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Lubuska Izba Rolnicza w związku z wieloma niepokojącymi sygnałami 

napływającymi od przedstawicieli Kół Łowieckich, zwraca się z prośbą o przeanalizowanie 

podjętych przez powiatowych lekarzy weterynarii decyzji uniemożliwiających 

przeprowadzanie polowań zbiorowych.  

Ponieważ dzik jest głównym wektorem przenoszenia wirusa ASF w środowisku, jego 

liczebność powinna być stale kontrolowana i systematycznie ograniczana m. in. właśnie 

poprzez polowania zbiorowe. Jest to najbardziej efektywny sposób redukcji populacji tych 

zwierząt. Jak deklarują myśliwi, właściwie przeprowadzane polowania zbiorowe nie 

przyczyniają się do zwiększenia migracji zwierząt i nie stanowią zagrożenia dla 

niekontrolowanego przenoszenia wirusa ASF w środowisku. Ponadto podczas ich realizacji 

przeszukiwane są trudno dostępne miejsca, bagna, trzcinowiska. Taka dogłębna lustracja 

terenu niejednokrotnie przyczynia się do odnalezienia padłych zarażonych wirusem ASF 

dzików, a poprzez ich utylizację i dezynfekcję terenu zapobiega dalszemu rozwlekaniu 

choroby.  

Ponadto, u podstaw wszelkich ograniczeń wykonywania polowań zbiorowych 

i indywidualnych znajdowała się konieczność budowy grodzeń uniemożliwiających migrację 

zwierzyny, a wraz z nią rozprzestrzenianie się wirusa ASF. Obecnie wg uzyskanych 



informacji na obszarze województwa taka sieć grodzeń już powstała (grodzenia celowe, 

komunikacyjne) i argument ten stał się nieaktualny.  

Decyzje odmowne dotyczące możliwości przeprowadzania polowań zbiorowych 

wywołują szereg problemów zarówno dla kół łowieckich jak i rolników, z czego najbardziej 

dotkliwym dla obu stron jest problem ekonomiczny. 

Wiele kół łowieckich z naciskiem przedstawia polowania zbiorowe jako możliwość 

zwiększenia ich dochodów. Środki finansowe pozyskane w wyniku ich przeprowadzania 

w dużej mierze służą do pokrycia szkód łowieckich w zgłaszanych przez rolników uprawach. 

Na płaszczyźnie rolnik-myśliwy często dochodzi do sporów o wysokość wypłacanych 

odszkodowań, jednakże przez wiele lat, do momentu pojawienia się wirusa ASF na terenie 

województwa lubuskiego, a w raz z nim wielu ograniczeń mających wpływ na prowadzenie 

właściwej gospodarki łowieckiej, ich wypłata nie była zagrożona. Dziś, zła kondycja 

finansowa kół łowieckich, to najczęściej wskazywany powód nie wypłacania odszkodowań 

za straty w uprawach rolnych. Należy zaznaczyć, iż większe zasoby finansowe kół, to także 

większe możliwości walki z wirusem ASF, m.in. poprzez zakup pakietów bioasekuracyjnych 

i - tak bardzo potrzebnych chłodni.   

Polowania indywidualne, choć również przyczyniające się do zmniejszenia populacji 

dzików generują zdecydowanie więcej środków finansowych dla członków kół łowieckich, 

ale - co najistotniejsze z uwagi na rozprzestrzeniający się wirus ASF, redukcja populacji 

zwierzyny tą metodą powoduje, iż jest ona bardzo rozciągnięta w czasie. Czasie, równie 

ważnym w ujęciu obecnej sytuacji epidemicznej w kraju.  

Rozważając bowiem jeszcze raz podjęte decyzje o zakazie wykonywania polowań – 

o co gorąco apelujemy, nie można pominąć dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej 

z obecną pandemią.  

„Wiosenny” lockdown z zakazem wejścia do lasu zaskoczył wszystkich i pokazał, 

że w dobie szalejącego wirusa SARS-CoV-2 sytuacja związana z codziennym 

funkcjonowaniem obywateli może zmienić się praktycznie z dnia na dzień. Już dziś mamy 

do czynienia z obostrzeniami ograniczającymi liczbę osób mogących wziąć udział 

w zgromadzeniu - także polowaniach, do 5. Zwracamy uwagę, iż przy takich obostrzeniach, 

być może wiele kół łowieckich i tak zdecyduje o nie przeprowadzaniu polowań zbiorowych, 

gdyż ich realizacja przy tak małej liczbie osób jest znacznie utrudniona, a w ocenie niektórych 

praktycznie je wyklucza.  



Mając jednak nadzieję na złagodzenie powyższych obostrzeń i szybki powrót do 

„normalności” liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i odstąpienie od wydanych 

zakazów przeprowadzania polowań zbiorowych. Wnosimy o to w imieniu dwóch środowisk – 

rolników zaniepokojonych licznymi stratami w uprawach oraz członków kół łowieckich, 

których sytuacja finansowa pogarsza się z dnia na dzień.   

 

 

 

 

               Prezes 
 Lubuskiej Izby Rolniczej 

 

      Stanisław Myśliwiec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  
- Zarząd Główny PZŁ 
- Zarząd Okręgowy PZŁ Zielona Góra 
- Wojewoda Lubuski  


