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Z NOWYM ROKIEM...

Eugeniusz Trzciński
– redaktor naczelny

Każdy podmiot, w tym również nasze Zrzeszenie, zasługuje
na dobre prawo, logiczne i przemyślane dyrektywy. Uważam, że
nie wszystko przebiega zgodnie
z oczekiwaniami. Skala problemów niepokoi nasze środowisko.
W dniu 1 lutego br. media doniosły, że mimo przedłużenia
obostrzeń związanych z epidemią
koronawirusa, będzie można
organizować polowania zbiorowe
na dziki w związku z ASF, co
wynika z projektu rozporządzenia
rządu w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Proponowana zmiana ma pozwolić na organizowanie poszukiwań
padłych dzików oraz organizowania
polowań zbiorowych na te zwierzęta
w związku z ASF. Dlaczego zwlekano z nowelizacją prawa tak długo?
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu
Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, polowania zbiorowe zostały całkowicie zakazane od 24 października 2020 r., aż do odwołania.
W tym czasie wiele kół łowieckich
planowało polowania komercyjne,
które miały na celu stabilizację
i utrzymanie płynności finansowej
oraz wykonanie planu pozyskania
zwierzyny. Na pewno poluzowanie
obostrzeń w rozporządzeniu jest
zbyt późne i nieprzemyślane. Sezon
łowiecki i możliwości odstrzału
zwierzyny, zdecydowanie kończą
się w lutym (polowania zbioro-

we do końca stycznia). Od marca
możemy polować tylko na dziki i
drapieżniki! Na pewno większość
myśliwych nie byłaby zadowolona
z wprowadzenia zaproponowanych
regulacji. Zbiorowo polowaliby
tylko ci, którym obca jest szeroko
pojęta etyka łowiecka!
Istotnym zamierzeniem dla kół
łowieckich, w pierwszym kwartale
br. jest przedsięwzięcie wynikające
z przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
18 stycznia 2021 roku w sprawie
trybu składania i rozpatrywania
wniosków o dzierżawę obwodów
łowieckich oraz kryteriów oceny
tych wniosków i wnioskodawców.
Przewidziany przepisami tryb
wnioskowania dzierżawy obwodów łowieckich nie jest przejrzysty, sprawiający niedomówienia.
W dniu 8 lutego na XXIX sesji
Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego przyjęto uchwałę
w sprawie podziału województwa
kujawsko-pomorskiego na obwody
łowieckie oraz zaliczenia obwodów

łowieckich do kategorii. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego
2021 r. poz. 841. Uchwała wchodzi
w życiez dniem 1 kwietnia 2021 r.
Ze zdumieniem i oburzeniem
wysłuchałem w dniu 3 lutego br.
wystąpienia jednego z prominentów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który
uważa, że rozdawane są obwody
łowieckie, a Polski Związek Łowiecki jest największym wrogiem
rolników! Dlaczego ta osoba
w mediach kreuje nieprawdę i podejmuje próbę zmian organizacyjnych w łowiectwie… Ta osoba od
wielu lat chce zaistnieć, krytykując
nasze środowisko. – Gdyby dureń
zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem.
Z tego wniosek, że durnie rekrutują
się jedynie spośród ludzi pewnych,
że nie są durniami – zauważył
przed laty Stefan Kisielewski.
Czym sobie zasłużyliśmy na taki
durnych urodzaj?

EPITAFIUM DLA DZIKA
(Z tomiku poetyckiego: „Z flanki”)

Mógłbym ciebie przecież wcale nie spotkać
Tej wrześniowej nocy, na rżysku,
Mógłbym nic, ale to nic nie wiedzieć,
O twym czarnym, szorstkim, dziczym pysku,
Mógłbyś chadzać, kto wie jak długo jeszcze
Przez te weksle, uroczyska i mszary,
Mógłbyś barłóg niejeden wyleżeć,
Zanim byłbyś naprawdę stary,
Ale tak się już plecie nam w życiu,
Obojętne czyś człowiek, czy zwierzę,
Że przychodzi czas twój, no i koniec –
Nadejść mówisz nie musiał? Nie wierzę,
Bo choć kryłbyś się w lisią norę
I przesadnie uważał na wszystko,
Przyjdzie dzień, w którym musisz, niestety,
Wyjść na swoje ostatnie ściernisko.
Dariusz Krzysztof Dudkiewicz
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W OBRONIE PRZED AFRYKAŃSKIM
POMOREM ŚWIŃ (ASF)

Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski
– kierownik Katedry Fizjologii
i Toksykologii UKW w Bydgoszczy,
przewodniczący Komisji Hodowli
Zwierzyny ZO PZŁ w Bydgoszczy

Dr hab. Magdalena Twarużek
– prof. Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, Wydział Nauk
Biologicznych, Katedra Fizjologii
i Toksykologii

Przez jesienną migracją dzikiego ptactwa z północy i północnego-wschodu, mamy wzrastającą
liczbę ognisk wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) u drobiu. To
skutkuje znacznymi ograniczeniami
eksportowymi, a jednocześnie przesunięcie problemu ASF dzików na
drugi plan.
W ubiegłym roku uczestniczyłem w spotkaniu u Głównego Lekarza Weterynarii, którego celem było
ograniczenie rozprzestrzenienia się
ASF, powstrzymując migrację dzików na zachodnie województwa.
Znając biologię dzika, i jako myśliwi, wyraźnie sygnalizowaliśmy,
że to człowiek jest jak najbardziej

winny przenoszenia na duże odległości wirusa pomoru. Podaliśmy
możliwe praktyczne sposoby, czasami drastyczne, w newralgicznych
obszarach, jak m.in. utworzenie
„białych stref” z zakazem wejścia
(grzybobranie), polowań, prac
leśnych i polowych, zamknięcie
przejść dla zwierząt czy odstrzelenie wszystkich sztuk. Dzisiaj, kiedy
ASF po województwie lubuskim,
pojawia się w zachodnio-pomorskim, czytamy o budowie płotu
wzdłuż trasy S3 i wyłapywaniu do
klatek zwierzyny drobnej. Także
na granicy nadleśnictw mazowieckiego i świętokrzyskiego powstaje
podobne ogrodzenie. Sugerowaliśmy, aby przyjąć działania prewencyjne i metody bioasekuracji
z Niemiec czy Czech – jednak, kto
dzisiaj słucha Myśliwych! Ostatnio ukazała się także informacja
prasowa o ograniczeniu migracji
dzików, przez wysypywanie odstraszających środków zapachowych,
a także, że dziki chore nad Odrą
przeszły z Brandenburgii. Więc czy
nie warto było natychmiast w miejscach wykrycia wirusa, wspólnie
z sąsiadami utworzyć „białej strefy”.
W Niemczech w nowych miejscach
ognisk wyznaczono natychmiast
tzw. „białe strefy”, które ogrodzono
z dwóch stron o szerokości 5 km terytorium. W tej strefie odstrzelono
całą zwierzynę czarną, skutecznie
tworząc korytarz wolny od dzików.
Podobne rozwiązania zastosowano
w Belgii jak i w Czechach. Dotychczas w tych krajach nie odnotowano
ani jednego zakażenia w hodowlach
trzody. Dodatkowo w promieniu
15 km wokół nowego miejsca ASF
stawiono ruchome ogrodzenie. Zabroniono tam wszelkich polowań
(na wszystkie gatunki zwierząt
łownych) oraz prac polowych i le-

śnych. Wzmocniono wyszukiwanie
padłych dzików, wykorzystując
drony. Padłe dziki poszukiwano
z udziałem wyszkolonych psów.
Wprowadzono bezwzględny zakaz
wstępu do lasu i na tereny otwarte
w tej strefie. Dodatkowo wprowadzono zakaz skarmiania zielonką
i sianem, a także stosowania słomy,
jako ściółki – zbieranej z ostatnich
6 miesięcy. Niestety w Polsce nie
podjęto ciągle takich rozwiązań,
szczególnie na zainfekowanych
terenach. Nieudolność tłumaczono,
że nie mieliśmy wystarczającej
wiedzy, aby walczyć z ASF – czy
służby odpowiedzialne, dzisiaj
ją mają? Aktualnie Niemcy przy
granicy z Polską mają 2 oddzielnie
strefy epidemii. W tych strefach tj.
Brandenburgii i Saksonii, wybudowano stałe ogrodzenia wzdłuż granicy z Polską. Zagrożenie rozprzestrzeniania się ASF u sąsiadków
jest traktowane bardzo poważnie.
Szybko zdecydowano się na odstrzał populacji dzików. Władze
lokalne przeprowadziły szkolenia
odpowiednich służb. Rozpoczęto szeroko zakrojoną kampanię
informacyjną skierowaną do społeczeństwa, a w szczególności do
kierowców, aby resztki pożywienia
wyłącznie wyrzucali do specjalnie
przygotowanych w tym celu pojemników. Pojawiły się ulotki w kilku
językach na wszystkich stacjach
benzynowych przy autostradach.
W Europie to Polska obok Rumunii, Węgier i krajów Bałtyckich,
należy do regionów szczególnie
zagrożonych ASF. Uważamy, że
bezwzględnie jest jeszcze pora, aby
skutecznie walczyć z ogniskami zakażeń, jak to robią sąsiedzi. Muszą to
być takie sposoby, aby hermetycznie
odizolować miejsca wybuchu zarazy
i ją stłumić, (co udało się Czechom
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Tab. 1. Liczba stwierdzonych przypadków ASF u dzików i ognisk trzody chlewnej w wybranych krajach Europy.
Kraj/Okres

2021
01.01-17.01
Świnie

Dziki

2020
Świnie

2019
Dziki

Świnie

Dziki

Świnie

8

Łotwa

23

3

300

1

369

10

685

Litwa

8

3

222

19

464

51

1 443

Polska

127

103

3 980

48

2 468

109

2 438

Włochy

1

40

1

60

10

64

23

5

42

11

105

41

1 008

848

1724

683

1 163

170

1

80

Dziki

Estonia

Ukraina

66

2018
230

Czechy
Rumunia

28
65

97

Węgry

307

3 952

Bułgaria

32

19

509

44

165

Słowacja

107

17

328

11

27

Serbia

15

41

18

Mołdawia

2

30

Belgia

3
102

Niemcy
Grecja
RAZEM

1 598

138
1

482

5

161

338
1

66

812

1 194

10 662

1 908

6 407

1 449

5 403

Źródło: opracowano wg danych Instytutu Ochrony Ryzyka im. Fridricha Loefflera.

Rysunek 1. Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami – stan na 10.01.2021 r. (oceniając
liczby upadków ASF należy uwzględnić, że dla świń dotyczą liczby ognisk
a w przypadku dzików uwzględniany jest każdy pojedynczy przypadek).
ogniska ASF u świń
przypadki ASF u dzika
Kolor niebieski:
– obszar zagrożenia
Kolor czerwony:
– obszar objęty ograniczeniami
Kolor żółty:
– obszar ochronny
Żródło: Główny Inspektorat Weterynarii.

i Belgom). Eksperci tej tematyki
wiedzą, że zarażone wirusem dziki
bardzo szybko słabną i padają po
48h, tak, więc nie są w stanie pokonać większych odległości. Bezwzględnie należy to głośno mówić,
że winę za powstawanie nowych
ognisk ASF ponosi głównie człowiek!
Nie dysponujemy szczepionkami, które mogłyby być stosowane
do zwalczania ASF występującego
obecnie w Europie, jak też w Azji. To
samo dotyczy kontynentu afrykańskiego, gdzie ASF występuje u wielu
gatunków świń nieudomowionych.
Jednak ostatnie doniesienia prosowe
informują, że Ministerstwo Rolnictwa Wietnamu ogłosiło, że naukowcom z tego kraju udało się odnieść
sukces w stworzeniu szczepionki do
walki z afrykańskim pomorem świń.
W tabeli 1 przedstawiamy liczbę
stwierdzonych przypadków ASF
wśród dzików i ognisk u trzody
chlewnej w krajach Europy, pokazując oficjalnie ten problem, natomiast rysunek 1, określa miejsca
ognisk ASF w Polsce.
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PZŁ W REALIACH
JAK Z FILMÓW BAREI...

Autor: Michał Przepierski
– członek Naczelnej Rady Łowieckiej

Jak sądzę, to właśnie tak
każdy z nas postrzega formalne
realia funkcjonowania Polskiego
Związku Łowieckiego. Z jednej
strony ASF, z drugiej COVID 19
a jeszcze z innej eksperymenty
Ministra Klimatu i Środowiska
w zakresie sztucznie wytworzonej
konieczności zerwania dotychczas
obowiązujących umów dzierżawy
obwodów łowieckich na rzecz
umów nowych. Przyczyna, dla
której prawo tak ewoluowało jest
niejasna, choć możnaby sądzić, że
stworzono w ten sposób warunki do zerwania umów z kołami
nierealizującymi planów hodowlanych, których współpraca
z nadleśnictwami lub starostwami
układa się źle.To co do zasady, nie
byłoby złe. Jednak czy tylko?

Dzierżawa obwodów
łowieckich

Wczytując się w treść rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021
roku w sprawie trybu składania
i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz
kryteriów oceny tych wniosków
i wnioskodawców, można nabrać
wątpliwości… Zastrzeżeń jest bowiem sporo:
W § 1 w tzw. słowniczku ujęto
nazwy, których treść większości

z nich jest oczywista dla czytającego rozporządzenie. Nie zawarto
natomiast wyjaśnienia co kryje się
w treści sformułowania ujętego
w § 2.1 – „obszar właściwości”.
Co w przypadku, gdy koło np.
przynależy historycznie do okręgu
toruńskiego a jego obwód pozostaje
w całości na obszarze województwa
warmińsko-mazurskiego? Tu okazuje się, że adresat rozporządzenia
może mieć dylemat… Dodam, że
drogą dedukcji i po kilku konsultacjach możemy za obszar właściwości uznać obszar zasięgu danego
okręgu. Czyli w ww. przykładzie
takie koło składa wniosek w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Toruniu.
W § 2.2 widzimy datę, do której
mamy składać wnioski do okręgu
łowieckiego. Wg Ministra ma to
być do dnia 31 stycznia roku,
w którym wygasa umowa dzierżawy. Jeśli traktować ten zapis wprost
to we większości kół w kraju pojawia się dylemat – przecież umowa,
którą obecnie realizujemy mamy
podpisaną na czas do 31 marca 2027
roku! Pytanie – czy ustawa może
rozwiązać zobowiązania cywilnoprawne zawarte w formie umów
dwustronnych pomiędzy podmiotami posiadającymi osobowość
prawną? Jak sądzę jest to po prostu
akt polityczny, którego celem jest
pozbawienie obwodów części kół
łowieckich, aby zaspokoić oczekiwania lobbujących zmianę ustawy
„podmiotów”. W § 16 rozporządzenia Minister wprowadza kolejne
daty składania wniosków do zarządów okręgowych. To daty dla kół
łowieckich eksploatujących obwody łowieckie utworzone w kresie od
1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia
2020 roku (15 luty 2021 rok), od
1 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021
roku (do 28 lutego 2021 roku) i od

1 lutego 2021 – składa się w terminie 30 dni od jego utworzenia. Tu
jest jedna z pułapek, która, gdy się
w nią wpadnie może być brzemienna w dramatyczne skutki z utratą
obwodu włącznie. Pan Minister
przy wnioskach kół dzierżawiących obwody od wielu lat, a więc
przed 1 kwietnia 2018 roku przyjął
datę ostateczną, składania wniosku
do zarządu okręgowego, dzień
31 stycznia. Łowczy Krajowy na
stronie Zarządu Głównego PZŁ
ogłosił, że jednolity wniosek
o dzierżawę obwodu ukaże się
na stronie ZG w dniu 29 stycznia
2021 roku i tak się stało. Tak się
składa, że 29 to piątek, jak więc
w ciągu jednego dnia sporządzić
wniosek i dostarczyć go do siedziby
zarządu okręgowego? Oczywiście
pozostaje droga korespondencyjna
i wówczas tuż przed godziną dwudziestą czwartą 31 stycznia będzie
można wysłać plik dokumentów do
zarządu okręgowego PZŁ. Jak nie
patrzeć przyjęta w rozporządzeniu
data jest po prostu nie do przyjęcia.
W § 15 rozporządzenia, ważnym
z punktu widzenia sporządzającego
wniosek i ten wniosek oceniającego,
jest zrozumienie o jaki stan zagrożenia epidemicznego Ministrowi
chodziło: epidemii czy stanu nadzwyczajnego. Szkoda, że nie wyjaśnił tego w „słowniczku” w § 1,
wówczas wszystko byłoby jasne.
Skoro nie ma wyjaśnienia to mamy
dylemat: czy chodzi o COVID19
czy może także o ASF? I tym razem możemy się domyślać, że
chodzi o COVID19. Właśnie „DOMYŚLAĆ”! Problem natomiast
może być brzemienny w skutki;
jeśli bowiem, tworząc zestawienie
z realizacji planów hodowlanych
weźmiemy pod uwagę ASF, który
w Polsce jest już pięć lat, to bę-
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dziemy musieli cofnąć się o blisko
osiem lat, aby zgodnie z wymogiem
zawartym w omawianym rozporządzeniu, do wniosku wziąć trzy lata
„zdrowe” tj. bez zagrożenia epidemicznego. Gdy natomiast oprzemy
się na pandemii COVID19 to wiemy, że do zestawienia nie weźmiemy roku gospodarczego 2020/2021.
I to ostatnie stanowisko wydaje
się być właściwym do tworzenia
zestawienia.
Autor rozporządzenia niestety
nie zawarł w jego treści informacji
do kiedy, czyli w jakim terminie,
zarządy okręgowe mają wysłać zaopiniowane wnioski. Ponadto nie
przytoczył artykułu 29 ustawy Prawo łowieckie precyzującego do kogo
mają je dostarczyć! W przypadku
kół zlokalizowanych na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego
a podlegających Zarządowi Okręgowemu w Toruniu sytuacja jest
o tyle skomplikowana, że wg Łowczego Krajowego wnioski tych kół
mają być złożone do końca lutego
a uchwała Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa W-M na obwody łowieckie
oraz zaliczenia obwodów łowieckich
do kategorii, o których mowa w art.
26a ust. 1 ustawy Prawo Łowieckie
wchodzi w życie… z dniem 1 kwietnia 2021 roku! Oj, łowczy okręgowy
ma o czym myśleć!
Wreszcie kończąc wątek rozporządzenia… zadziwia, że nasz

zwierzchnik w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nie wie – bądź
zapomniał, że okręgowe zjazdy
PZŁ wybrały „Komisje ds. opiniowania wniosków kół łowieckich
o dzierżawę obwodów łowieckich”,
których zadaniem jest opiniowanie
wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów. Zapis § 3.5 w którym
Minister ustala skład komisji opiniujących wnioski różni się od składu komisji jakie stworzyli delegaci
na Zjeździe Okręgowym… Pytanie,
która komisja jest właściwa do oceny wniosków: ta wybrana w demokratycznych wyborach na zjeździe,
czy ta powołana na mocy rozporządzenia? Kolejny niebagatelny
dylemat, zwarzywszy na fakt, że
będą koła, które uznają za stosowne
odwołać się od oceny komisji. To
może być przyczyna formalna nieuznania opinii komisji!
Zaiste, jak na jedno rozporządzenie to ilość defektów jest imponująca! Przeraża to, że od terminowego i zgodnego z oczekiwaniem
wypełnienia wniosków zależy
kontynuacja wcześniej podpisanych umów dzierżawy. Za słowem
„kontynuacja” kryje się niekiedy
kilkadziesiąt lat łowieckiego eksploatowania obwodu, wysiłku myśliwych koła i co ważne: emocjonalny stosunek społeczności koła
do obwodu oraz swoich dokonań
w tym obwodzie!

Następstwa pandemii…

Na głowy członków zarządów
kół łowieckich spadły wcześniej
jeszcze inne niezrozumiałe decyzje
rządzących, które faktycznie uniemożliwiały nam normalne działanie
w kołach łowieckich. Przykładem mogą być decyzje związane
z COVID 19. Zabroniono nam prowadzenia polowań zbiorowych i organizowania walnych zgromadzeń
członków kół, chociaż było wiadomo, że 2020 rok był rokiem zebrań
sprawozdawczo wyborczych! Nikomu nie przeszkadzało natomiast
otwieranie kościołów, galerii, sklepów spożywczych. My natomiast
nie mogliśmy realizować polowań
zbiorowych i zadań rządowych
związanych z walką z ASF oraz
realizacją planów hodowlanych.
W efekcie zagrożone były: wykonanie planów hodowlanych i odstrzał
tzw. dzików sanitarnych. W jednym
i drugim przypadku grożono nam
sankcjami za niewykonanie zobowiązań, do utraty obwodu włącznie! Dopiero w br. koła osadzone
w obwodach na obszarach województwa warmińsko-mazurskiego,
na terenie powiatu nowomiejskiego
doczekały się pisemnej dyspozycji
Powiatowego Lekarza Weterynarii,
wstrzymującego odstrzał dzików
sanitarnych z uwagi na zagrożenie
wykonania odstrzałów, wynikających z planów hodowlanych.
Swoją drogą kolejny paradoks!
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Niezrozumiały jest podział pozyskanych dzików na sanitarne i te
z planów pozyskania. Twierdzenie,
że dziki sanitarne nie są pozyskane
w drodze polowania w rozumieniu ustawy Prawo łowieckie tylko
w oparciu o ustawę o ochronie
zdrowia zwierząt (…), czyli na zlecenie Państwa i że z tego powodu
nie są polowaniem jest chybione!
W moim przekonaniu to klasyczny
przykład na falandyzację prawa!
Przecież nie mamy równoległych
wirtualnie obwodów, strzelone
dziki, to dziki z obwodu czy obwodów koła! Polowanie prowadzone
na zlecenie, wynikające z ustawy
o ochronie zdrowia zwierząt,
w sensie rzeczowym niczym nie
różni się od polowania wynikającego z ustawy Prawo łowieckie. Wyciąganie dzików sanitarnych poza
nawias tj. poza plan pozyskania
jest formalną fikcją i prowadzi do
fatalnych skutków przy formułowaniu kolejnych planów hodowlanych
w zakresie pozyskania dzików.
Ostatnio tj. około 22 stycznia
br. ukazało się wyjaśnienie naszego
formalnego zwierzchnika podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu
i Środowiska – Pana Edwarda Siarki, skierowane za pośrednictwem
Marszałek Sejmu Elżbiety Witek
do posła na Sejm RP Tomasza Siemoniaka, w którym twierdzi, że za
strzelone przez myśliwego dziki
„sanitarne” w sytuacji, gdy weźmie je na tzw. użytek własny nie
musi za nie płacić. Wywód w moim
przekonaniu pokrętny, z mocną cechą falandyzacji. Pan Minister nie
wziął pod uwagę, że dziki, które
chce darować jako przedstawiciel
Państwa, mają swoją wartość i z tej
wartości myśliwy musi rozliczyć
się w Urzędzie Skarbowym! Poza
tym koła łowieckie mają fatalną
sytuację finansowa i nie stać ich na
darowanie tuszy dzików. Ponad to
w swoim wywodzie nie uwzględnił następujących faktów: myśliwy
z koła łowieckiego nie podpisał
umowy na odstrzał sanitarny dzi-

ków z powiatowym lekarzem weterynarii ani z żadnym uprawnionym
organem, jak również nie podpisał
myśliwy umowy na przechowanie
dzika w punkcie przechowania
w wyznaczonej chłodni. Takie
umowy podpisuje zarząd koła łowieckiego jako przedstawiciel koła
łowieckiego, które ma osobowość
prawną. Powiatowy lekarz weterynarii nakazuje kołu łowieckiemu
a nie myśliwemu wykonanie odstrzału „dzików sanitarnych”. Na
mocy tych umów to koło a nie
myśliwy płaci za przechowanie
tusz dzików, patrochów i narogów
zdeponowanych w chłodni, oraz
gdy zajdzie taka potrzeba za ich
utylizację. Malo tego wiele kół
dbając o pełne zabezpieczenie
prowadzenia zasad bioasekuracji,
wyposaża członków koła w zestawy bioasekuracyjne! Pytam więc
jak koło łowieckie ma finansować
odstrzał sanitarny, skoro z pozyskanych dzików wg ustawy o ochronie
zdrowia zwierząt (…) przysługuje
mu 20% kwoty! Przypominam,
że za przechowanie tuszy dzika,
patrochów i narogów, koło musi
zapłacić kwotę umowną. W moim
kole położonym pomiędzy Iławą
i Nowym Miastem Lubawskim to
w 2020 roku kwota blisko 150 złotych plus w przypadku, gdyby myśliwy nie chciał tuszy, dodatkowo
ryczałtowa kwota 600 złotych za
utylizację i transport. Oczywiście
i tu jako strona umowy, za usługę
płaci koło łowieckie. Tych realiów
w swoim wywodzie Minister
Edward Siarka niestety nie wziął
pod uwagę. Można zadać sobie proste pytanie: za co myśliwemu należy zapłacić 80% ryczałtowej kwoty,
skoro to Koło (wg mojej wiedzy, to
zasada w kołach łowieckich) wyposażyło go w środki bioasekuracyjne. Koło płaci za przechowanie i za
utylizację tuszy. Obowiązujące prawo jest absolutnie nieprzystające do
rzeczywistości. Ubocznym efektem
tych rozwiązań jest fakt wchodzenia
w kolejny próg podatkowy przez

wielu myśliwych – w domyśle tych,
którzy znaleźli sobie źródło dochodu w polowaniu na dziki.
Na koniec… z ostatniej chwili:
pojawiło się rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie poszukiwania padłych
dzików na terenie województwa
a z innego źródła przyszła informacja o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny
w obwodach łowieckich… Ciekawe, że zobowiązuje się myśliwych
do poszukiwania dzików w ustalonych grupach oraz do cyklicznego
składania meldunków, a nic nie
mówi się na temat wynagrodzenia
myśliwych, których prawem zmusza się do wykonywania czynności
niezwiązanych z polowaniem, które de facto powinny wykonywać
służby państwowe np. leśnicy czy
na zlecenie LP pracownicy Zakładów Usług Leśnych. Cóż niestety
kolejny paradoks! Czy to oznacza,
że już nas nie obowiązują rygory
związane z COVID19?! Polowań
nie mogliśmy przeprowadzać,
sprawozdawczo-wyborczych walnych zgromadzeń nie mogliśmy
zwoływać, a wolno nam w grupach
szukać dzików!?
Koledzy myśliwi kapelusze
z głów przed łowczymi okręgowymi, przed zarządami kół łowieckich,
że dają radę zarządzać w tych prawdziwie chorych realiach. Darz Bór!
PS. Już po oddaniu niniejszego
artykułu do redakcji, Rada Ministrów w efekcie głosów środowiska myśliwych na temat zagrożeń
związanych z COVID-em w dniu
29 stycznia wydała i opublikowała (!) rozporządzenie zmieniające
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku
z wystąpieniem epidemii. W wyniku
zmian myśliwi mogą już w „glorii
prawa” szukać padłych dzików! Nie
mogą natomiast w dalszym ciągu
polować zbiorowo, nie mogą zwołać
sprawozdawczo-wyborczego walnego zgromadzenia członków koła!
Hipokryzja? Tak, niestety!
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PUSZCZAM OKO DO GWIAZD

Autor: Lech Kasprzykowski

Mam w łowisku swoje miejsce
szczególne – miejsce kultowe. Tu
oglądam watahy dzików i chmary
jeleni, a celne strzały przydają
myśliwskich trofeów. Tu moczył
mnie deszcz i poranna rosa,
ptasie trele budziły zaczynający się dzień. Oglądałem dziwy
przyrody, których nigdy bym nie
doświadczył siedząc w domu. Słuchałem rykowiska, fukania dzika
pod amboną i charakterystyczny
furkot kaczek na wieczornych
zlotach. Robiłem w głowie plan
przelotów i miejsca zapadania,
pomyślałem, że kupię „kaczy”
śrut i z moim pięknym Simsonem
zasiądę na niedalekim trzcinowisku, by tam poczekać na zloty.
Zmieniłem kilka kalendarzy,
ale w końcu zabieram bocka i pas
śrutu, by dziś spełnić plan sprzed
wielu lat. Za tydzień pełnia, pogoda bezchmurna, czyli jest dobrze!
Idę przez pole do trzcinowiska, a
tu bajka, sytuacja jak marzenie.
Długi rów z szeroko rozlaną wodą,
w środku gęsta trzcina dookoła pola
z oziminą i kępa krzaków. Maskuję
moje stanowisko naprzeciw i tu
będę czekał. Nie byłem tu wiele
lat, ale pamiętam dubleta, którego
wykonałem w tym miejscu – takie
było kiedyś strzelanie.
Puszczam oko do gwiazd, które
z ciekawością śledzą każdy mój
ruch, jest ich tak wiele i jeszcze droga mleczna! Krótko słyszę charakterystyczny furkot skrzydeł i klapnię-

cie w wodę – są, ale już na wodzie.
Poczekam, może następne będą
lepsze do strzału. Zegarek mozolnie
porusza wskazówkami, a ja jak na
wykwintnym przyjęciu, uradowany
scenerią, uraczony wielkością natury
słucham. Z zadumy wyrywa mnie
nagły brzęk łańcucha, trzepotanie
po wodzie, z trzcin wylewa się fala.
Co się dzieje? Co to za hałas, a może
sygnał lub wołanie, albo znak jakiś
czy przestroga – może trzeba uciekać? Włosy stają „dęba”, po plecach
przelatują „ciarki” paraliżując ruchy.
Zachowaj rozsądek – opanuj panikę,
podpowiadam sobie. I znów spokój
i znów kaczki i metaliczny hałas
potrząsanego łańcucha fala i cisza,
i jeszcze raz tak samo. Czy się boję?
Odpowiem, że tak, ale ogarnąłem
nieracjonalny strach i zlokalizowałem hałas. Teraz tylko trzeba tam iść.
Muszę to zrobić, bo ciekawość zaczyna popychać mnie do sprawdzenia dziwnego zjawiska. Wyobraźnia
buduje tysiące myśli, a każda zawiera gotowy scenariusz pasujący do sytuacji. Obejdę całe trzcinowisko i co
zobaczę? W mojej głowie powstają
różne obrazki, ale idę. Tajemnicze
miejsce coraz bliżej, ale wiem już co
tam zastanę, bo przypomniała mi się
dziecięca bajka.
Bajka. Gdy byłem w pacholęcym wieku i głową sięgałem ledwo
do stołu z wielkim zaciekawieniem
słuchaliśmy z siostrą bajek naszej
mamy. Czytała i inscenizowała baj-

kowe zdarzenia, odgrywała sobą
teatr bajkowej narracji. Zaprowadziła nas do krainy pięknej i szczęśliwej. Wszyscy żyli szczęśliwie
i dostatnio, uwielbiali starego króla,
który był gwarantem ich dobrobytu.
Nadszedł jednak dzień, kiedy dobry
król zakończył ziemską pielgrzymkę,
a następcą stał się jego pierworodny
syn. Był to birbant i swawolnik. Zły
król tyranizował swoich podwładnych, przysparzał łez i cierpienia.
Dla swego hulaszczego i rozwiązłego życia potrzebował coraz to
większych danin. Dobra wróżka nie
mogła już zapanować nad gniewem
poddanych i sobie znanymi drogami
sprowadziła dzielnego rycerza by
zadał kres czynionej niesprawiedliwości. Dobry rycerz strącił z tronu
tyrana, a udręczony lud zakuł go
w żelazne łańcuchy i wygnał z królestwa. I teraz tuła się po świecie
tylko nocami dzwoniąc łańcuchami
i czyniąc pokutę za bezeceństwa.
Dzielny rycerz wziął za żonę najurodziwszą pannę i znów nastały
wielkie czasy królestwa.
Podrywają się kaczki, układają
się pięknie do strzału, ale w mojej
głowie nie ma chęci do polowania.
Teraz zaczyna się inna misja – muszę się zmierzyć z sobą – kto wytrzyma – idę na spotkanie z królem
zakutym w łańcuchy. I spotykam go
obdartego z królewskich insygniów,
w podartej i niechlujnej szacie, pokonanego i zbezczeszczonego. Kiedyś był pięknym kaczorem, teraz
złapany w potrzask, założony przez
jakiegoś idiotę, resztką sił próbował
odlecieć, ale łańcuch był za ciężki,
a rany i trudy walki zbyt duże. Na
zawsze pozostał w tym miejscu, tu
zadawał szyku, tu puszył się swoją
pięknością, a może był nawet królem trzcinowiska. Puszczam oko
do gwiazd, może powiedzą kto jest
winny haniebnego czynu – a wiedzą! Puszczam oko do gwiazd…
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KLUB NOCNYCH SNAJPERÓW

Refleksją do napisania tych
przemyśleń, był w ostatnim Nemrodzie artykuł „Migawka z pracy
Naczelnej Rady łowieckiej” jej
członka – Michała Przepierskiego,
który sygnalizuje, że potencjalnym zagrożeniem dla istnienia
polskiego modelu myślistwa jest
m.in. termo i noktowizja.
Kolego Michale poluję od 50 lat
i prowadząc od 25 lat Biuro Polowań,
spotykam się z szerokim gronem myśliwych. Jednak w ostatnim okresie
zaczynają akcentować swą obecność
„dumni myśliwi”, którzy prześcigają
się w opowieściach dotyczących liczby pozyskanych sztuk przy nocnych
wypadach. Oczywiście jakie do tego
służą samochody terenowe i drogi
sprzęt optyczny? Spytałem ostatnio
jednego z tej grupy, młodego myśliwego, co to jest „szlachetne myślistwo”, najpierw kłopotliwe milczenie
a potem odpowiedź, że to Wy starzy
seniorzy „mamuty” nam zazdrościcie
siedząc na ambonach cały miesiąc nie
pozyskując nic. My nocą wybieramy
wzniesione punkty obserwacyjne
i w 2-3 godziny z kolegą strzelamy
kilka sztuk. Chociaż ostatnio coraz

– Czy doczekam lepszych czasów dla
łowiectwa, mam taką nadzieję – kontempluje Zbigniew Sikorski członek
WKŁ nr 248 „Sokół” w Bydgoszczy
(w 94 roku życia) - fot. Piotr Watola.

gorzej jest ze stanem zwierzyny
czarnej. Jednak myślimy o założeniu
Klubu Nocnych Snajperów, aby
dzielić się taktyką i wrażeniami. Na
pytanie:co jak wystrzelane zostaną
wszystkie dziki? Odpowiedź była
szybka, jest jeszcze sporo jeleniowatych. Kolego myśliwy – Ty czekający
w nocy na pusty rewir po „seniorach”
pamiętaj, że tak jak żyjesz, nie dla
siebie, tak samo myślistwo jest zbudowane na tradycji łowieckiej i służy
całej naszej społeczności. Chwalenie
się, że rozkład jednego nocnego wyjazdu to kilka sztuk dzików (w tym
jak leci – łącznie z lochami) dowodzi,
że ośrodek zmysłu w Twoim mózgowiu kwalifikuje się do natychmiastowej wymiany. Jesteś myśliwym
– Polakiem?
Polujesz, bo masz ciągle akceptację i milczące przyzwolenie
tej części braci co polują etycznie
i tradycyjnie. Pamiętaj, że bunt narasta i „wrzód” pęknie. To szaleństwo
musi, w końcu zostać zatrzymane,
bo jeżeli nie to Wy doprowadzicie
do całkowitego zakazu polowań po
zachodzie słońca.
Mam prośbę, gdy wracasz
w nocy z udanego (według Ciebie)
wyjścia, za nim otworzysz butelkę
z mocniejszym trunkiem, spójrz dokładnie na swoje odbicie w lustrze
i proszę pomyśl nocny snajperze,
czy rzeczywiście jesteś „królem”
tego polowania. Czy to jest powód
do dumy, że bez selekcji w minucie
zabierasz życie kilku sztuk (w tym
prowadzącym).
Pamiętam z młodych lat ostrzeżenie mojej mamy, gdy wybierałem
się w łowisko – „bez matek nie
będzie żołnierzy”. Jak głęboki sens
miało to pouczenie, lecz nie jak
dzisiaj w nocy przy ciągłym objeżdżaniu łowiska z nokto i termowizją
liczy się wyłącznie efekt. Gdzie jest
duma z pozyskanej sztuki? I jeszcze do tego słyszę, że warto mieć
drugą oprzyrządowaną sztukę broni
z tłumikiem, aby strzelać po cichu
w pobliżu zabudowań.

Kolego Michale, seniorze – dziękuję, z dumą przeczytałem Kolegi
artykuł, a szczególnie zgłoszone
inicjatywy legislacyjnej o pilnej
potrzebie uporządkowania wykorzystania w polowaniu nokto i termowizyjnych urządzeń celowniczych oraz
formalnym użyciu latarek montowanych na broni. Mam jednak duże
obawy co do sukcesu inicjatywy,
skoro główne czasopisma dla myśliwych (w tym Łowiec Polski i Brać
Łowiecka) poświęcają kilka stron na
reklamę tych urządzeń. Oczywiście
redakcja zabezpiecza się podając,
że nie ponosi odpowiedzialności za
treść reklam, ogłoszeń i artykułów
sponsorowanych. Czy one są zamieszczane za darmo?!
„Nasz Łowczy Krajowy” w życzeniach świątecznych i noworocznych
sygnalizuje, że cyt. „Pracujemy nad
strategią walki zakładanym wizerunkiem łowiectwa w społeczeństwie,
bądźmy dumni z naszej pasji”. A dalej
w tym samym czasopiśmie producenci nocnej optyki i jej dystrybutorzy
prześcigają się w ilości reklam. Więc
Kolego Michale – członku Naczelnej
Rady Łowieckiej jestem pełen obaw,
czy Naczelna Rada i Zarząd Główny
ma czas, aby dzisiaj zweryfikować
przepisy regulujące wykorzystanie
podczas polowania termo i noktowizyjnej optyki celowniczej.
Lepiej to my tu na dole mówmy
o tym głośno i przerwijmy kłopotliwe milczenie. Doświadczony
Łowczy Kolega Piotr Stranz z Koła
Łowieckiego Dąb w Kcyni w ostatnim Nemrodzie, w jednej ze swoich
refleksji podaje „…jestem zdania,
że teraz jest właściwy czas, by skonstruować Prawo łowieckie na następne 30-40 lat, ale do tego trzeba
wizjonerów, spieszmy się.”. Nasuwa
się pomysł, aby Zarząd Okręgowy
PZŁ z Komisją Hodowli Zwierzyny ogłosił konkurs dla najlepszego
SNAJPERA nocnych wypadów,
może uczestnicy konkursu wyjdą
z cienia i wtedy odpowiedzą, czym
jest „etyka i szlachetne myślistwo”.
Jan Grajewski
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JEDEN BŁĄD – CZYLI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
JAKĄ PONOSI MYŚLIWY

ka kukurydzy, gdy na skraju łanu
dostrzegł zarys sylwetki. Po obserwacji przez lornetkę stwierdził, że
jest to dzik, który nie cały wyszedł
z kukurydzy, a był tylko częściowo
wysunięty. Decyzja o strzale zapadła
niestety za szybko… Kula, zamiast
w czarnego zwierza, trafiła w człowieka. Chociaż pogotowie zjawiło
się bardzo szybko, to ofiary niestety
nie udało się uratować. Przybyła na
miejsce policja natychmiast przyDr inż. Jakub Pałubicki
stąpiła do zabezpieczenia miejsca
– członek ZO PZŁ w Bydgoszczy
wypadku i zbierania niezbędnych
Od bieżącego wydania kwarinformacji, które pomogły w odtwotalnika rozpocznie się cykl „ku rzeniu przebiegu zdarzenia.
przestrodze”. Błędy myśliwych,
z którymi styka się biegły sądowy Zbyt dobry strzał
Zgodnie z protokołem oględzin
z dziedziny łowiectwa podczas swomiejsca
zdarzenia i opiniami biejej pracy są czasem katastrofalne
głych,
strzał
padł z odległości ok.
w skutkach. Jak może skończyć się
polowanie i czym grozi niedosta- 18-26 m, pod kątem ostrym zawarteczne zachowanie podczas niego? tym pomiędzy linią strzału oddanego z drogi w kierunku kukurydzy,
Wstęp do tragedii
a płaszczyzną łanu, na którego
Dzisiejszy tekst przedstawia po- skraju stał cel. Przytoczone różnice
lowanie przy kukurydzy, które nie- w odległości nie mają w tym wypadstety zakończyło w sposób najgorszy ku większego znaczenia, istotny jest
z możliwych. Zaczęło się jak zawsze, jednak fakt, że potencjalny dzik stał
pewnej październikowej, księżyco- na skraju łanu kukurydzy, a wręcz
wej nocy dwóch kolegów udało się częściowo w nim, prosty tor lotu
na łowy. Pech chciał, że nie byli tam pocisku (wykluczona została możsami. Lokalni mieszkańcy postano- liwość rykoszetu) oraz przybliżone
wili w tym samym czasie pozbierać miejsce, z którego został oddany
kolby kukurydzy. Ten teren nie był strzał. Jak jednoznacznie wynika
zbyt zasobny w grubego zwierza, dla- z protokołu oględzin, dokumentacji
tego informacja od kombajnisty, że fotograficznej z miejsca zdarzenia
w łanie znajduje się wataha dzików, oraz opinii biegłego z dziedziny balinie mogła przejść bez natychmiasto- styki, poszkodowana po strzale przewej reakcji. Posiadając wystawione wróciła się i pozostała w miejscu,
na swoje nazwisko upoważnienie w którym została trafiona.
do wykonywania polowania indy- Możliwości i wytłumaczenia
widualnego, z prawem do pozyskania jednej sztuki dzika o wadze do myśliwego
Według zeznań oskarżonego, wy50 kg, po dokonaniu wpisu w „Książstrzelony przez niego pocisk przeszył
ce ewidencji” rozpoczęli podchód.
dzika na wylot lub minimalnie go
Za szybko, zbyt celnie
chybił, a następnie trafił śmiertelnie
Myśliwy
przemieszczał
się kobietę. W związku z powyższym,
wzdłuż skoszonego poprzecznia- uwzględniając miejsce ułożenia

zwłok i fakt, że były one tam, gdzie
stała denatka w momencie oddania strzału bezsprzecznym jest, że
w przedstawionej sytuacji poszkodowana musiałaby być bezpośrednio
przy dziku, a wręcz się z nim stykać.
W przypadku większej odległości
pomiędzy dzikiem stojącym na
skraju kukurydzy, a poszkodowaną, trafiona mogłaby być ona tylko
w głębi łanu. Jedyna możliwa sytuacja, gdy w przypadku strzału z pozycji klęczącej pocisk najpierw przechodzi przez dzika lub minimalnie
go chybia, a następnie trafia człowieka stojącego w większej odległości,
byłyby wersja, że oskarżony strzelał
wzdłuż łanu lub sytuacja, w której
dzik stałby w większej odległości
od kukurydzy, a poszkodowana znajdowałaby się na jej skraju idealnie
w przedłużeniu linii strzału.

Mądry dzik w obecności
ludzi

Takie przypadki zostały jednak
w toku postepowania wykluczone,
gdyż przybliżone miejsce zarówno
strzelającego, jak i denatki nie budzi wątpliwości. W związku z powyższym, uwzględniając zeznania
oskarżonego i fakt, że obserwował
on cel przez kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund nierealne jest,
aby dzik stał przez tak długi czas
w bezpośrednim styku z człowiekiem. Dodatkowo, oskarżony twierdzi, że słyszał odgłosy zbliżającej się
watahy. Nadmienić należy również,
że nie odnaleziono ani potencjalnego dzika, ani śladów ewentualnego
postrzału. Dodatkowo oskarżony
twierdzi, że słyszał odgłosy zbliżającej się watahy. Tym bardziej
niemożliwe jest, aby ludzie przeszli
w pobliżu watahy dzików na skraju
kukurydzy i nie zostali przez nie
zlokalizowani. Oczywiste jest, że
w łanie kukurydzy cicho zachowują-
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cy się człowiek może się zbliżyć do
czarnego zwierza na niewielką odległość, jednak nigdy nie tak blisko,
aby praktycznie się z nim stykać. Sytuacja taka nie potrwa też dłużej jak
kilka sekund i zawsze reakcją dzika
będzie ucieczka natychmiast po zauważeniu, usłyszeniu lub zwietrzeniu
człowieka.Dlatego też pozostawanie
zwierzyny w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem, a szczególnie
w przedstawionej powyżej sytuacji,
gdzie ewentualny dzik i poszkodowana musieliby się praktycznie ze
sobą stykać, jest niemożliwe.

Do loch nie strzelamy

Kolejne wątpliwości co do postępowania oskarżonego zgodnego
z prawidłową praktyką łowiecką
pojawiły się w dalszej części jego
zeznań. Opisując zauważony cel
stwierdził, że z uwagi na jego zachowanie był to na pewno przewodnik
stada.Czyli myśliwy był przekonany,
że oddaje strzał do lochy prowadzącej. Zgodnie z nomenklaturą łowiecką, obowiązującą w analizowanym
okresie, lochy zaliczane były do grupy dzików pozostałych, których odstrzału nie uwzględniał roczny plan
łowiecki dla tego obwodu, a co za
tym idzie, oskarżony nie miał prawa
oddać strzału do takiego dzika. Oczywiste jest, że spośród wszystkich
zwierząt kopytnych występujących
na naszym terenie, określenie płci
i wieku jest u dzików jest najtrudniejsze. Poza tym odstrzał dzików
dokonywany w trudnych warunkach
widoczności, jakimi są zapadający zmierzch, czy księżycowa noc,
wymaga od myśliwego szczególnej
ostrożności i rozwagi. Nie zwalniało
to jednak myśliwych z obowiązku

bezwzględnego przestrzegania zgodności pozyskanej sztuki z wpisem
w upoważnieniu do wykonywania
polowania indywidualnego. Tak
więc w pełni świadomy strzał do
osobnika, na którego odstrzał nie ma
się pozwolenia, na pewno nie mieści
się w ramach pojęcia prawidłowej
praktyki łowieckiej.

Zgodne z prawem,
a jednak fatalne w skutkach

Analizując zebrany materiał dowodowy, trudno jednoznacznie określić, gdzie został popełniony błąd.
Zeznania są rozbieżne i na podstawie
zebranego materiału niemożliwe do
zweryfikowania. Bezsprzeczny jest
też fakt, że do chwili podjęcia decyzji
o strzale, oskarżony zachowywał się
prawidłowo, zarówno ze strony formalnej, jak i pod względem wyboru
sposobu polowania. Był wyposażony
w broń z celownikiem optycznym
oraz lornetkę, którą wykorzystywał
do obserwacji podczas przemieszczania się w terenie. Pomimo że zawarte
w aktach informacje są sprzeczne
co do pozycji myśliwego w chwili
oddania strzału, to pod względem
obowiązujących przepisów prawa łowieckiego oba sposoby są poprawne
i nie budzą zastrzeżeń. Zarówno strzał
z pozycji stojącej, jak i tzw. „strzał
z kolana” w przypadku polowań
indywidualnych są dozwolone. Niekwestionowane jest też, że poszkodowanej nie powinno być w tym
czasie i miejscu, jednak wszystko
to jest nieistotne w sytuacji, gdy pociągając za spust kula trafia w człowieka, bez względu na to czy jako
w pierwszy cel, czy też w efekcie
przestrzału.

Dbaj o bezpieczeństwo
własne, ale i bliźniego

Wszelkie dalsze rozważania odnośnie poprawności sposobu polowania
podjętego przez oskarżonego, wydają
się być mało istotne patrząc przez
pryzmat finalnej tragedii. Wykonywanie polowania wiąże się z użyciem
bardzo niebezpiecznego narzędzia,
jakim jest broń palna. Dlatego też myśliwi zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa,
gwarantujących
bezpieczeństwo
własne, a przede wszystkim otoczenia. Prawidłowa praktyka łowiecka,
to głównie przestrzeganie zasady, że
strzelać wolno tylko wtedy, gdy jest
się pewnym celu i tego, że tuż za nim
nie stoi inny obiekt, który mógłby być
narażony na zranienie tym samym
pociskiem. Strzał nie może zagrażać
niczemu ani nikomu w tle, dlatego
zawsze musi być solidny kulochwyt.

Strzał równa się stuprocentowej odpowiedzialności

Wykonując polowanie, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności należy myśleć o tym, że w
zaludnionych okolicach zza każdego
drzewa lub z łanu zboża, o każdej porze dnia i nocy może wyjść człowiek,
nawet gdyby go tam być nie powinno.
Dopuszczona w ostatnich latach do
polowań na dziki najnowsza technika
w postaci urządzeń termo- i noktowizyjnych na pewno zwiększa bezpieczeństwo polowań. Nie zapominajmy
jednak, że pomimo stosowania nawet
najlepszego sprzętu, to nasza racjonalna ocena sytuacji decyduje w przeważającej mierze o bezpieczeństwie
otoczenia, a każdy oddany strzał jest
decyzją, za którą zawsze ponosimy
pełną odpowiedzialność.
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ZASŁYSZANE PRZEZ NEMRODA
Opracował: Eugeniusz Trzciński – e-mail: nemrod@pzlbydgoszcz.pl

MISTRZOSTWA
LEKARZY

NA NICH ZAWSZE
MOŻNA LICZYĆ

i Jeździectwa w Warszawie. Zespół
powstał w roku 2000. Jest on jedynym tego typu zespołem w kraju,
prezentującym mało znaną w Polsce – francuską muzykę myśliwską,
wywodzącą się z tradycji wielkich
konnych polowań par force. Członkiem tego zespołu jest Karol Grzywacz z Tucholi. Gratulujemy!

ŚWIĄTECZNE
PREZENTY

Zespół „Trompes de Pologne” –
msza hubertowska, Festiwal Muzyki
Myśliwskiej im. Piotra Grzywacza
w Tucholi w 2019 r.

Na strzelnicy w Skoraczewie
w dniu 10 października 2020 r. odbyły się XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy i Lekarzy
Weterynarii w Compak Sportingu
(strzelectwie
myśliwsko-sportowym). Zawody były przeprowadzone w siedmiu kategoriach. Wśród
Kolejny już raz myśliwi z Koła
lekarzy w klasie mistrzowskiej
Łowieckiego
Nr 31 im. Dr Jana Łuzwyciężył Sergij Isaryk z wynikiem
kowicza z Klosnowa obdarowali pre93 pkt. Gratulujemy!
zentami milusińskich z Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci
nr 3 w Więcborku. Brawo Wy!

Sergij Isaryk

WYPADEK Z ŁOSIEM

W mediach coraz więcej informacji o wypadkach drogowych,
w których uczestniczy zwierzyna.
W czwartkowy poranek (3 grudnia
2020 r.) na drodze z Bydgoszczy
do Trzcińca łoś wbiegł na jezdnię
wprost pod nadjeżdżające auto.
Kierująca nim kobieta nie zdążyła
wyhamować i doszło do zderzenia.
Kierowcy nic się nie stało. Łoś jednak nie przeżył. (Gazeta Pomorska)

Łowczy krajowy Paweł Lisiak
wraz z członkiem Zarządu Głównego Ewą Kraską i przedstawicielami okręgu bydgoskiego Markiem
Gruglem i Tomaszem Pinkowskim
w dniu 12 grudnia 2020 r. odwiedzili Dom Samotnej Matki w Żołędowie, gdzie przekazali paczki
dla podopiecznych oraz pozostawili
prezenty dla przedszkolaków z najlepszymi życzeniami z okazji Świat
Bożego Narodzenia.

Łowczy Krajowy Paweł Lisiak

NA LIŚCIE UNESCO

W dniu 17 grudnia 2020 r. muzyka francuskich rogów myśliwskich
została wpisana na reprezentatywną
listę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego ludzkości UNESCO!
W Polsce muzyki tej możemy posłuchać dzięki Zespołowi
Francuskiej Muzyki Myśliwskiej
„Trompes de Pologne”, działającemu przy Muzeum Łowiectwa

MYŚLIWSKA PACZKA

Zarządy Okręgowe PZŁ w Bydgoszczy i Toruniu serdecznie dziękują Zarządom, wszystkich tych kół
łowieckich, które aktywnie włączyły
się w realizację akcji „Myśliwska
paczka”, dowodząc tym samym,
że można naprawdę uczynić wiele
dobra dla ludzi potrzebujących pomocy. Osiągnięte wymierne wyniki
w tej akcji przyczyniają się do kształtowania opinii o myśliwych – wrażliwych na piękno polskiej przyrody
i potrzeby osób, które z różnych
przyczyn potrzebują pomocy. Serdecznie dziękujemy – Darz Bór.

PODZIĘKOWANIA
INSPEKCJI
WETERYNARYJNEJ

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii serdecznie podziękował Zarządowi Okręgowemu
PZŁ w Bydgoszczy za realizację
odstrzału sanitarnego dzików, wynikającego z rozporządzenia nr 8/2020
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 3 czerwca 2020 r. Ilość dzików
nakazanych do odstrzału sanitarnego
w okręgu bydgoskim stanowiła 47,6

„NEMROD” nr 1(82)2021 Kwartalnik Zarządów Okręgowych PZŁ w Bydgoszczy i Toruniu - strona 13

To i owo z kół i związku
proc. całego odstrzału sanitarnego,
tj. 2935 szt. spośród 6164 szt. Pozostałe ilości dzików pozyskiwane
były przez koła łowieckie okręgu
toruńskiego (około 25 proc.) włocławskiego (około 17 proc.) i OHZ
(około 10 proc.).
– Realizacja odstrzału sanitarnego przez koła łowieckie okręgu
bydgoskiego zasługuje na wyrazy
uznania w podejmowanych staraniach i pełnym zrozumieniu istoty
wspólnych działań, mających na
celu minimalizowanie zagrożenia
rozprzestrzeniania
afrykańskiego
pomoru świń – napisał wojewódzki
lekarz weterynarii Jerzy Dymek
(28 grudnia 2020 r.).

LASY I ŁOWIECTWO
POD ŚRODOWISKIEM?

Prezydent Andrzej Duda w dniu
8 stycznia 2021 r. zdecydował się zawetować projekt ustawy o działach,
która przenosiła lasy i łowiectwo
pod resort rolnictwa! Kancelaria Prezydenta w opublikowanym oświadczeniu podkreśliła, że odpowiedzialność ministra właściwego do spraw
środowiska za obszar leśnictwa oraz
łowiectwa ma długą i dobrą tradycję,
a w czasie prac parlamentarnych nad
przedmiotową ustawą nie padły argumenty w dostateczny sposób przemawiające za proponowaną zmianą.

WILKI BLISKO
BYDGOSZCZY

W województwie kujawskopomorskim, jak wynika z danych,
które zebrała Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, żyje około 120-130 wilków.
Życie tracą albo z przyczyn naturalnych, albo w wyniku wypadków drogowych. Jeden z nich miał miejsce
10 stycznia 2021 roku w Nadleśnictwie Solec Kujawski.W wypadku
komunikacyjnym zginął jeden z najstarszych wilków żyjących w Puszczy Bydgoskiej. Miał około 10 lat i
był najprawdopodobniej potomkiem
pierwszych wilków – protoplastów,
które przybyły do Puszczy w 2004
roku. Od 2004 roku w województwie
kujawsko-pomorskim zginęło 50
wilków, w tym udokumentowanych

szerzy prawo do odszkodowania za
szkody łowieckie (zmiana brzmienia
art. 43 pkt 3). Chodzi o przypadki,
w których żądający odszkodowania
odmówił zgody na budowę urządzeń
lub wykonywanie zabiegów zapobiegających wyrządzonym szkodom, jeprzypadków było 43, pozostałe sie- żeli szkody nie pozostawały w związdem to niepotwierdzone informacje. ku przyczynowym z odmową zgody.
W samej Puszczy Bydgoskiej zginęło „DARZ BÓR – DASZ
17 wilków. Większość z nich to młoKREW”
de osobniki, samce.(Express BydgoW 2020 r. w Polsce, 285 dawców
ski – 16.01.2021 r.).
przekazało 124 litry krwi na hasło
WILKI PONOWNIE
„Darz Bór-Dasz Krew”. W większości dawcami byli myśliwi, którzy odZAATAKOWAŁY
W dniu 17 stycznia 2021 r. w miej- dawali krew samodzielnie lub organiscowość Olimpin, koło Brzozy Byd- zowali akcje zbiorowego oddawania
goskiej, wataha wilków zagryzła 10 krwi wraz z zarządami okręgowymi.
danieli. Ocenia się, że wataha wilków Akcja „Darz Bór – Dasz Krew” to
w tym rejonie liczy około 15 szt. Czy podpisane w 2018 r. wspólne porozuobecna forma ochrony gatunkowej mienie Zarządu Głównego Polskiego
wilków jest przemyślana i racjonalna? Związku Łowieckiego i Narodowego
Czy ma coś wspólnego z uporządko- Centrum Krwi w Warszawie. Krew
waną racjonalną gospodarką zwierzo- można oddawać w 21 punktach
stanem? Na pewno nie! Organ usta- Narodowego Centrum Krwi w nawodawczy powinien znowelizować stępujących miastach: Białystok,
obecne prawo! Nie można w dalszym Bydgoszcz, Gdańsk, Kalisz, Katociągu tolerować, drastycznej redukcji wice, Kilce, Kraków, Lublin, Łódź,
zwierzyny płowej przez wilki.
Olsztyn, Opole, Poznań, Racibórz,
Radom, Rzeszów, Słupsk, Szczecin,
WYSOCE ZJADLIWA
Wałbrzych, Warszawa, Wrocław,
GRYPA PTAKÓW
W styczniu 2021 r. zostały stwier- Zielona Góra. Przy oddawaniu krwi
dzone trzy ogniska grypy ptaków na nie zapomnijcie podać naszego hasła
terenie województwa kujawsko-po- „Darz Bór-Dasz Krew”.
morskiego. Wojewoda KujawskoPomorski wydał stosowne rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na
terenie powiatów grudziądzkiego,
inowrocławskiego i mogileńskiego.
Na obszarach zapowietrzonych zakazano wpuszczania (wsiedlania)
ptaków w celu odtwarzania zasobów
ptactwa łownego (w tym bażantów
i kuropatw) i organizowania polowań na ptaki łowne.

NOWELIZACJA PRAWA
ŁOWIECKIEGO

Senat przyjął w środę (13 stycznia 2021 r.) projekt zmiany ustawy
Prawo łowieckie, wykonującej
wyrok Trybunału Konstytucyjnego
i podjął uchwałę o wniesieniu projektu do Sejmu. Nowelizacja roz-

ODSTRZAŁ HYBRYD
WILKA

W trakcie 2021 roku na terenie
Nadleśnictwa Szubin możliwy będzie odstrzał 15 szt. hybryd wilka
i psa. Podstawą prawną odstrzału
hybryd wilka jest decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 grudnia 2020 roku.
Zezwolenie zostało obwarowane
warunkami, w tym: zabijane mogą
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To i owo z kół i związku
zostać wyłącznie osobniki wykazujące wyraźne cechy morfologiczne
wskazujące na hybrydyzację. Czynność zostanie wykonana przez myśliwych, posiadających aktualne pozwolenie na broń, wskazanych przez
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy. Po
odstrzale zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna każdego
z zabitych zwierząt, przedstawiająca
w szczególności cechy morfologiczne świadczące o hybrydyzacji.
Celem wnioskowanej czynności jest eliminacja hybryd wilka
i psa domowego z populacji dziko
występujących wilków zgodnie
z zaleceniami rekomendacji nr 173
(2014) Stałego Komitetu w ramach
Konwencji o ochronie gatunków
dzikiej flory i fauny europejskiej
oraz ich siedlisk, przyjętej w dniu
5 grudnia 2014 r. w sprawie „hybrydyzacji między dzikimi wilkami
(Canislupus) a psami domowymi
(Canislupus familiaris)”.

ZAKAZ UŻYWANIA…

Komisja Europejska opublikowała
w dniu 26 stycznia 2021 r. rozporządzenie KE 2021/57 z dnia 25 stycznia
2021 r. zmieniające załącznik XVII
do rozporządzenia KE nr 19007/
2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH) w odniesieniu do amunicji śrutowej ołowianej na terenach
podmokłych lub w ich pobliżu.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi
w życie dwudziestego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z 24 miesięcznym okresem przejściowym.

WABIENIE
DRAPIEŻNIKÓW

zakażenia SARS-CoV-2 u norek.
Wirus został zdiagnozowany na
fermie w powiecie kartuskim
(woj. pomorskie).
Inspekcja Weterynaryjna podjęła
działania, których celem było zabezpieczenie fermy. Wszczęto także
działania administracyjne mające na
celu likwidację zwierząt, które stały
się niebezpiecznym rezerwuarem
i wektorem SARS-CoV-2 dla ludzi.
Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują żadnych odszkodowań za eksterminowane
zwierzęta. To ewenement na skalę
całej Europy.(agropolska.pl)

W dniach 6 i 7 lutego 2021 roku
odbył się „Zdalny Konkurs PZŁ
w wabieniu drapieżników” zorganizowany przez Klub Wabiarzy PZŁ
Sekcję Wabienia Drapieżników, we
współpracy z zarządami okręgowymi PZŁ oraz kołami łowieckimi.
W konkursie udział wzięło ponad 30
wabiarzy, w tym kilku z okręgu bydgoskiego. Ze względu na pandemię,
niestety zabrakło wspólnego spotkania i łowów w jednym terenie. Tym
razem każdy z uczestników polował
w wybranym przez siebie obwodzie,
a wyniki przesyłał do sędziego SMSem. Pomimo cieczki i siarczystych
mrozów, które zdecydowanie zmniejszyły zainteresowanie drapieżników,
udało się upolować kilkanaście sztuk.
Wyśmienita inicjatywa ukazała, iż
nawet w tak trudnym czasie integracja myśliwskiej braci jest możliwa
– choćby wirtualnie. (P. Watola)

KALENDARZ

Od kilku lat ZO PZŁ w Toruniu
współpracuje z Agencją Fotograficzno-Wydawniczą „MAZURY”
z Olsztyna przy wydawaniu Kalendarza Myśliwego. Kalendarz
zdobią profesjonalne fotografie
przyrodnicze autorstwa Andrzeja
Stachurskiego. Podane są okresy
polowań, wschody i zachody słońca, księżyca oraz fazy księżyca,
a u dołu znajduje się zakładka
toruńskiej organizacji łowieckiej
z danymi do kontaktu. Kalendarz
cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród myśliwych, również wśród
NORKI ZAKAŻONE
Zarejestrowano (30 stycznia sympatyków łowiectwa i jest dla
br.) pierwszy w Polsce przypadek nas dobrą formą promocji.

OBWODY ŁOWIECKIE

W siedzibie Zarządu Okręgowego
PZŁ w Bydgoszczy, w dniu 16 lutego
2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski
o dzierżawę obwodów łowieckich.
Rozpatrzono i oceniono wnioski
dla obwodów łowieckich, położonych w województwie pomorskim,
w powiecie chojnickim, zgodnie
z uchwałą Nr 239/XIX/20 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie podziału
województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii (DU
WP poz. 1866 z dnia 14.04.2020 r.).
Kolejne posiedzenia komisji, dla obwodów położonych w województwie
kujawsko-pomorskim, zaplanowano
w dniach 22, 23, 24 marca 2021 r.
(termin nadsyłania wniosków upływa
z dniem 20 marca 2021 r.).
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Jubileusze

70-LECIE KŁ NR 80
„DARZ BÓR” W ŁABISZYNIE

Początki powstania koła nikną
we mgle niepamięci. Przyjmuje
się, że Koło Łowieckie „Darz
Bór” w Łabiszynie powstało
w roku 1951, a jubileusz 70-lecia
koła jest dobrą okazją do kilku
podsumowań. Aktualne lecie
koła, to dwa, a nawet trzy pokolenia, które pracowały na
ten piękny jubileusz. To okres
ciągłego rozwoju koła, zarówno
w zakresie poziomu gospodarki
łowieckiej, ochrony zwierzyny,
jak i rozwoju osobowego myśliwych.
Na przestrzeni lat głównym dorobkiem koła byli ludzie. Wspaniali myśliwi, którzy umiłowali
sobie przyrodę, a pasją łowiecką
potrafili zarazić innych.
Aktualnie Zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” tworzą: Romuald
Ratz (prezes), Wiesław Kowalski
(łowczy), Arkadiusz Behnke (skarbnik) i Błażej Wełnitz (sekretarz).
W kole jest dwudziestu dziewięciu
członków, w tym trzech rezydentów
oraz ośmioro stażystów. Dziś jest to
koło stabilne i cieszy się własnym
dorobkiem.
Koło prowadzi gospodarkę
łowiecką w obwodzie o łącznej
powierzchni 5 957 ha, gdzie grunty leśne to 28%. Po wyłączeniach,
których jest niestety coraz więcej,

Stanica myśliwska.

Poczet sztandarowy, od lewej: Arkadiusz Kehnke, Krystian Kusz, Krzysztof
Rozpędowski – Hubertus w Nakle n/Notecią 2019.

gospodarujemy na areale 5 410 ha.
Koło szczyci się własną stanicą
myśliwską, która jest efektem zaangażowania obecnego zarządu koła,
myśliwych i stażystów. Ze środków
własnych zakupiono garaż, chłodnię, ciągnik wraz z przyczepą, silos
na kukurydzę. Wykonano miejsce

do patroszenia dzików w związku
z zapobieganiem ASF.
Koło nawiązało współpracę
z klasą hodowców koni, mieszczącą się w Zespole Szkół Drzewnych
w Bydgoszczy, gdzie z okazji obchodów Dnia Św. Huberta, patronującemu również koniarzom, gościliśmy z wykładem na temat polskiego łowiectwa. Podczas wykładu
pokazaliśmy historię łowiectwa na
przestrzeni wieków, zasady gospodarki łowieckiej, tworzenie miejsc
schronienia i rozrodu dla zwierzyny
– w postacie tzw. remiz śródpolnych, koszy lęgowych. Zapoznaliśmy ze zwalczaniem kłusownictwa
i szkodnictwa łowieckiego,budową
urządzeń łowieckich, odpowiedzialnością za szkody łowieckie, zasadą
selekcji zwierzyny, gatunkami zwie-
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Czar myśliwskiego rogu
rzyny łownej i chronionej, kulturą
łowiecką, zwyczajami i obyczajami
oraz sygnalistką łowiecką.
Działalność środowiska myśliwskiego jest postrzegana przeróżnie.
Jedni twierdzą, że łowczy zabijają
bezbronną dziką zwierzynę, zdaniem innych są niezbędnymi gospodarzami lasu. Twierdzę, że myśliwy
to gospodarz, który w swoim łowisku planuje co należy hodować
i jak, co oszczędzić, czego jest za
dużo. Polowanie to pasja i odskocznia od codziennego życia, ale także
przejaw umiłowania przyrody.
Czas pandemii koronawirusa
nie pozwala na godne uczczenie
rocznicy powstania koła. Nie pozostaje nic innego jak obchody
tak zacnego jubileuszu przesunąć na bardziej sprzyjający czas.
Tymczasem będziemy kultywować tradycje i zasady godnego
myśliwego. Przekazywać wiedzę
i umiłowanie przyrody następnym
pokoleniom, aby przysłowiową
dziadkową strzelbę przekazać
wnukom i prawnukom.
Krzysztof Rozpędowski Sztandar koła.

PRZY DŹWIĘKACH
SYGNAŁÓW

Janusz Brodziński
– autor publikacji, przez 35 lat
przewodniczył komisji tradycji, etyki
i kultury WRŁ i ORŁ w Bydgoszczy
(Toruniu)

Piękne tradycje szlachetnego
łowiectwa pogłębiają nasze doznania i przeżycia w kontaktach
z przyrodą. Kultywowanie różnych form tych tradycji kształtuje nasz wizerunek w otoczeniu,
pomaga w upowszechnianiu kultury łowieckiej oraz kreuje od-

powiadające dzisiejszym czasom
normy naszej obyczajowości.
Szczególną rolę w tym zakresie
spełnia coraz dynamiczniej rozwijająca się sygnalistka myśliwska. Także w regionie kujawskopomorskim.
Przykładem i wyrazem tego
jest to, co od dziesięcioleci robił
członek KŁ nr 140 „Słonka”, zafascynowany historią i tradycją leśnik
i nauczyciel, inicjator i organizator festiwali, konkursów i spotkań
ludzi uprawiających muzykę myśliwską nie tylko w naszym kraju
– Piotr Grzywacz (1958-2016)
z Tucholi, nazywany Wojskim
Borów Tucholskich. Miasto to,

w dużej mierze za jego sprawą, stało się w latach 80. kolebką naszej
odrodzonej, powojennej sygnalistki, co potem, w 1995 r. zaowocowało utworzeniem krajowego Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.
W latach 1995-2000 Piotr Grzywacz był jego wiceprezesem.

Ceremoniał i oprawa

Dla niego polowanie, to był
przede wszystkim ceremoniał
i oprawa dźwiękowa, a nie same wyniki. Skomponował sygnały: „Jenot
na rozkładzie” i „Bóbr na rozkładzie” oraz „Hejnał Tucholi”, który
każdego dnia w jego wykonaniu
wciąż rozbrzmiewa nad miastem.
Jest autorem „Marsza Tucholskiego
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Czar myśliwskiego rogu

Piotr Grzywacz

nr 1”. Kilku sygnałom nadał nową
aranżację. Utworzył zespół sygnalistów „Jenot”. Urządził prywatne
muzeum sygnałów myśliwskich
z bogatym zbiorem rogów sprowadzanych z różnych stron świata. Część tego zbioru eksponował
w szkolnej Izbie Muzealnej. Wymyślił też i zbudował sążnisty, drewniany Róg Tucholski oraz opracował regulamin konkursu, w którym
uczestnicy festiwali muzycznych
ubiegali się o mistrzostwo świata
w grze na tym instrumencie.
Piotr Grzywacz, to także autor
trzech pięknie ilustrowanych broszur w serii pt. „Czar myśliwskiego
rogu”. Wspólnie z ówczesnym dyrektorem leśnej szkoły, Edmundem
Muszyńskim, w 1985 r. opracował
w małej poligrafii 60-stronnicowy
zbiór pt. „Tradycje myśliwskie.
Czy również dziś…?”. Dał wiele
koncertów w Polsce i zagranicą,
zapalił do myśliwskiej muzyki setki
młodych ludzi. Pisał o tym w „Nemrodzie”. Mówił na sympozjach
i spotkaniach, m.in. w Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy. Dzięki
jego pasji, wysiłkom i zaangażowaniu, dziś prawie w każdym kole
łowieckim rozbrzmiewają sygnały.
Za swoje zasługi został uhonorowany „Złomem” i Medalem Świętego
Huberta.
W sierpniu 2013 r., podczas III
Międzynarodowego Kongresu Kultury Łowieckiej „Polska kultura łowiecka na tle Europy”, w Jachrance
niedaleko Warszawy, w przyjętym

z wielkim zainteresowaniem wystąpieniu, Piotr Grzywacz zaprezentował brzmienie oraz omówił
budowę i przeznaczenie 24., różnej
konstrukcji, kształtu i pochodzenia,
rogów myśliwskich ze swojej kolekcji.
Odszedł przedwcześnie, 31
marca 2016 roku, w wieku 57 lat.
Do końca był pełen zamierzonych
pomysłów i projektów. Nad jego
grobem prezes Klubu Sygnalistów
Myśliwskich, Maciej Strawa nazwał Go wielkim mistrzem i wirtuozem rogu myśliwskiego oraz
ikoną polskiej sygnalistyki. Nie ma
Go wśród nas już pięć lat, ale wciąż
nie możemy pogodzić się z tą stratą
i nikt nie potrafi Go zastąpić…
W ramach dorocznych Dni
Borów Tucholskich, odbywają się
kolejne Festiwale Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej z międzynarodową obsadą – najstarsza tego typu
impreza w kraju, urządzana od blisko 40. lat, dziś nosząca imię Piotra
Grzywacza. Teraz wiodącą rolę
w jej organizacji, przy wsparciu
władz i środowiska tucholskiego,
sprawuje syn jej twórcy, Karol
Grzywacz (KŁ nr 140), który zaczął
grać na rogu, gdy miał pięć lat.Warto przypomnieć, że Karol Grzywacz jest autorem, nagrodzonej
w ogólnopolskim konkursie, pracy
magisterskiej pt. „Historia i rozwój
sygnałów łowieckich w Polsce”,
napisanej dobrych już kilka lat temu
na Uniwersytecie TechnologicznoPrzyrodniczym w Bydgoszczy.

Szkoła z tradycjami

Skoro mowa o tradycjach, należy dodać, że przy istniejącym od
1965 roku, prowadzonym przez
Ministra Środowiska, Technikum
Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi – największej tego typu szkole w Polsce, od blisko półwiecza
czynna jest, sięgająca początkami
czasów pioniera współczesnego
polskiego sokolnictwa, Czesława
Sielickiego, pielęgnowana przez
szkolną społeczność, sokolarnia.
Młodzi sokolnicy, skupieni w naj-

starszym w kraju Kole Sokolniczym „Raróg”, z zapałem oddają
się swej pięknej pasji. Pod okiem
profesorów i instruktorów całymi
godzinami zajmują się opieką oraz
układaniem i szkoleniem pięknych,
pojętnych ptaków, wywodzących
się z różnych ras i stron.
Głęboko zakorzenione w tej
szkole tradycje muzyczne kontynuuje, rozwijając zainteresowania
i umiejętności młodzieży, istniejące
od lat Koło Sygnalistów Myśliwskich „Jenot”. Dowodem uznania
zasług w pielęgnowaniu łowieckich
tradycji i kultury jest przyznany
temu technikum w 1998 roku, kiedy stanowiło ono główny człon tucholskiego Zespołu Szkół Leśnych
i Agrotechnicznych, Medal Świętego Huberta.
W upowszechnianiu myśliwskich tradycji oraz rozwijaniu kultury łowieckiej i leśnej szczególną
rolę w skali całego kraju od lat odgrywa Szkolna Orkiestra Dęta. Pod
dyrekcją Mirosława Pałczyńskiego
stała się ona Reprezentacyjną Orkiestrą Dętą Lasów Państwowych
i pod tym mianem zasłynęła na
dziesiątkach imprez i uroczystości.

Wokół „Złotego Rogu”

Jest też wśród nas profesjonalny
artysta-muzyk, mistrz złotej trąbki,
Henryk Drążek. Pochodzi z muzykalnej kujawskiej rodziny. Jest
absolwentem Akademii Muzycznej
w Łodzi i laureatem wielu konkursów. Był solistą Filharmonii Pomorskiej i koncertmistrzem Opery
Bydgoskiej. Z muzyką myśliwską
zetknął się jako juror, na konkursie
w Tucholi w 1983 r. i od tego czasu
czynnie tę muzykę uprawia, grając ją i komponując nowe utwory.
Dysponuje bogatym repertuarem
związanym z tradycją łowiecką
i inną muzyką. Swą grą uświetnia
wiele imprez i spotkań, nie tylko na
naszym terenie, i nie tylko w kraju.
W 2007 r. skomponował Hejnał
Łowiectwa Bydgoskiego i wygrał nim ogólnopolski konkurs na
taki utwór. W 2017 roku, z myślą
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Czar myśliwskiego rogu
w Myślęcinku, widowiskowego
święta myśliwych i jeźdźców
– Bydgoskiego Hubertusa. Od 2017
roku obchody tego święta organizowane są w powiatach. Pierwsze,
bardzo udane odbyły się w Inowrocławiu. Kolejne obchodzono:
w Tucholi w 2018 roku i w Nakle
n/Notecią w 2019 r.

Radują serca

Rogiem”. W 1996 r. powstał jeden
z jego pierwszych utworów – „Pożegnanie”, stanowiące muzyczny
akcent
zakończenia
zebrania,
strzelania czy polowania… Stworzył „Pieśń myśliwych” i fanfarę
„Witajcie myśliwi”, a w 2009 roku
– „Marsz myśliwych”, „Na byka”
i „W łowisku”. Krzysztof Kryk
(1960) – współzałożyciel „Złotego
Rogu”, sekretarz koła i kierownik
zespołu sygnalistów, skomponował

Muzyczne tradycje „Złotego
Rogu” kontynuuje, utworzony niedawno pod tą nazwą przy Zarządzie
Okręgowym PZŁ w Bydgoszczy,zespół pod kierownictwem Tomasza Pinkowskiego. W zespole grają
nie tylko członkowie tego koła. We
wrześniu 2020 r. wystąpili na Jasnej
Górze podczas dożynek krajowych,
w których po raz pierwszy oficjalnie uczestniczyli myśliwi. Naszymi
sygnalistami zainteresował się Prezydent RP Andrzej Duda. Zdjęcie
zespołu z prezydentem pokazaliśmy
w poprzednim „Nemrodzie”.
Sygnalistyka stanowi nie tylko
znakomitą promocję łowiectwa
w wymiarze kulturowym, ale poprzez swe funkcje komunikacyjne
spełnia także ważną rolę praktyczną,
zwłaszcza w zakresie bezpieczeń-

kilka hejnałów dla zaprzyjaźnionych kół, krótką uroczystą fanfarę
„Chwała odznaczonym” oraz wiwat na pless wentylowy i śpiew
„Niech żyje nam…”, nadający się
do wykorzystania w różnych okolicznościach.
Muzykę myśliwską solistów
i zespołów przez wiele lat usłyszeć
można było podczas corocznego,
organizowanego od 2005 roku na
początku października, w Leśnym
Parku Kultury i Wypoczynku

stwa i porozumiewania. Spośród
wszystkich tradycji związanych
z polowaniem, sygnały łowieckie zajmują wyjątkowe miejsce.
W sposób artystyczny łączą historię ze współczesnością, gdyż
stanowiąc element tradycji, są cały
czas żywotne i użyteczne. Radują
myśliwskie serca, uskrzydlają wyobraźnię, służą bezpieczeństwu.
Nasze polowania i spotkania, bez
muzyki łowieckiej nie miałyby połowy uroku.

Henryk Drążek

o strzelectwie, stworzył „Fanfarę
dla zwycięzcy”, graną na strzelnicach. Przez wiele kadencji, do
2018 roku był członkiem Komisji
Kultury ORŁ. Należy do wyróżniającego się kulturą muzyczną Koła
Łowieckiego nr 6 „Złoty Róg”.
W 2018 r. Henryk Drążek, za zasługi w twórczości i popularyzowaniu
muzyki myśliwskiej, uhonorowany
został Medalem Świętego Huberta.
Znany muzykolog i kompozytor,
Karol Kadlec, w niedawno wydanej
pięknej monografii „Kultura łowiecka”, wspomina i podkreśla rolę Piotra Grzywacza, a nadto pisze m.in.:
„W latach dziewięćdziesiątych XX
wieku pod względem twórczym wyróżniało się bydgoskie środowisko
myśliwskie. Tam działał Lech Głowicki (1946-2013) – twórca pierwszej polskiej mszy myśliwskiej,
„Marsza pożegnalnego myśliwego”
i dostojnego, rozbudowanego „Marsza bydgoskich myśliwych”.
„Tam – napisał Karol Kadlec
– krzewił kulturę łowiecką Edmund
Sitek (1924-1998), pisząc hejnały
różnych kół i fanfarę „Ostatnie pożegnanie myśliwego”, opracowaną
na dwa rogi przez Lecha Głowickiego. Bezsprzecznie najbogatszą
spuściznę kompozytorską pozostawił po sobie Czesław Trybus (19382014), też związany ze „Złotym
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TAK NAS WIDZĄ

Staliśmy ze Starym przy przewróconym słupie…Początek stycznia 1986 roku był mroźny, śnieżny
i zimny. Mróz nieznośnie od dłuższego czasu dobierał się do rąk
i palców stóp.
Dziś być może strzelisz – powiedział Stary. Jednak to on trzymał
w dłoniach swoją ukochaną szesnastkę. Patrzyłem na nią z wielką
atencją i szacunkiem. Oksyda trochę powycierana od parcianego
pokrowca. Patrzyłem na wspaniałe
grawerunki. Na lewej stronie baskilii
lis podchodził pod bażanta. Choć nie
było widać – wiedziałem, że na drugiej stronie są kuropatwy, tak pięknie
wyrzeźbione srebrem artysty, który
wiele lat temu ten element broni zdobił. Stary zauważył, że wpatruję się
w jego broń. Popatrzył na mnie jakby z wyższością. Ładna? – zapytał.
Kiwnąłem potakująco głową. Kiedyś
będzie twoja – dodał.
Jak tylko doszliśmy na zaplanowane miejsce, Stary załadował dwa
naboje. – Będą dziś łuski. Takie wspaniałe, papierowe, pachnące, jeszcze
ciepłe po strzale. I tylko moje.
Zmierzch zaczął zapadać na dobre.
Stogi równo ułożone z lnianej słomy,
na wielkość dobrego domu, były
pokryte puchowym, świeżym śniegiem. Wiedziałem, że to w nich i w
tysiącach podziemnych norek, swoje
kryjówki mają szybkie króliki, bo to
na nie mieliśmy polować. Może polo-

wać to za dużo powiedziane. Polować
miał Stary. Ja byłem tylko świadkiem
jego sukcesów i porażek łowieckich.
Ale w polowaniu uczestniczyłem i to
było najważniejsze. Nic innego wtedy
się nie liczyło. Nawet mróz, tak mocno dobierający się do rąk i nóg. Ani
nauka na zaległą klasówkę z matematyki. Liczyło się tu i teraz.
Między norami przeskoczył królik. W tempie błyskawicy. Jednak
czujne oko Starego dostrzegło ruch.
Zaraz wyjdą – powiedział. Masz
– podał mi dwururkę. Z wdzięcznością zrzucając rękawicę, chwyciłem
wspaniałą broń, czując zimno metalu
i gorąco posiadania w dłoniach tego
upragnionego przedmiotu. Żadna
z moich broni nie pachniała tak, jak
tamta wysłużona szesnastka. Pamiętam ten zapach do dziś.
Z jednej nory nieopodal nas wyskoczył królik. Szybko schwyciłem
go na muszkę. Stary położył rękę na
lufach. Jeszcze nie – syknął po cichu.
Opuściłem lufy. Po chwili na śniegu
zaroiło się. Króliki biegały wszędzie.
Mieliśmy przed sobą na strzał kilka
sztuk. Stary podniósł rękę powoli pokazując na jedną z kicających z boku
burych kulek. Powoli kicał w naszym
kierunku. Podniosłem broń do oka.
Muszką przykryłem idącego z wolna
królika. Kiedy strzeliłem, zrobiło się
potworne poruszenie. Króliki zniknęły w jednej sekundzie, poza tym, do
którego oddałem strzał. Szybko zła-

Autor tekstu – Jarosław Wikarski – w trakcie wykładania karmy.

małem broń. Eżektor wyrzucił łuskę.
Schowałem natychmiast ten cenny
łuskowy skarb i szybko ruszyłem
w kierunku strzelonej sztuki. Stary
mocno złapał mnie za ramię – zostań!
Przewiesił broń przez ramię. Moje
pytające oczy spotkały się z jego
pomarszczonym wzrokiem. Niech
zgaśnie w spokoju – powiedział.
Niech nie widzi ciebie a ty jego – dodał. To jego czas. Zdjął szesnastkę
z ramienia i doładował prawkę. Zrozumiałem coś na całe życie...
To
wspomnienie
wróciło
w momencie, kiedy oglądałem jeden
z łowieckich kanałów internetowych,
błyskawicznie zdobywających popularność w sieci. Prowadzący program
mówił, że powinniśmy pokazywać
„prawdziwe myślistwo”. Takie, jakie
ono jest. Odcinek, który oglądałem
był o polowaniu na sarny – kozy. Na
ekranie prowadzący rozpoczął podchód pod rudel saren. Część z nich
powoli ruszyła za wzniesienie. Część
była jeszcze doskonale widoczna.
Myśliwy z ekranu rozstawił pastorał
kładąc na nim broń. Długo mierzył.
Kamera w pewnym momencie przeniosła swoje oko na rozglądającą
się kozę. Nieświadoma zagrożenia
stała spokojnie ocząc, gdzieś daleko.
Strzał! Koza podskakuje wyraźnie,
zaznaczając strzał. Odbiega a za
nią operator kamery ciągnie swoim
obiektywem rejestrując dokładnie
jej ruchy. Koza idzie coraz wolniej.
Staje na szeroko rozstawionych cewkach, chwieje się. Pada. Podnosi głowę i spogląda wokoło, jakby żegnała
się ze swoim miejscem bytowania.
Operator bacznie wszystko filmuje.
Agonia. Krótkie spisanie testamentu.
Operator wyostrza leżącą kozę i jej
ostatnie ruchy.
Czy trzeba było to wszystko pokazywać? W imię czego? Nabijania
sobie oglądalności? Skonfundowany
zjechałem szybko na komentarze,
mając nadzieję, że prowadzący
za taki materiał dostanie burę i za
chwilkę komentujący pod filmem
„zmyją głowę” za taki materiał.
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„Brawo”, „Świetny film”, „Najlepszy kanał, jaki oglądałem”, to
tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod programem.
Osłupiałem. Jacy jesteśmy? Kim
jesteśmy? I podstawowe pytanie
– czy już upadliśmy tak nisko? Czy
w imię oglądalności programu musimy przełamywać tabu śmierci, dotychczas tak szanowane? I wreszcie
– do czego jeszcze dojdzie i co jeszcze zostanie pokazane, by powiększyć grono podnieconych i wyjących
z radości widzów?
Wracając tamtego wieczoru ze
Starym niosłem nasze dwa króliki.
Jeden mój i jeden jego. Rozstawaliśmy się przy nieczynnym młynie.
Stary podając mi swoją zimną dłoń
powiedział – Pamiętaj – zwierzyna
musi odejść w spokoju. Patrz na to,
ale w głowie nie rejestruj tego. Odebrałeś tej zwierzynie życie i to jest
bardzo intymny i osobisty rodzaj więzi między wami. Nie chwal się tym
i nie komentuj nikomu. Zabiłeś ją po
to, żeby ją zjeść. Jeśli kiedyś będziesz
myśliwym – zapamiętaj i uszanuj to.
I zabierz króliki. Niech mama zrobi ci
dobry obiad. Jego pomarszczone oczy
uśmiechały się do mnie...
Jesteśmy
myśliwymi.
Nie
wstydźmy się tego. Prowadzimy
gospodarkę łowiecką, w której nie-

odłącznym elementem jest selekcja
czy zmniejszanie stanu populacji
do określonej i skrupulatnie wyliczonej pojemności łowiska. Ale
czy musimy tak odzierać łowiectwo
z intymności? Montując każdy materiał zastanówmy się, co pomyśli postronny widz oglądający taki kanał
o tematyce łowieckiej.
Morałem tego felietonu niech
stanie się moje ostatnie doświadczenie. Z dużym mozołem wraz
z Kolegą Zenkiem, z mojego ukochanego Koła Łowieckiego, zakupiliśmy ponad tonę marchewki, którą
wywieźliśmy w kilkanaście miejsc
naszego obwodu. Od jedenastu
lat jestem strażnikiem łowieckim
w naszym kole. Wielu rolników
w moim obwodzie posiada mój numer telefonu i wielu z nich chętnie
współpracuje w ochronie przyrody
i pól uprawnych. Kiedy zadzwonił
do mnie numer zastrzeżony, odebrałem telefon z góry przygotowując się
na kolejną ofertę założenia paneli fotowoltaicznych. Ktoś po drugiej stronie słuchawki zaczął bez pardonu:
czy to wy wywieźliście marchew na
Dobiesławice? Tak – potwierdziłem.
To słuchaj ty hu…! Jak jeszcze raz
wywieziecie coś na pole, to wrócicie
na felgach – Wy skur...... Zdębiałem.
Głos po drugiej stronie słuchawki dał

się po jakimś czasie udobruchać. Na
moje pytanie, dlaczego nagle znienawidził myśliwych odpowiedział,
że oglądał na pewnym kanale... I tu
posypała się wypowiedź dotycząca, jak to myśliwi chwalą się tym,
że „strzeli sarnę i chwali się tym,
jak umierała” – to dokładny cytat
z wypowiedzi rozmówcy. W tym
momencie wszystkie moje argumenty, tak przemyślnie stosowane na wykładach o prawidłowym myślistwie,
legły w gruzach i już nie wiedziałem,
co odpowiedzieć...
Musimy pamiętać, że jesteśmy
każdym naszym zdjęciem, każdą
publikacją, każdym zachowaniem
w łowisku odpowiedzialni nie tylko
za siebie. Jesteśmy odpowiedzialni
za postrzeganie całej naszej organizacji. Więc dbajmy o to, by określenie
„myśliwy” było synonimem człowieka chroniącego przyrodę i doskonale
rozumiejącego intymność istoty
śmierci, która powinna rozgrywać
się tylko między zadającym śmierć
i tym zwierzem, które za chwilę
odejdzie...zgaśnie, nie po to, byśmy
się tym chwalili i pokazywali to
gawiedzi, ale po to, by przynieść do
domu najczystsze mięso, upolowane
przez siebie dla swojej rodziny. I oby
nic się nie zmarnowało! Darz Bór!
Jarosław Wikarski

cie sezonu polowań na zwierzynę
drobną. Już 15 sierpnia wielu z nas
mogło stanąć ze strzelbą i psem
u boku nad stawami, bagnami czy
rzekami – w oczekiwaniu na kaczki, bądź też, zapolować na gołębie
grzywacze. W wielu kołach otwarcie
sezonu na „pióro” stanowi doskonałą okazję do wspólnego wypadu
w łowisko – otwierając tym samym sezon jesiennych zbiorówek.
W miarę upływu czasu, w łowieckim
kalendarzu pojawiają się dzikie gęsi,
wszelkie drapieżniki, a także bażanty oraz zające i króliki. Z całkowitą
pewnością czasy obfitych rozkładów
zwierzyny drobnej odeszły w zapomnienie, jednak w wielu obwodach,

nadal z powodzeniem możemy na
tę zwierzynę polować. Wypada
także wspomnieć, iż niektóre z wymienionych przeze mnie gatunków,
wbrew ogólnej tendencji z roku
na rok zwiększają swą liczebność,
zajmując nowe rewiry. Innym zaś,
możemy nieco pomóc, by zwiększyć
ich sukces rozrodczy, pomimo iż na
wiele zewnętrznych czynników nie
mamy niestety wpływu.

ZWIERZYNA DROBNA

Piotr Watola – podłowczy WKŁ
Nr 248 "Sokół" w Bydgoszczy,
członek Komisji Hodowli Zwierzyny

Ostatni miesiąc lata i początek
jesieni, to dla wielu myśliwych czas,
na który z utęsknieniem czekają
przez większość roku – to rozpoczę-

Gęsi gęgawe

Idealnym przykładem potwierdzającym powyższą tezę są gęsi
gęgawe (Anseranser) – jedyne gęsi
naturalnie gniazdujące w naszym
kraju, które coraz częściej przystę-
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2016

2017

2018

2019

2020

Ilość par prowadzących lęgi

2

2

3

4

6

Ilość piskląt (kwiecień)

8

10

14

16

36

Ilość młodych (lipiec, sierpień)

7

7

9

12

24

87,5

70,0

64,3

75,0

66,7

Procent odchowanych gęsi

sklę, które niestety utraciła po około
2 tygodniach. Na ostateczną ilość
młodych dożywających czasu lotności
niemały wpływ miało drapieżnictwo
(m.in. bielik, norka), ale również przymrozki w początkowym okresie życia
(w bieżącym roku w ciągu 3 dni ubyło
6 piskląt).
Ostrożność gęgaw, odganianie przez rodziców drapieżników
i łączenie się rodzin w większe stada,
zwiększające bezpieczeństwo powodują, iż pomimo wielu przeciwności,
większość młodych gąsek przeżywa
najtrudniejszy czas i uzyskuje zdolność lotu.

Gołąb grzywacz

pują do lęgów w nietypowych (jak
do tej pory) miejscach. W naszym
województwie, głównymi miejscami gęsich lęgów było jezioro Gopło
i jego okolice, a także jeziora żnińskie – a w szczególności rejony
o ograniczonej penetracji przez ludzi.
Od kilku lat, gęsi zaczęły zajmować
nowe stanowiska – spotkać je można
na niewielkich śródpolnych bagienkach czy jeziorach w bliskości ludzkich aglomeracji (np. jez. Borówno,
Kusowo), a nawet podmiejskich
parkach (stawy w Myślęcinku). Co
więcej, nie są to odosobnione przypadki o czym świadczy fakt, iż co
roku ilość par zakładających gniazda
w tych miejscach wzrasta. Jedno co
łączy wymienione przeze mnie lokacje, to dość szerokie pasy szuwarów
oraz łąki w okolicy zbiornika, na
których ptaki chętnie żerują.
Pierwsze lęgi w jednym z naszych obwodów miały miejsce
w 2016 r. Od tego też czasu, zacząłem obserwować zarówno liczbę par,
jak i udatność odchowu młodych (od
wyklucia do czasu lotności) – dane
podsumowałem w tabeli.
Przez pierwsze dwa lata, do lęgów przystępowały 2 pary, choć
wiosną na zbiorniku bywało jeszcze
kilka sztuk, które z pewnością były
młodymi osobnikami – trzymały się

w stadku, w innej części akwenu,
bowiem odganiane były od miejsc
w których ulokowane były gniazda;
a po pojawieniu się piskląt, odlatywały w inne miejsca. Kolejne lata przynosiły wzrost liczby par lęgowych
(i bytujących wiosną osobników nie
przystępujących do lęgów), aż do sześciu w roku bieżącym. Średnia liczba
piskląt przypadająca na parę w badanym okresie wynosiła 4,9 szt./parę,
natomiast do czasu uzyskania lotności
dożywało średnio 70% młodych (3,5
szt./parę). Różnica w ilości piskląt
u poszczególnych par była znaczna
– najliczniejsza gromadka liczyła aż
11 szt.! Natomiast w tym samym roku
inna para wodziła zaledwie jedno pi-

Kolejnym gatunkiem, który
w ostatnim czasie charakteryzuje się
sporym sukcesem rozrodczym jest
gołąb grzywacz (Clumbapalumbus).
W polu ptak niezwykle ostrożny,
w miastach czy wsiach dobrze znosi
obecność człowieka. Coraz cieplejsze lata sprawiają, że grzywacze
potrafią wyprowadzić do 4 lęgów
rocznie – a w każdym średnio chowają 2 młode. Jeszcze do niedawna, większość gołębi rozpoczynała
migrację zaraz po żniwach, a więc
w pierwszej połowie sierpnia. Obecnie, wiele z tych ptaków odlatuje
znacznie później – w połowie września, a niektóre – zimowe miesiące
spędzają w miastach. Udatność lęgów, dostępność żeru i umiarkowana
presja drapieżników powodują, iż
coraz więcej tych sympatycznych
ptaków możemy obserwować wśród
naszych pól.
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Bażant

Ostatnie lata charakteryzowały
się dość suchymi i ciepłymi wiosenno-letnimi miesiącami, co zdecydowanie sprzyjało bażancim (Phasianuscolchicus) lęgom. Oczywiście
pogoda to tylko ułamek wszystkich
czynników wpływających na nasze
kuraki, jednak w miejscach, gdzie
struktura upraw była sprzyjająca
i występowało – choć trochę śródpolnych remiz, kury z sukcesem
wyprowadzały nawet po kilkanaście
piskląt. Ważnymi czynnikami, mającymi znaczący wpływ nie tylko
na sukces rozrodczy, ale również
na wielkość populacji jest przede
wszystkim dostęp do wody, obfitość
żeru oraz wystarczająca ilość zakrzaczeń, remiz czy sitowi, zapewniających schronienie. Naszą więc
rolą powinno być dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków
bytowych (w tym m.in. postawienie
odpowiedniej ilości podsypów, które
powinny być uzupełniane w karmę
od wczesnej jesieni, niemal aż do
wiosny), ale również ciągła regulacja drapieżników.

Podsumowując należy stwierdzić, że część z gatunków naszej
fauny – w tym również zwierzyny drobnej – przystosowuje się
do zmieniających się warunków
i pomimo przeciwności, odnajduje doskonałe warunki do rozrodu
i odchowu młodych. Naszą rolą jako
myśliwych i gospodarzy obwodów,
powinna być dbałość o istniejące
remizy, śródpolne bagna a także
tworzenie nowych ostoi dla zwierzyny. Czasem zwykła rozmowa
z rolnikami, od których w głównej
mierze zależy atrakcyjność terenu

dla poszczególnych gatunków, pozwoli na uratowanie przed zasypaniem „wodnego oczka”, czy wycinką zakrzaczeń tak niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania ekosystemu… Lata 70. i 80. XX wieku,
stanowiły złoty czas dla populacji
zwierzyny drobnej, a myślistwo
w głównej mierze skupiało się właśnie wokół niej. Dziś sytuacja jest
zgoła odmienna, a stany zwierzyny
drobnej są znacznie mniejsze, jednak przy odrobinie pracy i zaangażowania, nadal możemy kontynuować „małe łowy”.

w ostatnich 15 latach przedstawia
się następująco:
Zwierzyna chroniona: łoś 56
sztuk, bóbr 1014 sztuk i wilk 77
sztuk, to oszacowana ilość w 2015
roku. Obecnie, po pięciu latach szacowana, ich ilość to: łoś – 134 stuki,
bóbr – 3296, wilk - 402 i pojawił się
jeszcze 1 ryś. Podjęta została próba regulacji populacji bobra i jego
odstrzał jest realizowany w całym
kraju. Mimo to, gatunek ten rozprzestrzenia się w sposób bardzo
szybki. Zamieszkał nawet w centrach miast (Bydgoszcz). Kolejny
gatunek wilk zbliża się do ilości,
która będzie powodować powstanie
wielu konfliktów. Niedawno biorąc
udział w szkoleniu na temat wilka
usłyszałem od ludzi, którzy żyją
z badań na temat wilka, apel do służb
terenowych o natychmiastowe składanie wniosków o odstrzał wilka

w przypadku stwierdzenia osobników zachowujących się niebezpiecznie. Wydaje się więc, że wilk
pójdzie tropem bobra. Będzie wydawana zgoda na odstrzał i będzie
realizowany przy oficjalnym oburzeniu, ale cichym przyzwoleniu.

ZWIERZYNA GRUBA

Przemysław Jurek –
członek Komisji Hodowli Zwierzyny
ZO PZŁ w Bydgoszczy

Zawsze na koniec 5-latki poddajemy analizie stan populacji
zwierzyny łownej w okręgu bydgoskim. Pozwala to na sprawdzenie trendów w poszczególnych populacjach. Identyfikacje zagrożeń
i zaplanowanie działań w celu ich
zneutralizowania. Stan ilościowy zwierzyny oraz jej odstrzał

Jeleń

W okresie dwóch pięciolatek
(2005-2015) ilość jeleni wzrosła
o prawie 70% (z 3648 do 6197),
a pozyskanie o 110% (do 2968
sztuk). Trend wzrostowy zarówno inwentaryzacji jak i odstrzału
został zahamowany w 2020 roku,
a pozyskanie zmniejszyło się
o 15% (do 2508). Jest to oczywiście
wynik presji wilka i zwiększonych
odstrzałów związanych z redukcją
stanów jelenia w poszczególnych
łowiskach w poprzednich sezonach.
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Obwód łowiecki
Daniel

O ile w poprzedniej pięciolatce daniel zwiększył liczebność
w okręgu o około 40% (do 1411
sztuk) to w obecnym okresie liczebność spadła o 15% (do 1195),
a pozyskanie zmniejszyło się
o 36% (z 660 do 419 sztuk). Presja
wilka zdaje się być tu główną przyczyną, jeśli nie jedyną, zmniejszenia liczebności daniela.

Sarna

U sarny można również zauważyć obniżenie stanów jednak jest to
tendencja wieloletnia. Od wielu lat
liczebność sarny w naszym okręgu
wacha się w ramach 20 do 25 tysięcy. Różne negatywne czynniki
(rozwój komunikacji, kłusownictwo, drapieżnictwo), jako gatunek
bardzo plastyczny potrafi w dość
szybki sposób przezwyciężyć.

Dzik

Praktycznie od 2015 roku realizujemy zwiększony odstrzał dzika

związany z zagrożeniem ASF.
Wzrost pozyskania wyniósł 14%
(z 7349 do 8335). Jest to rekordowa
ilość strzelonych dzików. Pojawiają
się więc głosy o przestrzelaniu populacji, oparte na doświadczeniach
w poszczególnych kołach łowieckich. Wciąż jednak jest dużo łowisk,
w których myśliwi odnotowują wysokie stany dzika. Przyszłość tego
gatunku jest zależna od rozwoju
choroby. Wydaje się, że jedyną obroną przed koniecznością zakopywania padłych sztuk jest zwiększenie
odstrzału, przy maksymalnym jego
zachowaniu strukturalnym. Inwentaryzacja 2020 roku (1712 sztuk) została opracowana przez zarządzenia,
które miały za zadanie odbieranie
obwodów, a nie podjęcie wspólnych
zadań w celu ograniczenia ASF.

obawy o jego istnienie w związku
z rozrastającą się populacją wilka.
Jesteśmy w Polsce drugim okręgiem
z największą ilością muflona. Pierwszy, Wałbrzych posiada ich powyżej
tysiąca, ma jednak lepsze warunki
do hodowli. Nasi myśliwi, którzy
wpadli na pomysł wprowadzenia
muflona do łowisk okręgu, zasługują więc na szczególne uznanie.
Mimo wielu problemów związanych z rozwojem cywilizacji oraz
pojawieniem się dużych drapieżników zwierzyna gruba w okręgu
bydgoskim ma się dobrze. Niestety
w przyszłość nie możemy spoglądać z optymizmem. Rozwój dróg,
ich realizacja głównie w oparciu
o duże kompleksy leśne spowoduje
fragmentaryzację łowisk i może
być przyczyną przyszłych spadków liczebności zwierzyny grubej.
Muflon
Nieuregulowana sprawa populacji
Cieszy zwiększający się stan
wilka również może stworzyć zamuflonów w naszym okręgu
grożenie dla mniejszych populacji
(z 118 do 180 sztuk). Istnieją jednak
zwłaszcza muflona i daniela. Nie
wiemy, jak zareaguje na pojawienie
się rysia sarna, jego główny pokarm. Czy wystarczy jej plastyczności, aby pokonać kolejną przeszkodę. No cóż podobno wszyscy
chcą żyć w ciekawych czasach, no
to takie właśnie nadchodzą. I to od
nas będzie zależeć, czy jak już miną
dalej będziemy podsumowywać
pięciolatkę z tymi samymi gatunkami zwierzyny grubej.

MARCOWE DRAPIEŻNIKI

W ostatnim miesiącu sezonu
– marcu, w kalendarzu łowieckim
pozostają dziki oraz drapieżniki.
Choć obecnie, z uwagi na wirus afrykańskiego pomoru świń,
ogarniający coraz większy obszar
Polski, odstrzał czarnego zwierza
realizowany jest również i w tym
miesiącu, szczególnie w obwodach
zasiedlanych przez zwierzynę drobną, nie należy zapominać o redukcji
lisów i jenotów.
Podczas „lisich” polowań
w okresie od lata do zimy, w

miejsce odstrzelonych osobników
w bardzo krótkim czasie pojawiają
się nowe. Taki „zwolniony” rewir
stanowi doskonałą miejscówkę dla
dorastających lub innych lisów,
przeganianych przez silniejszych
przedstawicieli gatunku. Obecnie,
z uwagi na wciąż zbyt dużą liczbę tych drapieżników, pojawienie
się nowego jest kwestią kilku lub
kilkunastu dni. Dlatego też, z jednego stogu czy nory możliwe jest
upolowanie w ciągu sezonu kilku
rudzielców (wyłączając okres

cieczki, gdzie spotkanie nawet
kilku lisów, w jednym miejscu,
nikogo nie dziwi). Po okresie
cieczki, lisy ponownie obierają swoje rewiry. „Tasowanie”
jest zauważalne przez cały luty,
w którym przechery bywają aktywne przez cały dzień. W marcu
częstotliwość
przemieszczania
maleje, co jest szczególnie widoczne wśród liszek, które obrały
już swoje docelowe miejsca i poruszają się w ich obrębie. Upolowanie rudzielca w ostatnim miesiącu
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Polowania

Lis.

sezonu spowoduje, iż jego miejsca
w najbliższych tygodniach najprawdopodobniej nie zajmie kolejny – a niemal na pewno nie będzie
to liszka.
Marzec jest również bardzo dobrym okresem polowań na przedstawicieli obcych gatunków, a przede
wszystkim na jenoty. Co prawda
ostatnie zimy nie należą do najmroźniejszych, więc i te drapieżniki zachowują się nieco inaczej niż przed
laty, jednak pomimo, iż są aktywne
całą zimę, to wraz z nastaniem
cieplejszych dni łatwiej spotkać je
w łowisku przed zachodem słońca.
Czas przedwiośnia wykorzystują
do uzupełnienia pozimowych niedo-

Norka amerykańska.
borów i korzystając z odżywającej wbrew obiegowej opinii pozwala na
z odrętwienia przyrody z lubością spotkanie nawet za dnia.
polują na płazy, szukają pierwszych
Najskuteczniejszymi metodami
gniazd, padliny czy kukurydzy, da- marcowych łowów na wyżej wyjąc nam szansę na udane łowy.
mienione drapieżniki z pewnością
Obwody, w których występują będą nęciska oraz w przypadku
zbiorniki lub cieki wodne, z pew- lisów – polowanie na wab. Obie
nością licznie zamieszkuje kolejny formy mają ważną zaletę – nie
przedstawiciel obcej fauny – wizon wprowadzają do łowiska zbędnego
amerykański (do niedawna nazy- niepokoju, co w tym okresie ma niewany norką), powodujący znacz- bagatelne znacznie dla pozostałych
ne straty wśród zniesień i lęgów gatunków zwierzyny. Uszczuplając
naszych kaczek, łysek i innego w tym okresie liczbę drapieżników
ptactwa zakładające gniazda na (lub w łowisku, z pewnością przyczyniprzy) wodzie. Również wśród tego my się do poprawy warunków bytogatunku daje się zauważyć zwięk- wych pozostałej zwierzyny drobnej
szoną aktywność wzrastającą wraz naszych pól i lasów.
z rosnącą temperaturą otoczenia, co
Tekst i zdjęcia: Piotr Watola

BYK... NIESPODZIANKA!

Jest 2020 rok. Jak zwykle
w okolicy lipca zaczęła się choroba, którą dotkniętych jest wielu
myśliwych… Są różne jej objawy:
monotematyczność w rozmowach
z kolegami myśliwymi, nieuważne słuchanie innych rozmówców,
brak skupienia i nieustanne uciekanie myślami do kniei…, słowem
rykowisko!

Z pomocą biura polowań

Ten rok, podobnie jak poprzednie
lata, nie zapowiadał, na czas rykowiska,dobrej pogody. Ciągle przeważały gorące dni i bardzo ciepłe
noce. Tymczasem według „książki”
dzień powinien być chłodny a noce
wręcz zimne z przymrozkami. To
taki układ pogodowy zapewniał
pomyślne rykowisko. Tym razem
postanowiłem iść na skróty i sko-

rzystać z pomocy biura polowań.
Okazało się, że jest sporo ofert.
Spośród przedstawionych propozycji wybrałem dwie. Postawiłem
poprzeczkę wysoko; oczekiwałem
bowiem oferty, odstrzelenia bardzo
mocnego byka, ze wskazaniem na
złoto. Okazało się, że w zasięgu biur
polowań są takie łowiska, gdzie jest
realne pozyskanie łownego byka
z wieńcem powyżej dziesięciu kilogramów! Taką ofertę dostałem
z trzech biur, ale tylko dwa dawały
gwarancję pewności pozyskania takiego trofeum. W jednym przypadku
było to łowisko OHZ Lasów Państwowych, a w drugim łowisko koła
łowieckiego. Z pewnych względów
podjąłem decyzję, aby polować
w kole łowieckim. Biuro polowań zaproponowało mi polowanie
w Kole Łowieckim im. Juliana Ej-

smonda w Olsztynie. Nie miałem
wpływu na termin polowania, tak
więc z trwogą odebrałem informację,
że pierwsze wyjście o godzinie siedemnastej mam w sobotę 12 września.
Z trwogą, bo… w tym dniu miałem
zaplanowane walne zgromadzenie
członków mojego koła łowieckiego.
Szczęśliwie udało się poprowadzić
walne zgromadzenie tak, że do kwatery zajechałem o 16:40!

Mazurska ostoja

Pogoda nie nastrajała optymistycznie – upał i na dodatek ten
pośpiech z przygotowaniem do wyjścia… Spocony, ale za to punktualnie, stawiłem się na miejscu zbiórki.
Jak się okazało, moim podprowadzającym był prezes koła Łukasz Cholewicki. Temperatura przekraczała
25 stopni Celsjusza! Tymczasem do-
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wiedziałem się, że do miejsca ewentualnego polowania mamy około pół
godziny jazdy. Już pierwsze kilometry pokazały jak bardzo atrakcyjny
jest teren obwodu łowieckiego,
w którym mam polować. Mało pól,
ale bardzo dużo nieużytków. Mnóstwo śródpolnych remiz a w nich
dziesiątki jabłoni. Myślałem, że
w Polsce już nie ma takich krajobrazów! W trakcie jazdy gawędziliśmy
sobie jak „prezes z prezesem”.Okazało się, że „nadajemy na tej samej
częstotliwości”, a to dobrze wróżyło
na przyszłość. Wkrótce zajechaliśmy na miejsce. Podprowadzający,
zaproponował zasiadkę na ambonie.
Trochę mnie to zmroziło, ale okazało
się, że ta zasiadka trwała… około
kwadransa. Odezwały się pierwsze
byki. Po sprawdzeniu wiatru obeszliśmy szerokim łukiem kilkunastohektarowy nieużytek i zaczęliśmy iść
w kierunku ryczącego byka. Nagle
konsternacja! Byki zaczęły odzywać
się z różnych kierunków! Pozostało
czekać i obserwować rozwój wydarzeń. Jednak byki nie wychodziły „na
czyste”. Ryczały w swoich remizach.
Koncert był wspaniały! Była już
spora szarówka, gdy jeden z byków
zdecydował się wyjść. Z daleka majaczyła nam sylwetka byka i jego łań.
Po sylwetce widać było i po tym jak
trzyma głowę, że to stary byk. Wieniec wydawał się masywny, jednak
nie było już szansy na jego ocenę.
Idąc w kierunku byka nagle usłyszałem jęk mojego podprowadzającego.
Posuwając się już w ciemnościach,

Zdjęcie z fotopułapki.

Michał Przepierski z bykiem niespodzianką.

nie zauważył kąpieliska jeleni
i ześliznął się napełniając kalosze…
To był symboliczny koniec pierwszego wyjścia. W drodze powrotnej
oczywiście omawialiśmy to co widzieliśmy i słyszeliśmy. W trakcie
rozmowy kolega Łukasz pokazał mi
byka za jakim chodzi kilku myśliwych od sierpnia. Zdjęcie wykonała
fotopułapka. Na zdjęciu widać było
byka myłkusa z bardzo ciekawym
wieńcem! Ze zdjęcia wynikało, że
to kapitalny byk. Tak rozmawiając
dojechaliśmy do kwatery.

„Koncertowy” myłkus

Następnego dnia po czwartej
rano, ruszyliśmy w ten sam rejon
obwodu. Zaszliśmy na znane mi
uroczysko. Z wszystkich stron
słychać było ryczenie byków! Ja
w koszuli, bo tak było ciepło, a byki
ryczą jak opętane! Zupełnie inaczej
niż w teorii… Pogoda bezwietrzna,
my powolni, niespiesznie podchodziliśmy byka, którego oceniliśmy
jako starego. Gdy ukazał się nam we
wschodzącym słońcu wiedziałem, że
to mocny, stary byk. Miał wieniec
z niezbyt dużą rozłogą, ale z grubymi
tykami,w formie czternastaka nieregularnego. Odnogi zaś, choć grube
były krótkie. Waga wieńca na pewno
nie przekraczała ośmiu kilogramów.
Byk prowadził sześć łań. Tak więc to
nie był „mój” byk. W pewnej chwili
z głębi zarośniętego krzakami nieużytku odezwał się stary byk! To był

ryk! Ciarki przeszły przez ciało. Nie
widzieliśmy go, ale był nie dalej jak
dwieście metrów od nas. Byk, którego podchodziliśmy odpowiedział
na zaczepkę, a ten z krzaków nie
był dłużny… O dziwo, byk prowadzący łanie nagle zamilkł i zaczął
odchodzić – nie podjął walki! Poprosiłem mojego przewodnika, aby iść
w kierunku krzaków. Miałem nadzieję, że ten byk wyjdzie i pójdzie
za odchodzącym bykiem. Doszliśmy
na odległość około stu metrów do
granicy zakrzaczeń, gdy wyszedł
z nich byk! Usłyszałem obok– „Toż
to ten myłkus”! Teraz i ja zobaczyłem anomalię na prawej tyce. Nie
było czasu na zastanawianie. Byk
był w ruchu. Pastorał, krótkie sprawdzenie krzyża i strzał! Odbicie kuli
i zachowanie byka potwierdziło, że
przyjął kulę. Mimo to powolnym
krokiem wszedł w krzaki… Postanowiliśmy poczekać kilkanaście minut.
Oczywiście mój kolega natychmiast
wykonał telefon z informacją, że jest
strzelony byk. Nie omieszkał poinformować jaki… W efekcie, mimo
wczesnej pory, obok nas pojawiło się
dwóch innych kolegów. Weszliśmy
w krzaki, farba zaprowadziła nas do
leżącego czterdzieści kroków dalej
byka. Wszyscy byli zachwyceni formą wieńca. Słychać też było nutkę
żalu, że tyle się za nim nachodzili
a strzelił go „jakiś facet” spoza koła!
Ot takie meandry decyzji św. Huber-
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ta! Pojechałem na polowanie z myślą
o pozyskaniu bardzo mocnego byka
a strzeliłem pięknego niemal ośmiokilogramowego myłkusa, nieregularnego dwudziestaka! Wieniec uzyskał
186,7 pkt. CIC, a więc silny brązowy
medal. Do srebra zabrakło 2,3 pkt.!
Czy żałuję? Nie! Pewnie życia nie

Autor: Zygmunt Krzemień –
członek Komisji Hodowli Zwierzyny
ZO PZŁ w bydgoszczy

OHZ Dąbrowa gospodaruje na obwodzie typowo leśnym wchodzącym
w skład rejonu Bory Tucholskie Południe. Przeważają w nim bory sosnowe z niewielką ilością mocniejszych
siedlisk, przerywanych bagnami
i łąkami. Trafiają się jeziora i rzeczki
z wpadającymi do nich strumieniami.
Są to bardzo dobre tereny dla jeleni
i danieli, których do niedawna było
tu bardzo dużo. Pomimo znacznego
spadku liczebności, spotkanie z danielami nie należy do rzadkości.
Niektórzy myśliwi starają się
w dniu Nowego Roku wyruszyć na
łowy, aby mieć dobry prognostyk
na następne miesiące. Wieczorem
pierwszego stycznia zauważyłem

Holowanie byka daniela.

starczy, aby pozyskać kolejnego tak
pięknego myłkusa. Super niespodzianka – prezent na 65. urodziny!
Podczas wyceny medalowej mój
wieniec stał obok wieńca o wadze
przekraczającej dziesięć kilogramów
i dwóch z wagą zbliżoną do 9 kilogramów. Dzień po moim wyjeździe

myśliwi z Danii pozyskali dwa byki
o wieńcach przekraczających dziesięć i jedenaście kilogramów! To
w takim łowisku przyszło mi polować! Kolejne rykowisko za mną,
emocje opadły, wspomnienia pozostały! Darz Bór!
Michał Przepierski

nieodebrany telefon od kolegi Romana. Oddzwoniłem i usłyszałem,
że o 16 strzelał do byka daniela. Na
zestrzale znalazł drobne fragmenty
mięśni i kilka włosów. Pochodził na
kierunku ucieczki byka, ale w zapadającym zmroku nic nie zauważył.
Poprosiłem, aby oznaczył miejsce
strzału białą kartką i wracał do domu.
Umówiliśmy się na następny dzień
o 8 rano. Rankiem temperatura pokazywała 2 stopnie Celsjusza poniżej
zera, bez wiatru. Resztki śniegu,
tylko na otwartej przestrzeni, dno
lasu bez śladu bieli. Razem z synem
zabraliśmy do auta dwie nasze suczki
posokowca hanowerskiego i dojechaliśmy na miejsce strzału. Kolega
Roman dojechał z zięciem Marcinem
stażystą PZŁ z Wielkopolski. Ambona, z której strzelano stoi przy linii
oddziałowej, przez którą przechodzi
zwierzyna z łąki do lasu, a potem
wraca. Często można zobaczyć tam
coś ciekawego.
Myśliwy poprzedniego popołudnia z ambony zaobserwował dwa
łopatacze. Obserwacja trwała do
czasu, aż wytypował niebudzącego

wątpliwości selekta. Zaczęło zmierzchać zanim byk tak się ustawił, że
można było strzelać. Pochmurny
dzień i szybki zmierzch nie ułatwiały
zadania. Po strzale myśliwy zauważył, że byk wpadł do lasu. Strzelał
z kuli 9,3x74R. Ten kaliber powinien
dać sporo farby. Uzbroiłem młodszą
suczkę Arkę w obrożę Garmina,
założyłem otok i poszliśmy na zestrzał. Poza małą drobinką mięśnia
i kilkoma włosami nic nie było widać,
ani kropli farby. Arka nawąchała charakterystycznie obniżając fafle i ruszyła przez wysoki bór sosnowy. Na
jagodzinach nie było nic widać. Szliśmy dalej, przeszliśmy dróżkę leśną,
twardą i zmarzniętą, na której nic nie
mogło się odbić. Weszliśmy na łąkę,
suka z truflą przy ziemi przecięła ją
i weszła w bór z podszytem świerkowym. Zrobiliśmy kilkaset metrów
i idący z tyłu powiadomili mnie, że
znaleźli kawałek kości. Znowu droga,
potem następna, las raczej wysoki,
czasami trochę tyczkowiny sosnowej, miejscami kępy świerka. Idzie
się raczej dobrze. Przeszliśmy dość
długi odcinek i zero jakiegokolwiek
potwierdzenia, ale suka idzie dalej
i jestem pewien, że jest na tropie.
Zrobiło się ciepło, musiałem zdjąć
szalik i rozpiąć kurtkę, oddech zrobił
się krótszy. Przecięliśmy piaszczystą
linię wysokiego napięcia, granicę
z kołem „Kos” i na piasku zauważyłem odbicie racicy daniela. Takie
małe potwierdzenie dodaje pewności
dobrej pracy psa. Przecięliśmy zrąb,
weszliśmy w dość gęstą tyczkowinę
i z powrotem na zrąb. Tam w pewnym
miejscu zauważyłem placyk nakapanej farby. Pierwsza zauważona farba
po ok. 3 kilometrach tropienia. Po ok.

PORWANY OTOK
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Polowania
100 metrach na zrębie doszliśmy do
łoża, wyleżanego placu z niewielkimi
ilościami farby. Co kilkadziesiąt metrów były jeszcze trzy łoża. Teraz już
byłem pewien, że byk jest nasz. Arka
się ożywiła i mocno parła na otok.
Ze zrębu weszliśmy w sosnowy bór.
Chciałem ominąć drzewo, puściłem
otok trzymany w ręce i nachyliłem
się z drugiej strony, aby go znowu
ująć. Nie zdążyłem, Arka jak szalona
pobiegła do przodu. Poczekałem, aż
korona (tak się określa idących z tyłu
obserwatorów) dojdzie do mnie. Garmin pokazywał ponad 500 metrów
i pies się ciągle oddalał. Po osiągnięciu 900 metrów na wyświetlaczu
było widać jak pies się trochę oddala,
a po chwili przybliża. Domyśliłem
się, że byk żyje i Arka go stanowi.
Gdyby byk był zgasły wyświetlacz
zasygnalizowałby brak ruchu psa
komunikatem „Arka wystawia”. Po
przejściu w kierunku wskazania wyświetlacza usłyszeliśmy pogłos dalekiego szczekania. W miarę zbliżania
się coraz wyraźniej było słychać
oszczekiwanie. Po podejściu przez
drogę, kawałek zrębu, ominęliśmy
ogrodzony młodnik i w gęstej kępie
dębowej zobaczyliśmy Arkę oszczekującą byka. Podczas próby podejścia
daniel odskoczył upadając na przód.
Przedni prawy badyl zwisał bezwładnie. Ranny zwierz miał jeszcze
sporo sił i odbiegł kilkaset metrów.
Znowu podchód. Arka oszczekuje,
byk znowu w takich gąszczach, że nie
ma możliwości strzału. Daniel znowu

Fot. R. Dobrzyński

ucieka. Powtórzyło to się kilkukrotnie. W gąszczu słychać, jak Arka
atakuje byka.
Przy następnej próbie podejścia
znajdujemy kilkumetrowy odcinek
odgryzionego przez Arkę otoku.
Prawdopodobnie zaplątała się i próbując się uwolnić przegryzła biothanowy otok.
W pewnym momencie syn, który
ze względu na uraz mojego barku
został upoważniony do dostrzelenia
postrzałka strzelił, ale właśnie daniel
skoczył do przodu i kula minęła cel.
Poszliśmy za wskazaniem Garmina i wyszliśmy nad jezioro Trzebucz Duży. Po dojściu do brzegu
zobaczyliśmy ujadającą Arkę płynącą
w wodzie, dalej byk daniel zanurzony po kark. Precyzyjny strzał łaski
zakończył mękę dzielnego zwierza.
Arka zagnała go do jeziora. Byk połamał cienki lód i odszedł od brzegu
na kilkanaście metrów. Teraz unosił
się w wodzie na tyle głębokiej, że
zastanawialiśmy się jak go ściągnąć.
Wskazania Nawigacji pokazywały, że
Arka przeszła 7350 m. Była godzina
11. Praca zajęła nam niecałe 3 godziny. Suka podczas pracy kluczyła, ale
i tak samochody, od których rozpoczęliśmy tropienie były daleko, na
pewno nie bliżej niż 6 km. Na szczęście dla nas przy jeziorze Trzebucz
Duży znajduje się leśniczówka Stara
Huta. Leśniczy Bartek wspaniałomyślnie zgodził się nas podwieźć do
samochodów. Kolega Roman, który
byka upolował pojechał po linkę

i metalowy hak. Razem z zięciem
Marcinem, po kilku próbach rzucania hakiem, przyholowali daniela do
brzegu. Okazało się, że przy porożu
znajdował się jeszcze jeden kawałek
otoku. Pewnie Arka atakując wplątała się w poroże i znowu przegryzła
biothan by się uwolnić. Oględziny
postrzałka wykazały, że strzał został
zdołowany i kula przeszła przez wysoki przedni badyl na kulawy sztych.
Gdybyśmy go nie znaleźli żył by
do czasu, aż na jego trop weszły by
wilki. Zapobiegliśmy wielodniowym
męczarniom rannego byka. Koniec
wspaniałej pracy zakończonej sukcesem. Jeszcze zdjęcia i pakujemy się
do powrotu. Zauważyłem, że suczka
w pachwinie ma niewielkie otarcie. Po szczegółowych oględzinach
w domu okazało się, że skóra w pachwinie jest przebita, a z rany wydostają się pęcherzyki. Poprosiłem o pomoc panią Anię, lekarza weterynarii
z dużym doświadczeniem. Pani Ania
zdiagnozowała zgorzel gazową powstałą na skutek zakażenia od zranienia porożem. Pewnie Arka atakując
zaplątała się otokiem o łopaty byka
i ten oczniakiem przebił jej skórę.
Przez trzy tygodnie dwa razy dziennie
wyciskaliśmy pęcherzyki z gazem,
który gromadził się pod skórą na
połowie ciała pacjentki. Początkowo
bardzo opuchła, ale po kilku dniach
opuchlizna spadła. Ranę płukaliśmy
przepisanym lekiem. Dwie tabletki
antybiotyku dziennie aplikowaliśmy
przez miesiąc. Suczka wyzdrowiała
całkowicie i zaliczyła już kolejne prace w lesie. Pewnie, gdyby Arka nie
poszła w gon z otokiem to nie doszło
by do tej groźnej sytuacji i na pewno
nie pozwoliłaby postrzałkowi na kolejne odskoki. Przez wypuszczenie
otoku doszło do dużego zagrożenia
suczki, aż boję się pomyśleć co by
mogło się wydarzyć, gdyby zamiast
daniela był większy dzik. Kolejne
wnioski w moim długim stażu myśliwskim. Mam nadzieję, że z moimi
posokowcami czeka mnie jeszcze
wiele ciekawych przeżyć.
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Zdaniem myśliwego

ZAJRZEĆ W LUFĘ

Autor: Jarosław Wikarski

Kupując broń kulową musimy mieć na względzie wiele
czynników, które składają się na
nasz wybór. Jednym z ważniejszych, aczkolwiek mało znanym
jest popularnie nazywany „skok
gwintu” w lufie sztucera. I to ten
parametr jest często winny temu,
że niezadowoleni potrafimy psioczyć na jakość amunicji kulowej
aż do skrajnego postanowienia
sprzedaży „kiepsko bijącego”
sztucera.
Ogłoszenie o sprzedaży tej
sztuki broni było bardzo atrakcyjne cenowo i ofertowo. Dotyczyło
ładnego sztucerka marki znanej
i uznanej. Umówiliśmy się z właścicielem broni na strzelnicy, bo tam
właśnie miał dokonać się akt zakupu upatrzonej broni. Oczywiście
przed sprzedażą Kolega zdradził
mi mankament tej broni. Pewnie
z czystej przyzwoitości a może dlatego, że za chwilkę miało odbyć się
próbne strzelanie, dopinające naszą
umowę. Lufa trochę sieje- wyznał.
Jeśli nie będzie ci to przeszkadzać,
to kupuj, bo warto! – zapewnił.
Oczywiście dodał, że tak jest „od
nowego”. Broń miała na solidnym,
drogim montażu dobrą lunetę, która
nie była do sprzedaży. Niezwłocznie po podpisaniu umowy kolega
myśliwy miał swoją ulubioną lunetę zdjąć. Mnie interesował tylko
sztucer z montażem – zgodnie
z treścią ogłoszenia z portalu, gdzie
udało mi się wypatrzyć ten anons.
Nowa tarcza i trzy strzały. Kiedy

tarcza przyjechała z typowego,
myśliwskiego dystansu 100 metrów
zobaczyłem trzy przestrzeliny, delikatnie mówiąc nieprzystające do
siebie. I rzeczywiście można było
odnieść wrażenie, że lufa „trochę
sieje” jak zapewniał dotychczasowy właściciel broni. Kolejna seria
oddana przez kierownika strzelnicy
przyniosła podobny efekt. Z samej
ciekawości przystąpiliśmy do analizy i przeglądu sztucera. Dobra
luneta, posadowiona na solidnym,
drogim montażu. Żadnego luzu.
Oczywiście może to być wina lunety, choć jej marka gwarantowała
najwyższą jakość. Ostatnią rzeczą,
która pozostała do sprawdzenia był
skok gwintu w lufie a ten, niestety
nie był puncowany na lufie. Trzeba było więc ustalić ten parametr
„domowym sposobem”. Wycior,
kilka kresek czarnym foliopisem,
korek filcowy i po którejś próbie
z rzędu i powtarzającym się wyniku
między zaznaczonymi kreskami
na wyciorze mogliśmy z delikatną
dokładnością przyjąć, że lufa miała
skok gwintu w granicach 1:13. Poprosiłem Kolegę o paczkę amunicji,
z której oddawaliśmy strzały do tarczy. Pocisk, również dobrej firmy,
miał ciężar 13 gramów. Sytuacja
„siejącej lufy”zaczęła się szybko
rozjaśniać. Na pytanie skierowane
do właściciela sztucera, dlaczego
strzela z tak ciężkich pocisków odpowiedział, że w jego łowisku pozyskiwane są m.in. duże dziki czy
jelenie i to ma generalnie wpływ na
zakup przez niego naboi z takimi
pociskami.
Broń była w bardzo popularnym
kalibrze 308W, więc znalezienie
kogoś, kto pożyczy kilka sztuk
amunicji nie było trudne. Nawinął
się właśnie kolega z zapasem takiej
amunicji a nawet z trzema różnymi
markami naboi, którymi zamierzał
przystrzelać swój sztucer. Niezwłocznie otrzymaliśmy od niego
dwa zestawy po trzy sztuki poci-

sków z kulami o gramaturze 9,7
i 9,5 grama. Wróciliśmy na stanowiska strzeleckie.
Trzy strzały oddane przez kolegę, od którego miałem zakupić
sztucer, można było zakryć – no
powiedzmy – nakrętką od malutkiego słoiczka. Kolega bardzo
zdziwiony tak dobrym skupieniem
powtórzył strzelanie z drugiego
trzysztukowego zestawu pożyczonej amunicji. Wielkie było zdziwienie kolegi, kiedy tarcze wróciły... Teraz skupienie wyglądało
tak, że dwie przestrzeliny dotknęły
się a trzecie odskoczyła od nich
na dwa centymetry. Zszokowany
takim wspaniałym osiągnięciem
swojej broni kolega postanowił,
że jednak sztucer pozostanie
w dalszym ciągu w jego rękach,
rezygnując ze sprzedaży. W ten
sposób pomogłem koledze jednocześnie tracąc okazję do nabycia
solidnej broni w atrakcyjnej cenie.
Musimy pamiętać taką definicję:
Skok gwintu, wyrażany często
w calach (1 cal = 25,4 mm), oznacza odległość, jaką pocisk musi pokonać w przewodzie lufowym, aby
wykonać jeden pełny obrót wokół
jego osi podłużnej.
Lufy naszych sztucerów nie są
uniwersalne. Oczywiście wartości
środkowe skoku gwintu (1:10 lub
1:11) mogą prowadzić do tego,
że da się strzelać z kul lekkich
i ciężkich. Ale i tak wtedy trzeba
dobrać odpowiednio amunicję do
lufy, jeśli chcemy celnie strzelać na
naszych granicznych, myśliwskich
dystansach. Jeśli chcemy strzelać
z ciężkiej amunicji – zakupmy
sztucer ze skokiem gwintu 1:8
a maksymalnie 1:10 cala. Jeśli
zamierzamy strzelać z amunicji
lekkiej, powiedzmy około 10-gramowej – najwłaściwszy będzie
skok rzędu 1:12 i więcej.
Często dyskutując w myśliwskim gronie na temat broni pytam
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Zdaniem myśliwego
współrozmówców o ten parametr
ich sztucerów. I jest bardzo niewielu takich, którzy znają tę wartość.
A jest to bardzo istotne by w naszych łowiskach było jak najmniej
postrzałków i okaleczonej zwierzyny. Dobór ciężaru pocisku do skoku
gwintu można określić popularnym
u nas stwierdzeniem, że „nasza lufa
ten pocisk lubi” lub „dobrze mi
się strzela z tej amunicji”. Znalezienie najlepszej dla nas amunicji
prowadzi też do tego, że jesteśmy
bardziej spełnieni jako myśliwi
i mamy większą wiarę w siebie
podczas polowania. A to jest elementem prawidłowo oddawanych

strzałów w łowisku, prowadzących
do etycznego pozyskiwania zwierzyny. A etyka jest najważniejszym
parametrem naszego łowiectwa
i polowania.
Zdecydowanie
zachęcam
Kolegów do zbadania prostymi,
domowymi sposobami parametru
skoku gwintu lufy naszego sztucera. Być może ten prosty zabieg
wyeliminuje przykre doświadczenia w łowisku i przyczyni się do
tego, że „siejące” lufy naszych
sztucerów znów zaczną celnie bić
„w punkt” Prosty to zabieg a jaki
wielki pożytek, wynikający z jego
przeprowadzenia.

ZANIM ZOSTANIESZ
PRZEWODNIKIEM PSA

za ewentualne szkody wyrządzone
przez naszego pupila. Od początku
musimy zadbać o zdrowie i prawidłowy rozwój naszego podopiecznego. Chodzi tu o właściwe żywienie jak i profilaktykę zdrowotną,
w tym szczepienia ochronne. Nikt
jeszcze nie zdjął z posiadaczy psów
obowiązku corocznego szczepienia
przeciw wściekliźnie.
Poza wymienionymi powyżej
Autor: Robert Iwicki –
ogólnymi rzeczami chciałbym wyKŁ Nr 103 "Szarak",
artykułować jeszcze kilka innych,
członek Klubu Posokowca
które dotyczą w szczególności
Pies w łowach towarzyszył psów myśliwskich.
człowiekowi od chwili jego udomowienia. Tak więc naturalną Warunki bytowe
Pies większość czasu przesypia.
rzeczą jest, że myśliwy i pies
Ocenia
się, że zajmuje to mu 12-14
stanowią integralną całość. Sęk
w tym, że nie każdy z nas ma moż- godz. na dobę. Resztę czasu powiliwości, aby stać się szczęśliwym nien spędzać na aktywności fizycznej i rozpoznawaniu bodźców. Pies
posiadaczem czworonoga.
Zanim zastanowimy się i po- poznaje świat przez węch, więc mudejmiemy decyzję o kupnie psa, simy umożliwić mu wykorzystanie
musimy zdawać sobie sprawę nosa na odpowiedniej przestrzeni.
z tego, że bycie jego właścicielem Nie możemy ograniczyć go w pojest wielką radością, ale również znawaniu świata do kilkudziesięciu
pociąga za sobą szereg obowiąz- metrów kwadratowych mieszkania
ków z tym związanych. Począwszy czy działki.
Skoro w życiu psa sen spełnia
od odpowiedzialności za zwierzę
jak i również odpowiedzialności bardzo ważną rzecz, zadbajmy

o odpowiednie legowisko dla niego.
Najlepiej, aby nasz podopieczny
miał swój kojec na zewnątrz. Jest
to o tyle ważne, gdyż wówczas jego
organizm jest w stanie wytworzyć
gęstą sierść odporną na trudne warunki atmosferyczne.

Czas

Postawmy sobie pytanie czy
dysponujemy odpowiednią ilością czasu aby wychować, ułożyć
a następnie pracować z psem na polowaniu? Przy tym miejmy na uwadze to, że będziemy często proszeni
przez innych kolegów o pomoc i to
w sytuacjach najmniej dla nas spodziewanych np. późnym wieczorem,
przed ważnym spotkaniem, podróżą
lub imprezą rodzinną. Czy jesteśmy
skłonni do poświęceń rzucając
pracę zawodową, życie rodzinne
i towarzyskie, aby iść z pomocą ze
swoim towarzyszem łowów, często
w niekorzystnych warunkach pogodowych i budząc się jeszcze długo
przed wschodem słońca?
Każda chwila spędzona z psem
w łowisku wzbogaca jego doświadczenie, co będzie owocowało
jego lepszą i efektywniejszą pracą.
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Kynologia po nowemu
Sami powinniśmy zabiegać o to,
aby nasz pies pracował dużo i jak
najczęściej. Przy tym nie powinniśmy oczekiwać jakiejś gratyfikacji
ze strony osób, którym pomagamy,
a przynajmniej nie powinno to być
naszym nadrzędnym celem, lecz
służba przyrodzie.

Nasz charakter

Jeśli odpowiedzieliśmy sobie na
pytanie – czy mamy czas i odpowiednie warunki bytowe dla posiadania
psa, to teraz zastanówmy się nad
tym, czy posiadamy odpowiednie cechy charakteru jakie powinien mieć
dobry mener. Wychowanie i ułożenie
psa wymagają od nas cierpliwości,
spokoju, konsekwencji. Nie możemy ulegać gwałtownym emocjom,
gdyż pies bardzo dobrze to odczuwa i szybko zniechęca się do pracy.
Stosujmy raczej metodę marchewki
aniżeli kija. Bądźmy konsekwentni
w wykonywaniu rozkazów przez psa
i często go nagradzajmy za dobrze
wykonane zadania. Odpowiednie
cechy charakteru menera są ważne
podczas całego procesu wychowania
i ułożenia psa jak również podczas
dalszej pracy z nim.
Oczywiście możemy pójść na
skróty i pominąć dwa ostatnie
akapity oddając psa na szkolenie
w obce ręce, ale wówczas traktujemy naszego członka rodziny jak
maszynkę do wykonywania żądanych poleceń i zatraca się więź
między myśliwym a jego wiernym
kompanem. Poza tym niektóre rasy
bardzo się przywiązują do swoich
panów i bardzo trudno znoszą rozłąkę. Jeśli chcemy odnosić sukcesy
na polowaniu z naszym towarzyszem, musimy poświęcić się mu
bezgranicznie, często rzucając na
szalę pracę, rodzinę, znajomych.

Cechy fizyczne

Należy też mieć świadomość,
że praca z psem to przysłowiowy
„ciężki kawałek chleba”. Wymaga
od nas zdrowia, kondycji i przygotowania fizycznego. Rozpoczynając pracę za postrzałkiem nie wiemy, ile kilometrów przyjdzie nam

pokonać ani w jakich warunkach.
Szczególnie ciężką pracą jest dochodzenie rannego dzika, który nie
omieszka przejść przez najgęstsze
kępy tarnin, świerków, wierzb, bagien i trzcinowisk. Jeleń natomiast
jest długodystansowcem i rozpoczynając pracę na tym zwierzęciu
musimy być przygotowani na kilka
a nawet kilkanaście kilometrów
marszu po nierównym terenie.

Nie kupujemy psa
tylko dla siebie

Wielu ludzi traktuje psa jako
kolejny rekwizyt u boku myśliwego jak broń czy lornetka. Tak też
przedstawiają to reklamy i media.
Jest to błędne mniemanie, gdyż jak
to starałem się powyżej wykazać
nie każdy myśliwy musi być menerem. Jeśli polujemy w jakiejś
wspólnocie myśliwskiej (koło
łowieckie, okręg) to naturalną
rzeczą jest, że powinniśmy sobie
pomagać i wzajemnie się wspierać. Jeśli w jednym kole jest kilku
pasjonatów kynologii, to mogą się
oni wzajemnie uzupełniać, posiadając psy różnych ras i do różnych
zastosowań.

Sprzęt i ubranie

Praca z psem wymaga od nas zaopatrzenia się w niezbędny sprzęt.
Są to na pewno dobra obroża
i otok. Reszta nie jest niezbędna, ale
na pewno znacznie ułatwia pracę
z psem. Zaliczyłbym tu zestaw do
nawigacji (Garmin lub Trucker),
odpowiednia broń do dostrzeliwania postrzałków, kaliber minimum
7 mm, wygodne i nieprzemakalne
ubranie, odpowiednie obuwie, dobra latarka.
W tych kilku słowach starałem
się uzmysłowić potencjalnym przyszłym właścicielom czworonogów
z czym trzeba się zmierzyć chcąc
zostać ich przewodnikiem. Jeśli
jednak znajdą się myśliwi, którzy pomimo to podejmą się trudu
wychowania, ułożenia a później
służenia pomocą innym kolegom
w polowaniu, to apeluję w moich
słowach do członków zarządów
kół łowieckich o wspieranie takich
osób na wszelki możliwy sposób
np. w zwolnieniu z prac gospodarczych, zakupu odpowiedniego
sprzętu czy porządnego ubrania
ochronnego.

„NEMROD” nr 1(82)2021 Kwartalnik Zarządów Okręgowych PZŁ w Bydgoszczy i Toruniu - strona 31

