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Sprawozdanie z działalności w 2012 roku 

 

 

Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska 

i Tradycji Łowieckich 

 

 

Parlamentarny Zespół do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich 

został utworzony 22 grudnia 2011 roku, w celu podejmowania działań na rzecz inicjatyw 

ustawodawczych w zakresie ochrony środowiska i tradycji łowieckich, opiniowania 

projektów dokumentów z tej dziedziny oraz nawiązywania współpracy z organizacjami 

działającymi w zakresie ochrony środowiska, leśnictwa i łowiectwa.  

 

Zespół zorganizował posiedzenia w dniach: 14 marca i 25 lipca 2012 r.  

 

Na pierwszym posiedzeniu zespołu 14 marca 2012 r. omówiono zagadnienie weryfikacji 

granic obwodów łowieckich i rejonów hodowlanych ze względu na powstające bariery 

infrastrukturalne. W wyniku budowy autostrad A-2 i A-4 powstaje konieczność korekty 

rejonów hodowlanych i obwodów łowieckich, których granice nie uległy większym zmianom 

od lat 70 ubiegłego wieku. Poruszono też problematykę utrzymania i monitoringu przejść dla 

zwierzyny. Intensywność przeprowadzanej obecnie rozbudowy sieci drogowej w Polsce 

powoduje, że uniknięcie kolizji z korytarzami migracyjnymi staje się coraz bardziej 

utrudnione.  

Kolejnym tematem poruszanym na posiedzeniu zespołu była ewidencja zwierzyny, która 

zginęła w wypadkach komunikacyjnych. Przeciętnie rocznie na terenie jednego obwodu 

łowieckiego ginie w wypadkach komunikacyjnych ok. 160 sztuk dużej zwierzyny (sarny, 

dziki, jelenie). Informacje o zabitej zwierzynie docierają do obwodów łowieckich od Policji 

lub firm ubezpieczeniowych, gdy wypadek był poważny i wiąże się z uszczerbkiem na 

zdrowiu kierującego lub pasażerów bądź ze znacznym uszkodzeniem pojazdu. Zabite 

zwierzęta łowne są zdejmowane z ewidencji prowadzonej przez nadleśnictwa – z pozycji „do 

odstrzału.” Zabita mała zwierzyna (zające, lisy) nie jest ewidencjonowana.  



Zgodność ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP była kolejnym punktem 

rozpatrywanym na posiedzeniu. Weryfikacja systemu szkoleń dla kandydatów na myśliwych  

i selekcjonerów była następnym zagadnieniem omawianym podczas posiedzenia zespołu. 

Rozważano czy szkolenie i egzaminowanie kandydatów na myśliwych i selekcjonerów 

powinno należeć tylko Polskiego Związku Łowieckiego, czy też mogłyby prowadzić je inne 

podmioty np. certyfikowane szkoły łowieckie.  

 

25 lipca 2012 r. zespół omówił problematykę drobnej zwierzyny, atrakcyjnej dla 

myśliwych tj. zajęcy, bażantów i kuropatw. Działania prowadzone w ramach akcji „Pomóżmy 

małej zwierzynie” zmierzają do zwiększenia liczby drobnej zwierzyny przy jednoczesnej 

redukcji liczby lisów i jenotów. Uczestnicy posiedzenia zwracali uwagę na zmiany w kulturze 

upraw, jaka dokonała się w Polsce na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Zanikają 

miedze oraz tzw. remizy śródpolne będące naturalnym schronieniem dla drobnej zwierzyny. 

Pozbawiona naturalnych schronień drobna zwierzyna staje się łatwym łupem dla lisów, 

jenotów oraz kruków (będących pod ochroną). Przeciwdziała się temu dokonując w wielu 

kołach łowieckich udanej reintrodukcji zajęcy oraz bażantów z chowów klatkowych. 

Nadmiernemu rozrostowi populacji lisów mają służyć odstrzały tego drapieżnika.  

Na posiedzeniu wręczono nagrody myśliwym indywidualnym zasłużonym  

w pozyskiwaniu lisów, wyróżniającym się kołom łowieckim w pozyskiwaniu lisów oraz  

prowadzącym najlepiej zagospodarowane łowiska.  

 

W dniach 5 i 6 października 2012 roku odbyło się w Krotoszynie spotkanie członków 

Zespołu z członkami Koła Myśliwskiego "KNIEJA" w Krotoszynie. Spotkanie było 

kontynuacją posiedzenia, które odbyło się w dniu 25 lipca br. i było poświęcone problemowi 

ochrony zwierzyny drobnej. Parlamentarzyści zapoznali się z praktyczną stroną 

przygotowania łowisk pod kątem ochrony zwierzyny drobnej oraz - podczas XIII Biesiady 

Norowców - mogli obejrzeć pokaz psów szkolonych do pracy w łowiskach. Podczas wizyty  

w firmie "Las-Kalisz" w Tomnicach koło Krotoszyna omówiono także sytuację polskiego 

rynku obrotu dziczyzną i walorów dziczyzny. Podczas Biesiady Norowców rozstrzygnięto 

konkurs plastyczny dla dzieci "Chrońmy zwierzynę drobną", odbyła się prezentacja sygnałów 

myśliwskich, pokaz sztuki wabienia w wykonaniu Bogdana Michalaka oraz spotkanie  

z Jerzym Woźniakiem - autorem książki "Szkolenie psów - porady praktyczne". Celem 

imprezy była popularyzacja działań na rzecz środowiska naturalnego i zachowania fauny 

zagrożonej ekspansją drapieżników. 
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