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Ochrona przyrody w Polsce oraz łowiectwo jako jej aktywna forma. 

 

Wbrew pozorom idea ochrony przyrody nie jest zjawiskiem współczesnym. 

Zachowały się liczne dowody wrażliwości na potrzeby środowiska sięgające 

najdawniejszych czasów – z pewnością do najstarszych należy opis leśnej wyprawy na 

wpół legendarnego sumeryjskiego władcy zawarty w powstałym 4,5 tys. lat temu 

Eposie o Gilgameszu. Pierwsze jednoznaczne wyrazy potrzeby ochrony środowiska 

znajdziemy w dokumentach państwowych królestwa Asyrii z 700 roku p.n.e. 

nakazujących tworzenie rezerwatów – jakbyśmy je dziś nazwali. Do ochrony lasów 

wzywali starożytni mędrcy (w Grecji, w IV wieku p.n.e. pisał o tym Platon, podobnie 

jak czynił to Mencjusz IV w III stuleciu p.n.e. w Chinach) oraz mężowie stanu               

(w Rzymie – Cyceron, który w I wieku p.n.e. pisał, że „niszczenie lasów jest 

najgorszym wrogiem dobrobytu społeczeństwa”). 

 

Motywy ochrony środowiska były różne i do dziś mają różne korzenie.               

Z pewnością do najstarszych należą motywy religijne. Według wielu pierwotnych 
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wierzeń i praktycznie we wszystkich religiach animistycznych zwierzęta, drzewa, 

jaskinie i inne osobliwości przyrody były siedzibą bogów i duchów, a także wcieleniem 

przodków, dlatego otaczano je kultem religijnym i zapewniano ochronę. Kto je 

niszczył, ściągał na siebie przekleństwo i potępienie. Doskonałym przykładem są 

wierzenia rdzennych plemion amerykańskich zamieszkujących tereny Yellowstone – 

najstarszego parku narodowego na świecie. Wybuchy gejzerów gorącej wody i pary 

wodnej tamtejsi Indianie uważali za przejaw gniewu złych duchów i otaczali te 

miejsca kultem i ochroną, podobnie jak czynili to w odniesieniu do wielu gatunków 

zwierząt, w które wcielały się duchy ich przodków. 

Nie mniej istotne są motywy kulturowe, nakazujące ochronę niektórych miejsc 

i obiektów, ponieważ wiążą się one z wydarzeniami lub postaciami upamiętnionymi   

w historii i kulturze narodowej danego kraju. W Polsce doskonałym tego przykładem 

są np. „Dąb Jagiełły” w Puszczy Białowieskiej, „Lipa Czarnoleska”, czy tatrzańskie 

„Wodogrzmoty Mickiewicza”. 

Z motywami kulturowymi ochrony przyrody wiążą się ściśle motywy 

patriotyczne, stanowiące często inspirację do tworzenia narodowych obszarów 

specjalnej ochrony – jak parki narodowe – oraz do powoływania organizacji ochrony 

przyrody stojących na straży dziedzictwa narodowego. 

 

Ochronę środowiska naturalnego wspierają również motywy estetyczne. W 

takim ujęciu środowisko, bądź jego najcenniejsze fragmenty, chronione są ze względu 

na ich szczególne piękno. Do najstarszych przykładów tego rodzaju podejścia należą 
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prawo ochrony ptaków śpiewających w Szwajcarii z 1353 roku oraz wydany                 

w Norymberdze w XV wieku zakaz zabijania skowronków, a także XVII-wieczny zakaz 

niszczenia kwiatów wiosennych w okresie Świąt Wielkanocnych, wydany w księstwie 

Műnster. To właśnie motywy estetyczne stoją za zainicjowanym przez Jana Jakuba 

Rousseau i modnym w XVIII-wiecznej Francji kulcie natury, który w XIX wieku 

zaowocował sformułowaniem przez Aleksandra Humboldta i obowiązującym do dziś 

pojęciem „pomnika przyrody”. Szczególnie ważne dla ochrony przyrody są także 

motywy ekonomiczne. Taki charakter miały dawne przywileje panujących                

(tzw. regalia), zachowujących wyłączne prawo do korzystania z niektórych zasobów 

przyrody (np. regale rybołówstwa czy regale bartnicze).  

 

Podobny charakter miało zarządzenie ochrony cisa, z którego wyrabiano łuki     

i kusze (był to więc gatunek o strategicznym znaczeniu dla potencjału militarnego 

kraju), a także regale łowieckie dotyczące polowań między innymi na jelenie, dziki, 

konie leśne, wydane przez króla Władysława Jagiełłę, czy wcześniejsze ograniczenia 

odłowu bobrów wydane przez Bolesława Chrobrego. 

Wyrachowane motywy ekonomiczne coraz częściej równoważone są 

motywami etycznymi. Zasady humanitarne nakazują szacunek wobec przyrody              

i traktowanie jej praw z wyrozumiałością i życzliwością, a poczucie empatii rodzi 

działania polegające na ochronie zwierząt i ograniczaniu ich cierpienia. W tym duchu 

tworzone były pierwsze zarządzenia okresowej ochrony zwierząt łownych                 

(np. wydane w 1763 roku w Rosji zarządzenie carskie o ochronie fauny łownej                  
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w wiosennym okresie rozmnażania) i w tym samym duchu na przełomie wieków XIX       

i XX powoływano do życia pierwsze towarzystwa ochrony zwierząt i pierwsze 

organizacje łowieckie. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, celem ochrony przyrody w Polsce jest między 

innymi: 

– utrzymanie stabilności ekosystemów i trwałości procesów ekologicznych; 

– zachowanie różnorodności biologicznej, w tym zapewnienie ciągłości istnienia 

wszystkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami; 

– ochrona walorów krajobrazowych, zadrzewień oraz zieleni w miastach                 

i wsiach; 

– utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody; 

– kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez 

działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną. 

W całym systemie ochrony przyrody, poszczególnym gatunkom grzybów, roślin       

i zwierząt nadaje się odpowiednią rangę florystyczną, faunistyczną i ochroniarską. 

Ustalenie takiej ważności poszczególnych gatunków, ale również siedlisk, jest 

podstawą doskonalenia prawa w zakresie ochrony przyrody w Polsce. Polska 

Czerwona Księga Zwierząt wyróżnia trzy rodzaje ochrony: gatunkową, łowiecką            

i rybacką. 

Ochrona gatunkowa w szerszym znaczeniu obejmuje zasadniczo gatunki zwierząt, 

roślin i grzybów rzadkie i zagrożone wyginięciem, ważne ze względów ekologicznych 

bądź użytkowych itp. Gatunki takie podlegają ochronie ścisłej lub częściowej.             

W odniesieniu do dziko występujących roślin należących do gatunków objętych 

ochroną ścisłą oraz częściową obowiązują m.in. zakazy: umyślnego niszczenia, 

zrywania lub uszkodzenia, jak również pozyskiwania lub zbioru, niszczenia ich siedlisk, 

czy też posiadania, zbywania a także oferowania do sprzedaży. Do roślin 

podlegających ochronie gatunkowej zaliczamy m.in.: lilię złotogłów, sasankę otwartą, 
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obuwika pospolitego, wielosiła błękitnego, kosaćca syberyjskiego,  czosnek 

niedźwiedzi, pełnika europejskiego, rzepika szczeciniastego, rosiczkę okrągłolistną       

i malinę moroszkę.  

Wśród ssaków podlegających ścisłej ochronie w Polsce wyróżniamy m.in. takie 

gatunki jak: żubr, kozica, niedźwiedź brunatny, wilk ryś, żbik, świstak tatrzański. 

Spośród ptaków do najbardziej znanych należą kaczki: rożeniec, płaskonos, świstun, 

cyranka, krakwa, ogorzałka, podgorzałka, gągoł i lodówka, oraz gęsi: gęś mała               

i bernikla obrożna.  

 

Do chronionych gatunków rzędu blaszkodziobych (do których zaliczają się 

kaczki i gęsi) należy również łabędź krzykliwy. Inną grupę ptaków chronionych 

stanowią ptaki należące do rzędu siewkowych (m.in. czajka, kszyk, dubelt, batalion). 

Ochronie podlegają również przedstawiciele rzędu szponiastych (tzw. ptaków 

drapieżnych) z orłem przednim, orzełkiem włochatym, rybołowem czy orłem 

bielikiem (dumnie prezentującym się na naszym godle narodowym) oraz sokołem 

wędrownym (który jest symbolem reintrodukcji i ochrony ptaków szponiastych).  
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Wśród ptaków chronionych znajdziemy również przedstawicieli rzędu 

grzebiących (głuszec, cietrzew – kuraki leśne, których zasięg i liczebność na terenie 

Polski w ostatnim 40-leciu wyraźnie spadły), a także innych rzędów: nurów, 

żurawiowych, wróblowatych, dzięciołowych, perkozowych oraz sów z puchaczem         

i innymi gatunkami z tej grupy systematycznej. 

Warto pamiętać, że ochrona ścisła zwierząt polega na całkowitym zaniechaniu 

odziaływania/ingerencji człowieka w funkcjonowanie określonych gatunków – 

populacji. Inaczej niż ochrona częściowa, która polega na ochronie gatunków zwierząt, 

dopuszczając możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników 

tych gatunków. Trzeba jednak pamiętać również, że obok ochrony gatunkowej, 

istnieje również drugi rodzaj ochrony zwierząt – ochrona łowiecka, Jest to aktywna 

forma ochrony zwierząt określanych mianem łownych. Polega ona na prowadzeniu 

gospodarki łowieckiej, zgodnej z zasadami ekologii i uwzględniającej utrzymywanie, 

m.in. zgodnie z pojemnością środowiska przyrodniczego, odpowiednio licznych 

populacji, o odpowiedniej strukturze płciowej i wiekowej, właściwej rozrodczości oraz 

dobrej kondycji zwierząt uznawanych prawnie za gatunki łowne, m.in. przez 

pozyskanie łowieckie w drodze odstrzałów i odłowów. 

 Trzecią formą ochrony zwierząt w Polsce jest ochrona rybacka. Dotyczy ona 

gatunków ryb lub ich zespołów. Regulują ją krajowe i międzynarodowe akty prawne 

oraz lokalne regulaminy np. wędkarskie, polegające na ochronie okresowej, czy też 

określonej wymiarami ciała ryb, bądź też międzynarodowymi ograniczeniami 

dotyczącymi wielkości połowów. W ramach ochrony rybackiej organizuje się 

specjalne programy restytucji ginących i zagrożonych gatunków ryb. Przykładowo        

w Polsce działa program reintrodukcji i odbudowy populacji ryb wędrownych m.in. 

łososia, troci, certy i jesiotra.  

Do ryb podlegających ochronie gatunkowej ścisłej zaliczamy m.in.: jesiotra 

zachodniego, strzeblę błotną, wszystkie gatunki kozowatych i głowacza białopłetwego. 

Zarówno ochrona gatunkowa zwierząt, łowiecka, jak i rybacka regulowane są 



7 

stosownymi przepisami prawa – ustawami i rozporządzeniami oraz 

międzynarodowymi konwencjami, a także dyrektywami UE, z których najbardziej 

znane są: dyrektywa w sprawie ochrony dzikich ptaków  (tzw. dyrektywa ptasia)            

i dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory       

(tzw. dyrektywa siedliskowa). 

Wśród wszystkich zwierząt w Polsce wyróżniamy zwierzęta podlegające 

ochronie gatunkowej, łowieckiej i rybackiej oraz zwierzęta, które są poza głównym 

systemem form i rodzajów ochrony przyrody. Podlegają one jednak ogólnym 

przepisom zawartym w ustawie o ochronie zwierząt i ochronie przyrody. Wśród 98 

gatunków ssaków lądowych występujących w Polsce, tylko 10 nie podlega żadnej 

formie i rodzajowi ochrony, to m.in. mysz polna i leśna oraz szczury.  

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2014 roku ustanowiła ogólnie 

dziesięć form ochrony przyrody – wymienia się w niej parki narodowe, rezerwaty 

przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, 

użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. 

W październiku 2014 roku weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska            

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zasadniczo mowa w nim o dwóch rodzajach 

ochrony: 

– ochronie ścisłej, polegająca na całkowitym zaniechaniu ingerencji człowieka w 

funkcjonowanie populacji i wymagającej tzw. ochrony czynnej – objętych 

zostało 589 gatunków, w tym m.in.: żubr, kozica, wilk, ryś, żbik, niedźwiedź, 

łasica i gronostaj, a także sokół wędrowny, głuszec, cietrzew i przepiórka; 
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– ochronnie częściowej, dopuszczającej możliwość ingerencji, w szczególności 

dokonywania redukcji liczebności populacji – objęto 203 gatunki w tym m.in.: 

wydra, bóbr europejski, ale także kruk, wrona siwa, sroka i kormoran. 

 

Dodatkowo w rozporządzeniu mowa jest o: 

– 2 gatunkach objętych ochroną częściową z możliwością pozyskiwania – należy 

do nich m.in. bóbr europejski; 

– oraz o 30 gatunkach wymagających ustalenia stref ochrony, ostoi, miejsc 

rozrodu lub regularnego przebywania – należą do nich m.in. wilk, ryś                   

i niedźwiedź brunatny, a także głuszec, cietrzew i sokół wędrowny. 

Ochrona gatunkowa nie wyczerpuje rodzajów ochrony zwierząt w Polsce, 

ponieważ m.in. 31 gatunków dziko żyjących zwierząt należy do tzw. zwierząt łownych 

i znajduje się pod jurysdykcją prawa łowieckiego, są to zwierzęta, jak już wspomniano, 

podlegające ochronie łowieckiej. 

Łowiectwo jest w Polsce szczególnym elementem ochrony środowiska i w 

rozumieniu ustawy Prawo łowieckie „oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny)    

i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej”. 
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W takim ujęciu celem łowiectwa jest: 

– ochrona i zachowanie różnorodności oraz gospodarowanie populacjami 

zwierząt łownych; 

– ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy 

warunków bytowania zwierzyny; 

– uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz 

właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy 

zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego; 

– spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, 

kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej. 

Na tle łowiectwa uprawianego w innych krajach Europy i świata, polskie 

łowiectwo wyróżnia się trzema rozwiązaniami systemowymi: po pierwsze zwierzyna 

w stanie wolnym jest własnością skarbu państwa; po drugie gospodarka łowiecka 

prowadzona jest w obwodach łowieckich o powierzchni min. 3000 ha, których granice 

ustalone zostały z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych; i po trzecie 

państwo polskie przekazało prowadzenie łowiectwa wyspecjalizowanej organizacji 

pozarządowej, jaką jest Polski Związek Łowiecki. 

Takie rozwiązanie powoduje, że polski model organizacji łowiectwa jest 

niepowtarzalny i przez wielu uznawany za wyjątkowo efektywny. Umożliwia on 

wdrażanie strategicznych rozwiązań w zakresie zarządzania populacjami zwierząt 

łownych w skali całego kraju za pośrednictwem systemu obwodów łowieckich. Obszar 

terytorialny Polski podzielony został na ponad 5 tys. obwodów łowieckich, dla których 

corocznie sporządzane są roczne plany łowieckie i sprawozdania z realizacji zadań 

gospodarki łowieckiej, co stwarza wyjątkowe możliwości w zakresie monitoringu          

i zarządzania aktywną ochroną przyrody w Polsce. 

Polski Związek Łowiecki posiada osobowość prawną oraz strukturę organizacyjną 

49 okręgów w granicach pokrywających się z poprzednim podziałem 

administracyjnym kraju, zrzesza niemal 120 tys. myśliwych uprawiających łowiectwo 
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w 2550 kołach łowieckich. Organizacja ta w imieniu Państwa realizuje zadania             

w zakresie zarządzania populacjami zwierząt łownych. 

 

Niemal wszystkie zagadnienia prawne związane z gospodarką łowiecką               

i ochroną zwierzyny w Polsce regulowane są ustawą Prawo łowieckie z 1995 roku   

oraz wydawanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. W myśl tej 

ustawy, łowiectwo w Polsce jest istotnym i trwałym elementem ochrony środowiska 

przyrodniczego i oznacza gospodarowanie populacjami zwierząt łownych (tzw. 

zwierzyny) w zgodzie z zasadami ekologii i zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej i rybackiej. 

Ochrona zwierząt łownych polega m.in. na wyznaczaniu dla poszczególnych 

gatunków okresów ochronnych, które zazwyczaj przypadają na czas ich rozrodu            

i odchowu młodych, a także w czasie wzrostu nowego poroża u jeleniowatych. 

Ochrona zwierząt łownych realizowana jest również przez pomoc zapewnianą 

zwierzynie w czasie ciężkich zim (przez dokarmianie, ułatwianie żerowania przy 

wysokiej pokrywie śniegu i niskich temperaturach) oraz w momentach kataklizmów 

(np. w czasie powodzi i pożarów lasu). 

Ochrona zwierząt łownych obejmuje także zadania z zakresu wdrażania 

profilaktyki i ograniczania występowania chorób zakaźnych (tzw. epizootii). Polega    

to przede wszystkim na współdziałaniu ze służbami weterynaryjnymi w zakresie 

monitorowania i zwalczania takich chorób wirusowych jak wścieklizna (zagrażająca 

wszystkim gatunkom ssaków, a przenoszona między innymi przez lisy, jenoty                

i borsuki) czy afrykański pomór świń (rozprzestrzeniany między innymi przez dziki). 
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Ochrona zwierząt łownych to również zwalczanie kłusownictwa i wszelkiego rodzaju 

szkodnictwa łowieckiego oraz zabezpieczanie i poprawa środowiska bytowania 

zwierzyny, dzięki uprawom rolnym i leśnym zakładanym na potrzeby zwierzyny. 

Mówiąc o ochronie zwierząt łownych, nie można pominąć znaczenia programów 

edukacyjnych, które dostarczają nie tylko rzetelną wiedzę na temat znaczenia               

i miejsca zwierzyny w środowisku, ale zapewniają również możliwość osobistego 

zaangażowania w realizację zadań ochronnych. W ten sposób programy te kształtują 

właściwe postawy społeczne względem potrzeb i zagrożeń zwierzyny oraz względem 

całego środowiska naturalnego. 

Wszystkie wspomniane zasady i działania nawiązują do tradycyjnego 

rozumienia łowiectwa, jako formy aktywnej ochrony przyrody, która wśród polskich 

myśliwych i przyrodników funkcjonuje od wieków. Jak wyraził to Walenty Garczyński 

– „łowiectwo w najgłębszym jego ujęciu jest sztuką współżycia z żywą przyrodą            

i umiejętnością brania z jej darów tyle, ile można, nie naruszając zarazem źródeł jej 

bogactwa”.  

 

To wyjątkowo trafna definicja, nie tylko łowiectwa, ale wszystkich aktywnych 

form ochrony przyrody, która znakomicie oddaje istotę racjonalnego działania 

człowieka we wszelkich sferach jego oddziaływania na środowisko naturalne. 

Szczególnym przykładem osiągnięć polskiego systemu ochrony przyrody – 

realizowanego przy udziale myśliwych – jest odbudowa krajowych populacji między 

innymi takich gatunków zwierząt jak żubr, bóbr europejski, sokół wędrowny oraz łoś. 

Sukces restytucji tych gatunków w Polsce jest niezbitym dowodem skuteczności tego 
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sytemu i unikatowej wartości i roli łowiectwa w ochronie środowiska naturalnego         

i utrzymaniu jego bioróżnorodności. 


