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O myślistwie i łowiectwie 

z Hubertem Woźnicą, 
sekretarzem Koła Łowieckiego 

„Ostoja” Krapkowice 
rozmawia Irena Zielonka 

 
 Nasza gmina ma 82 
km powierzchni. Z tego ponad 
35km2 (czyli 43,8%) zajmują 
lasy, nad którymi zarząd spra-
wują 2 nadleśnictwa. Nie ma 
więc niczego niezwykłego w 
tym, że tak rozległe komp-
leksy leśne budzą zaintere-
sowanie kół łowieckich, któ-
rych kilka dzierżawi lasy także 
położone w obrębie gminy. 
 
- Na czym polega taka dzier-
żawa i jakie są jej konsek-
wencje? – pytam naszego 
rozmówcę. 
- Wnosimy do Urzędu Gminy 
opłatę dzierżawną za okre-
śloną powierzchnię lasów i pól 
i na tym terenie prowadzimy 
gospodarkę łowiecką. Łowiect-
wo to nie tylko myślistwo. 
Myśliwy tropi zwierzynę, pod-
chodzi ją i zabija. Łowiectwo – 
to ochrona i gospodarowanie 
zgodnie z zasadami ekologii. 
Istnieje cała tradycja, kultura i 
etyka łowiecka. Zasady postę-
powania reguluje nie tylko 
pradawny kodeks łowiecki, ale 
i ustawa „Prawo łowieckie”. 
Jako członków UE obowiązują 
nas także dyrektywy unijne. 
- Na czym polega to gospo-
darowanie? Proszę o przy-
kłady. 
- Przede wszystkim prowa-
dzimy i monitorujemy ochronę 
gatunkową. Odkąd powstały 
koła, ani jeden rodzimy gatu-
nek nie został wyniszczony. 
Przeciwnie, staramy się dzia-
łać na rzecz odbudowy gatun-
ków zagrożonych i zasiedlania 
środowisk, które zostały opu-
szczone. Przykładowo: dużo 
się robi w zakresie odbudowy 
gatunkowej drobnej zwierzyny 
łownej – szczególnie kuropatw, 
bażantów i – najbardziej za-
grożonych – zajęcy. Na te 
ostatnie od 20 lat się nie po-
luje. Chcemy wypuścić też 500 
bażantów, żeby wzbogacić pu-
lę genetyczną istniejących sta-
dek. W ubiegłym roku zasied-
liliśmy 90 bażantów, 50 kuro-
patw i 5 zajęcy (są bardzo 
drogie). Ptaki przeznaczone do 
życia na wolności hoduje się 
od początku w specjalny spo-
sób tak, aby zbytnio nie 

oswajały się z widokiem czło-
wieka. Odbudowie tych gatun-
ków zagrażają: biegające na 
wolności psy i koty oraz 
nadmierna populacja lisów. 
Wskutek obowiązującego pra-
wa, które nakazuje coroczne 
wykładanie szczepionek prze-
ciwko wściekliźnie oraz braku 
polowań na lisy, rozmnożyły 
się one nadmiernie i stanowią 
problem. 
- Dlaczego nie poluje się na 
lisy? 
- Polowanie na lisy pociąga za 
sobą duże koszty, a nie przy-
nosi korzyści. Obecnie nie ma 
popytu na skóry lisie. Nie ma 
mody na nie, jest głośna pro-
paganda przeciw naturalnym 
futrom, no a niektórzy mimo 
wszystko boją się zarażenia 
przez kontakt ze skórą. Chciał-
bym jeszcze uzupełnić swoją 
wypowiedź – o zagrożeniach 
jakie czyhają na zwierzynę 
drobną. Chodzi o to, że w na-
szym kraju nastąpiła introduk-
cja gatunków obcych: jenota 
(Azja), norki amerykańskiej i 
królika. Dwa pierwsze są dra-
pieżne, trzeci zasiedla tereny 
dawniej opanowane przez za-
jące. Zresztą trzeba dodać, że 
nasze zające zmieniły siedlisko 
– kiedyś żyły na polach i ob-
rzeżach lasów. Dziś wycofały 
się w głąb kompleksów leś-
nych. 
- O zwierzętach mógłby pan 
zapewne opowiadać długo. 
Wróćmy jednak do gospodarki 
łowieckiej… 
- Naszym zadaniem jest do-
karmianie zwierzyny zimą – to 
szczególnie ważne, gdy panują 
takie warunki jak w tym roku. 
Obserwujemy też tropy – duża 
ruchliwość zwierząt zimą 
świadczy o niezaspokojeniu jej 
potrzeb. Zresztą monitorujemy 
zachowanie zwierząt przez ca-
ły rok. Bardzo też leży nam na 
sercu praca wychowawcza z 
młodzieżą. W tej chwili regu- 
 
 
 
 
 
 
 
 
larnie współpracujemy z dwie-
ma szkołami z Gogolina. 
Wspólnie z Ligą Ochrony 
Przyrody prowadzimy działal-
ność edukacyjną. Włączamy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
młodzież do sadzenia lasu, 
promujemy postawy ekologicz-
ne. Chcemy z hasłami ochrony 
przyrody i dbałości o środo-
wisko trafiać do najmłodszych, 
a poprzez nich – do ich rodzi-
ców. Ponadto prowadzimy 
szkolenia dla rolników. Chce-
my, aby postępowali w taki 
sposób, jaki pozwoli zmini-
malizować szkody w uprawach 
czynione przez zwierzynę. Te 
spotkania mają charakter nie 
tylko szkoleniowy, lecz także 
towarzyski. W ten sposób 
poznajemy się lepiej, możemy 
wymienić poglądy i racje. 
Zazwyczaj udaje się uniknąć 
konfliktów. Trzeba pamiętać, 
że przy powodziach (na 
przykład tej w 2010 roku) 
cierpią nie tylko rolnicy – 
straty ponosi także zwierzyna. 
Co roku dokonujemy też in-
wentaryzacji zwierzyny (oczy-
wiście dane są szacunkowe, 
nie sposób policzyć każdej 
sztuki) i na tej podstawie 
opracowujemy plany odstrza-
łu. Są one zatwierdzane przez 
Zarząd Wojewódzki PZŁ. Mu-
szę dodać, że w ubiegłym roku 
nie wykonano planu odstrza-
łów. 
- Właśnie – jak się ma polo-
wanie do ochrony? 
- Selekcja jest konieczna. 
Myśliwy ma być selekcjone-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rem, nie zabójcą. Polowanie to 
także obcowanie z przyrodą. 
Żywiąc szacunek dla zwierząt 
okazujemy go samym sobie. 
Tym, którzy traktują myślistwo 
jako sport radzę, by raczej 
strzelali do sylwetki biegnące-
go dzika na… strzelnicy. 
Gospodarka łowiecka to waż-
ne i poważne zadanie. Ale 
członkowie kół łowieckich 
czerpią radość z poznawania 
lasu, jego mieszkańców i ta-
jemnic. Najmniej przyjemną 
częścią naszej pracy jest zwal-
czanie kłusownictwa. Nigdy 
nie zapomnę widoku zapląta-
nej w sidła lochy i uczepionych 
jej sutków warchlaków, podob-
nie jak krzyku sarny, którą – 
jeszcze żywą – dopadła sfora 
zdziczałych psów… to są stra-
szne obrazy! Kłusownik, czło-
wiek wypędzający psa z domu, 
ktoś, kto pozwala, by jego 
pupil straszył pasące się sarny, 
a także ten, kto traktuje las jak 
śmietnik – wszyscy ci ludzie 
nie szanują nie tylko lasu i 
jego mieszkańców, ale życia w 
ogóle…Bądźmy odpowiedzial-
ni za świat, który nas otacza! 
- Wypada tylko zgodzić się z 
tym, że szanując przyrodę, 
szanujemy się sami. Dziękuję 
za rozmowę. 
 

Irena Zielonka 

Podziękowanie 
 
 W imieniu własnym, Rady Sołeckiej oraz mieszkań-
ców Przywór składam serdeczne podziękowania Państwu 
Beacie i Rudolfowi Malikom oraz pracownikom Ich firmy za 
nieodpłatne wyłożenie kostką podłoża pod zbiorcze po-
jemniki na odpady komunalne. 

 
Lidia Urban - Sołtys Wsi Przywory 

 


