
1 
 

 
naukadlaprzyrody.pl 
 
Adresy korespondencyjne: 
dr Szymon Drobniak, dr Zofia Prokop, Instytut Nauk o Środowisku UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 
Kraków 
 
dr Andrzej Mikulski, dr Barbara Pietrzak, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i 
Wigury 101, 02-089 Warszawa 

 
 
Warszawa, 24.01.2017 r. 
 
 

Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Jan Szyszko 
Minister Środowiska 

 
 
Dotyczy: Projektu ustawy - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie 
ustawy - Prawo łowieckie z projektami aktów wykonawczych (druk 1042). 
 
 

„Nauka dla Przyrody” wyraża zaniepokojenie treścią Projektu ustawy - o zmianie ustawy - Prawo 
łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie z projektami aktów 
wykonawczych (druk 1042). Wśród proponowanych zmian znalazło się bowiem szereg rozwiązań 
prawnych mogących w istotny sposób pogorszyć stan populacji dzikich zwierząt w Polsce.  

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze wnioski, uwagi i propozycje zmian. 

(1) Proponujemy by brzmienie Art. 3a. 1. „Ochrona i zachowanie różnorodności zwierząt 
łownych polega w szczególności na eliminowaniu ze środowiska gatunków zwierząt 
występujących poza obszarem naturalnego występowania, które w negatywny sposób 
wpływają na różnorodność rodzimej przyrody.”   

zamienić na: 

„Ochrona i zachowanie różnorodności zwierząt łownych polega w szczególności na 
eliminowaniu ze środowiska gatunków które wskutek działalności człowieka zostały 
wprowadzone (introdukowane) poza obszar swojego naturalnego występowania i 
negatywnie wpływają na różnorodność rodzimej przyrody.”  

Za obce należy uznać takie gatunki, które wskutek działalności człowieka zostały 
wprowadzone poza obszar swojego naturalnego występowania (Głowaciński et al. 2011). 
Podstawowym kryterium rozróżniającym gatunki rodzime i obce jest to, czy ich 
występowanie na danym obszarze jest wynikiem procesów naturalnych, czy też jest 
wynikiem działalności człowieka. Pozostawienie zapisu w pierwotnym brzmieniu 
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pozwalałaby na umieszczenie wśród gatunków zwierząt występujących poza obszarem 
naturalnego występowania także tych, które zasiedlają Polskę w sposób naturalny. 

(2) Proponowana zmiana treści art. 3.1 ustawy polega na zastąpieniu tekstu [Celem łowiectwa 
jest:] "ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt 
łownych" tekstem "ochrona i zachowanie różnorodności zwierząt łownych", a więc na 
usunięciu zwrotu "gospodarowanie populacjami". Uważamy, że taka zmiana radykalnie 
zafałszowuje zasadniczy cel łowiectwa, którym jest właśnie świadome gospodarowanie 
populacjami wybranych gatunków zwierząt. Encyklopedie nieodmiennie definiują termin 
"łowiectwo" z wykorzystaniem pojęć "racjonalne gospodarowanie zwierzyną", "regulacja 
liczebności zwierzyny", "polowanie", "użytkowanie populacji zwierząt" itp. Proponowana 
zmiana brzmienia sprawia wrażenie, jakby Wnioskodawca wstydził się przyznać, że 
łowiectwo polega przede wszystkim na świadomym i racjonalnym pozyskiwaniu zwierząt, 
fałszując przy tym wieloletnie tradycje łowiectwa polskiego. Wnioskujemy o usunięcie 
proponowanej zmiany art. 3.1. i pozostawienie dotychczasowego brzmienia tego artykułu.  

(3) W Art. 5. 2. należy usunąć określenie „oraz kultywowanie tradycji łowieckich.” Naszym 
zdaniem ustalanie listy gatunków łownych winno się odbywać wyłącznie na podstawie 
argumentów naukowych, z uwzględnieniem zdania zarówno związków łowieckich, jak i 
innych organizacji społecznych. "Tradycja łowiecka" to pojęcie niejednoznaczne. Zgodnie z 
takim podejściem na liście gatunków łownych znaleźć się mogą wszystkie gatunki, na które 
polowano w czasach historycznych, włączając w to szereg gatunków objętych obecnie 
ochroną ścisłą. 

(4) Proponowany w nowowprowadzonym art 8a pkt 2 oraz w art 8a pkt 5 tiret 4a termin 
"migrujące ptaki łowne" jest niejednoznaczny i przez to niemożliwy do zastosowania. Szereg 
krajowych gatunków ptaków łownych charakteryzuje się populacjami podejmującymi tzw. 
częściową migrację (partial migration; Newton 2008), co oznacza migrację mniejszej lub 
większej liczby osobników, w zależności od warunków pogodowych, wieku, płci i innych 
czynników, przy jednoczesnym nie podejmowaniu migracji i pozostawaniu na okres zimy na 
terenie kraju pozostałych osobników. Taka charakterystyka dotyczy np. krajowej populacji 
krzyżówki, gęgawy, łyski, czernicy, głowienki, w małym stopniu także grzywacza. 
Proponowana zmiana powoduje zatem niemożliwość określenia, czy szereg zapisów 
nowelizowanej ustawy dotyczy (względnie nie dotyczy) licznej grupy gatunków ptaków 
łownych.   

(5) Zwracamy uwagę, że w odniesieniu do gatunków ptaków, wskazanych w art. 8a pkt 2 
("migrujące ptaki łowne"), których populacje przelatujące przez Polskę są poddane 
eksploatacji łowieckiej na terenie kraju, proponowane zapisy zwalniają podmioty 
odpowiedzialne za planowanie gospodarki łowieckiej w obwodach łowieckich z obowiązku 
corocznych inwentaryzacji (oceny całkowitej liczby osobników). Jednocześnie nie nałożono 
obowiązku pozyskiwania informacji o jakichkolwiek indeksach liczebności tychże populacji. 
W rezultacie nie wiadomo, na jakiej racjonalnej podstawie mają opierać się plany 
pozyskania (roczne plany łowieckie, wieloletnie plany hodowlane) oraz - co równie ważne - 
w oparciu o jaką informację plany te mają być dostosowane do zmieniającego się statusu 
eksploatowanych populacji (np. pojawienie się trendu spadkowego). Taka sytuacja grozi 
nadmierną eksploatacją populacji nie poddanych żadnej formie monitoringu lokalnych 
liczebności.  Na dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich powinien być nałożony 
obowiązek oceny wskaźników liczebności przelotnych ptaków łownych opartych o 
współcześnie stosowane techniki pozyskiwania informacji o trendach populacyjnych (Sikora 
et al. 2011).   

(6) Proponowana w nowowprowadzonym art. 8a pkt 5 tiret 4a konieczność podawania liczby 
inwentaryzowanych osobników zwierzyny grubej wg stanu na 10 marca, w podziale na 
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osobniki jednoroczne ("do pierwszego roku życia") i starsze - jest w dużej części 
niewykonalna. Przy prowadzonych w marcu inwentaryzacjach nie jest możliwe wiarygodne 
odróżnienie pierwszorocznych samic saren, jeleni czy danieli, szczególnie w warunkach 
wielkoskalowych synchronicznych inwentaryzacji wykonywanych głównie siłami słabo lub 
średnio wykwalifikowanych uczestników.  

(7) Art. 9 pkt. 1 tiret 3 nowelizowanej Ustawy dopuszcza możliwość strzelania do zwierząt 
(dzik, drapieżniki) na tzw. nęcisku przy jednoczesnym zakazie strzelania w miejscach 
"stałego dokarmiania". Jest to zapis niemożliwy do wyegzekwowania, gdyż nie istnieją 
kryteria pozwalające ustalić, czym różni się "punkt stałego dokarmiania" od "nęciska". 
Wnioskujemy o całkowity zakaz strzelania we wszelkich miejscach sztucznego dokarmiania 
zwierząt, obejmujących także miejsca traktowane jako nęciska. Ponadto zwracamy uwagę, 
że dokarmianie zwierząt kopytnych, zarówno w formie opcjonalnego wykładania karmy w 
"punktach stałego dokarmiania", jak i na "nęciskach" prowadzi nieodmiennie do wzrostu 
liczebności populacji (Milner et al. 2014), ograniczając działanie zależnych od zagęszczenia 
mechanizmów regulacji liczebności ich populacji (Bonenfant et al. 2009, Rodriguez-Hidalgo 
et al. 2010). Wysokie i bardzo wysokie zagęszczenia populacji zwierzyny płowej i dzików są 
w ostatnich latach powszechnie postrzegane jako rosnący problem o konkretnym wymiarze 
ekonomicznym. Nie da się tego problemu rozwiązać utrzymując dokarmianie - w 
jakiejkolwiek formie - zwierzyny grubej. 

(8) W Art. 26. „W skład obwodów łowieckich nie wchodzą. (…)” powinien być dodany pkt. 8 w 
brzmieniu „Nieruchomości, których właściciel lub użytkownik wieczysty  uzyskał 
ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomości”. Dla zachowania 
różnorodności biologicznej istotne są także oddolne działania osób fizycznych oraz ich 
stowarzyszeń. Mogą one polegać na samodzielnym ustanawianiu obszarów służących 
ochronie przyrody. Każdy właściciel lub użytkownik wieczysty gruntu winien więc mieć 
możliwość dysponowania nieruchomością. 

(9) Art. 27b. 1. winien mieć treść: „Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości 
wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może wystąpić do sądu powszechnego z 
wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomości.” Tym 
samym usunięty zostanie  wymóg uzasadniania tej decyzji przekonaniami religijnymi lub 
wyznawanymi zasadami moralnymi. Ustanowienie zakazu wykonywania polowania na 
danej nieruchomości może być podyktowane wieloma przesłankami merytorycznymi (np. 
względami ochrony przyrody w ostojach będących własnością osób prywatnych lub 
stowarzyszeń) oraz światopoglądowymi i nie może być sprowadzane wyłącznie do 
przekonań religijnych lub zasad moralnych. Co więcej, artykuł ten jest sprzeczny z Art. 53. 7. 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mówiącym iż „Nikt nie może 
być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, 
przekonań religijnych lub wyznania.” Wskazana zmiana implikuje również usunięcie Art. 
27b. 2. 

(10) W Art. 42aa. „Zabrania się (…)” powinien być usunięty pkt. 14) w brzmieniu „utrudniania lub 
uniemożliwiania wykonywania polowania”. Zapis ten jest nieprecyzyjny, a jego ewentualne 
stosowanie zależeć będzie od subiektywnych interpretacji osób wykonujących polowanie. 
Pozwalałby on na karanie np. osób zbierających owoce runa leśnego, spacerowiczów, czy 
naukowców, którzy nieświadomie znaleźliby się w sąsiedztwie polujących myśliwych. 
Stawianie polowań ponad inne formy aktywności jest kuriozalne. 

(11) Proponowane w Rozporządzeniu MŚ w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta 
łowne terminy jesiennych polowań na ptaki wodne rozpoczynające się od 15 sierpnia są 
zbyt wczesne i nakładają się na trwający wciąż okres lęgowy szeregu gatunków ptaków 
wodnych, zarówno łownych, jak i chronionych. Zarówno bezpośrednie obserwacje 
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ornitologiczne, jak i publikowane dane o fenologii lęgów krajowych ptaków wodnych 
pozwalają oszacować, że 15 sierpnia duża część gatunków, na które wolno od tego czasu 
polować, wodzi jeszcze nielotne młode. Prowadzi to odstrzału samic, które są jedynymi 
opiekunkami niesamodzielnych jeszcze wtedy piskląt. Taka sytuacja dotyczy trzech 
gatunków łownych kaczek: czernicy, głowienki i krzyżówki. Podobna sytuacja istnieje w 
odniesieniu do kolejnego gatunku łownego - grzywacza, który regularnie zakłada gniazda 
jeszcze w końcu sierpnia. Ponadto, po 15 sierpnia na terenach objętych polowaniami na 
kaczki, aktywne lęgi posiadają jeszcze gatunki chronione: podgorzałka, perkoz dwuczuby, 
perkozek oraz rybitwa białowąsa. Polowania zbiorowe urządzane na stawach rybnych i 
innych zbiornikach wodnych w drugiej połowie sierpnia prowadzą do niszczenia lęgów, 
rozbijania stadek rodzinnych oraz przypadków zabijania tych ptaków (Wiehle 2016). Należy 
podkreślić, że sierpniowe lęgi wszystkich wymienionych gatunków nie stanowią 
przypadków wyjątkowych, lecz jest to normalny i przewidywalny element ich biologii 
lęgowej. Dane ze Stawów Milickich wskazują, że 15 sierpnia nielotne pisklęta wodzi jeszcze 
75% czernic, 29% głowienek, 31% podgorzałek i 10% krzyżówek obecnych w populacji 
(Stawarczyk 1995). Podobnie, w tym terminie przynajmniej 50% krajowych perkozów 
dwuczubych posiada nielotne pisklęta karmione przez rodziców (Goc 1986, Moskal i 
Marszałek 1986).  

Tak więc, sezon polowań na kaczki i grzywacze zaczynający się 15 sierpnia: 

• nakłada się na okres powszechnego występowania nielotnych piskląt u dwóch 
gatunków łownych kaczek (czernica, głowienka) i sporadycznego występowania piskląt 
u trzeciego gatunku łownej kaczki (krzyżówka); nakłada się również na okres częstego 
występowania lęgów grzywaczy; sytuacja taka jest niedopuszczalna w świetle 
wymogów art. 7 ust. 4 Dyrektywy Ptasiej; 

• nakłada się na okres powszechnego występowania nielotnych piskląt u innych 
gatunków chronionych występujących powszechnie w siedliskach, w których 
prowadzone są polowania na kaczki - perkoza dwuczubego oraz podgorzałki; nakłada 
się także na okres nierzadkiego występowania inkubowanych lęgów u rybitwy 
białowąsej i perkozka; powoduje to kolizję z art. 5 Dyrektywy Ptasiej.  

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz przedstawione tu informacje o fenologii lęgowej ww. 
gatunków (szczególnie czernicy i perkozów) wnioskujemy, by początek sezonu polowań na 
kaczki i grzywacze ustalić na 20 września lub później. 

(12)Przewidziana w Rozporządzeniu MŚ w sprawie wykonywania polowania (par. 11 pkt 1 tiret 
2) możliwość strzelania do "kaczek i gęsi" w warunkach nocnych (godzina po zachodzie 
słońca do godziny przed wschodem słońca) jest fundamentalnie sprzeczna z zakazem 
strzelania do nierozpoznanego celu. W nocy nie istnieje możliwość wiarygodnej identyfikacji 
gatunkowej ptaków o podobnej wielkości, sylwetce, sposobie lotu itd., należących do tego 
samego lub blisko spokrewnionych rodzajów. Tym samym, nie istnieje możliwość 
wiarygodnego odróżniania gatunków łownych od blisko spokrewnionych gatunków 
chronionych np. cyraneczki od cyranki, głowienki i czernicy od podgorzałki, gęsi zbożowej 
od gęgawy (w okresie, kiedy dozwolone jest polowanie tylko na jeden z tych gatunków), jak 
również możliwość odróżniania 3 gatunków łownych gęsi od chronionej gęsi małej oraz 
trzech bernikli (obrożnej, białolicej i rdzawoszyjej). Przyzwolenie na nocne strzelanie do 
"gęsi i kaczek" (dodatkowo bez wskazywania nazw gatunkowych, co sugeruje wszystkie 
gatunki z tej grupy obejmującej w połowie gatunki chronione) oznacza de facto zgodę na 
odstrzał gatunków chronionych. Przypominamy, że w warunkach nocnych regularnie 
zdarzają się wypadki oddawania strzałów do człowieka, który bywa mylony z dzikiem, co 
jasno wykazuje, że percepcja wzrokowa w nocy jest wybitnie ograniczona. Wnioskujemy o 
wydanie zakazu strzelania do ptaków w nocy.       
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(13)Łosie są wskazane jako gatunek łowny w Rozporządzeniu MŚ w sprawie listy gatunków 
zwierząt łownych. Jednakże w proponowanym znowelizowanym Rozporządzeniu MŚ w 
sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne gatunek ten nie jest w ogóle 
wymieniony, co kontrastuje z brzemieniem obowiązującego rozporządzenia w tej samej 
sprawie (Rozporządzenie z dn. 16 marca 2005 r., Dz. U. poz. 459, z późn. zm.), gdzie jest on 
wskazany jako gatunek z całorocznym okresem ochronnym. Rodzi to niejasności co do 
statusu łosia, tym bardziej uzasadnione, że w towarzyszącym projektowi rozporządzenia 
dokumencie OSR, trzykrotnie mówi się o wykonywaniu odstrzału łowieckiego łosia. 
Wnioskujemy o dodanie w przedmiotowym rozporządzeniu zapisu mówiącego o 
całorocznym okresie ochronnym dla łosia.  

 
 

W imieniu naukowców skupionych w ruchu „Nauka dla Przyrody”  
 

Dr hab. Przemysław Chylarecki  
Dr inż. Robert W. Mysłajek 

Prof. dr hab. Joanna Pijanowska 
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