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Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jako cz³onek Naczelnej Rady £owieckiej i równoczeœnie senator Rzeczypospolitej czujê siê w obo-

wi¹zku podzieliæ siê z Wysok¹ Izb¹ opini¹ wielkopolskich myœliwych na temat przygotowywanych przez
Ministerstwo Œrodowiska kontrowersyjnych decyzji dotycz¹cych gospodarki zwierzyn¹ ³own¹ w Polsce.

Kilka tygodni temu na stronach internetowych Ministerstwa Œrodowiska ukaza³a siê informacja pod
tytu³em: „Zaj¹ce i kuropatwy zagro¿one. Minister Œrodowiska proponuje: Zaka¿my polowañ”, która wy-
wo³a³a lawinê protestów ze strony ogniw PZ£ w Wielkopolsce.

Dotar³y do mnie w tej sprawie oœwiadczenia Wojewódzkiego Sejmiku £owieckiego w Poznaniu repre-
zentuj¹cego piêæ wielkopolskich okrêgów oraz stanowisko Okrêgowej Rady £owieckiej w Kaliszu.

Wszyscy akceptuj¹cy te dokumenty myœliwi podkreœlaj¹, ¿e diagnoza ministra jest s³uszna. To praw-
da, ¿e – jak pisz¹ autorzy dokumentu zamieszczonego w internecie – w 2010 r. w Polsce by³o dwukrotnie
mniej zajêcy ni¿ w 1991 r., a kuropatw dwa i pó³ raza mniej. Wed³ug przyrodników tak drastyczny spa-
dek „spowodowany jest g³ównie nieodwracalnymi zmianami w œrodowisku, w którym te zwierzêta ¿yj¹.
Zaj¹com i kuropatwom zagra¿a zarówno rozwój rolnictwa wielkoobszarowego, jak i drapie¿niki, miêdzy
innymi lisy, ale te¿ jenoty, a nawet borsuki oraz ptaki drapie¿ne siej¹ce spustoszenie wœród m³odych
osobników. W efekcie zaj¹ce, które kiedyœ do¿ywa³y trzynastego roku ¿ycia, dziœ do¿ywaj¹ najwy¿ej wie-
ku piêciu lat”.

Zgoda na diagnozê ministerstwa nie oznacza jednak akceptacji dla metod ochrony tych zwierz¹t,
które ministerstwo proponuje, przygotowuj¹c rozporz¹dzenie w tej sprawie. Rozporz¹dzenie to zak³ada
zakaz polowañ na zaj¹ce i kuropatwy przez ca³y rok. Myœliwi s³usznie argumentuj¹, ¿e tak drastyczna
ingerencja w ekosystem, za któr¹ lobbuj¹ niektóre skrajne œrodowiska ekologiczne, mo¿e spowodowaæ
zachwianie naturalnej równowagi w przyrodzie, a to zawsze koñczy siê pojawieniem siê niekorzystnych
i trudnych do usuniêcia zjawisk. Tego rodzaju decyzje podejmowane winny byæ wyj¹tkowo, w ostatecz-
noœci i w przekonaniu, ¿e wszelkie inne mo¿liwe przedsiêwziêcia, zmierzaj¹ce do poprawy egzystencji
niektórych gatunków zwierz¹t, nie sprawdzi³y siê lub wyczerpa³y.

Taka ekstremalnie niekorzystna sytuacja, o której pisz¹ przyrodnicy zwi¹zani z ministerstwem, nie
ma aktualnie miejsca na terenie ca³ego kraju. Jest wiele regionów, gdzie populacje zajêcze s¹ stabilne,
a w niektórych przypadkach obserwuje siê wrêcz powolny, lecz systematyczny wzrost ich liczebnoœci.
Takim przyk³adem w granicach Wielkopolski jest okrêg kaliski, gdzie rzetelnie monitorowane zagêsz-
czenie, lokalnie przekracza dwadzieœcia zajêcy na 100 ha.

W liœcie do ministra wielkopolscy myœliwi pisz¹: „Równoczeœnie wszêdzie tam, gdzie regres populacji
zajêcy i kuropatw jest ci¹gle zbyt drastyczny, myœliwi sami, wspieraj¹c wewnêtrzne decyzje ³owieckich
w³adz okrêgowych, rygorystycznie wstrzymuj¹ siê od jakiegokolwiek pozyskiwania wspomnianych ga-
tunków (...). Istnieje jednak wœród myœliwych uzasadniona obawa, i¿ w przypadku wejœcia w ¿ycie
pe³nego zakazu mo¿liwoœci polowania na zaj¹ce i kuropatwy w znacznym stopniu os³abnie ich zaintere-
sowanie i zaanga¿owanie w ró¿ne kosztowne akcje hodowli zagrodowych czy wolierowych, a tak¿e pod-
czas kolejnych zabiegów wsiedleñ, introdukcji czy restytucji. W takiej sytuacji mo¿e dojœæ li tylko do
biernej ochrony wspomnianych gatunków, a jej akceptacja w przyrodzie, jak wskazuj¹ liczne przyk³ady
– ma minimalne szanse powodzenia”.

To niektóre tylko argumenty zawarte w liœcie myœliwych wielkopolskich do ministra. Ze swej strony
doda³bym do nich pamiêæ o skutkach kontrowersyjnej swego czasu decyzji o skreœleniu wilka z listy
zwierz¹t ³ownych, a tak¿e przed³u¿aj¹cego siê do dziœ moratorium dla ³osia, którego populacja w cza-
sach powojennych nigdy nie osi¹gnê³a tak wysokiej liczebnoœci jak obecnie.

Popieraj¹c w pe³ni postulat wielkopolskich myœliwych, chcia³bym zaapelowaæ.
Panie Ministrze! Proszê o wiêcej wiary i zaufania do profesjonalizmu polskich myœliwych i do ich ra-

cjonalnego traktowania przyrody. Nieprzemyœlane decyzje, drastyczne zakazy nigdy nie przynosz¹ po-
¿¹danych efektów.
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