i!ich!ciała!zostah

ją!w!lesie.!Spotykane!pospolicie!w!czasie!grzybobrania!kości!pochodzą!głównie!od!tych!

zwierząt.!!

Cierpienie! poranionych! zwierząt! powiększane! jest! do! rozmiarów! grozy! poh

przez!ściganie!z!psami!i!strzelaninę.!Zwolenników!opcji!dobijania!zapraszam!do!wyobh

rażenia! sobie,! że! ranni! w! brzuch,! uciekając! przed! prześladowcami! i! ich! psami!

tropiącymi,!w!końcu!patrzą!prosto!w!czarny!wylot!lufy,!która!posyła!im!między!oczy,!jak!

określił!to!myśliwy!dobijający!łanię,!„strzał!łaski”.!Czy!wybraliby!dla!siebie!taki!koniec?!

Nietrudno!„wskoczyć!w!te!buty”,!twórcy!„mocnych”!filmów!bardzo!to!ułatwili.!

!

2.4.!Opiekun!myśliwych!
!

Kto!wie,!jak!to!naprawdę!było!z!jeleniem!z!rogami,!którego!spotkał!w!lesie!Huh

bert!z!królewskiego!rodu!Merowingów?!Zostawmy!na!razie!na!boku!dosłowność!legenh

dy! o! mówiącym,! białym! jeleniu.! Spróbujmy! spojrzeć! na! to! okiem! doświadczonego!

myśliwego.! !Skoro!doszedł!do! jelenia!aż! tak!blisko,!prawie!na!pewno!chodziło!o!ranne!

zwierzę,! które! odnalazły! i! przytrzymały! jego!myśliwskie! psy.! Najpewniej! był! to! jeleń!

ciężko!ranny,!trafiony!z!łuku!czy!kuszy!przez!samego!Huberta.!Myśliwy!ten!miał!wtedy!

około!czterdziestu!lat,!przekaz!mówi,!że!ostro!polował!całe!życie,!zabił!wiele!istnień.!

!

!
Nawrócenie!św!Huberta,!Mistrz!z!Wilten,!skrzydło!ołtarza!
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Był! doświadczony! h! wiedział,! jak! dobijać.! Nie! puścił! kolejnej! strzały,! bo! psy!

szarpiące!broniącego!się!byka!były!tuż!przy!nim.!Śmiertelny!taniec!wierzgającego!i!broh

niącego! się! resztką! sił! zwierzęcia,! jego! oczy,!może! jedno! już!wyłupione,! piękna,! teraz!

skrwawiona!głowa!z! resztkami! jakichś!kolczastych!pędów,!chrapanie!krtani!zduszonej!

przez!największego!psa…!!

W!odpowiednim!momencie!Hubert!doskoczył,!uniósł!włócznię!i!wbił!w!serce.!

Czuł!na!drzewcu!zamierające!życie!jelenia,!do!ostatniego!jego!poruszenia,!do!ostatniego!

oddechu…! Odwołał! psy.! Patrzył! na! ciało,! teraz! nieruchome,! poszarpane,! z! przebitym!

włócznią!sercem…!i!musiał!to!poczuć!właśnie!wtedy.!Zobaczył!z!całą!jaskrawością,!co!tu!

naprawdę! się!wydarzyło.! Jego! życie! zmieniło! się! całkowicie! –! przestał! zabijać.!W!727!

roku!umierał!w!wieku!72!lat!jako!biskup!w!klasztorze!w!Liège!–!w!tamtych!pradawnych!

czasach!być!biskupem!znaczyło!chyba!co!innego!niż!współcześnie.!Dookoła!jego!osoby!i!

nauczania!zebrała!się! i! towarzyszyła!mu!w!życiu!grupa!mnichów.!Przekaz!mówi!o!nieh

zwykłej!mowie,!którą!miał!wygłosić!na!łożu!śmierci.!

Hubert!po!śmierci!został!uznany!za!świętego.!Lecz!przecież!nie!dlatego!został!

wyniesiony!na! chrześcijańskie!ołtarze,! że!oddawał! się!banalnej! i! pospolitej!w! tamtych!

czasach! czynności,! czyli! polowaniu.!Mógł! zostać! świętym! tylko! z!powodu! swojej!przeh

miany!i!pozostałej,!mnisiej!części!swojego!dojrzałego,!długiego!życia.!!!

Myśliwy,!gdy!zastrzeli!z!karabinu! jakieś!zwierzę,!popatruje!w!górę! i!z!uśmieh

chem! zadowolenia! i!wdzięczności!mówi:! „święty!Hubert! zdarzył”,! czyli! „dał!mi!możlih

wość! zabicia”.! ! Współcześnie! święty! Hubert! jest! patronem! myśliwych! –! czyli! jest!

patronem!zabijania.!W!historii!chrześcijaństwa!trudno!o!bardziej!surrealistyczny!parah

doks.!To!tak,!jakby!święty!Franciszek!został!obwołany!patronem!ludzi!których!profesją!

jest!zabijanie!żywych!istot!zwierzęcych!albo!ludzkich.!Hubert!pokazał!kierunek,!w!jakim!

to!dąży:!na! tym!właśnie!etapie! życia!wszyscy!myśliwi! są!niczym!święty!Hubert! zanim!

zobaczył!on,!co!naprawdę!robi.!Wszak!ludzie!nie!czyniliby!wielu!rzeczy,!gdyby!tylko!moh

gli!zobaczyć,!co!naprawdę!robią!–!sobie!samym,!swoim!bliskim,!innym!ludziom,!innym!

istotom…,! swoim! sąsiadom!na! szerokiej,! zielonej! Ziemi! –! jednym,! jedynym!domu,! jaki!

wszyscy!razem!wzięci!mamy!do!życia.!

!

!

!

!

!
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3.!Łowiectwo!i!ochrona!prawna!zwierząt!!
!

3.1!Ochrona!prawna!zwierząt!!
!

Łowiectwa! nie!można! rozpatrywać!w! oderwaniu! od! obowiązujących! przepih

sów!ochrony!zwierząt.!Współcześnie!zabezpiecza!się!prawa!zwierząt!nawet!w!dziedzih

nach,! których! znaczenie! jest! w! wymiarze! społecznym! niepomiernie! większe! od!

łowiectwa.!Za!przykład!można!podać!udział!zwierząt!w!badaniach!medycznych,!czy!też!

rolę! zwierząt! hodowlanych! w! produkcji! żywności.! Nie! ma! uzasadnienia! do! tego,! aby!

ignorować!rolę!prawnej!ochrony!zwierząt!w!dziedzinie!łowiectwa,!tym!bardziej,!że!we!

współczesnej! Europie! łowiectwo! straciło! swoje! dawne! znaczenie! w!wymiarze! gospoh

darczym!i!staje!się!coraz!częściej!formą!rekreacji.!Jeśli!w!tak!ważnych!dziedzinach!życia!

jak!medycyna,!czy!rolnictwo!przestrzega!się!standardów!ochrony!prawnej!zwierząt,!nie!

ma!powodów,!dla!których!podobne!standardy!nie!miałyby!obowiązywać!w!przypadku!

myślistwa.!!

W!roku!1979!uchwalono!Światową!Deklarację!Praw!Zwierząt.!Zgodnie!z!jej!zah

pisami!najwyższy!status!w!kontekście!ochrony!życia!przysługuje!zwierzętom!dzikim,!a!

więc! i! łownym! (MicińskahBojarek! 2013).!W! prawie! krajowym! zwierzęta! te! podlegają!

przede! wszystkim! ochronie! powszechnej,! jako! elementy! środowiska! przyrodniczego!

zgodnie!z!art.!125!ustawy!o!ochronie!przyrody6.!Artykuł!ten!zawiera!derogację!dopuszh

czającą!zabijanie!zwierząt,!ale!pod!warunkiem,!że!odbywa!się!to!w!związku!z!racjonalną!

gospodarką.!Ponadto,!zwierzęta!łowne,!jako!kręgowce!chronione!są!w!ramach!ustawy!o!

ochronie!zwierząt7.!Zgodnie!z!jej!przepisami!obowiązują!w!stosunku!do!nich!ogólne!zah

sady!humanitarnego!traktowania!(art.!5)!oraz!ochrony!życia!(Ibid.).!!

Fakt,! iż! obowiązujące!w! Polsce! przepisy!w! zakresie! humanitarnych! standarh

dów!traktowania!zwierząt!nie!wymieniają!często!expressis&verbis!zwierzyny!łownej!nie!

oznacza,! iż!standardy!te!nie!mają!do!niej!zastosowania.!Normy!humanitarne!wywodzić!

należy!z!przywołanych!powyżej!przepisów!u.o.p.! i!u.o.z.,!a! także!z!zapisów!ratyfikowah

nych! przez! Polskę! konwencji! o! ochronie! zwierząt! hodowlanych! i! gospodarskich8!oraz!

konwencji!o!ochronie!zwierząt!przeznaczonych!do!uboju9.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 ze zm.); dalej cyt: u.o.p. 
7 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierza ̨t, (Dz.U. z 2003 Nr 106, poz. 1002 ze zm.); dalej cyt: 
u.o.z. 
8 Dz.U. 2008 Nr 104, poz. 665 
9 Dz.U. 2008 Nr 126, poz. 810!
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Źródła! prawa!międzynarodowego,! unijnego! i! krajowego! zawierające! podstah

wowe! zasady! ochrony! prawnej! zwierząt! (zasady! humanitaryzmu,! poszanowania! i!

ochrony!życia,!dereifikacji)!wskazują!na!konieczność!posługiwania!się!wykładnią!systeh

mową.!Zaliczenie!danej!grupy!kręgowców!do!kategorii,!która!została!przez!tradycję!łoh

wiecką!określona!jako!„zwierzyna!łowna”!ma!charakter!zwyczajowy,!a!nie!naukowy;!nie!

może! uchylać! stosowania!wobec! tej! grupy! zwierząt! norm!wynikających! ze! Światowej!

Deklaracji! Praw! Zwierząt,! prawa! traktatowego! UE,! czy! przepisów! ustawy! o! ochronie!

zwierząt!(Ibid.)!

!

!
Gęś!zbożowa!raniona!podczas!polowania!na!Zbiorniku!Mietkowskim.!

Fot.!Krzysztof!Żarkowski!
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!

3.2!Aspekt!humanitarny!

!

Gdyby!do!praktyki! łowieckiej! zastosować! reżim!prawny!obowiązujący!w!odh

niesieniu!do!niehłownych!zwierząt!dzikich,!domowych!czy!gospodarskich,!w!wielu!przyh

padkach! działalność! myśliwych! wypełniałaby! znamiona! przestępstwa! zabicia!

zwierzęcia! ze! szczególnym! okrucieństwem! (Ibid.).! Szacuje! się,! że! w! przypadku! tzw.!

zwierzyny!grubej!ranienie!zwierząt! i!powstająca!w!związku!z!tym!konieczność! jej! „doh

chodzenia”! i! dobicia! zachodzi! w! 25%h30%! przypadków.! Kiedy!mowa! o! ptakach! łowh

nych,!proporcje!te!mogą!być!jeszcze!większe:!w!przypadku!gęsi!nawet!80%!strąconych!

ptaków! to! ptaki! ranne,! dogorywające.! Ilu! z! nas! pogodziłoby! się! z! sytuacją,!w! której! z!

przemysłowej! rzeźni!wydostaje! się! 30%! rannych! i! konających! świń! i! krów?! Ile! parlah

mentów!przegłosowałoby!prawo,!które!to!dopuszcza?!!

Jeśli!chcemy!traktować!myślistwo!jako!rekreację!–!powiedzmy!to!sobie!otwarh

cie,! zreformujmy! prawo! łowieckie! i! radykalnie! skróćmy! listę! gatunków! łownych.! Jeśli!

chcemy!traktować!myślistwo!jak!hodowlę!zwierząt!i!produkcję!mięsa!–!to!ze!wszystkimi!

tego!konsekwencjami,!czyli!z!pełnym!zastosowaniem!humanitarnych!standardów!uboju!

i!uśmiercania.!!

W!przełomowej!pracy!„Łowiectwo.!Aspekt!humanitarnohprawny”10,! jej!autorh

ka,!dr!Magdalena!MicińskahBojarek!pisze!o!tym,!że!zasada!humanitaryzmu!ma!charakter!

niederogowalny,!nie!może!być!objęta!wyjątkami,!nawet!w!celu!realizacji!pozyskania!łoh

wieckiego.!!Prawo!nakłada!obowiązek!przestrzegania!elementarnych!reguł,!których!zah

stosowanie!ma!na!celu!minimalizację!bólu!i!cierpienia!w!procesie!uśmiercania.!Do!tych!

reguł!należą:!niezwłoczność!i!pewność!zadawania!śmierci,!odpowiedni!dobór!i!doskonah

lenie!metod!i!narzędzi,!profesjonalizację!całego!procesu,!wreszcie!kontrolę!i!nadzór!orh

ganów! administracji! państwowej.! Zabijanie! zwierząt! podczas! polowań! nie! spełnia!

żadnego!z!tych!elementarnych!kryteriów.!!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2014 
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3.3!Polowania!na!ptaki!–!niezgodne!z!prawem?!

!

!
Martwa!krzyżówka!pozostawiona!po!polowaniu.!Fot.!M.!Łukawski!

!

Ustawa!Prawo! łowieckie! już!w!art.!1! zawiera!definicję,!która!określa! łowiech

two! jako! element! ochrony! środowiska! przyrodniczego! oznaczający! ochronę! zwierząt!

łownych!i!gospodarowanie!jej!zasobami.!Ten!sam!artykuł!zastrzega!też,!że!to!gospodah

rowanie!musi!się!odbywać!w!zgodzie!z!zasadami!ekologii!oraz!zasadami!racjonalnej!goh

spodarki.! Przepis! ten! jest! logicznie! spójny! z! ust.! 3! artykułu! 125! ustawy! o! ochronie!

przyrody!(u.o.p.).!Artykuł!125!u.o.p.!wymienia!wyjątki!od!ogólnej!zasady!obowiązującej!

w! polskim! prawie,! ustanawiającej! generalny! zakaz! zabijania! zwierząt.! Zgodnie! z! prah

wem!zwierzęta!mogą!być!zabijane!jedynie!w!ściśle!zdefiniowanych!w!ustawie!przypadh

kach.! Ustęp! 3! artykułu! 125! odnosi! się! do! jednego! z! tych! wyjątków,! tj.! zabijania! „w!

związku!z!racjonalną!gospodarką”.!Zatem!zarówno!z!u.o.p.,!jak!i!z!ustawy!Prawo!łowiech

kie! (u.p.ł.)!wynika,! iż! zabijać! zwierzęta! (w! tym!zwierzęta!w! stanie!dzikim)!można,! ale!

pod!pewnymi!warunkami.!Jednym!z!nich!jest!warunek,!aby!to!zabijanie!odbywało!się!w!

ramach!gospodarowania! zasobami!oraz,! żeby! taka! gospodarka!była! gospodarką! racjoh

nalną.!Tymczasem!w!przypadku!13!gatunków!ptaków!łownych!nie!daje!się!ustalić!żadh

nych!przesłanek,!które!wskazywałyby!na!to,!że! prowadzone! jest! gospodarowanie!w!

ogóle,!a!tym!bardziej,!że!gospodarka!prowadzona!w!odniesieniu!do!tych!gatunków!jest!

gospodarką!racjonalną.!!
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!

3.3.1!Czy!ptakami!łownymi!da!się!„gospodarować”?!

!

Obowiązujący! aktualnie! wzór! rocznego! planu! łowieckiego! w! punkcie! II! wyh

mienia!elementy!zagospodarowania!obwodu!łowieckiego.!Składają!się!na!to!zagospodah

rowanie!urządzenia!łowieckie!(paśniki,!lizawki,!ambony,!woliery,!zagrody!i!in.),!poletka!

łowieckie,!pasy!zaporowe,! łąki!śródleśne! i!przyleśne,!a! także!karma! i!sól.!Ptaków!łowh

nych!zasadniczo!nie!dotyczą!żadne!z!nich.!Za!jedyne!wymienione!tu!urządzenie!łowiech

kie! odnoszące! się! do! ptaków! można! uznać! wolierę.! Woliery! faktycznie! są!

wykorzystywane!w!hodowlach!bażanta!i!kuropatwy!w!celu!wsiedlania!tych!ptaków!do!

środowiska11.!!

W!konsekwencji,!pomimo!pozornie!szerokiej!gamy!zagospodarowania! i!urząh

dzeń!łowieckich,!ptakom!w!rzeczywistości!dedykowany!jest!tylko!jeden!rodzaj!czynnoh

ści!gospodarczych,!tj.!budowa!i!utrzymanie!wolier,!który!znajdują!zresztą!zastosowanie!

wobec!zaledwie!2!spośród!13!gatunków!ptaków!łownych.!!

Ptaków!łownych!nie!dotyczy!też!element!zagospodarowania!łowisk!polegający!

na!dokarmianiu.!Dokarmianie!jest!jednym!z!najczęściej!wysuwanych!argumentów!mająh

cych!uzasadniać!polowania!w!ogóle.!Jest!to!również!argument!wysuwany!dla!uzasadnieh

nia! polowań! na! ptaki.! Jednakże! ptaków!po! prostu! nie! da! się! dokarmiać! na! liczącą! się!

skalę!i!w!rzeczywistości!takie!dokarmianie!nie!ma!miejsca.!Jedynymi!spośród!13!gatunh

ków!ptaków!łownych,!co!do!których!można!by!rozważać!możliwość!dokarmiania!są!bah

żant!i!kuropatwa.!Jednak!skala!takiego!dokarmiania!jest!nie!więcej!niż!symboliczna!(por.!

Jezierski!2009!i!dalsze!uwagi!na!temat!dokarmiania!w!tym!rozdziale).!Poza!podsypywah

niem!ziarna!kuropatwom,!czy!bażantom,!co!zaspokaja!zaledwie!kilka!procent!ich!zapoh

trzebowania! energetycznego,! trudno! mówić! o! jakiejkolwiek! możliwości! efektywnego!

dokarmiania!pozostałych!11!gatunków!łownych!ptaków.!!

Reasumując,!należy!stwierdzić,!że!zasadniczo!w!stosunku!do!ptaków!łownych!

nie!jest!prowadzona!gospodarka!łowiecka!w!sensie!budowy!urządzeń,!czy!podejmowah

nia! konkretnych! działań! gospodarczych.! Nie! jest! też! możliwe! skuteczne! dokarmianie!

dzikich!ptaków!przez!myśliwych.!Biorąc!pod!uwagę!faktyczny!brak!możliwości!prowah

dzenia!racjonalnej!gospodarki!łowieckiej!wobec!ptaków,!należy!uznać,!iż!klauzula!wyłąh

czająca! bezprawność! zabijania! zwierząt! określona! w! art.! 125! u.o.p.! nie! może! mieć!

zastosowania!do!polowań!na!ptaki.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Jednak zgodnie ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wsiedlanie bażanta do środowiska 
jest postępowaniem niezgodnym z prawem.!!
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!

3.3.2!Gospodarka!daleka!od!racjonalności.!

!

Przyjrzyjmy!się!teraz!wymogowi!prawa!(u.o.p.!oraz!u.p.ł.),!który!nakazuje,!aby!

prowadzona!gospodarka!była!gospodarką!racjonalną.!Jaka!gospodarka!może!być!za!taką!

uznana?! Na! podstawie! definicji! występujących! w! orzecznictwie! sądów! administracyjh

nych! i! cywilnych! oraz! w! literaturze! dotyczącej! ustawy! Prawo! ochrony! środowiska!

(Pchałek!2011)!można!stwierdzić!iż!„racjonalne!gospodarowanie!zasobami!oznacza!goh

spodarowanie!nowoczesne,!oparte!na!naukowych!metodach,!dobrze!zaplanowane!i!dah

jące!dobre!wyniki”.!Spróbujmy!odnieść!się!do!każdej!z!tych!przesłanek!składających!się!

na!definicję!„racjonalnej!gospodarki”.!!

!

Przesłanka! nowoczesności:! trudno! znaleźć! praktyczne! potwierdzenie,! iż!

przesłanka!ta!faktycznie!zachodzi!w!obecnym!modelu!polskiego!myślistwa!w!odniesieh

niu!do!gospodarowania!ptakami!łownymi.!Wręcz!przeciwnie,!myśliwi!na!każdym!kroku!

podkreślają! dbałość! o! zachowanie!wielosetletnich! tradycji! polskiego!myślistwa;! są! do!

tych!tradycji!bardzo!przywiązani,!a!PZŁ!stara!się!je!utrwalać.!Tradycyjne,!a!nie!nowoczeh

sne!są:!1.!sposoby!polowania,!2.!broń,!3.!amunicja!(śrut!ołowiany).!Nowoczesne!technoh

logie,!takie!jak!elektroniczne!odtwarzanie!głosów!ptaków,!czy!też!celowanie!za!pomocą!

noktowizorów!są!zabronione!(i!słusznie).!Myśliwi!nie!stosują!nowoczesnych!metod!przy!

określaniu! populacji! poszczególnych! gatunków! ptaków! łownych!w! danych! obwodach,!

okręgach!łowieckich,!czy!też!w!skali!kraju.!Nie!korzystają!z!nowoczesnych!metod!okreh

ślania!wpływu!pozyskania!łowieckiego!na!sukces!lęgowy!w!danym!sezonie.!Za!przejaw!

nowoczesności!można! by! np.! odebrać! dążenia! do! stopniowego! odchodzenia! od! stosoh

wania!toksycznej!amunicji!ołowianej.!Tymczasem!obecnie!(2014)!Polska!znajduje!się!już!

w!mniejszości!krajów!na!kontynencie!europejskim,!które!w!żaden!sposób!nie!ureguloh

wały!stosowania!amunicji!z!ołowiu!(Mateo!et!al.!2013).!To!też!trudno!uznać!za!przejaw!

nowoczesności.!!

Podobnie!nie!zachodzi!przesłanka!gospodarowania!opartego!na!metodach!

naukowych.!Brak!jest!w!Polsce!badań!naukowych!nad!wpływem!praktyk!łowieckich!na!

środowisko!przyrodnicze.!Myśliwi!nie!badają!zgodnie!z!przyjętymi!w!naukach!przyrodh

niczych!metodologiami!relacji!populacyjnych,!czy!ekologicznych.!Prowadzący!gospodarh

kę! łowiecką! nie! aplikują! badań! naukowych! nawet! w! wydawałoby! się! najbardziej!

podstawowym!i!koniecznym!zakresie!niezbędnym!do!prowadzenia!takiej!gospodarki,!tj.!
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w!zakresie!badania!stanów!populacji.!Ograniczone!badania!populacji!ptaków!niektórych!

gatunków! łownych! prowadzone! są!w! ramach! Państwowego!Monitoringu! Środowiska.!

Szacują!one!liczebności!tylko!8!z!13!gatunków!ptaków!łownych,!a!dodatkowo!szacują!je!

tylko!na!poziomie!krajowym.!Tymczasem!zgodnie! z!prawem! (art.! 8!u.p.ł.)! gospodarka!

łowiecka!powinna!być!przecież!prowadzona!w!obwodach,!a!zatem!na!poziomie!obwoh

dów!należałoby!też!szacować!liczebność!zwierząt.!Dowodzi!to!nie!tylko!braku!stosowah

nia! metod! naukowych! w! prowadzeniu! gospodarki! przez! organizacje! myśliwskie,! ale!

również!braku!realizacji!przez!nie!zadań,!które!wyznaczył!im!ustawodawca.!

!

!
Gęś!zastrzelona!na!granicy!obszaru!Natura!2000.!Fot.!Gaensewacht!

!

Przesłanka! planowania! również! nie! jest! stosowana!w! stosunku! do! gospoh

darki!ptakami!łownymi.!Zgodnie!z!art.!8!u.p.ł.,!gospodarka!łowiecka!prowadzona!jest!w!

oparciu!o!roczne!plany!łowieckie!i!wieloletnie!łowieckie!plany!hodowlane.!Tymczasem!

roczne!plany!nie!przewidują!szacowania!liczebności!aż!10!z!13!gatunków!ptaków!łowh

nych.!Zgodnie!z!Rozporządzeniem!Ministra!Środowiska!w!sprawie!rocznych!planów!łoh

wieckich!i!wieloletnich!łowieckich!planów!hodowlanych,!w!rocznym!planie!zamieszcza!

się! „szacowaną! liczebność! występujących! zwierząt! łownych! z! wyłączeniem! łownych!

ptaków! migrujących”.! Określony! rozporządzeniem! wzór! rocznego! planu! łowieckiego!

zawiera! znaki! X! (nie! należy! wypełniać)! w! rubrykach! szacowanej! liczebności:! dzikich!

gęsi,!dzikich!kaczek,!gołębi!grzywaczy,!słonek!i!łysek.!Oznacza!to,!że!w!rocznych!planach!
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łowieckich! szacuje! się! tylko! liczbę! bażantów,! kuropatw! i! jarząbków.! Łowczy! ustalając!

plan!łowiecki!zawierający!liczbę!kaczek,!gęsi,!łysek,!słonek!i!grzywaczy!przeznaczonych!

do!odstrzału,!nie!posiada!wiedzy!o!tym,! jaki!stanowi!to!procent!populacji!zasiedlającej!

dany!obwód!łowiecki!(MicińskahBojarek!2014).!Trudno!zgodzić!się!z!tym,!aby!taka!dziah

łalność!wypełniała!przesłankę!dobrego!zaplanowania!składającą!się!na!definicję!„racjoh

nalnej!gospodarki”.!!

Jeszcze!gorzej!wygląda!sprawa!wieloletnich!łowieckich!planów!hodowlanych.!

Zgodnie!z!art.!8!u.p.ł.!plany!te!są!obligatoryjne!–!ustawodawca!nie!przewidział!tutaj!żadh

nych!wyjątków.!Plany!wieloletnie!muszą!zatem! istnieć!dla!wszystkich!gatunków!zwieh

rząt! łownych.! Tymczasem,! zgodnie! z!Rozporządzeniem! w! sprawie! rocznych! planów!

łowieckich!i!wieloletnich!łowieckich!planów!hodowlanych,!dla!ptactwa!łownego!(z!wyh

jątkiem!jedynie!kuropatwy)!planów!takich!się!nie!sporządza.!Brak!wieloletnich!planów!

hodowlanych!dla!ptaków!łownych!jest!wprost!naruszeniem!przepisów!ustawowych,!zaś!

pozyskanie! (odstrzał)! jakichkolwiek! gatunków! ptaków! łownych! dla! danego! obwodu!

łowieckiego!bez!oparcia!w!wytycznych!wynikających!z!planu!wieloletniego!uznać!należy!

za!niezgodne!z!ustawą!Prawo!łowieckie.!Należy!także!uznać,!że!wydanie!Rozporządzeh

nia,!które!wyłącza!większość!gatunków!ptaków!z!planowania!łowieckiego!jest!niezgodh

ne! z! Prawem! łowieckim! i! rażąco! wykracza! poza! delegację! do! wydania! aktu!

wykonawczego!zawartą!w!art.!8!ust.!4!u.p.ł.!!

Warto! przytoczyć! opinię!Generalnej!Dyrekcji! Ochrony! Środowiska!wyrażoną!

w!trakcie!publicznych!konsultacji! reformy!ochrony!gatunkowej!zwierząt!w!roku!2013.!

Przychylając! się! do! postulatów! organizacji! ochrony! przyrody! zgłoszonych! w! ramach!

tych!konsultacji!GDOŚ!stwierdziła!m.in.!„Nie!oznacza!to,!że!prawo!i!praktyka!łowiecU

ka#w#zakresie#dotyczącym#polowań́#na!ptaki!uwzględniają!potrzeby!ich!ochrony!i!

są!dostosowane!do!biologii!i!ekologii!gatunków!łownych.!W!przypadku!większości!

ptaków! łownych!nie!prowadzi! się! racjonalnej! gospodarki.12!Gospodarka!łowiecka,!

zgodnie!z!u.p.ł.,!prowadzona!jest!w!oparciu!o!roczne!plany!i!wieloletnie!plany!hodowlah

ne.$ Jednym$ z$ kluczowych$ elementów$ planów$ są$ dane$ dotyczące$ liczebności$ zwierząt$
łownych(w(okresie(bezpośrednio(poprzedzającym(okres(polowań́(oraz(planowana(liczba(
zwierząt! przeznaczonych! do! odstrzału.! Plany! łowieckie!mają! pomagać́&w& racjonalnym&
gospodarowaniu! populacjami! zwierząt! łownych,! to! jest! takim! gospodarowaniu,! które!

nie!ma!negatywnego!wpływu!na!te!gatunki.!Ptaki!wędrowne!–!a!więc!wszystkie!gatunki!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Podkreślenie!autorów!
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łowne!za!wyjątkiem,!bażanta!i!jarząbka!–!są!częściowo!wyłączone!z!takiego!planowania.”!

(GDOŚ!2014)!!

!

!
Krzyżówka!zostawiona!przez!myśliwych!po!polowaniu.!Fot.!Terianotropia.pl!

!

Ostatnim! elementem! definicji! racjonalnego! gospodarowania! jest! osiąganie!

dobrych! wyników.! Należałoby! się! tutaj! zastanowić,! co!można! rozumieć! przez! ‘dobre!

wyniki’.! Kierując! się! priorytetami! wymienionymi! w! u.p.ł.! z! pewnością! na! pierwszym!

miejscu!należałoby!wymienić!ochronę!zwierząt! i! zachowanie!bioróżnorodności.!Czy!w!

wyniku!prowadzonego!obecnie!rzekomego!gospodarowania!zasobami!ptaków!łownych!

populacje! tych! ptaków! ulegają! wzmocnieniu,! a! przynajmniej! utrzymują! się! na! stałym!

poziomie?!Tego!nie!da!się!stwierdzić,!ponieważ!jak!już!wcześniej!wspomniano,!nie!proh

wadzi!się!badań!na!temat!wpływu!pozyskania!łowieckiego!i!metod!tego!pozyskania!na!

parametry! populacji.! Jednakże! dysponujemy! danymi! dotyczącymi! trendów! populacji!

przynajmniej!części!gatunków!ptaków!łownych!i!wiemy,!że!w!wielu!przypadkach!popuh

lacje!te!wykazują!bardzo!silne!tendencje!spadkowe.!Składa!się!na!to!oczywiście!wiele!

przyczyn;! prawdopodobnie! najważniejsza! z! nich! to! utrata! siedlisk,! niemniej! jednak!

można!założyć,!że!pozyskanie!łowieckie,!tj.!odstrzał!z!pewnością!populacje!te!osłabia,!a!

co! najmniej! nie! wzmacnia.! Najostrzejsza! tendencja! spadkowa! liczebności! w! ostatnich!

latach! zachodzi! niewątpliwie!w! przypadku! kuropatwy! (ok.! 80%).!W! przypadku! łyski,!

czernicy!i!głowienki!spadki!wynoszą!od!40%!do!60%!(Państwowy!Monitoring!Środowih
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ska!2014).! Z! pewnością! trudno!uznać,! by! tak! gwałtowne! spadki! liczebności! oznaczały!

osiąganie!„dobrych!wyników”.!Symptomatyczne!jest!to,!że!podobna!prawidłowość!dotyh

czy!wszystkich!gatunków!ptaków,!które!w!przeszłości!były!przedmiotem!intensywnego!

pozyskania! łowieckiego.!Najbardziej!wymowne! historyczne! przykłady! dotyczą:! dropia!

(gatunek!wymarły! w! Polsce),! głuszca! (gatunek!wymierający),! bataliona! (skrajnie! nieh

liczna!populacja! lęgowa),!cietrzewia!(zagrożony!wyginięciem,!bardzo!nieliczna!populah

cja! lęgowa).! Niewątpliwie! zatem,! z! punktu! widzenia! ochrony! przyrody! i! zachowania!

bioróżnorodności,! obecnie! rzekomo! prowadzona! gospodarka! łowiecka! w! wielu! przyh

padkach!historycznych!i!współczesnych!nie!prowadzi!do!uzyskania!dobrych!wyników.!!

Reasumując,! polowania! na! ptaki! nie! mieszczą! się! w! ustawowej! definicji! łoh

wiectwa!zawartej!w!art.!1!Prawa!łowieckiego,!nie!są!bowiem!działaniami!ochronnymi!w!

odniesieniu! do! któregokolwiek! z! 13! gatunków! ptaków! łownych,! ani! też! nie! stanowią!

elementu!gospodarowania!zasobami!tych!gatunków.!W!praktyce,!jedyną!czynnością!poh

dejmowaną! w! ramach! tzw.! gospodarowania! jest! zabijanie,! przy! czym! w! większości!

przypadków!gatunków!ptaków!łownych!zabijanie!to!następuje!bez!wstępnego!określeh

nia!stanu!liczebności!w!danym!obwodzie!łowieckim.!Gospodarka!prowadzona!w!stosunh

ku!do!gatunków!ptaków!łownych!w!żadnym!elemencie!nie!spełnia!wymogu!„gospodarki!

racjonalnej”,!w!związku!z!czym!należałoby!ją!uznać!za!niezgodną!z!obowiązującym!prah

wem.!!

!

3.3.3!Sprzeczność!z!ustawowymi!celami!łowiectwa!

!

W! art.! 3! u.p.ł.! wymienione! są! w! czterech! grupach! cele! stawiane! łowiectwu.!!

Są! to:! 1)! ochrona,! zachowanie! różnorodności! i! gospodarowanie! populacjami! zwierząt!

łownych;!2)!ochrona!i!kształtowanie!środowiska!przyrodniczego!na!rzecz!poprawy!wah

runków! bytowania! zwierzyny;! 3)! uzyskiwanie!możliwie!wysokiej! kondycji! osobniczej!!

i! jakości! trofeów!oraz!właściwej! liczebności!populacji!poszczególnych!gatunków!zwieh

rzyny!przy! zachowaniu! równowagi! środowiska! przyrodniczego;! 4)! spełnianie! potrzeb!

społecznych!w!zakresie!uprawiania!myślistwa,! kultywowania! tradycji! oraz!krzewienia!

etyki!i!kultury!łowieckiej.!Dokonując!systemowej!wykładni!tego!artykułu!należy!przyjąć,!

iż!kolejność,!w!jakiej!ustawodawca!wymienił!te!cele!nie!jest!przypadkowa.!Ustawodawca!

uporządkował! je!w! taki! sposób,! by! ich! kolejność! oddawała!wagę,! którą! im!przypisuje!

(Radecki!2010).!Charakterystyczne!jest!to,!że!pierwsze!trzy!cele!mówią!o!ochronie!zwieh

rząt! i! środowiska!przyrodniczego!oraz!o!ochronie! i!uzyskiwaniu!właściwej! liczebności!
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populacji!zwierząt.!Dopiero!w!ostatnim,!czwartym!ustępie!(tj.!o!najniższym!priorytecie)!

wymienione!jest!zaspokajanie!potrzeb!społecznych!w!zakresie!myślistwa.!Przy!bliższej!

analizie!łatwo!dochodzi!się!do!wniosku,!że!polowania!na!ptaki!nie!spełniają!co!najmniej!

dwóch!z!ustawowo!zdefiniowanych!celów!łowiectwa.!Przyjrzyjmy!się!im!bliżej.!!!

Ustęp!1!art.!3!wymienia!ochronę,!zachowanie!różnorodności! i!gospodaroU

wanie!populacjami!zwierząt!łownych.!Zgodnie!z!u.o.p.,!ochrona!polega!na!„zachowah

niu,! zrównoważonym! użytkowaniu! oraz! odnawianiu! zasobów.! Dodatkowo! Prawo!

łowieckie!w!artykule!9!uzupełnia!tę!definicję!ochrony!o:!„zwalczanie!kłusownictwa,!zah

kaz! płoszenia,! chwytania,! przetrzymywania,! ranienia! i! zabijania,! zakaz! wybierania! jaj!!

i! piskląt,! niszczenia! lęgowisk,! nor! i! gniazd! ptasich.”!W! przypadku! ptaków! łownych! te!

elementy! składowe! definicji! ochrony! zasadniczo! nie! są! realizowane! przez! łowiectwo.!

Zrównoważone!użytkowanie!nie!ma!miejsca,!ponieważ!trudno!jest!mówić!o!zrównowah

żonym!użytkowaniu,!kiedy!nie!są!znane!dane!wyjściowe!dotyczące!liczebności.!Poza!tym!

trudno! jest!mówić! obecnie! o! zrównoważonym! użytkowaniu! dzikich! kaczek,! łyski,! czy!

kuropatwy,!których! liczebności!doznały!gwałtownego!załamania!w!okresie!ostatnich!7!

lat! (regres! o! 40%! do! 70%).! Odnawianie! zasobów! w! przypadku! ptaków! łownych! ma!

miejsce!jedynie!w!przypadku!kuropatwy!oraz!bażanta,!przy!czym!w!przypadku!bażanta!

wprowadzanie!odchowanych!ptaków!do!środowiska! jest!niezgodne!z!prawem,!o!czym!

piszemy!w!innej!części!rozdziału.!Tak!więc,!zgodne!z!prawem!odnawianie!zasobów!ma!

miejsce!jedynie!w!odniesieniu!do!jednego!spośród!13!gatunków!ptaków!łownych!(kuroh

patwy),!a!i!tu!powstają!poważne!wątpliwości!z!uwagi!na!raportowaną!przez!naukowców!

nawet!100%!śmiertelność!wsiedlonych!ptaków!(Rymerowa,!Tomasek,!Salek!2013).!Co!

do!zwalczania!kłusownictwa,!nie!są!znane!żadne!systemowe,!czy!też!regularnie!prowah

dzone! działania! łowieckie! mające! zwalczać! kłusownictwo! ptaków.! Czy! można! zatem!

uznać,!że!ten!element!ochrony!jest!faktycznie!realizowany?!!

Co!do!zakazu! ranienia!należy!uznać!wprost,! że!zakaz! ten! jest! regularnie! łah

many!przez!myśliwych!polujących!na!ptaki,!a!ranienie!dużej!ich!liczby!jest!co!do!zasady!

wpisane!w!praktykę!polowań!„na!pióro”!(w!dalszej!części!szczegółowo!omawiamy!proh

blem!ranienia).!Należy!się!też!zastanowić,!jak!praktyka!i!rzeczywistość!łowiecka!mają!się!

do! innego!ze!zdefiniowanych!ustawowo!celów!łowiectwa,! jakim! jest! zachowanie!bioU

różnorodności.! Wskazano! już! wcześniej! na! gatunki! ptaków,! które! historycznie! były!

intensywnie!eksploatowane!łowiecko!(drop,!cietrzew,!głuszec,!batalion),!a!które!obecnie!

albo!wyginęły,!albo!wymierają,!lub!też!ich!populacje!są!skrajnie!nieliczne.!Na!tych!przyh

kładach!można!stwierdzić,!że!pomimo!iż!łowiectwo!nie!było!głównym!powodem!destah
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bilizacji! populacji,! z! pewnością! przyczyniło! się! do! doprowadzenia! tych! gatunków! do!

krytycznie!niskiego!stanu!populacji,!czy!wręcz!do!wyginięcia.!Z!perspektywy!historyczh

nej!zatem!rola! łowiectwa!w!zachowaniu!bioróżnorodności!niewątpliwie!była!negatywh

na.! Ale! czy! dzisiaj! jest! inaczej?! Pomimo! regresu! populacji! wielu! gatunków! ptaków!

łownych,!nawet!o!wielkości!rzędu!60%!(czernica,!głowienka),!czy!80%!(kuropatwa)!nah

dal!kontynuuje!się!ich!odstrzał.!Czy!sprzyja!to!bioróżnorodności?!Czy!w!jakikolwiek!spoh

sób!wzmacnia! populacje?! Na! pewno! nie.! Choć! przyczyny! tych! gwałtownych! spadków!

liczebności!są!różne:!np.!utrata!siedlisk!w!przypadku!kuropatwy,!czy!też!prawdopodobh

nie!drapieżnictwo!norki!amerykańskiej!w!przypadku!łyski,!to!jednak!odstrzał!populacji!

odznaczających! się! silną! tendencją! regresową! trudno! uznać! za! działanie! na! rzecz! zah

chowania!bioróżnorodności.!!

!

!
Czapla!zabita!z!broni!śrutowej!odnaleziona!po!zakończeniu!polowania.!

Fot.!Teranotropia!

!

Polowania! na! ptaki! oddziałują! negatywnie! na! bioróżnorodność! również! i! w!

innym!wymiarze.!Z!powodu!słabej!umiejętności!identyfikacji!gatunków!przez!myśliwych!

regularnie! zachodzą! przypadki! strzelania! do! ptaków! objętych! ochroną.! Ten! problem!

zostanie! jeszcze!omówiony!szczegółowo!w!dalszej!części,!ale!należałoby! tu!podkreślić,!
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że!w!wyniku! takich! pomyłek! giną! chronione! ogorzałki,! podgorzałki,! krakwy,! rożeńce,!

płaskonosy!i!cyranki,!narażone!na!zabicie!są!także!gęsi!małe,!czy!krótkodziobe,!a!nawet!

bernikle!białolice!–!a!zatem!cała!grupa!gatunków!wymienionych!w!Załączniku!I!do!Dyh

rektywy!Ptasiej!(podlegających!specjalnej!ochronie).!

Trzeci! z! elementów! tego! punktu,! tj.!gospodarowanie! populacjami! w! przyh

padku!ptaków!łownych!sprowadza!się!jedynie!do!ich!zabijania,!a!co!za!tym!idzie,!trudno!

jest! mówić! o! faktycznym! spełnieniu! kryterium! ‘gospodarowania’! –! była! o! tym!mowa!

powyżej.!Biorąc!pod!uwagę!skalę!presji!łowieckiej!na!niektóre!gatunki,!zarówno!w!bezh

pośrednim!wymiarze! (odstrzał),! jak! i!pośrednio! (np.!emisja!śrutu!ołowianego!na! tereh

nach!podmokłych)!wydaje!się,!iż!cel!łowiectwa,!o!którym!mowa!w!ustępie!1!artykułu!3!

zostałby!osiągnięty!najefektywniej!poprzez!rezygnację!z!polowań.!

!

!

!

!
!

Podgorzałka.!Gatunek!klasyfikowany!obecnie!w!Polsce!jako!„skrajnie!nieliczny”,!w!kraju!lęgnie!
się!ok.!100!par.!Wpisany!do!Czerwonej!Księgi!Gatunków!Zagrożonych.!Do!XX!wieku!podgorzałka!
była!gatunkiem!łownym.!Do!dziś!ginie!podczas!polowań,!ponieważ!bardzo!łatwo!jest!ją!pomylić!
np.!z!czernicą.!Ginie!także!na!skutek!zanieczyszczenia!zbiorników!wodnych!śrutem!ołowianym!z!

broni!myśliwskiej.!!!
!

!
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Z! kolei! ustęp! 3! artykułu! 3! u.p.ł.! formułuje! cel! określony! jako! uzyskiwanie!

możliwie!wysokiej!kondycji!osobniczej!i!jakości!trofeów!oraz!właściwej!liczebnoU

ści! populacji! poszczególnych! gatunków! zwierzyny! przy! zachowaniu! równowagi!

środowiska! przyrodniczego.! Patrząc! na! realizację! tego! celu! w! ujęciu! historycznym,!

wypada!ona! słabo.! Szereg!gatunków!będących!w!przeszłości!przedmiotem!pozyskania!

jest! dzisiaj! objętych! ochroną! ścisłą! i! wymaga! intensywnych! i! kosztownych! działań!w!

celu!odbudowy!i!zrównoważenia!populacji;!niektóre!faktycznie!już!wymarły!na!terenie!

Polski.! Jako!przykłady!podajmy!rysia,!niedźwiedzia!brunatnego,!wilka,!dropia,!dubelta,!

bataliona,!derkacza,!głuszca,! czy!cietrzewia.!Na! tak!postawioną! tezę!można!oczywiście!

odpowiedzieć,!że!wiele!z!tych!–!katastrofalnych!w!skutkach!–!działań!łowieckich!miało!

miejsce! jeszcze! przed! wejściem! w! życie! aktualnego! Prawa! łowieckiego! (grudzień!

1995r.).!Jednak!nawet!patrząc!na!stan!aktualnych!populacji!gatunków!łownych,!trudno!

byłoby!wykazać,!że!łowiectwo!spełnia!swój!ustawowy!cel,!jakim!jest!uzyskiwanie!‘włah

ściwej!liczebności!populacji’.!Potwierdzeniem!tego!jest!wymieniony!w!tym!rozdziale!już!

wielokrotnie!dramatyczny!regres!zająca,!kuropatwy,!łyski,!czy!dzikich!kaczek.!Znamienh

nym!przykładem!niech!będzie! także! łoś,! którego!populację!w!naszym!kraju!w!wyniku!

polowań!doprowadzono!niedawno!do!granicy!przetrwania!gatunku.!Stało! się! to! już!za!

czasów!obowiązywania!obecnej!ustawy,!tj.!pod!koniec!lat!90.!Gdyby!nie!wprowadzenie!

moratorium,!łoś!prawdopodobnie!podzieliłby! los!polskich!głuszców,!z!tą!tylko!różnicą,!

że!w!przypadku!łosi!to!presja!łowiecka!byłaby!główną!przyczyną!zaniku!tego!gatunku!w!

kraju.!!

Ten!sam!ustęp!3!art.!3!Prawa! łowieckiego! formułuje! jeszcze! inny!cel! łowiech

twa,!a!mianowicie!uzyskiwanie!możliwie!wysokiej!kondycji!osobniczej!i!jakości!trofeów.!

Cel!ten!w!przypadku!ptaków!brzmi!dość!absurdalnie.!Nawet!teoretycznie!trudno!byłoby!

rozważać! jakikolwiek! realny!wpływ!działań!myśliwych!na! kondycję! osobniczą!dzikich!

ptaków.!Oddziaływuje!!na!nią!bowiem!tak!niezmiernie!liczna!grupa!czynników!ogólnoh

środowiskowych,!że!żadne!z!działań!podejmowanych!w!ramach!gospodarki!łowieckiej,!

czy! też! zagospodarowywania! łowisk,! nie!mogą!mieć!wymiernego!wpływu!w! realnym!

wymiarze! na! kondycję! osobniczą.! Łowiectwo! musiałoby! wpływać! na! powstrzymanie!

antropopresji,! w! tym! niszczenie! i! degradację! siedlisk,! ograniczenie! zanieczyszczenia!

(chemizacji)! środowiska,! czy! ograniczenie! intensyfikacji! rolnictwa,! co! oczywiście! w!

praktyce!jest!w!znaczącej!skali!zupełnie!niemożliwe.!!

!

!
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4.!Łowiectwo!a!ochrona!przyrody!!

!

4.1!Nauka!poszła!w!las?!!

!

Brak! jest!w!Polsce! kompleksowych!badań! i! danych! o!wpływie! łowiectwa!na!

środowisko!przyrodnicze.!Stacja!Badawcza!PZŁ!w!Czempiniu!ogranicza!się!do!gatunków!

łownych.!Nie!prowadzi!się!całościowych!badań!nad!wpływem!myślistwa!na!poszczególh

ne! ekosystemy! i! ich! bioróżnorodność.! Nikt! nie! bada! relacji! populacyjnych,! ani! ekoloh

gicznych!(wyrażających!oddziaływania!pomiędzy!organizmami,!a!ich!środowiskiem!oraz!

wzajemnie!między!tymi!organizmami,!czyli!strukturą!ekosystemów).!Na!poziomie!barh

dziej!szczegółowym!brak!jest!badań!i!ocen!oddziaływania!łowiectwa!na!troficzną,!parah

troficzną! i! konkurencyjną! strukturę! mikrośrodowisk,! ekosystemów! i! jednostek!

ponadekosystemowych;!podobnie!nie!analizuje!się!złożoności!interakcji!wewnątrzpopuh

lacyjnych!i!biocenotycznych.!Takich!badań!i!analiz!nie!prowadzi!się!nawet!(z!drobnymi!

wyjątkami)!wobec!gatunków!łownych.!Myśliwi!nie!prowadzą!badań!mogących!określić!

występowanie! i! ekologiczne! metody! zapobiegania! szkodom! od! gatunków! łownych! (z!

wyjątkiem!szkód,! które! zobowiązani! są!naprawiać,! co!nie!dotyczy!ptaków).!Wobec!13!

gatunków!ptaków!łownych!myśliwi!nie!używają!badań!naukowych!nawet!w!najbardziej!

podstawowym! i! niezbędnym! zakresie! tj.! do! określenia! stanu! populacji.!Warto! w! tym!

miejscu! zaznaczyć,! iż! brak! badań!w! tym! zakresie! jest!wprost! niezgodny! z! przepisami!

dyrektywy!ptasiej.!Zgodnie!z!art.!10!tej!dyrektywy!w!związku!z!Załącznikiem!V,!Polska!

zobowiązana!jest!nie!tylko!do!prowadzenia!badań!na!temat!wpływu!metod!pozyskania!

łowieckiego! ptaków! na! populacje,! ale! także! badań! na! temat! ekologicznych! sposobów!

zapobiegania!szkodom!wyrządzanym!przez!ptaki.!Wydawałoby!się,!że!to!właśnie!myślih

wi! i! ich!związek!powinni! takie!badania!prowadzić.!Tymczasem!w!naszym!kraju! takich!

badań!brak.!!!

Literatura! wskazuje! wyraźnie,! że! polowania! mogą! mieć! istotny! negatywny!

wpływ!na!zachowanie!właściwego!stanu!ochronnego!poszczególnych!populacji,!w! tym!

gatunków!objętych!ochroną.!Polowania!mogą!negatywnie!oddziaływać!na!wiele!sposoh

bów,!generując!niepożądane!efekty!na!wszystkich!poziomach!organizacji,!tj.!na!poziomie!

zgrupowań!(ingerencja!w!interakcje!gatunkowe,!piramidy!troficzne,!uwalnianie!kaskad!

troficznych!itp.),!populacji!(wzrost!śmiertelności,!zmniejszona!rozrodczość),! jak!i!osobh

ników!(reakcje!behawioralne!dotyczące!sposobu!żerowania,!budżetu!czasowego,!wykoh

rzystania!zasobów!środowiska!itp.).!!
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W!2014r.!toczyła!się!debata!na!temat!propozycji!Ministerstwa!Środowiska!zah

kończenia!moratorium!na!odstrzał! łosi!obowiązującego!od! roku!2001.!W!przygotowah

nym!przez!ministerstwo!uzasadnieniu!przywoływano!argumenty!mające!przemawiać!za!

wznowieniem!odstrzału!łosi!(większość!z!nich!okazała!się!zresztą!nietrafna,!a!szacunki!

liczebności!bazowały!na!nieprawidłowej!metodyce).!Pominięto!natomiast!niesłychanie!

ważną! rolę,! jaką! spełnia! łoś!w!powstrzymaniu! sukcesji!wtórnej!na! cennych!obszarach!

torfowisk.! Jak! celnie!wskazał!w! swojej! analizie! profesor!Wiktor!Kotowski! z!UW13,! łoś!

jest!bardzo!ważnym!gatunkiem!zwornikowym!(keystone! species),! utrzymującym!rówh

nowagę! ekologiczną!w! ekosystemach! bagiennych,! a! zmniejszenie! jego! liczebności! poh

przez! pozyskanie! łowieckie!może! skutkować! poważnymi! zmianami! w! stanie! ochrony!

ekosystemów!bagiennych! i!naruszeniem!integralności! licznych!obszarów!Natura!2000.!

Argumentacja!za!odstrzałem!tego!czynnika!nie!brała!pod!uwagę.!

!

!

!
Łoś.!Fot.!Adam!Ławnik!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Opinia z dnia 6 czerwca 2014 skierowana do Ministerstwa Środowiska przez Zakład Ekologii Roślin i Ochro-
ny Środowiska Instytutu Botaniki, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez Zarząd Centrum 
Ochrony Mokradeł.  
!
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!

4.2!Jak!łowiectwo!szkodzi!przyrodzie?!

!

„Paradygmat! korzystnego! wpływu! łowiectwa! na! środowisko! obalają!wyniki&
badań% naukowych% z% zakresu% ekologii,% biologii% środowiska! i! fizjologii! zwierząt.! W! ich!
świetle!myśliwi!wcale!nie!zastępują!natury!i!zamiast!przywracać́!–!niszczą!równowagę!
przyrodniczą.”!(M.MicińskahBojarek!2014)!!

!

4.2.1!Gołębica!Martha,!dropie,!głuszce! i!cietrzewie.!Dlaczego!nie!potrafimy!uczyć!

się!na!błędach?!

!

Historia!dostarcza!wiele!dowodów!tego,!jak!niszczący!może!być!wpływ!pozyh

skania! łowieckiego!na!populacje!dzikich!zwierząt.! Jeśli! zaczęlibyśmy! ten! smutny!przeh

gląd! od! prehistorii,!warto! przypomnieć,! że! już! ok.! 13! tysięcy! lat! temu!wybiliśmy! całą!

grupę!wielkich!zwierząt.!Przez!ludzką!zachłanność!zniknęła!większość!tzw.!megafauny,!

ponad!100!gatunków!wielkich!ssaków:!mamuty,! jelenie!olbrzymie,!europejskie! lwy! jah

skiniowe,!żubry!pierwotne,!nosorożce!włochate,!niedźwiedzie! jaskiniowe.!Zwierzęta!te!

ginęły!wszędzie!tam,!gdzie!osiedlali!się!ludzie.!Zaspokajanie!głodu!nie!było!nawet!wtedy!

naszą! główną!motywacją.! Pędziliśmy! na! skalne! urwiska! całe! stada! zwierząt,! zabijając!

setki!i!tysiące.!Nie!potrafiliśmy!konserwować!żywności,!więc!zjadaliśmy!niewielką!tylko!

część! naszych! ofiar.! Już! wtedy! byliśmy!morderczo! skuteczni! –! korzystaliśmy! z! ognia,!

ostrych!narzędzi! i! potrafiliśmy! się! zorganizować!we!współpracujące! grupy.! (Weisman!

2007).!!

Czy!Wielkie!Wymarcie!nauczyło!nas!czegokolwiek?!W!1598!na!Mauritiusie!poh

jawili! się!pierwsi!osiedleńcy.!W!1681!nie!było! tam! już!żadnego!dodo.!Ani! tam,!ani!nih

gdzie!indziej!na!Ziemi.!Wielkie,!tłuste!i!łagodne!gołębie!robiły!za!magazyn!żywności!dla!

przepływających!obok!wyspy!okrętów.!Wymordowanie!gatunku!zajęło!nam!rekordowo!

krótki!okres!83!lat!(Karczewski!2014).!

1!września!2014! r.!minęło! równo!100! lat!odkąd!umarła!Martha!–!ostatni!na!

świecie!gołąb!wędrowny.! Jego!wybicie!stało!się!symbolem!ludzkiej!zachłanności,!aroh

gancji! i!braku!umiaru!w!czerpaniu!z!zasobów!natury.!Martha!zmarła!w!wieku!29!lat!w!

zoo!w!Cincinnati.!Jeszcze!100!lat!wcześniej!populacja!gołębi!wędrownych!liczyła!ponad!

5!miliardów!ptaków! i!był! to!prawdopodobnie!najliczniejszy!gatunek!ptaka,! jaki!kiedyh

kolwiek!żył!na!Ziemi!(Avery!2014).!Gołębie!wędrowne!były!tanim!mięsem!dla!niewolnih
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ków,!biedoty!i!inwentarza.!Rozwój!telegrafu!i!linii!kolejowych!sprzyjał!ich!zagładzie.!Góh

ry!martwych!ptaków!przewożone!były!koleją!do!szybko!rozwijających!się!miast.!Kilka!

miliardów!zniknęło!w!ciągu!dwóchhtrzech!pokoleń.!Niewielu!się!tym!przejmowało.!Za!to,!

gdy!na! świecie! została! tylko!Martha,! przed! jej! klatką!w! zoo! każdego!dnia! zbierały! się!

tłumy!(Avery!2014).!W!parku!w!Wisconsin!stoi!dzisiaj!pomnik!gołębia!wędrownego,!na!

którym!widnieje!napis:!‘Ten!gatunek!wyginął!z!powodu!ludzkiej!zachłanności!i!bezmyślh

ności’.!Napis!nieustająco!aktualny!w!odniesieniu!do!wielu! innych!gatunków…! !Smutna!

historia!gołębia!wędrownego!jest!jedną!z!tysięcy!podobnych!(Karczewski!2014).!

!

!
Gołębie!wędrowne!możemy!obejrzeć!już!tylko!jako!muzealne!eksponaty.!!

©!Creative!Commons,!https://www.flickr.com/photos/bradhdarren/17297097915/!

!

Wybrzeża!Europy!zamieszkiwała!niegdyś!alka!olbrzymia.!Ostatnią!parę!tych!

nielotnych! i! ledwo!poruszających! się! na! lądzie! ptaków,! 3! czerwca! 1844! zabiło! dwóch!

traperów!na!zlecenie!kolekcjonera!z!Reykjaviku.!Tur!(Bos!primigenius)!przeżył!2!milioh

ny! lat.!Przestał! istnieć!w!1627!roku.!Wybity! i!pozbawiony!przestrzeni!życiowej.!Zebra!

Kwagga! (Equus!quagga!quagga)!przeżyła!300! tysięcy! lat.!Przestała! istnieć!12!sierpnia!

1883.!Wybita!dla!mięsa! i! skór.!Tarpan! (Equus!gmelini)!przeżył!2!miliony! lat.!Przestał!

istnieć!ok.!1909!roku.!Wyłowiony!i!wybity.!Wilk!workowaty!(Thylacinus!cynocephalus)!

przeżył!4!miliony! lat.!Przestał! istnieć!7!września!1936.!Wybity.!Ara! turkusowa! (Anoh
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dorhynchus!glaucus)!przeżyła!30!milionów!lat.!Przestała!istnieć!w!roku!1951.!Wyłowioh

na!z!lasów,!które!były!jej!domem.!Tygrys!kaspijski!(Panthera!tigris!virgata)!przeżył!2!

miliony!lat.!Przestał!istnieć!w!latach!dziewięćdziesiątych.!Wybity.!Delfin!chiński!(Lipoh

tes!vexillifer)!przeżył!na!Ziemi!20!milionów!lat.!Przestał! istnieć!w!2002!roku.!Wybity! i!

pozbawiony! przestrzeni! życiowej! (Karczewski! 2014).! Drop! był! w! Polsce! gatunkiem!

łownym,!a!jakże.!!Już!w!pierwszej!połowie!XX!wieku!populacja!naszych!Dropi!szybko!się!

kurczyła.!Mimo!to!prominentni!myśliwi!wciąż!do!nich!strzelali.!Zgodne!z!prawem!poloh

wania!eliminowały!najwartościowsze!samce.!Zwykli!kłusownicy!oraz!postępująca!intenh

syfikacja! rolnictwa! przyspieszyły! kryzys! (Karczewski! 2014).! Obecnie!w! naszym! kraju!

jest!to!gatunek!wymarły!(Bereszyński!2010).!Cietrzewie!i!głuszce!były!na!liście!gatunh

ków!łownych!jeszcze!w!roku!1995!pomimo!tego,!że!już!wtedy!dobrze!wiedziano,!iż!poh

pulacje!obu!tych!gatunków!przechodzą!poważny!kryzys.!Zwłaszcza!kultowy!głuszec!był!

dla!myśliwych! obiektem!wielkiego!pożądania.! Czy!wyrządzał! szkody!w!uprawach! rolh

nych,! leśnych?! Czy! polowano! na! niego! z! głodu?! Samce! głuszców! zabijane! są! przede!

wszystkim! dla! trofeów.! Po! to,! aby! tzw.! lirę,! czyli! rozłożone! w! wachlarz! pióra! ogona!

spreparować!i!powiesić!na!ścianie.!I!dzisiaj!–!kiedy!Instytut!Ochrony!Przyrody!Polskiej!

Akademii! Nauk! kwalifikuje! głuszca! jako! gatunek! wymierający! –! można! sobie! jedynie!

zadawać!pytanie,!na!ilu!ścianach!pokrywają!się!kurzem!głuszcowe!liry?!

W!roku!1995!głuszec!został!zdjęty!z!listy!gatunków!łownych!i!trafił!proU

sto!na!listę!gatunków!objętych!ochroną!ścisłą.!Obecnie!jego!liczebność!jest!mniejsza,!

niż!w!roku!1995,!kiedy!obejmowano!go!ochroną.!Cóż!nam!dzisiaj!po!działaniach!Fundah

cji!Ochrony!Głuszca?!Szanse! jego!przetrwania!w!Polsce!są!niewielkie.!Czyż!działalność!

tej!łowieckiej!fundacji,!w!świetle!historycznych!faktów,!nie!jest!jedynie!próbą!ratowania!

łowieckiego!wizerunku?!Gdzie! podziewała! się! łowiecka! etyka! w! XX! wieku,! kiedy!

dobijano!głuszca!w!Polsce?!Gdzie!ta!etyka!podziewa!się!współcześnie,!kiedy!polscy!

myśliwi!polują!na!głuszce!na!Białorusi!i!Ukrainie?!
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!
Fot.!www.globalhunting.pl!

!

W! roku!2011!Minister! Środowiska!Andrzej!Kraszewski! zaproponował!wproh

wadzenie! moratorium! na! zające! i! kuropatwy,! motywując! to! drastycznym! spadkiem!

populacji!tych!zwierząt.!Argumentowano!wtedy,!iż!w!latach!1991h2010!populacja!zajęcy!

zmniejszyła!się!dwukrotnie,!a!kuropatw!dwuipółkrotnie.!Moratorium!miało!pozwolić!na!

odbudowę! liczebności! tych! zwierząt.! Propozycja! ta! spotkała! się! z! oporem!myśliwych,!

którzy!zablokowali!zmiany.!Od! tego!czasu! liczebność!kuropatwy!dalej!spada!w!sposób!

dramatyczny,!a!pomimo!tego!ptak!ten!jest!nadal!przedmiotem!pozyskania!łowieckiego.!

Wśród! zwierząt! znajdujących! się! obecnie! na! liście! gatunków! łownych! są! głowienka,!

czernica,! cyraneczka,! łyska! i! słonka.! Populacje!dzikich!kaczek! łownych! zmniejszyły!

się!w!ostatnich!6! latach!średnio!o!połowę!(PMŚ).!Liczebność!cyraneczki!w!Polsce! jest!

nieznana,! a! trend!malejący.!W!przypadku!słonki! nieznana! jest! ani! liczebność! tego!gah

tunku!w!Polsce,!ani!jej!trend.!Za!skreśleniem!wszystkich!wyżej!wymienionych!gatunków!

z! listy! zwierząt! łownych! opowiedziała! się! w! roku! 2013! Generalna! Dyrekcja! Ochrony!

Środowiska!w!ramach!konsultacji!społecznych!dotyczących!ochrony!gatunkowej.!Analoh

giczny!wniosek!zgłasza!kilkanaście!organizacji!pozarządowych!(GDOŚ!2014).!!

Dlaczego!Polski!Związek!Łowiecki!nie!bierze!tych!głosów!pod!uwagę?!Czy!śroh

dowisko!myśliwych!będzie!czekało!do!chwili,!aż!zaczną!zanikać!w!naszym!kraju!kolejne!

gatunki! zwierząt?! Czy! w! przyszłości! czeka! nas! stworzenie! Fundacji! Ochrony! Dzikich!

Kaczek!i!próba!ratowania!wymierających!gatunków!poprzez!ochronę!czynną!–!relatywh

nie!mało!skuteczną!w!wymiarze!ekosystemów,!choć!zawsze!bardzo!kosztowną?!Co!ósmy!

gatunek! ptaka! jest!we!współczesnym! świecie! zagrożony!wyginięciem! przed! upływem!
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obecnego!stulecia.!Zagrożonych!jest!też!24%!wszystkich!ssaków,!27%!gadów,!20%!płah

zów!i!30%!ryb!(Karczewski!2014).!Ponosimy!za!to!pełną!odpowiedzialność.!!Można!doh

mniemywać,! że! łowiectwo! w! większości! przypadków! nie! jest! główną! przyczyną!

zanikania!gatunków.!Ale!czy! lecząc!pacjenta!po!amputacji!nogi,!naprawdę!powinniśmy!

mu!jeszcze!odcinać!rękę?!!

Spróbujmy!przyjrzeć!się!konkretnym!i!bezpośrednim!zagrożeniom!dla!przyroh

dy! i! bioróżnorodności! oraz! realnym!szkodom!wyrządzanym!w! środowisku!przyrodnih

czym!przez!myślistwo.!Chcielibyśmy!uczynić!to!na!przykładzie!polowań!na!ptaki.!!

!

4.2.2!Brak!wiedzy!o!stanie!populacji!

!

Profesjonalny! sposób! zarządzania! populacjami! ptaków! łownych! wymagałby!

szczegółowych!danych!nie!tylko!o!wielkości!corocznego!pozyskania,!ale!także!o!dynamih

ce!populacji,!z!uwzględnieniem!naturalnej!i!innej!śmiertelności,!jak!również!corocznych!

danych!o!sukcesie!lęgowym!(Mazgajski,!Chylarecki,!Żmihorski!2011).!Niestety,!istniejący!

w!Polsce!system!monitoringu!populacji!nie!pozwala!aktualnie!na!stworzenie!cenzusów!

populacji!wszystkich!ptaków!znajdujących!się!na!liście!zwierząt!łownych.!Sukces!lęgowy!

wielu!gatunków!ptaków!często!wykazuje!znaczne!wahania!z!roku!na!rok,!co!wpływa!na!

wielkość! populacji! podlegającej! później! presji! łowieckiej.! W! Polsce! nie! jest! możliwe!

wdrożenie! takiego! systemu.!Wiele! gatunków!podlegających!presji! łowieckiej!w!Polsce!

odbywa!lęgi!w!północnej!Europie!i!Azji!(np.!trzy!gatunki!gęsi,!cyraneczka),!co!sprawia,!

że!nie!mamy!dostępu!do!danych!dotyczących!dynamiki!rozrodu!tych!ptaków!w!poszczeh

gólnych!latach!(Ibid).!!

!

Monitoring!Ptaków!Polski!prowadzony!w!ramach!Państwowego!Monitoringu!

Środowiska!obejmuje!jedynie!20%!powierzchni!kraju.!Dane!dotyczące!liczebności!popuh

lacji!objętych!monitoringiem!nie!są!więc!nigdy!danymi!rzeczywistymi.!I!choć!przy!użyciu!

sprawdzonych!metod!szacowania!populacji,!wyniki!monitoringu!są!relatywnie!rzetelne,!

zawsze! będą! one! obarczone! dużym!marginesem! błędu.! Błąd! ten! będzie! tym! bardziej!

„niebezpieczny”!jako!podstawa!dalszych!działań,!im!mniejsza!jest!populacja!danego!gah

tunku.!Kluczowy!jest!jednak!fakt,!iż!monitoring!nie!dostarcza!nam!corocznych!danych!na!

temat!liczebności!populacji.!Co!roku!badany!jest!jedynie!trend,!a!nie!liczebność!wyrażoh

na!w!liczbach!rzeczywistych.!Dla!wielu!gatunków!ptaków!łownych,!ostatnie!dane!dotyh

czące! faktycznej! liczebności! pochodzą! z! roku! 2007.! Dla! przykładu! w! roku! 2007!
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policzono,! iż!mieliśmy!w!kraju!prawdopodobnie!pomiędzy!15!a!25!tysięcy!par!czernic.!

Regres!populacji!w!ostatnich!7!latach!wyniósł!60%.!Czyli!prawdopodobne!jest,!że!w!roh

ku!2014!mamy!w!Polsce!15!tys.!par!tej!kaczki,!ale!równie!dobrze!może!jej!być!zaledwie!6!

tys.!par.!To!dość!zasadnicza!różnica.!Czy!w!oparciu!o!takie!dane!można!rzetelnie!planoh

wać!wielkość!łowieckiego!pozyskania?!Na!marginesie,!6!tys.!par!mogłoby!się!niektórym!

wydawać!dużą!populacją.!Jeśli!jednak!podzielimy!tę!liczbę!przez!ilość!polskich!powiatów!

(380)!wygląda!na! to,! że!na! statystyczny!powiat! przypada!przeciętnie! zaledwie!16!par!

czernic.! ! Jest! to! ilość!par,!która!może!zostać!rozbita!w!czasie!1h2!weekendowych!poloh

wań…!!

!

4.2.3!Płoszenie!i!zaburzenia!w!użytkowaniu!siedlisk!!

!

Polowanie,! a! zwłaszcza! polowanie! zbiorowe,! oznacza! agresywną! ingerencję!

człowieka!w! środowisko.! ! To! nie! tylko! głośne! strzały! i! emisja! chmury! kilkuset! śrucin!

ołowianych!z!każdego!naboju!śrutowego14,!to!także!obecność!myśliwych!i!psów!myśliwh

skich! intensywnie! penetrujących! teren! polowania.! To! wzmożony! ruch! samochodów!

zjeżdżających!z!utwardzonych!dróg! i!poruszających!się!w! terenie.!Płoszenie!w!wyniku!

polowań!ma!istotny!negatywny!wpływ!na!funkcjonowanie!ptaków!poprzez!wymuszanie!

zmiany!użytkowania!siedlisk,! zmianę!aktywności!dobowej,! zmianę!proporcji! czasu!odh

poczynku! do! stanu! wzmożonego! czuwania,! uniemożliwianie! korzystania! z! żerowisk! i!

noclegowisk!(Madsen!i!Fox!1995,!Tamisier!et!al!2003).!Polowania!rozbijają!pary!lęgowe!

i! zaburzają! strukturę! rodzinną!ptaków,!a! tym!samym!przekładają! się!bezpośrednio!na!

obniżony!przyrost!populacyjny.!Co!ważne,!ograniczenie!użytkowania!optymalnych!śroh

dowisk!w! okresie! zimowym!ma! bezpośrednie! przełożenie! na! wzrost! śmiertelności! w!

tym!trudnym!dla!ptaków!okresie!(Madsen!i!Fox!1995).!W!przypadku!czajki!i!siewki!złoh

tej!wykazano,!że!polowania!w!istotny!sposób!zwiększają!częstość!latania!i!czas!spędzony!

na!czuwaniu,!a!zmniejszają!czas!odpoczynku!(Casas!et!al.!2009).!Naturalną!reakcją!ptah

ków!na!polowania!jest!przemieszczanie!się!w!miejsca!wolne!od!polowań!(Ibid.).!Badania!

duńskie!wykazały! np.,! że! strzały! powodują,! iż! łabędzie! przemieszczają! się! na! głębsze!

wody,!a!ponad!80%!ptaków!wodnych!opuszcza!miejsce!polowania!już!po!kilku!strzałach!

(Mazgajski,! Chylarecki,! Żmihorski! 2011).! W! efekcie! polowań! świstun,! siewka! złota! i!

czajka! przemieszczały! się! 0,5h1,2! km! od! miejsca! polowań,! a! gęgawa! na! odległość! co!

najmniej!9!km!(Bregnballe!i!Madsen!2004).!Powoduje!to!wydatkowanie!przez!ptaki!doh

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 W jednym naboju znajduje się nawet do ok. 700 śrucin 
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datkowej! energii,! podczas! gdy!niejednokrotnie! są! już!w! trakcie! gromadzenia! zapasów!

energetycznych! na! okres! lęgów.! Dlatego! płoszenie! ptaków! w! wyniku! polowań! może!

osłabić!przygotowanie!do! lęgów! i! obniżyć! sukces! lęgowy.!Co!ważne,! te! oddziaływania!

nie!ograniczają!się!jedynie!do!ptaków!gatunków!łownych,!ale!dotyczą!wszystkich!gatunh

ków!występujących! na! obszarze! poddawanym! presji! łowieckiej.! Także! zatem! gatunki!

objęte!ochroną! zmuszane!bywają!do!opuszczania!optymalnych! siedlisk.!Płoszenie!ptah

ków!z!żerowisk,!miejsc!wypoczynku!i!schronienia,!naraża!je!na!nowe!niebezpieczeństwa!

(Sokołowski!1973,!s.53).!Dlatego! faktyczne! straty! populacji!w!wyniku!polowań! są!

dużo!większe,! niż! oficjalnie!podawane!w! statystykach! liczby! zwierząt! odstrzeloU

nych.!Dane!oficjalne!niestety!nigdy!nie!obejmują!ubytków!danego!gatunku!ponieU

sionych!jako!dalsze,!pośrednie!oddziaływanie!polowań.!!

!

!
Gęgawy!

!

Posłużmy! się! tutaj! przykładem! najmłodszego! polskiego! parku! narodowego!

„Ujście!Warty”.! Park! ten! utworzono! na! obszarze! stanowiącym! ostoję! ptasią! o! randze!

europejskiej.! Jest! on! objęty! ochroną! w! ramach! międzynarodowej! Konwencji! Ramsar.!

Wynikające!z!dyrektywy!ptasiej!zobowiązania!ochronne!są!jednak!w!tym!miejscu!trudne!

do! zrealizowania.! Od! początku! powstania! tego! parku! problemem! są! intensywne! odh

strzały!ptaków,!które!odbywają!się!na!obszarze!jego!otuliny,!dosłownie!hna!granicy!parh

ku!! Czy! postępowanie! takie! nie! jest! swoistym! obejściem! statusu! ochronnego! obszaru!
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Parku?! !Ujście!Warty! jest!ważną!ostoją!podczas!wiosennych! i! zimowych!migracji! gęsi.!

Służy!gęsiom!zbożowym,!a!także!gęsiom!białoczelnym!i!gęgawom!głównie!za!noclegowih

sko.! Tymczasem! polowania! odbywające! się! na! noclegowiskach! powodują! zaburzanie!

naturalnego!rytmu!dobowego!gęsi,!co!przejawia!się!np.!powrotem!na!zlotowisko!dopieh

ro! w! nocy,! stymuluje! gęsi! do! wcześniejszego! wylotu! z! miejsca! odpoczynku,! rozbija!

główne!noclegowisko!i!zmusza!do!zajmowana!siedlisk!suboptymalnych,!a!w!najgorszym!

wypadku!skutkuje! zanikiem!noclegowiska! (Ławicki! i! in.!2012).! Strzelanie!do! stad!gęsi!

powracających! na! noclegowisko! skutkuje! znaczną! liczbą! ptaków' rannych' (Ebbinge'
1991,$Mooij$1991,$Madsen$&$Rigét$2007,$Noer,!Madsen,!Hartmann!2007),!a!polowania!
przy!słabym!świetle!powodują!ponadto!omyłkowe!zabijanie!gatunków!chronionych.!Jak!

sugeruje!wielu!naukowców,!na!terenach!gdzie!gęsi!stanowią!przedmiot!ochrony!należah

łoby! zapewnić́! im! pełną! ochronę! (Ławicki! i! in.! 2012).!Wszystkie! noclegowiska!wraz! z!
indywidualnie! wyznaczonymi! strefami! buforowymi! oraz! najważniejsze! żerowiska! poh

winny!być!objęte!zakazem!polowań!w!okresie!występowania!gęsi! (por.!Fox!&!Madsen!

1997).!

!

4.2.4.!Zabijanie!gatunków!chronionych!

!

W!Polsce!udokumentowanych!zostało!co!najmniej!kilka!przypadków!zastrzeh

lenia! gęsi! krótkodziobej! (Anas&brachyrhynchus),! gęsi!małej! (Anas& erythropus),! bernikli!

białolicej! (Branta& leucopsis)! i! bernikli! rdzawoszyjej! (Branta& ruficollis)! (Ławicki! i! in.!

2012,!archiwum!Komisji!Faunistycznej,!archiwum!kampanii!Niech!Żyją!,!T.!Stawarczyk!–!

in! litt.).! Takie! przypadki! jest! trudno! zaakceptować,! zwłaszcza,! kiedy! weźmie! się! pod!

uwagę,! iż!np.!populacja!gęsi!małej!w!całej!Europie! liczy!sobie!zaledwie!ok.!30!par.!Poh

prawna!identyfikacja!np.!pojedynczej!gęsi!małej!przebywającej!w!stadzie!gęsi!białoczelh

nych! sprawiłaby! trudność! nawet! doświadczonemu! ornitologowi.!W! jaki! sposób! takiej!

identyfikacji!ma!dokonać!myśliwy!podejmujący!decyzję!o!strzale!w!czasie!1h2!sekund,!w!

często! trudnym! świetle! i! nie! korzystając!w!momencie! strzału! z! lunety?!Na! to! pytanie!

trudno!jest!znaleźć!racjonalną!odpowiedź.!Brak!możliwości!poprawnej!identyfikacji!gah

tunków!w!warunkach! polowania! potwierdziła! ostatnio! ekspertyza! sporządzona! przez!

członka!Komisji!Faunistycznej!(Skakuj!2014).!Pomyłki!wynikają!z!obiektywnych!trudnoh

ści!w! identyfikacji! gatunków! łownych!w!warunkach! polowania,! niedostatecznego!wyh

szkolenia! myśliwych! w! tym! zakresie,! nieskutecznego! poziomu! sprawdzania!

umiejętności! rozpoznawania! ptaków!podczas! egzaminów! łowieckich! oraz! braku! reguh
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larnych!egzaminów!sprawdzających!wiedzę!i!umiejętności!myśliwych!w!tej!dziedzinie!w!

okresie!po!uzyskaniu!uprawnień!łowieckich.!Grupa!ptaków!„wodnohbłotnych”!obejmuje!

kilkadziesiąt!gatunków,!w!tym!wiele!gatunków!trudnych!do!rozpoznawania.!Znaczna!ich!

liczba!w!sezonie!polowań!przechodzi!pierzenie,!obecne!są!także!osobniki!młodociane,!co!

sprawia,! że! oznaczenie! gatunku! staje! się! niezwykle! trudne! i! wymaga! specjalistycznej!

wiedzy!ornitologicznej.!!

!

!
Krakwa!(gatunek!objęty!ochroną!ścisłą)!zastrzelona!przez!myśliwego!w!Osieczanach.!!

Fot.!Michał!Baran,!Małopolskie!Towarzystwo!Ornitologiczne!
!

!

Brak! takiej!wiedzy!wśród!myśliwych,! jak! również! słaba!widzialność!podczas!

polowań! (rano! lub!wieczór)! skutkuje! częstym! strzelaniem! do! ptaków! chronionych,!w!

tym! gatunków! bardzo! rzadkich.! Potwierdzają! to! publikacje! naukowe! (Jamrozy! 1992,!

Majewski!i!Panek!1994,!Anderwald!2009).!Badania!Jamrozego!(1992)!również!pokazują,!

że!pomyłki,!lub!celowe!strzelanie!do!gatunków!chronionych!i!rzadkich!jest!realnym!proh

blemem!polskiego!łowiectwa!i!musi!być!uwzględnione!w!planowaniu!ochrony!gatunkoh

wej! ptaków.! Autor! ten! wykazał,! że! pośród! gatunków! strzelanych! przez! myśliwych!

trafiają!się!tak!rzadkie!gatunki!jak!puszczyk!uralski!czy!czapla!purpurowa.!Potwierdzeh

niem! tych! publikacji! jest! monitoring! śmiertelności! ptaków! szponiastych! prowadzony!

przez!Komitet!Ochrony!Orłów!(Mazgajski,!Chylarecki,!Żmihorski!2011).!
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!

!
Okolice!Parku!Narodowego!„Ujście!Warty”.!!

Prezes!lokalnego!koła!łowieckiego!trzyma!martwą!berniklę!białolicą,!gatunek!objęty!ochroną!
ścisłą,!wpisany!do!Czerwonej!Księgi!Gatunków!Zagrożonych.!

!
!

4.2.5.!Ranienie!ptaków!

!

O!problemie!tym!wspominamy!w!kilku!innych!miejscach!tego!rozdziału.!Wielu!

badaczy,! ale! także! i!praktyków!wskazuje,! że! skala! ranienia!ptaków!w! trakcie!polowań!

jest!wyjątkowo! duża.!W! przypadku! różnych! gatunków! i! lokalizacji! udział! ptaków! poh

strzelonych!jest!zmienny,!jednak!najczęściej!waha!się!w!granicach!20h30%!całej!populah

cji! (Falk! et! al.! 2006,!Madsen! i! Riget! 2007,!Noer! et! al.! 2007),! co! jest!wartością! bardzo!

wysoką.!Co!za!tym!idzie!kwestia!ta!budzić!musi!poważne!pytania!w!zakresie!humanitah

ryzmu,! poszanowania! zwierząt! i! etyki!myśliwskiej.! Problem! ranienia! ptaków! podczas!

polowań!jest!dobrze!udokumentowany!zwłaszcza!w!przypadku!gęsi.!Strzelanie!do!stad!

gęsi!powracających!na!noclegowisko!skutkuje!znaczną!liczbą!ptaków'rannych'(Ebbinge'
1991,$Mooij$1991,$Madsen$&$Rigét$2007,!Noer,!Madsen,!Hartmann!2007).!Według!nieh
których!badań!odsetek!dzikich!gęsi,!które!są!ranne!w!wyniku!polowań!dochodzi!do!36%!!
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(Noer,!Madsen,! Hartmann! 2007).!Według! praktyków! gęsi!wykazują! dużą! żywotność! i!

odporność!na!strzały,!a!odsetek!ptaków!rannych!może!być!jeszcze!większy!h!nawet!ok.!

80%!strąconych!gęsi!to!wg!myśliwych!sztuki!„zbarczone”!(Woźniak!2013).!Trasy!przeloh

tów!gęsi!z!i!na!żerowiska!oraz!noclegowiska!wiodą!nad!terenami!podmokłymi!i!trudno!

dostępnymi.!Dodatkowym!problemem!są! trudności! z!prawidłowym!wyszkoleniem!psa!

do!aportowania!gęsi!(Woźniak!2013).!Wszystkie!te!czynniki!sprawiają,!że!skutkiem!wieh

lu!polowań!na! te!blaszkodziobe! jest!duża! liczba!nieodnalezionych!ptaków!rannych.!Za!

powołanymi!wyżej! statystykami! kryje! się! ogrom! realnego! cierpienia.! Ranna,! ale! żywa!

jeszcze!gęś!zrobi!wszystko,!aby!nie!dać!się!schwytać.!Jeśli!nie!zostanie!dobita,!czekają!ją!

długie!godziny!lub!nawet!dni!umierania!w!wielkim!bólu.!!

!
Podczas!strzału!do!ptaka!lecącego!w!stadzie!olbrzymia!większość!śrucin!potencjalnie!
razi!(i!rani)!inne!ptaki,!niż!ten,!który!jest!aktualnym!celem.!Ilustracja!Michał!Skakuj.!

!



!
!

42!

4.2.6.!Sztuczne!wsiedlenia!

!

Wsiedlanie!bażantów!odbywa!się!w!Polsce!na!dużą!skalę,!pomimo,!że! jest! to!

praktyka!niezgodna!z!obowiązującym!prawem15.!Sztuczne!zasilanie!populacji!bażantów!

nie!ma!żadnych!pozytywnych!walorów!z!punktu!widzenia!przyrodniczego.!Bażanty!wyh

hodowane!w! niewoli! tracą!w! dużej!mierze! naturalne! instynkty,! np.! nie! radzą! sobie! z!

presją!drapieżników,!i!giną!w!krótkim!czasie!od!momentu!wsiedlenia.!Z!punktu!widzeh

nia!dobrostanu!środowiska!i!zachowania!różnorodności!przyrodniczej!pożądane!byłoby,!

aby!wsiedleń!unikać!i!pozwolić!naturalnym!populacjom,!aby!się!w!pełni!naturalizowały.!

Prawdopodobnie!ustabilizowałyby!się!na!dużo!niższym!poziomie,!niż!obecnie,!co!wielu!

naukowców!odebrałoby!pozytywnie!z!uwagi!na!niezbadany!do! tej!pory!wpływ!bażanh

tów!na!populacje!np.! kuraków! leśnych.!Ponieważ!negatywny!wpływ!bażantów!na! cieh

trzewie! nie! został!w!wystarczającym! stopniu! zbadany,!wielu! przyrodników!uważa,! że!

należałoby!zaniechać!wsiedleń!tam,!gdzie!występuje!cietrzew,!bądź!gdzie!w!przyszłości!

możliwe!będzie!przywrócenie!jego!występowania!(Kamieniarz!2002).!Bażant!może!stah

nowić!zagrożenie!zarówno!dla!cietrzewia,! jak! i!głuszca!głównie!z!uwagi!na!ryzyko!hyh

brydyzacji!(Johnsgard!1983,!Beaman!&!Madge!2010,!Avibirds!2014,!Bird!Hybrids!2014).!!

Generalna!Dyrekcja!Ochrony!Środowiska!klasyfikuje!bażanta!jako!gatunek!obcy.!!Konseh

kwencją!tego!jest!zakaz!wprowadzania!bażanta!do!środowiska.!Zgodnie!z!art.!120!u.o.p.!

zabrania!się!wprowadzania!do!środowiska!przyrodniczego!oraz!przemieszczania!w!tym!

środowisku! roślin,! zwierząt! lub!grzybów!gatunków!obcych.!W!powszechnej! (i!mylnej)!

opinii!Prawo!łowieckie!ma! jakoby!ustanawiać!wyjątki!od!tej!zasady.!Tak!nie! jest:!u.p.ł.!

mówi!jedynie!o!hodowli!zamkniętej,!ale!brak!jest!w!niej!podstaw!do!faktycznego!wsieh

dlania!bażantów!do!środowiska.!

Warto! krótko! odnieść! się!w! tym!miejscu! również! do! kwestii!wsiedleń! kuroh

patw.!Praktyki!te!są!co!prawda!zgodne!z!prawem,!ale!wydaje!się,!że!skuteczność!takich!

wsiedleń! jest! wyjątkowo! niska.!Wg! badań! prowadzonych!w!Wielkiej! Brytanii! przeżyh

walność!kuropatwy!zwyczajnej!w!przypadku!wsiedlenia!do!środowiska!dorosłych!ptah

ków! wynosi! w! ciągu! pierwszych! 6! miesięcy! od! 9%! do! 10%.! W! przypadku! młodych!

ptaków! odchowanych! w! systemie! adopcyjnym! przeżywalność! w! ciągu! pierwszych! 6!

miesięcy!wynosi!20%,!a!w!przypadku!młodych!wsiedlonych!bez!odchowania!w!systemie!

adopcyjnym!przeżywalność!wynosi!7%!(Buner!et!al.! !2011).!Badania!czeskie!wskazują,!

iż!przeżywalność!kuropatw!wsiedlonych!do!środowiska!z!komercyjnych!hodowli!wynosi!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Zgodnie z wykładnią Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 2014r.!!
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0!(zero)!%!(Rymerova,!Tomasek,!Salek!2013).!W!tych!badaniach!z!próby!75!wsiedlonych!

kuropatw!żaden!ptak!nie!przetrwał!do!końca!pierwszego!sezonu!lęgowego.!Należy!przy!

tym!zwrócić!uwagę,!iż!warunki!brytyjskie!są!nieporównywalne!z!krajowymi!z!uwagi!na!

dużo!łagodniejszy!klimat,!dużo!dłuższy!okres!wegetacyjny!i!brak!zim!w!naszym!pojęciu!

tej!pory!roku.! Jeśli!zatem!mielibyśmy!wyciągać!wnioski!z!badań!prowadzonych!w!tych!

krajach,! zdecydowanie! bardziej! miarodajne! są! dla! nas! wyniki! uzyskane! w! Czechach.!

Wskazują!one!na!oczywistą!nieefektywność!i!nieużyteczność!wsiedleń!kuropatw!pochoh

dzących!z!hodowli.!Powstają!zatem!poważne!wątpliwości,! czy! finansowanie!w! tym!zah

kresie!działalności!kół!łowieckich!przez!wojewódzkie!fundusze!ochrony!środowiska!jest!

uzasadnionym!i!celowym!wydatkowaniem!środków!publicznych.!!

!

4.2.7.!Ołów!–!ciężko!uwierzyć?!

!

Ołów! jest! skrajnie! toksycznym! metalem! ciężkim,! którego! szkodliwość! jest!

bardzo!dobrze!rozpoznana!i!udokumentowana.!Jako!pierwiastek!w!warunkach!naturalh

nych!nie!podlega!rozkładowi.!Ołów!wchodzi!w!łańcuchy!troficzne!i!krąży!w!środowisku;!

jest!wchłaniany!z!układu!pokarmowego,!a!sole!i!tlenki!ołowiu!kumulują!się!i!odkładają!

w!organizmie.!Stanowi!zagrożenie!nawet!w!bardzo!niskich!stężeniach.!Nie! istnieją!mih

nimalne!dopuszczalne!normy!ekspozycji!czy!spożycia!ołowiu!–!ten!pierwiastek!jest!nieh

bezpieczny! w! każdej! ilości! dla! wszystkich! zwierząt! i! dla! człowieka.! Szczególnie!

niebezpieczny! jest! dla! dzieci! i! kobiet! w! ciąży.! Zatrucie! ołowiem! powoduje! problemy!

neurologiczne,!immunologiczne,!w!przypadku!ptaków!i!innych!drobnych!zwierząt!zwyh

kle!kończy!się!śmiercią! (Kendall!et!al.!1996)! (Friend!2014).!Po!wprowadzeniu!do!śroh

dowiska! ołów! stanowi! istotne! zagrożenie! zarówno! dla! człowieka! i! zwierząt!

hodowlanych,!jak!i!dla!dzikich!zwierząt,!w!tym!gatunków!chronionych,!co!potwierdzają!

liczne!źródła!(Kendal!1996,!Lead!Poisoning! in!Wild!Birds!2009,!Pain!2009,!Pain!2010,!

Baintema!2001,!Mateo!2011).!Emisje!ołowiu!we!wszystkich!dziedzinach!życia!podlegają!

ścisłej! kontroli.! Tymczasem! emisja! ołowiu!w! amunicji!myśliwskiej! nie! jest! w! naszym!

kraju!poddana!żadnemu!nadzorowi.!Ołów!kumuluje!się!w!miejscach!polowań!od!dziesiąh

tek,! jeśli! nie! setek! lat.!Na!obszarach! regularnych!polowań,! zwłaszcza!na! terenach!moh

kradłowych!ołów!zalega!w!dużych! ilościach!(Sanderson!&!Bellrose!1986,!Mooij!1991).!

Odkładanie!znacznych!ilości!ołowiu!na!dnie!stawów!hodowlanych!(ok.!100!kg!rocznie!w!

pojedynczym!kompleksie!stawów)!potwierdzają!polskie!źródła!(Wiehle!2007).!Według!

raportów! Komisji! Europejskiej,! w! miejscach! polowań! występuje! wyjątkowo! wysokie!
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nagromadzenie! śrucin!wykonanych! z! tego! toksycznego!metalu! ciężkiego.! Stwierdzano!

występowanie!do!2!mln!śrucin!ołowianych!na!hektar!oraz!do!400!śrucin!ołowianych!na!

1!metr!kwadratowy!(Giana!2005.!Raport!Komisji!Europejskiej).!!

!

Śrut!ołowiany!bywa!często!mylony!przez!ptactwo!wodne!z!pożywieniem!(nah

sionami,!ziarnami,!mięczakami)!lub!też!z!drobnymi!kamykami,!które!celowo!połykane!są!

przez!ptaki!jako!tzw.!gastrolity!pomagające!w!trawieniu!i!rozdrabnianiu!pokarmu!w!żoh

łądkach!mięśniowych! tzw.!mielcach! (Newt! 2013,!WWT,! Lead! poisoning.! Conservation!

policy! briefing! on! lead! gunshot.! 2014).!W!Wielkiej! Brytanii! odnajdywano! ptaki,! które!

miały!w!żołądku!nawet!do!438!śrucin!ołowianych!(Wildlife!Extra!2012).!Badania!żołądh

ków! dzikich! gęsi! z! rez.! Słońsk! (obecnie! Park! Narodowy! „Ujście!Warty”)! wykazały,! że!

ptaki!połykały!śrut!myśliwski,!a!u!ok.!30%!gęsi!odnotowano!niebezpiecznie!wysoki!poh

ziom!ołowiu!w!mózgowiu!(Kalisińska)2000).)Z)kolei)w)badaniach!brytyjskich!wykazano,!
iż!34%!zbadanych!ptaków!miał!podwyższony!poziom!ołowiu!we!krwi,!a!ok.!10%!przyh

padków!śmierci!tych!ptaków!spowodowany!został!ołowicą!(Newth!2013).!!Ofiarą!ołowih

cy! spowodowanej! przez! połknięcie! śrucin! ołowianych! pada! jeden! z! najrzadszych!

ptaków!w!Europie!i!na!świecie,!sterniczka!zwyczajna!(zaledwie!ok.!5,700!osobników!na!

świecie).!Według!źródeł,!32%!osobników!tego!gatunku!ma!w!sobie!ołowiane!śruciny,!a!

80%!martwych!sterniczek!miało!duże!stężenie!ołowiu!w!wątrobie!(>20μg/g)!(Mateo!et!

al.!2001).!Ocenia!się,!że!w!Europie!z!powodu!zatrucia!ołowiem!ginie!każdej!zimy!około!

miliona!ptaków!rocznie!(17!różnych!gatunków),!co!stanowi!ok.!8.7%!populacji.!(Mateo!

2009).!!

!
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!
Żołądek!gęsi!wypełniony!śrucinami!ołowianymi.!Fot.!Milton!Friend!

!

Ołowica! stanowi! również! zagrożenie! dla! chronionych! ptaków! szponiastych,!

ponieważ! to! one! często! żywią! się!mniejszymi! ptakami,!w! ciałach! których! znajdują! się!

kawałki!ołowiu.!Mogą!to!być!albo!śruciny!połknięte!przez!ptaki!jako!gastrolity!i!obecne!

w!przewodzie!pokarmowym,!albo!śruciny!które!utkwiły!w!ciele!na!skutek!postrzelenia.!

Dzieje!się!tak!ponieważ!zarówno!ptaki!dotknięte!ołowicą!na!skutek!obecności!ołowiu!w!

przewodzie!pokarmowym,!jak!i!ptaki!ranne,!postrzelone,!w!których!utkwił!śrut!ołowiah

ny,!jako!osłabione!stanowią!dla!drapieżników!dużo!łatwiejszą!zdobycz,!niż!ptaki!silne!i!

zdrowe.!W!ten!sposób!obecny!w!środowisku!ołów!przyczynia!się!do!zwiększenia!śmierh

telności!orłów!i!innych!ptaków!szponiastych!(Fisher!2005,!Pain!2005,!Cade!2007,!Komoh

sa! 2009).! Z! powodu! zatrucia! ołowiem! giną! bieliki! amerykańskie! i! orły! przednie!

(Bedrosian!2008).!Zespół!naukowców!z!Akademii!Rolniczej!w!Szczecinie!w!roku!2005!

przebadał!11!martwych!orłów!bielików,!potwierdzając,!iż!gatunek!ten!jest!narażony!na!

zatrucie! ołowiem.!W! niektórych! przypadkach! stężenie! ołowiu! u! bielików! było! bezpoh

średnią!przyczyną!śmierci!(Kalisińska!2006).!

!

Ołów!z!amunicji!myśliwskiej!jest!groźny!także!dla!ludzi.!Ołowiany!nabój!przeh

bija! ciało! zwierzyny! z! prędkością! trzykrotnie! większą! od! prędkości! dźwięku! i! ulega!

gwałtownemu! rozszerzeniu,! a! w! czasie,! kiedy! wędruje! przez! tkanki,! odrywają! się! od!
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niego!setki!niewielkich!cząstek!(National!Park!Service!2014).!Wyniki!badań!z!roku!2009!

pokazują,! że! ok.! 86%! tusz! jeleni! zabitych! podczas! polowania! pociskami! typu!Breneka!

miało!w!sobie!fragmenty!ołowiu!(Neumann!2008).!Drobiny!ołowiu!pozostają!w!dziczyźh

nie!i!mogą!stanowić!zagrożenie!dla!konsumentów!(Cornatzer!2007,!Whaley!2008,!Neuh

mann!2009,!Hunt!2009,!National!Park!Service!2014).!!

!
Odłamki!z!pocisku!ołowianego!(typu!breneka)!w!tuszy!jelenia!mulaka.!Na!zdjęciu!zidentyfih
kowano!450!odłamków!ołowiu.!Fragmenty!roztrzaskanych!kości!widoczne!są!jako!kolor!

jasnoszary.!Źródło:!National!Park!Service,!USA!
!

W!roku!2008,!na!Uniwersytecie!Stanowym!Boise!w!USA!odbyła!się!konferencja!

na! temat! przypadkowego! spożycia! ołowiu! z! zużytej! amunicji! i! konsekwencji! tego! dla!

dzikich!zwierząt!i!ludzi!(„Ingestion!of!Spent!Lead!Ammunition:!Implications!for!Wildlife!

and!Humans”).!Potwierdzono!na!niej,!że!nawet!bardzo!niskie!dawki!ołowiu!powodują!u!

dzieci!zaburzenia!procesu!uczenia!się,!a!u!dorosłych!mogą!zwiększać!zachorowalność!na!

chorobę!Alzheimera!i!ryzyko!śmierci!z!powodu!udaru!lub!zawału!serca!(American!Bird!

Conservancy!2008).!Tymczasem!zawartość!ołowiu!w!dziczyźnie!może!być!znacząca.!W!

roku!2007!w!Dakocie!w!USA!badaniami!objęto!porcje!dziczyzny!podarowane!przez!myh

śliwych!na!rzecz!lokalnego!banku!żywności.!!Spośród!zmielonych!i!opakowanych!porcji!

dziczyzny!o!wadze!ok.!0.5!kg!losowo!wybrano!100!sztuk!i!zbadano!je!na!obecność!ołoh

wiu!metodą!fluoroskopii!rentgenowskiej!i!tomografii!komputerowej.!59%!paczek!zawieh

rało!jeden!lub!więcej!odłamków!ołowiu!(Cornatzer!2007).!Ołów!ten!zostałby!najpewniej!

spożyty!wraz!z!mięsem.!!

!
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!
Odłamki!ołowiu!–!pozostałości!myśliwskiej!amunicji!ołowianej!h!widoczne!na!zdjęciu!rtg!

w!zmielonej!paczkowanej!dziczyźnie!przeznaczonej!do!konsumpcji.!!
Źródło:!The!Peregrine!Fund!

!

!

Również! inne! prace! potwierdzają! zagrożenie! zatrucia! ołowiem! związane! ze!

spożyciem! dziczyzny.!W.! Grainger! Hunt! i! pozostali! autorzy! opracowania! z! roku! 2009!

doszli!do!wniosku,!iż!osoby!jedzące!mięso!zwierzyny!grubej!narażają!się!na!ryzyko!spoh

życia!fragmentów!ołowianych!pocisków!tkwiących!w!dziczyźnie!(Hunt!2009).!!!

!
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W!latach!2012h14!ukazały!się!dodatkowe!wyniki!badań!potwierdzające!bezpoh

średnie!zagrożenie!zatruciem!ołowiem!dla!osób!spożywających!dziczyznę.!W!badaniach!

brytyjskich!zajmowano!się!wpływem!ołowiu!z!ptaków!upolowanych!ołowianą!amunicją!

śrutową!na!zdrowie!osób!dorosłych!i!dzieci.!!Autorzy!podkreślają,!że!w!dzisiejszych!czah

sach!w!Europie!największe!ryzyko!kontaktu!z!ołowiem!występuje!głównie!w!związku!z!

dietą.!Wnioski!pokazują,! iż!nawet!zjadanie!mniej,!niż!średnio! jednego!posiłku!z!upoloh

wanych!dzikich!ptaków!w!tygodniu!(<1)!może!obniżać!iloraz!inteligencji!(IQ)!u!dzieci!o!

jeden!punkt.!Konsumpcja!średnio!w!tygodniu!1,25!lub!więcej!takich!posiłków!może!poh

wodować! inne! zaburzenia! (Green! &! Pain! 2012).! Z! kolei! w! Szwecji! potwierdzono,! że!

zwiększone! spożycie! dziczyzny!może! być! przyczyną! podwyższonego! poziomu! ołowiu!

we!krwi!(Bjermo!et!al.!!2013),!a!szwedzka!Agencja!ds.!Żywności!wydała!ostatnio!zaleceh

nia!dotyczące!maksymalnych!norm!spożycia!dziczyzny!(National!Food!Agency!2012).!!

Co! dalej! z! amunicją! ołowianą?! Każdego! roku! w! Polsce! wystrzeliwuje! się! jej!

prawdopodobnie! od! ok.! 400! do! ok.! 640! ton! ołowiu:! szacunki! przeprowadzone! przez!

kampanię!Niech! Żyją!!wskazują! na! zużycie! około! 370! ton! amunicji! ołowianej! rocznie,!

podczas!gdy!źródła!naukowe!wymieniają! ilości!nawet!od!500!ton!do!640!ton!(Thomas!

V.G.,!Guitart,!R.!2010).!!W!Polsce!używana!jest!wyłącznie!amunicja!ołowiana.!Tymczasem!

większość!krajów!europejskich!wprowadziła!już!częściowe!lub!całkowite!zakazy!stosoh

wania!takiej!amunicji!(Mateo!2013).!W!niektórych!krajach!europejskich!obowiązuje!całh

kowity!zakaz!używania!amunicji!z!ołowiu!(np.!Dania),!w!innych!krajach!zakaz!obejmuje!

użycie!amunicji!ołowianej!na!terenach!mokradłowych!(np.!Wielka!Brytania)!lub!do!poh

lowań!na!ptaki.!!

W!odpowiedzi!na!interpelację!poselską!z!roku!2012!ówczesny!Generalny!Konh

serwator!Przyrody,! Janusz!Zaleski! informował,! iż!w!Polsce!wprowadzany!jest!program!

stopniowej!eliminacji!amunicji!ołowianej.!Nie!jest!to!prawda!–!zgodnie!z!informacją!uzyh

skaną!w!Zarządzie!Głównym!PZŁ!w!lipcu!2014!r.!żaden!taki!program!nie!istnieje.!Wśród!

krajów!Europy!Polska!znajduje!się!obecnie!w!mniejszości,!nie!mając!nawet!konkretnych!

planów! dotyczących! odchodzenia! od! stosowania! amunicji! wykonanej! z! toksycznego!

ołowiu.!Rozwiązanie!tego!problemu!pozostaje!w!rękach!myśliwych!–!jeśli!faktycznie!dla!

tego! środowiska!ważna! jest! ochrona!przyrody! i! bezpieczeństwo! ludzi,! techniczne! rozh

wiązanie! problemu! toksycznego! ołowiu,! którego! katastrofalne! skutki! dla!wielu! gatunh

ków! oraz! zagrożenia! dla! zdrowia! ludzkiego! opisane! są! powyżej,! jest! dość! proste.!

Podobnie! jak!wiele!krajów!w!Europie!i!na!innych!kontynentach!(np.!USA)!powinniśmy!

jak!najszybciej!wyeliminować!amunicję!ołowianą.!!!
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5.! Dokarmianie,! szkody! łowieckie,! drapieżnictwo! i! regulacja! pogłowia.!

Czy!łowiectwo!jest!racjonalne?!

!

Zabijanie! dzikich! zwierząt!w! zamierzchłych! czasach! spełniało! istotną! rolę!w!

wyżywieniu!gatunku!Homo&sapiens.!Ludzie!zabijali!zwierzynę!by!mieć!co!jeść,!by!przeżyć!

–! i!można! to!potraktować! jako! stan! zbliżony!do!naturalnego.! ! Taka! jest! zasada:! jesteś!

głodny!–!masz!prawo!jeść.!Czy!współcześnie!jesteśmy!głodni?!Patrząc!od!strony!podaży,!

mięsa!mamy!pod!dostatkiem,!w!rzeczywistości!więcej,!niż!potrzebujemy.!W!Polsce!spoh

życie!mięsa!wynosi!około!80!kilogramów!rocznie!na!osobę.!Skup!dziczyzny!to!12!–!14!

tys.!kilogramów!rocznie16,!co!daje!około!0,34!kg/osobę/rok.!Po!odjęciu!wagi!skór,!kości!i!

głów!może! przypadnie! jeden! statystyczny! kotlet! na! osobę! rocznie.! Patrząc! globalnie! h!

rola! współczesnego! łowiectwa! w! żywieniu! ludzi! jest! tak! mała,! że! aż! bez! znaczenia.!

Uzbrojone! w! zaawansowaną! technologicznie! doskonałą! broń! i! przyrządy! optyczne!

współczesne!myślistwo,! będące!w!gruncie! rzeczy! zajęciem!hobbystycznym,! jest! zjawih

skiem!dalekim!od!naturalności.!Społeczeństwa!coraz!wyraźniej! !nie!chcą!tolerować!syh

tuacji,!aby!niektórzy!członkowie!współtworzący!te!społeczności,!czerpali!przyjemność!z!

zabijania.! Zabijanie,! jeżeli! już! się! dokonuje,! powinno! być! ostatecznością,! dokonywaną!

przy!tym!z!najwyższą!przykrością.!W!obecnym!myślistwie!tak!nie!jest.!Populacje!niektóh

rych!dzikich!zwierząt!są!gorzej!lub!lepiej!liczebnościowo!oszacowane,!na!tej!podstawie!

ustala!się!plany!odstrzałów!tak,!by!na!przyszły!rok!podobne!ilościowo!stado!podstawoh

we!urodziło!podobną!liczbę!zwierząt!do!zabicia!–!tak!wygląda!„odstrzał!stabilizacyjny”.!

Dla!współczesnego!łowiectwa!naturalna!śmierć!zwierzęcia!to!strata,!„zmarnowało!się”!–!

nie!można! już!na!nie! „zapolować”! i! sprzedać!do!skupu.!Najbardziej!pożądane! jest,! aby!

100!procent!populacji!zginęło!od!kuli,!oczywiście!w!pewnym!przedziale!czasu!pozwalah

jącym!na!nieustanne!odtwarzanie!stada!podstawowego.!Stawiamy!tezę,!że!współczesne!

myślistwo! rozchwiało! w! bardzo! znaczącym! stopniu! naturalne! mechanizmy! regulacji!

liczebności!populacji!co!najmniej!kilkunastu!gatunków!zwierząt!łownych.!Myśliwi!robią!

to!na!kilka!sposobów,!a!przykładowe!to:!!

h!dokarmianie!zwierząt,!

h!„regulacja”!pogłowia!h!ingerencja!w!naturalne!interakcje!drapieżcahofiara!zah

równo!na!poziomie! liniowym!(dwa!gatunki),! jak! i! sieciowym!(gdzie!w!powiązania!poh

karmowe!zaangażowanych!jest!więcej!gatunków),!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/prof-pisula-polacy-jedza-za-malo-dziczyzny,49347.html 
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h!oddziaływanie!na!behawior!wielu!gatunków!poprzez!ekspansywną!obecność!

w!przestrzeni!przyrodniczej! –!np.! obniżanie! sukcesu! lęgowego! i!wychowawczego!ptah

ków!jako!wynik!stresu!na!terenach!częstych!polowań.!!

!

!
Jeleń.!

5.!1.!Śmiertelne!perpetuum!mobile!

Zajmijmy!się!ponoszonymi!przez!myśliwych!kosztami.!Wszak,!jak!sami!to!lubią!

podkreślać,! ponoszą! wielkie! wydatki! związane! z!polowaniem.! Tę! wielkość! kształtują!

dwie!grupy!głównych!wydatków!–!szkody!łowieckie!i!dokarmianie.!

W! przeciętnym! sezonie! łowieckim! w! 2007/2008! roku! myśliwi! wypłacih

li!41,5!mln!zł!tzw.! odszkodowań! łowieckich! za! płody! rolne! zjedzone! przez! zwierzynę!

łowną.!
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Na!dokarmianie!myśliwi!z!Polskiego!Związku!Łowieckiego!wydali!według!dah

nych!zamieszczonych!na!www.pzlow.pl!28,5!mln!zł.!Do!tego!dochodzi!suma!3,7!mln!zł,!

jaką!wydają!Ośrodki!Hodowli!Zwierzyny!Administracji!Lasów!Państwowych.!Razem!tzw.!

zwykli!myśliwi!i!myśliwi!z!OHZhów!ALP!na!dokarmianie!wydają!rocznie!ok.!32,2!mln!zł.!

Skąd!biorą!się!te!niemałe!pieniądze?!Głównie!ze!sprzedaży!ciał!zastrzelonych!

zwierząt.!

Wg!GUS!Tab.!16(68).!Ilość!i!wartość!skupu!zwierzyny!łownej!w!2007!roku!wyh

niosła:!81,8!mln!zł.!

Po!odjęciu!szkód!łowieckich!i!sum!wydanych!na!odszkodowania!zostaje!kwoh

ta!8,1!mln!zł!do!zagospodarowania!przez!myśliwych.!

Tak!wygląda! ta! śmiertelna!matematyka.!Każde!koło! łowieckie! i!OHZ! jest!mah

łym! przedsiębiorstwem,!w!którym! bilans!musi! wyjść! przynajmniej! na! zero.! Z!grubsza!

rzecz!biorąc:!

suma!pieniędzy!wydanych!na!odszkodowania!i!dokarmianie!=!sumie!pieniędzy!

uzyskanych!ze!sprzedaży!mięsa!zabitych!zwierząt.!

Wygląda!to!na!jakieś,!z!piekła!rodem,!perpetuum!mobile:…dużo!karmy!=!dużo!

zwierząt!do!zabicia!=!dużo!pieniędzy!=!dużo!karmy!=!dużo!zwierząt!do!zabicia…!

Jedzenie!dla!zwierząt,!na!które!została!wydana!suma!przeznaczona!na!dokarh

mianie,!przez!dwa,!najwyżej!trzy!zimowe!miesiące!trafia!do!paśników.!W!ciągu!ostatnich!

kilkunastu!lat!zimy!były!raczej!słabe!i!krótkie.!Zwierzęta!w!czasie!lekkich!zim!w!bardzo!

umiarkowany! sposób! korzystają! z!paśników!–! wolą,! dostępne! także! zimą,! pożywienie!

świeże.!Wszak!natura!bez!żadnego!„wysiłku”! i!ludzkiej!pomocy!wykarmia! je! takim!poh

żywieniem! od!milionów! lat.! Przypuśćmy!więc,! że! około! 20! h! 30%! rocznej! puli! karmy!

przez!najwyżej!trzy!miesiące!trafia!do!paśników.!Gdzie!podziewa!się!70!h!80%!kartofli,!

buraków,!owsa,!kukurydzy!itp.?!Trafia!na!nęciska!!

!

!

!
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5.2.!Dokarmianie!i!jatka!na!nęciskach!

Paśnik!to!miejsce,!w!którym!dokarmia!się!zwierzęta!tylko!zimą.!Na!nęcisku!nah

tomiast,!karma!jest!przez!okrągły!rok.!Ponieważ!przy!paśniku!zabijać!nie!wolno,!to!inne!

miejsce! stałego! dokarmiania!myśliwi! nazwali! „nęciskiem”! i…! tam! już!wolno.! Zaprasza!

się!zwierzęta!na!posiłek,!żeby!do!nich!postrzelać!z!precyzyjnej!broni!z!odległości!około!

30!h!40!m.!A!one!korzystają!z!nęcisk,!bo!nie!odróżniają!ich!od!paśników.!Na!jednym!nęcih

sku!można!zabić!nawet!dziesiątki!zwierząt!rocznie.!To!zwykła!rzeźnia,!jatka,!egzekucja.!!

Do! jawnej! sumy! przeznaczonej! na! dokarmianie,! dochodzą! jeszcze! nieznane!

kwoty!wydawane!przez!indywidualnych!myśliwych!na!zasilanie!prywatnych!(!)!nęcisk.!

Jak!to!możliwe,!że!istnieją!takie!„prywatne”!twory!w!państwowym!skądinąd!lesie?!Otóż!

indywidualni,!przedsiębiorczy!myśliwi,!w!ulubionych!przez!siebie!fragmentach!lasu!buh

dują! za! swoje! prywatne! pieniądze! ambony! zamknięte! na! prywatną! kłódkę! i!pod! nimi!

urządzają!nęciska!–!również!za!swoje!pieniądze,!i!zaopatrują!je!szczodrze!przez!cały!rok.!

Dzicza!matka!przyprowadza! tam!swoje!młode,!a!te,!które!przeżyją!zabijanie! i!dorosną,!

przyprowadzą! tam! swoje! potomstwo! itd.! I!tak! to! wewnątrz!obwodów! łowieckich! poh

wstała!sieć!prywatnych!minihobwodów,!które!są!na!zasadzie!wzajemności!respektowah

ne! przez! myśliwych.! Na! nęciskach! pospolite! są! również! buraki,! marchew,! kapusta,!

jabłka!itp.!Co!w!tym!wzbudza!uwagę?!Ano!to,!że!buraki!i!reszta!służą!do!nęcenia!jeleni,!

danieli! i!saren!–! dziki! buraków! i! reszty! nawet! nie! tkną.! Czyli! nęcisko! urządzono!

z!premedytacją!po!to,!by!zabijać! jeleniowate.!Cóż!z!tego,!zapytać!by!można?!Otóż!reguh

lamin!polowań!zabrania!zabijania!jeleni,!saren!i!danieli!przy!nęcisku!–!wolno!tylko!dziki.!

Sprawa!!obchodzić!może!jedynie!myśliwych,!gdyż!postronnemu!obywatelowi!te!niuanse!

są!raczej!obojętne.!Cóż!to!w!końcu!za!różnica,!w!jaki!sposób! i!w!jakim!miejscu! lasu!czy!

pola!zwierzę!dostanie!kulę?!Zwierzęta!w!stanie!wolnym!są!własnością!Skarbu!Państwa,!

lecz!prawo!decydowania!o!ich!życiu!ma! tylko!wąska!grupa! ludzi,!która!stanowi!0,26%!

społeczeństwa.!A!gdy!zwierzę!zostało!już!zastrzelone,!przechodzi!na!własność!myśliweh

go,!który!najczęściej!sprzedaje!je!do!skupu.!Jak!to!lapidarnie!ujął!dziennikarz!Adam!Wajh

rak:!„to!najszybsza!prywatyzacja”!Jeżeli!chodzi!o!dokarmianie!całego!drobiazgu!leśnego!i!

polnego,! w! tekście! zamieszczonym! w!„Braci! Łowieckiej”! 8/2009,! pt.! „Realny! wymiar!

konkurencji!pokarmowej!między!zwierzyną!a!człowiekiem”,!prof.!Włodzimierz!Jezierski!

,! twórca! Zakładu! Ekologii! i!Ochrony! Środowiska! UWM!w!Olsztynie,! podsumowuje! doh

karmianie!zajęcy!i!kuropatw!tak:!!
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Nie&łudźmy&się&bowiem,&że&wykładana&tu&i&ówdzie&snopówka&owsiana&dla&zajęcy&

czy& podsypywane& w&budkach& ziarno& dla& kuropatw& ma& jakiekolwiek& istotne& znaczenie&

w&zakresie&uzupełnienia&koniecznych&dla&organizmu&dostaw&energetycznych.!!

Dokarmianie! jest!kompletnie!niepotrzebne.!Zaczęło! się!w!drugiej!połowie!XX!

w.,!gdy!w!Europie!pojawiły!się!nadwyżki!żywności.!Myśliwi!dorobili!do!tego!ideologię,!że!

pomagają! zwierzętom! przeżyć! zimę.! A!przecież! przyroda! zawsze! sobie! z!tym! radziła.!

Przez! miliony! zim! wykarmiła! nieprzeliczone! eony! zwierząt.! Dokarmianie! jest! wręcz!

szkodliwe,!stanowi!ingerencję!w!przestrzeń!i!procesy!przyrodnicze!oraz!naturalne!zasoh

by! ekosystemów.!Takiego! jedzenia!w!lesie! nigdy!nie! było! i!nie! powinno!być.!W!Niemh

czech!obowiązuje!zakaz!dokarmiania!płodami!rolnymi.!Myśliwym!zawsze!chodzi!o!duże!

stany!zwierzyny.!Dokarmianie!sprzyja!temu.! !Najważniejsze! jest!bowiem,!żeby!było!do!

czego!strzelać.!Im!więcej!można!zabić!h!tym!atrakcyjniejsze!polowanie.!

5.3.!Szkody!łowieckie!

Omawiając! ilość! zjadanych! przez! zwierzęta! płodów! rolnych! na! polach,! czyli!

zjawisko!tak!zwanych!szkód!łowieckich,!wspomniany!wyżej!autor!pisze:!

Wynika&stąd,&że&z&ok.&28,5&mln&zł&odszkodowań&za&szkody&łowieckie&wypłaconych&

w&roku& łowieckim& 2007/08& ok.&24,2&mln&zł& to& odszkodowania& za& szkody&–& nazwijmy& je&–&

„konkurencyjne”.& Za& tą& wartością& stoi& oczywiście& określona& wielkość& masy& towarowej.&

Pierwsze&miejsce&zajmują&tu&ziemniaki,&z&których&zwierzyna&»odebrała«&nam&0,4&proc.&kraX

jowej&produkcji&tych&roślin&w&2007&roku.&Można&by&to&uznać&za&znaczącą&wielkość,&ale&jeżeli&

zauważyć,&że&w&2007&roku&przyrost&produkcji&ziemniaków&w&stosunku&do&roku&poprzednieX

go&wyniósł&38&proc.,&a&straty&w&przechowalnictwie,&transporcie&itp.&–&ok.&9&proc.,&to&wielkość&

0,4&proc.&wynikająca&z&żerowania&zwierzyny&przestaje&mieć& jakiekolwiek&praktyczne&znaX

czenie&dla&krajowej&produkcji&ziemniaków.&W&przypadku&zbóż&i&roślin&oleistych&te&wartości&

są&jeszcze&mniej&znaczące.&Żerowanie&zwierzyny&umniejsza&krajową&produkcję&owsa,&żyta,&

jęczmienia& i&kukurydzy& o&ok.&0,1&proc.,& a&pszenicy& o&ok.& 0,04&procent.& Tymczasem&przyrost&

produkcji& zbóż& wyniósł& 25%,& a&straty&–& ok.& 5&proc.& Rośliny& oleiste& zwierzyna& uszkadza&

w&rozmiarze&ok.&0,1&proc.&produkcji&krajowej&przy&wzroście&produkcji&2%&i&stratach&prawie&

7& procent.& Podsumowując& powyższe& rozważania,& można& zatem& powiedzieć,& że& z&punktu&

widzenia&całości&krajowej&produkcji& rolnej&żerowanie&zwierzyny&na&płodach& i&plonach& tej&

produkcji&nie&ma&żadnego&praktycznego&znaczenia&dla&efektów&gospodarki&rolnej.&Łączna&

wartość&produkcji& roślinnej&w&2007&roku&wyniosła&45,4&mld&złotych.&W&odniesieniu&do& tej&
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wartości& kwota& wypłaconych& odszkodowań& to& zaledwie& 0,06& procent.& W&gospodarce,&

w&której&straty&przyprodukcyjne&wahają&się&między&5&a&10&proc.,&jest&to&wielkość&niezauwaX

żalna.&

[…]&dokarmianie&zwierzyny&przenosi&kolejne&0,1%&krajowej&produkcji&roślin&okoX

powych& (głównie& ziemniaków& i&buraków& cukrowych)& i&kolejne& 0,1%& krajowej& produkcji&

zbóż&[…].&

W! résumé! zaś! konkluduje:!Podsumowując,& można& powiedzieć,& że& rzeczywisty&

wymiar&konkurencji&pokarmowej&zwierzyny&względem&człowieka&jest&całkowicie&bez&znaX

czenia& zarówno& w&świetle& możliwości& produkcyjnych& gospodarki& rolnej,& jak& i&w&świetle&

strat&przyprodukcyjnych.!

Patrząc! za! prof.! Jezierskim! na! rzeczywisty!wymiar! szkód! łowieckich!w! skali!

krajowej!produkcji!rolnej,!problem!szkód!łowieckich!ma!znikome!znaczenie!ekonomiczh

ne.!Oczywiście,!w!wymiarze!lokalnym!paru!gospodarstw!rolnych,!okazjonalnie!może!to!

być!problem!większy.!Skąd!zatem!bierze!się!to,!trochę!histeryczne,!podejście!do!szkód?!

Bierze! się! z!minionych! już!w! Europie! czasów,! gdy! rolnicy! pracowali! ręcznymi! narzęh

dziami,!a!z!czasem!również!przy!pomocy!koni!i!wołów.!Możliwości!uprawy!ziemi!!jakie!

wtedy!były,!pozwalały!jedynie!na!ograniczone!powierzchniowo!uprawy.!Co!za!tym!idzie,!

plony! były! również! limitowane.! I!w! tamtych! realiach,! gdyby! zwierzyna! pożywiała! się!

również!płodami!rolnymi,!mógłby!to!być!poważny!problem!życiowy!dla!ludzi!żyjących!z!

roli,!grożący!nawet!niedostatkiem!jedzenia.!Przypuszczać!należy,!że!gdy!plony!były!zah

grożone!–!pola!były!dobrze!chronione.!Nikt!nie!mógł!sobie!pozwolić!na!to,!aby!dzielić!się!

swoim!jedzeniem!ze!zwierzyną.!Współcześnie!jedna!osoba!zatrudniona!w!nowoczesnym!

rolnictwie!ma!wydajność!2000!razy!większą17!aniżeli!rolnik!pracujący!ręcznymi!narzęh

dziami.!Na!Ziemi!mamy!nadprodukcję!żywności.!Z!tego!powodu,!iż!zwierzyna!pożywi!się!

okazjonalnie! również! płodami! rolnymi,! nikomu! nie! grozi! niedostatek.! Jest! to! sprawa!

pieniędzy!w!skromnej!skali,!którą!nakreślił!!prof.!Jezierski!w!swoim!opracowaniu!i!którą!

wykazano!w!przytoczonych!danych!GUS.! !Gdyby!podejść! inteligentnie!do!ograniczenia!

zwierzynie!!dostępu!do!pól!w!okresach!późnej!wegetacji,!problem!byłby!jeszcze!bardziej!

marginalny.!

Dokarmianie!i!praca!przy!nim!są!potrzebne!myśliwym!do!znieczulania!sumieh

nia!i!łagodzenia!stanów,!które!budzą!się,!gdy!się!wciąż!zabija!albo!rani,!a!potem!znowu!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 „Ziemia z nieba. Portret planety u progu XXI wieku” str. 132, wyd. Świat Książki 2002 r.  
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zabija…!Dokarmianie!i!dosyć!swobodny!dostęp!zwierzyny!do!upraw!rolnych!przyczynił!

się! do! rozregulowanie! naturalnych!mechanizmów!płodności,! np.! u! dzików.!Dziś! płodh

ność!dzików,!między!innymi!na!skutek!dostępu!do!wysokobiałkowej!paszy!jest!nieprzeh

widywalna,! ale! okresy! ochronne! się! nie! zmieniły,! bo! jakie! właściwie! miałyby! być?!

Zupełnie! legalnie!można! zastrzelić! przyszłą! dziczą!matkę! h! przelatka! nawet!w! bardzo!

zaawansowanej!ciąży,!nawet!na!dzień!przed!rozwiązaniem.!Na!przelatki!poluje!się!cały!

rok,!a!w!warunkach!polowania!na!dziki!nie!sposób!rozpoznać!ciążę.!Zresztą,!cała!żeńska!

zwierzyna!przez!cały!rok!jest!albo!w!ciąży,!albo!karmi!i!prowadzi!przez!życie!swoje!młoh

de,!albo!jedno!i!drugie!jednocześnie.!Pewna!część!samic!pauzuje.!Zabija!się!je!wszystkie!

–!i!ciężarne,!i!prowadzące,!i!pauzujące.!W!tych!sprawach!w!środowisku!myśliwych!panuh

je!głuche,!wymowne!milczenie.!!

5.4.!Przyrodnicza!szkodliwość!dokarmiania!

!

Jak!stwierdził!w!roku!2013!członek!Państwowej!Rady!Ochrony!Przyrody,!doh

świadczony! terenowy!przyrodnik,!do!gospodarowania!dzikimi!zwierzętami!kopytnymi!

podchodzi! się! tak,! jak!do! intensywnej!hodowli! trzody! chlewnej.!Taka!ocena!nie!dziwi,!

jeśli!weźmie!się!pod!uwagę,!że!nawet!bardzo!obiektywne!publikacje!naukowe!Instytutu!

Ochrony!Przyrody!PAN!w!Krakowie!podają,!iż!skala!dokarmiania!dzikich!populacji!łowh

nych!ssaków!kopytnych!jest!olbrzymia!(Selva!i!wsp.!2014).!Jeśli!uzasadnieniem!dokarh

miania! gatunków! łownych! z! rodziny! jeleniowatych! miałoby! być! zapobieganie! lub!

ograniczanie!szkód!w!uprawach!leśnych,!uzasadnienie!takie!wydaje!się!niedostatecznie!

potwierdzone!w!praktyce!i!w!źródłach.!Można!tu!także!zadać!retoryczne!pytanie!–!po!co!

w!takim!razie!na!obszarach!administrowanych!przez!LP!grodzone!są!uprawy?!Brak!jest!

jednoznacznych!dowodów!na! to,! że!dokarmianie! jeleniowatych!ma! jakikolwiek!wpływ!

na!zmniejszenie!szkód!w!lasach!naturalnych!czy!gospodarczych.!Niektóre!badania!pokah

zują!wręcz!brak!relacji!pomiędzy!dokarmianiem!a!ograniczeniem!szkód!leśnych,!niektóh

re! wyniki! badań! wskazują,! że! w! ten! sposób! niekiedy! można! zmniejszyć! tego! typu!

szkody,! a! jeszcze! inne! badania!wykazują,! że!w!wyniku! dokarmiania! rozmiar! szkód!w!

lasach!w!wymiarze!lokalnym!ulega!wręcz!poważnemu!zwiększeniu!(„significant&increase&

in&local&impact”)!(Putman!and!Staines,!2004).!Dokarmianie!może!też!rodzić!inne!poważh

ne!problemy.!Wykazano!np.,!iż!koncentracje!dużej!liczby!zwierząt!wokół!paśników,!czy!

miejsc!wykładania!karmy!skutkują!zwiększonym!ryzykiem!infekcji!i!prowadzić!mogą!do!

zwiększenia!zapasożycenia!(Putman!and!Staines,!2004).!Inny!negatywny!wpływ!dokarh

miania! populacji! dzikich! ssaków! przedstawiony! został! w! ostatnio! opublikowanych!
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wnioskach! Instytutu!Ochrony! Przyrody! PAN!w!Krakowie! (Selva! i!wsp.! 2014)! z! badań!

prowadzonych!w!Bieszczadach.!Wykazano,! iż!wykładanie!karmy!dla!zwierząt!narażało!

na!zniszczenie!znajdujące!się!w!pobliżu!lęgi!ptaków!gniazdujących!na!ziemi,!w!tym!także!

dwóch!gatunków!narażonych!na!wyginięcie,!czyli!cietrzewia!i!głuszca.!Wykładana!karma!

zwabiała! nie! tylko! gatunki! łowne,! dla! których! była! przeznaczona,! ale! także! szereg! inh

nych!zwierząt!takich!jak!myszy,!norniki,!kruki,!sroki,!niedźwiedzie!brunatne,!dziki,!borh

suki,!lisy!i!jenoty.!W!konsekwencji,!w!promieniu!kilometra!od!miejsc!wykładania!karmy,!

odsetek!zniszczonych! lęgów!ptasich!był!prawie!dwukrotnie!wyższy!niż!na!pozostałym!

obszarze,!tj.!z!dala!od!miejsc!karmienia.!Tak!więc!intensywne!dokarmianie!zwierząt!koh

pytnych!może! oddziaływać! negatywnie! również! na! sukces! lęgowy! zagrożonych!wygih

nięciem!głuszców!i!cietrzewi,!bowiem!są! to!gatunki!gniazdujące!na!ziemi!(Selva! i!wsp.!

2014).!!

!

!

Nęcisko!myśliwskie!w!Puszczy!Augustowskiej.!Fot.!P.!Sidło!

Powstaje!więc!zasadnicze!pytanie:!czym!uzasadnione!jest!i!czemu!służyć!ma!

dokarmianie!zwierząt!łownych!przez!myśliwych?!Czy!nie!jest!to!wyłącznie!chęć!podh

trzymania!heroicznego!wizerunku!dzielnego!myśliwego,!który!w!mroźny!zimowy!dzień!

brnie! przez! głęboki! śnieg,! niosąc! zwierzętom! karmę,! bez! której! zginęłyby! z! głodu?!
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Współczesne!realia!wskazują,!że!populacje!dzikich!zwierząt,!które!da!się!w!ten!sposób!

dokarmiać,!w!ogóle!takiej!pomocy!nie!potrzebują,!a!nawet,!że!jest!ona!wprost!szkodliwa!

z!przyrodniczego!punktu!widzenia.!Natomiast!tych!zwierząt,!które!są!faktycznie!w!trudh

nej!sytuacji,!i!których!populacje!wykazują!katastrofalne!tendencje!spadkowe,!efektywnie!

dokarmiać! się! po! prostu! nie! da! (zające,! kuropatwy,! dzikie! kaczki,! łyski).! Dziki,! sarny,!

jelenie! przekroczyły! już! być!może! ekologiczne! pojemności! środowisk,!w! których! żyją.!

Trudne!zimy!powinny!stać!się!jednym!z!elementów!regulacji!naturalnej!liczebności!poh

głowia! tych!zwierząt.!Zima!w!roli!regulatora!populacji!ma!tę!niepodważalną!przewagę!

nad!myśliwym,!że!przede!wszystkim!i!w!pierwszej!kolejności!przyczynia!się!do!śmierci!

zwierząt!chorych,!ułomnych,!słabych!i!młodych.!Dzięki!temu!wspomaga!naturalny!proh

ces!ewolucji!(poprzez!selekcję!i!dobór!naturalny),!w!którym!przeżywają!zazwyczaj!najh

bardziej!wartościowe! z! punktu!widzenia! stada! bądź! szerzej! –! puli! genowej! gatunku,! i!

najsilniejsze! zwierzęta.!Myśliwi,! tak! jak! absolutnie!nie! są!w! stanie! zastąpić! roli! zim!w!

przyrodzie,!tak!samo!nie!są!w!stanie!w!żaden!sposób!zastąpić!roli!drapieżników!w!przyh

rodzie.!

5.5.!Czy!brak!drapieżników!da!się!zastąpić!myśliwymi?#

W! książce! pod! tytułem! Nie& taki& straszny& wilk& napisanej! przez! podróżnika! i!

przyrodnika!

Farleya!Mowata,!badającego!relację!wilków!i!jeleni!w!Kanadzie,!można!znaleźć!

jasny!opis!roli,!jaką!drapieżniki!pełnią!w!przyrodzie.!

Przede&wszystkim&[…]&dorosłe&i&zdrowe&karibu&łatwo&prześcignie&wilka,&a&nawet&i&

trzytygodniowe&cielę&przegania&wszystkie&wilki&z&wyjątkiem&najszybszych.&Karibu&doskonaX

le&o&tym&wiedzą,&toteż&świadome&są,&że&w&zwykłych&okolicznościach&raczej&nic&im&ze&strony&

wilków&nie&grozi.&Wilki&też&są&tego&świadome&i&jako&zwierzęta&wysoce&inteligentne&z&reguły&

nawet&nie&próbują&dogonić&zdrowego&karibu,&dobrze&wiedząc,& że&byłby& to&wysiłek& strwoX

niony&i&bez&sensu.&&

Wilki&stosują&natomiast&[...]&technikę,&polegającą&na&sprawdzaniu&zdrowia&i&konX

dycji&poszczególnych&jeleni,&aby&wykryć&tego,&co&jest&nie&w&formie.&Jeśli&karibu&występują&w&

obfitości,& sprawdza& się& je& napadając& na& stada& i& goniąc& je& tyle,& ile& potrzeba,& żeby&wykryć&

obecność& lub& nieobecność& osobnika& chorego,& rannego,& czy& z& innych& przyczyn& niepełnoX

sprawnego.& Jeśli& się& taki&ujawni,&wilki&osaczają&go& i&próbują&zabić.& Jeśli&w&stadzie&nie&ma&

takiego& zwierzęcia,& wilki& niebawem& rezygnują& z& pogoni& i& oddalają& się,& aby&wypróbować&

następne&stado.&&
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Z&sześćdziesięciu&siedmiu&karibu&zabitych&przez&wilki,&jakie&zbadałem&[…]&

I&to&jeszcze&ciekawe,&że&w&tych&skromnych&resztkach,&co&pozostały,&znajdowało&się&zwykle&

świadectwo&chorób&albo&poważnego&upośledzenia.&Nagminne&były&zniekształcenia&

kości,&szczególnie&związane&z&martwicą&czaszki;&a&starte&zęby&w&wielu&czaszkach&świadczyX

ły,&

iż&należały&one&do&zwierząt&starych&i&osłabionych.&Niełatwo&było&o&świeżą&zdobycz,&

pozwalającą&zbadać&cały&zewłok;&ale&w&niektórych&wypadkach&udawało&mi&się&

dopaść&jelenia&prawie&natychmiast&po&tym,&jak&wilki&go&zabiły,&i&z&niewybaczalnym&

nachalstwem&odpędzić&je.&Odchodziły&dosyć&ustępliwie,&choć&bardzo&niezadowolone.&

Kilka&z&tych&jeleni&było&do&tego&stopnia&zainfekowanych&pasożytami&na&zewnątrz&i&od&

wewnątrz,&że&były&to&już&wprost&chodzące&menażerie,&które&tak&czy&owak&musiałyby&

niezadługo&zdechnąć.&(Mowat&1997)&

&

Profesor!Henryk!Okarma!z!Instytutu!Ochrony!Przyrody!PAN!w!swoim!opracowaniu!

pod!tytułem!Wilki&i&duże&ssaki&kopytne:&bezradność&ofiar&czy&wzajemna&równowaga?&

pisze!między!innymi:!

„Dzięki&znakomitym&przystosowaniom&ssaków&&kopytnych&do&unikania&drapieżnictwa&

wilków,&drapieżniki&te&nie&zabijają&jak&chcą&i&czego&chcą.&Gdyby&bowiem&tak&

było,&nie&obserwowalibyśmy&w&przyrodzie&przypadków&&śmierci&szczeniąt&wilczych&

z&wygłodzenia&(Messier&1985),&a&wiele&gatunków&&kopytnych&zniknęłoby&już&z&powierzchni&

Ziemi,&wytępionych&przez&wilki.”&

„[…]&Ponadto&analizuje&się&tylko&pewne&cechy&ofiar,&na&podstawie&pozostawionych&

przez&wilki&resztek&(wiek,&płeć,&zawartość&tłuszczu&w&szpiku&kostnym,&pewne&patologie&

szkieletowe),&a&wiele&innych&cech&unika&ocenie.&Jak&na&przykład&ocenić,&jakie&

cechy&fizjologiczne&miała&dana&ofiara?&Dlaczego&selekcja&jeleni&nie&może&także&

następować&na&poziomie&decyzyjnym:&może&jeleń&zabity&przez&wilki&był&tłusty,&ale&

głupi&i&wybrał&złą&drogę&ucieczki?”&

„[…]&Sokolov&i&in.&(1990)&przeprowadzili&eksperyment&modelowania&selektywnego&

wpływu&wilków&na&ofiary,&używając&chartów&borzoi&jako&odpowiedników&wilków&

do&odłowu&antylop&saiga&(Saiga&tatarica).&Stwierdzili,&że&sukces&łowiecki&borzoi&

w&polowaniu&na&grupy&antylop&wynosił&5&–&19%,&a&wszystkie&antylopy&upolowane&

przez&borzoi&wykazywały&patologie&organów&wewnętrznych&i&układu&szkieletowoX&

Xmięśniowego&[…].”!

&
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Zadajmy!sobie!pytanie:!czy!myśliwy!jest!w!stanie!wypełnić!subtelną!rolę,!jaką!

drapieżnictwo! odgrywa! w!całej! przyrodzie?! Zaryzykujemy! twierdzenie,! że! przeciętny!

myśliwy! o!drapieżnikach! wie! głównie! to,! że! „zabijają”.! I!twierdzi,! że! ponieważ! on! też!

zabija,! to! także! jest! drapieżnikiem,! takim! „ludzkim! drapieżnikiem”.!Myśliwym!wydaje!

się,!że!muszą!regulować!pogłowie,!bo!nie!ma!drapieżników!i!w!ten!sposób!je!zastępują.!!

Lecz!gdy!choć!trochę!dowiemy!się!o!drapieżnikach!w!przyrodzie,!taka!postawa!traci!całh

kowicie!rację!bytu.!To!jest!wyraz!elementarnego!nierozumienia!natury!i!roli!drapieżnich

twa!w!niej.!Drapieżniki!nie!są!i!nigdy!nie!były!od!tego,!by!regulować!wielkość!pogłowia!

nieprzeliczonych!stad! jeleniowatych!w!europejskich! lasach!czy! też!na!afrykańskich!sah

wannach.!!

!

Drapieżniki!utrzymują!stada!w!zdrowiu.!

!

Myśliwi! samozwańczo! ogłosili! się! głównym!drapieżcą,! prezentując! przy! tym!

postawę! obarczoną! kardynalnym!błędem.! Tę! błędną! postawę!można! przedstawić! tak:!

„Drapieżniki! regulują! ilość! zwierząt!w!przyrodzie,! a! ponieważ! ich!nie!ma! h!musimy! je!

zastępować.”!

!

Żaden(!)!myśliwy!nie!jest!w!stanie!pobiec!za!łaniami,!by!przetestować!ich!konh

dycję! i! zdrowie.! Dlatego! porównywanie! się! myśliwych! do! drapieżników! jest! czystym!

uzurpatorstwem.!Wilki! utrzymują! populacje! jeleni!w! zdrowiu.!W! jaki! sposób! robią! to!

myśliwi!w!warunkach!polowania?!Zdrowie!całych!populacji!zwierząt!dzikich!to!dla!myh

śliwych! „ląd! niedostępny”.! Jak! zatem!może! oddziaływać!myśliwskie! „regulowanie! poh

głowia”?!!Stawiamy!hipotezę,!że:!!

Myśliwi,!poprzez!nieustanny!odstrzał!stabilizacyjny,! czyli!wybijanie!rok!

w!rok!stanu!zwierzyny!do!wielkości!stada!podstawowego,!oraz!olbrzymie!dokarU

mianie,!pobudzają!mechanizmy!rozrodcze!populacji!zwierzyny!do!najwyższej!wyU

dajności.!

To!jest!nieustanne!potrząsanie!przyrodą.!Skutki!widać!gołym!okiem!–!niektóre!

populacje!zwiększają!swoją!liczebność!w!sposób!niekontrolowany.!!

!

!
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5.6.!Czy!przyroda!potrzebuje!myśliwych?!

Argument,!że!„to!wszystko! już!tak!się!rozregulowało,!że!bez!pomocy! ludzkiej!

natura!nie!da!sobie!rady”!h!jest!po!prostu!niemądry.!W!ziemskiej!przyrodzie,!na!różnych!

poziomach! złożoności! przestrzeni! h! od! poziomu! biosfery! począwszy,! na! mikrosiedlih

skach!skończywszy,!znane!są!naturalne!i!w!swym!skomplikowaniu!niezastąpione,!oczyh

wiście! również! przez! człowieka,! mechanizmy! regulacji! parametrów! populacji!

większości!znanych!gatunków.!Tym!mechanizmom,!na!które!składają!się!m.in.!zależnoh

ści! pokarmowe,! konkurencyjne! i! inne,! trzeba! tylko! pozwolić! działać,! jeżeli! chcemy!

utrzymać!biosferę!i!mniejsze!jednostki!przestrzenne!w!stanie!umożliwiającym!bytowah

nie!naszego!gatunku!na!Ziemi.!Może!i!przykro!to!słyszeć!i!zaakceptować,!ale!myśliwi!nie!

są!w!żaden!sposób!przyrodzie!potrzebni.!Nie!są!też!jakąś!szczególnie!uprawnioną!w!spoh

łeczności! ludzkiej! grupą! do! regulacji! czegokolwiek! w! złożonych! układach! przyrodnih

czych! z! uwagi! na! rzekome! posiadanie! wielce! nieprzeciętnej,! niedostępnej! i! nieznanej!

innym! ludziom! wiedzy! przyrodniczej.! Postawa,! że! w!naturze! trzeba! coś! regulować,!

przypomina!ręczne!sterowanie!gospodarką!za!czasów!komunizmu.!Prowadzi!do!nędzy,!

upraszczania!i! trywialności!h!także!w!przyrodzie.!Z!przyrodą!można!tylko!współistnieć,!

bo!sami!jesteśmy!jej!częścią!i!w!egzystencjalnym!sensie!to!właśnie!od!niej!zależymy.!Nah

tura!posiada!niepowtarzalną!umiejętność!regulacji!samej!siebie;!ten!typ!„umiejętności”!

nie! stanie! się! prawdopodobnie! nigdy! udziałem! naszego! gatunku,! w! tym! także! myślih

wych,! o! ile! jeszcze! ktokolwiek!w! przyszłości! będzie! polował.!Współczesne!myślistwo!

potrząsa!nieustannie!wszelką!zwierzyną,!szczodrze!szafując!śmiercią!i!rozregulowując!w!

skrajny!sposób!mechanizmy!względnej!równowagi!w!przyrodzie.!

Naszym!zdaniem!można!poddać!w!poważną!wątpliwość!racjonalność!łowiech

twa!i!jego!koronne!argumenty:!

h!o!konieczności&zimowego&dokarmiania,!

h!o!konieczności&obrony&pól&przed&szkodami,&

X&o&konieczności&zastąpienia&drapieżników&myśliwymi.!

Tak! zwana! racjonalna! gospodarka! łowiecka! nie! spełnia! zdefiniowanych!wyh

mogów!„racjonalności”.! !W!naszej!opinii!współczesne!myślistwo!przeczy!zachowaniom!

zdroworozsądkowym! h! jest! irracjonalne.! Łowiectwo! jest! podtrzymywane! i! służy! nade!

wszystko!ludziom,!którzy!znaleźli!wielką!przyjemność!w!kultywowaniu!hobby!polegająh

cym!na!zabijaniu!zwierząt!z!różnorodnych!karabinów.!Myśliwym!udaje!się!utrzymać!tak!
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długo!przekonanie,!że!są!niezbędni!dzięki!wieloletniej!propagandzie,!którą!wdrukowuje!

się!w!umysły!kolejnych!pokoleń.!Ludzie!może!czasami!nie!do!końca! im!wierzą,!ale!nie!

mają!pewności,!czują!się!nieswojo:!To&całe&zabijanie&mi&się&nie&podoba,&ale&może&rzeczyX

wiście&trzeba&regulować,&eliminować.&Ktoś&to&musi&robić.&Bo&jeśli&ktoś&tego&robił&nie&będzie&

to…! I! tu! rozumowanie! się! zatrzymuje,! bo!właściwie!nie!wiadomo,! co!miałoby! się! stać.!

Niektórzy! myśliwi! wyliczają! przyrost! populacji! zwierzyny! w! postępie! geometryczh

nym(!),!gdyby!nagle!zaprzestali!„regulować”.!Jest!w!tym!ukryta!groźba!i!okazuje!się,!że!

pod!presją!lęku!można!w!tę,!delikatnie!to!ujmując,!irracjonalną!„prawdę”!uwierzyć.!Nieh

ustannie!indoktrynowanemu!przez!myśliwskie!public!relations!społeczeństwu!pozostaje!

przekonanie,!że!myśliwi!być!muszą.!Natomiast!można!zastanowić!się,!dlaczego!myśliwi!

zabijają!kaczki,!dzikie!gęsi,!bażanty,!kuropatwy,!zające,!piżmaki,!słonki?!Ptaki!mają!natuh

ralnych!wrogów,!ludziom!nie!zagrażają.!Dokarmia!się!je?!Nie!da!się!!Jakie!szkody!rolnih

cze!może!wyrządzić!kaczka?!A!borsuk?!Myśliwskie!koronne!argumenty!mają!się!tu!nijak.!

Tu!naprawdę!widać,!że!chodzi!tylko!o!czyste!zabijanie.!!

!

!

!

Jeleń!podczas!jesiennego!rykowiska.!
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Ptaki!to!żywe!rzutki.!Gdyby!myśliwi!traktowali!swoje!słowa!o!ochronie!przyh

rody!uczciwie,!sami!powinni!natychmiast!zrezygnować!ze!strzelania!do!całego! leśnego!

i!polnego!drobiazgu.!Zostały!poważnie!zakwestionowane,!i!to!przy!udziale!samych!nauh

kowców! zajmujących! się! łowiectwem,! koronne! argumenty! myśliwskie! o!konieczności!

dokarmiania,!regulacji!pogłowia!i!szkodach!łowieckich,!oraz!o!jakiejkolwiek!sensownoh

ści!selekcji!samców!jeleni,!danieli!i!saren.!Myśliwy!wydaje!się!być!postacią!coraz!bardziej!

anachroniczną,!wsteczną,!reprezentuje!nurt,!z!którym!ludzie!muszą!się!ewolucyjnie!rozh

stać!–!nurt!twardej,!jednostronnej!eksploatacji!przyrody!i!wszelkiego!istnienia!na!Ziemi.!!

W! czasach! realnego! zaniku! bioróżnorodności,! czyli! po! prostu! rzeczywistego!

wymierania!gatunków,!jakże!to!trudna!do!obrony!postawa!społeczna:!„Zabijać!”!!

O! ileż! bardziej! odpowiada! współczesnym! ! potrzebom! postawa:! „Ochraniać!

wszelkie!życie!”.!!

Z!upływającym!czasem!rośnie!opór!społeczny!wobec!łowiectwa,!ludzie!zaczyh

nają!zauważać,!że!sami!zgodzili!się!na!ustanowienie!prawa!legalizującego!tę!makabryczh

ną!rozrywkę,!że!myśliwi!mając!legitymację!społeczną,!zabijają!także!w!naszym!imieniu.!

Wokół!myśliwych!zaczyna!powstawać!coś!na!kształt!wykluczenia!społecznego,!w!wielu!

środowiskach! lepiej! nie! ujawniać! tego! zamiłowania.! Polaryzacja! zwolenników!

i!przeciwników!myślistwa!nie!daje! szans!na! zmianę!postaw!po!obu! stronach.!W!takim!

samym! stopniu! jak! ideowi! przeciwnicy! polowań! nie! dadzą! się! przekonać! i!nie!wezmą!

z!ochotą!dubeltówek!do!ręki,!by!zrobić!krwawe!pifhpaf,!myśliwi!nie!przejdą!na!pozycje!

przeciwników!zabijania!dla!rozrywki.!Oto!fragment!wstępu!do!eseju,!który!napisał!prof.!

Dariusz!Czaja,! pod! tytułem:! „Przefarbowany! świat.!Mitologie!polowania”,! który!ukazał!

się!w!poświęconych!zwierzętom!„Kontekstach”!nr!4!z!2009!roku:!

„W&opinii&entuzjastów&i&praktyków,&wciąż&otacza&je&aura&romantycznej&przygody,&

a&pośród&najbliższych&asocjacji&związanych&z&hasłem&myślistwo&odnajdziemy&z&pewnością:&

poczucie&zażyłości&z&naturą&i&ducha&szlachetnego&współzawodnictwa.&W&oczach&myśliwych,&

sztuka&łowiecka,&to&nie&tylko&wzbogacające&i&pożyteczne&hobby,&ale&też&potrzebna&i&wielce&

skuteczna& forma&ochrony&przyrody.&Wybitny& strzelec& (to& jednak&wciąż&w&przeważającym&

stopniu&męskie& zajęcie)&mający&na&koncie& tysiące&upolowanych& zwierząt& i&posiadacz&najX

wspanialszych&myśliwskich& trofeów&wciąż& jest& obiektem& podziwu& i&zazdrości& pośród&myX

śliwskiej&braci.&W&oczach&pasjonatów&myślistwo,&to&elegancka&sezonowa&gra,&w&której&prym&

wiodą&dwie&wartości&naczelne:&sportowe&współzawodnictwo&i&ochrona&przyrody.&
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Z&kolei,&jak&łatwo&się&domyślić,&przeciwnicy&polowań&mają&niewiele&zrozumienia&

dla&intencji&myśliwych,&nie&mówiąc&o&akceptacji&samego&zjawiska.&W&ich&opinii,&polowanie&

to&po&prostu&mordowanie&nikomu&nie&zagrażającej,&niewinnej&leśnej&zwierzyny.&To,&kamuX

flowana&wzniosłą& czasem& retoryką& i&rozbudowanym& rytuałem,& prostacka& rozrywka& ludzX

kich& samców.& Jeszcze& inaczej:& to& szczególnie& wyrafinowana,& bo& praktykowana& przez&

cywilizowanych& ludzi,& forma& zadawania& cierpień& żywym& stworzeniom;& pretensjonalne&

hobby&służące&zaspokojeniu&dość&prymitywnych&żądz.&

Jak&więc&widać,&rozkład&racji&jest&w&tym&konflikcie&wyraźnie&biegunowy,&bez&żadX

nych& form&pośrednich.&Obydwie& frakcje& stoją&zdecydowanie&po&dwóch& stronach&barykady&

i&strzelają&do&siebie&z&zadawnionych&i&powtarzanych&ad&nauseam&argumentów.&Zdaje&się,&że&

w&tak&zarysowanym&sporze&porozumienie&nie& jest&możliwe.&Każda&ze&stron&musiałaby&boX

wiem& zaakceptować& przesądzenia& wyjściowe& strony& przeciwnej,& a&na& to& właśnie& nie& ma&

zgody&po&obydwu&stronach&tej&beznadziejnej&–&jak&się&zdaje&–&dysputy.”&

!

!
Lizawka!dla!zwierząt!ustawiona!przed!amboną!myśliwską.!!

Polskie!prawo!zabrania!strzelania!do!zwierząt!przy!lizawkach.!!
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6.!Tradycja!skazana!na!wymarcie?!

!

Niektórzy!uważają,!że!żyjemy!współcześnie!w!czasach!trywializacji!i!wszechoh

becności!przemocy.!To! tylko!częściowo!prawda.!Przemoc!obecna! jest!głównie!w!grach!

elektronicznych,! stabloidyzowanych!mediach! i! na! ekranach! kin.!W!prawdziwym! życiu!

coraz! jej! mniej,! a! na! pewno! staje! się! coraz! mniej! akceptowalna.! Jednocześnie! przez!

ostatnie!100!lat!niepomiernie!wzrosła!ludzka!wrażliwość!wobec!zwierząt.!Nie!traktujeh

my!ich!już!jak!przedmioty.!Zaczęliśmy!im!nadawać!ograniczoną!podmiotowość.!Zmienia!

się!prawo!–!powszechnie!obowiązująca!staje!się!zasada!humanitaryzmu,!poszanowania!

życia!i!maksymalnego!ograniczania!cierpień.!Wielkich!postępów!dokonała!nauka.!Dzięki!

niej! wiemy,! że! nawet! w! obrębie! ławicy! ryb! zachodzą! skomplikowane! procesy,! które!

ludzkim! językiem! określilibyśmy! jako! społeczne! i! emocjonalne! (Balcombe! 2010).! Łoh

wiectwo!straciło!prawie!całkowicie!na!swoim!gospodarczym!znaczeniu.! Ile!dziś!rodzin!

żyje!w!Polsce!z!jego!uprawiania?!Zajęcie!to!przerodziło!się!w!rekreację,!formę!rozrywki,!

hobby,!spędzanie!wolnego!czasu.!Nie!ma!nic!złego!!w!zabawie!i!rozrywce,!ale!tu!mamy!

do!czynienia!z!faktem,!że!jest!to!rozrywka!za!którą!istoty!zwierzęce!płacą!makabryczną!

cenę,!hobby!okupione!morzem!krwi! i!bezmiarem!cierpienia.!To!przestaje!być!akceptoh

walne!w!XXI!wieku.!!

Autorzy!niniejszego!rozdziału!uznają!za!niezbędne!stawianie!pytań!o!nie!tylko!

o! humanitarną! stronę! łowiectwa,! ale! też! o! wpływ! praktyk! łowieckich! na! środowisko!

przyrodnicze.!Niestety!brak!jest!w!Polsce!kompleksowej!analizy!tego!wpływu.!Ta!dzieh

dzina! jest! też! w! dużej! mierze! nieuregulowana! przez! przepisy.! Prawo! reguluje! dość!

szczegółowo! wpływ! na! przyrodę,! a! zwłaszcza! na! obszary! chronione,! przedsięwzięć!

przemysłowych,! budowlanych,! wodnych,! infrastrukturalnych,! czy! nawet! relatywnie!

niewielkich! inwestycji!prywatnych.!Funkcjonuje!system!opłat!za!korzystanie!ze!środoh

wiska,! przewidziane! są! kary! za! jego! zanieczyszczanie,! czy! za! dokonanie! zniszczeń! w!

świecie! roślinnym! lub! zwierzęcym.!Natomiast! dziedzina! ściśle! powiązana! z! intensywh

nym!korzystaniem!przez!osoby!prywatne!ze!świata!przyrody,!czyli!łowiectwo,!pozostaje!

od!dziesięcioleci!w!ramach!tego!samego,!niedoskonałego,!obecnie!już!mocno!przestarzah

łego!reżimu!prawnego.!Naszym!zdaniem!szybkie!i!zasadnicze!zmiany!są!niezbędne,!poh

nieważ!wbrew!tezom!głoszonym!przez!oficjalne!czynniki!łowieckiego!PR,!oddziaływanie!

łowiectwa!na!środowisko!przyrodnicze!jest!w!wielu!przypadkach!znacząco!negatywne.!

Emisje!ołowiu!w!wielkościach!większych!niż!krajowy!przemysł! i! transport! łącznie,!czy!

też!zabijanie!gatunków,!które!już!od!dawna!powinny!być!objęte!ochroną!h!to!tylko!dwa!
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przykłady! ilustrujące! to! oddziaływanie.! Inicjatywa! zmian! na! tym! polu! należy! przede!

wszystkim!do!Ministra!Środowiska,!ale!obojętna!nie!może!też!pozostać!Państwowa!Rada!

Ochrony!Przyrody.!Ważną!rolę!do!odegrania!mają!też!organizacje!pozarządowe!i!inicjah

tywy!społeczne,!jak!choćby!działająca!od!roku!2012!koalicja!Niech!Żyją!,!w!którą!zaanh

gażowani! są! obaj! autorzy! tego! rozdziału.! ! W! naszych! działaniach! sięgamy! po! rzecz!

bardzo!ambitną!–!chcemy,!aby!Polska!stała!się!krajem!wolnym!od!polowań!na!ptaki.!Nie!

chcemy!być!krajem!jak!Malta,!Cypr!czy!Liban,!gdzie!co!roku!odbywa!się!prawdziwa!ptah

sia!rzeź.!Chcemy!pokazać!Europie!i!światu,!że!można:!dać!przykład,!dokonać!odważnego!

przełomu!i!pozytywnej!zmiany.!Wyobraźmy!sobie!Polskę,!w!której!piękne,!dzikie!ptaki!

są!bezpieczne!–!to!będzie!inny!kraj!w!Europie!!Wbrew!opiniom!niektórych!adwersarzy!

robimy!to!być!może!również!w!interesie!samych!myśliwych.!Bo!myślistwo!bez!poważh

nych!reform!ma!niewielkie!szanse!na!przetrwanie!w!obecnym!kształcie.!Może!przetrwać!

jedynie! zmieniając! się! wraz! ze! zmianami! postępującymi! we!współczesnym! świecie,! a!

przede!wszystkim!–!w!naszych!ludzkich!umysłach.!!

!

!

!
!

!

*!*!*!

!

!
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English!summary!

Originally!written!as!a!chapter!of!Hunting&and&shooting&in&Poland&in&21st&century&X&reality&

and&expectations!published!in!2015!this!text!provides!a!critical!view!of!the!current!state!

of!hunting!and!shooting!regulations!and!practices!in!Poland!as!seen!by!conservation!ach

tivists.! Written! by! two! authors! who! are! actively! involved! in! the! Polish! conservation!

movement!and!environmental!NGOs!one!of!whom!had!been!an!active!hunter!for!18!yeh

ars.! The! authors! provide! a! critical! review! of! a!wide! spectrum! of! hunting! issues! from!

animal!rights!and!ethical!concerns!to!the!apparently!week!rationale!of!hunting!economy!

and! the! damaging! effects! of! hunting! on! ecosystems.! It! invokes!modern! and! historical!

examples!of!species!extinctions!in!which!hunting!pressure!played!a!significant!role.!On!

many!occasions! the!authors!question! the!moral!ground!and! legal!basis!of!hunting!and!

point! to!many! reasons!why!hunting! cannot! be! justified! in! the!modern!world.! The! auh

thors! call! especially! for! the!ban!on! shooting!birds!giving!a! comprehensive! list!of! legal!

and!environmental!reasons!to!justify!this!proposition.!The!chapter!also!offers!an!analyh

sis!of!threats!involved!in!the!use!of!lead!ammunition,!both!to!animals!and!humans.!Poh

land!is!now!one!in!the!last!three!EU!countries!which!do!not!regulate!the!use!of! lead!in!

hunting!and!shooting.!!
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