
W´gry – kraina
∏owieckiej obfitoÊci 

W´gry to kraj, w którym rozleg∏e, obfite
w zwierzyn´, nieska˝one cywilizacjà
i niezwykle malownicze tereny wyst´pu-
jà praktycznie w ka˝dym regionie, a po-
lowanie staje si´ coraz popularniejszà
formà wypoczynku. Olbrzymie bogactwo
zwierzyny w ca∏ych W´grzech daje oka-
zj´ do prze˝ycia niezapomnianych przy-
gód ∏owieckich zarówno doÊwiadczo-
nym, jak i poczàtkujàcym myÊliwym.

Warto wspomnieç, ˝e historia polowaƒ
na W´grzech si´ga czasów cesarstwa rzym-
skiego. Panonia, czyli obszar lezàcy na pra-
wym brzegu Dunaju – co geograficznie od-
powiada dzisiejszym W´grom i wschodniej
Austrii oraz S∏owenii – by∏a wówczas dla
Rzymian wa˝nym terenem zaopatrywania
si´ w po˝ywienie; równie˝ przodkowie dzi-
siejszych W´grów, którzy osiedlili si´ w Ko-
tlinie Karpackiej, znajdowali tam ˝ywnoÊç
i warunki do przetrwania.

Dzisiaj na W´grzech myÊliwy mo˝e
przez ca∏y rok uczestniczyç w ciekawych
polowaniach, co zapewniajà nie tylko dzie-
wicza przyroda i Êwiatowej klasy trofea,
ale tak˝e wysoka jakoÊç organizacji polo-
waƒ, znakomita kuchnia, doskona∏a baza
noclegowa oraz przyjaêni, serdeczni lu-
dzie. Polscy myÊliwi sà tu szczególnie mile
widziani, a przys∏owie „Polak, W´gier dwa
bratanki, i do bitki, i do szklanki”, podkre-
Êla d∏ugoletnià przyjaêƒ polsko-w´gierskà. 

w´gierski model ∏owiectwa
W´gry majà powierzchni´ 93 000 km2,
z czego 15 700 km2 stanowià lasy, a ob-
szarów ∏owieckich jest 89 000 km2, co
daje 86 proc. ca∏kowitej powierzchni kra-
ju. Liczba mieszkaƒców wynosi 9 mln;
myÊliwi to oko∏o 50 000 osób, czyli 0,5
proc. spo∏eczeƒstwa (jeden polujàcy na
180 mieszkaƒców; statystycznie na ka˝-
dego myÊliwego przypada 146 ha po-

wierzchni). Kobiety stanowià 1,2 proc.
myÊliwych. WÊród w´gierskich ∏owców
osoby poni˝ej 30. roku ˝ycia sà jednà
z najmniejszych grup wiekowych (11,3
proc.), nast´pny przedzia∏ – najliczniej-
szy – to 30–50 lat (51,1 proc.), dalej pla-
sujà si´ myÊliwi w wieku 51–70 lat (34,1
proc.), a najmniej licznà grup´ stanowià
osoby powy˝ej 70. roku ˝ycia (3,5 proc.).

Wszyscy w´gierscy myÊliwi sà skupieni
w Orszagos Magyar Vadaszati Vedegylet,
czyli Krajowym W´gierskim Zwiàzku ¸o-
wieckim, który liczy obecnie 1115 klubów
∏owieckich, z czego 715 klubów posiada
w∏asne obwody ∏owieckie. Wi´kszoÊç
z owych 715 klubów wybiera lokalne sto-
warzyszenia, z których typowani sà repre-
zentanci do stowarzyszenia krajowego.

Osoba pragnàca zostaç myÊliwym mu-
si zdaç przed komisjà paƒstwowy egza-
min z teorii i praktyki ∏owiectwa.

Gospodarka ∏owiecka prowadzona jest
na podstawie 10-letnich planów hodow-
lanych, sporzàdzanych przez Komitet
¸owiecki, dzia∏ajàcy przy Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego. Pla-
ny te sà wprowadzane w ˝ycie przez kra-
jowy zwiàzek ∏owiecki.

Najpopularniejszym magazynem o te-
matyce myÊliwskiej jest „Nimrod”.

Podczas pobytu w Budapeszcie warto
odwiedziç dwa muzea z ekspozycjami ∏o-
wieckimi: Matra Muzeum oraz Mezogaz-
dasagi Muzeum (Muzeum Rolnictwa).

zwierzyna
W bezpoÊredniej bliskoÊci stolicy W´gier
le˝y obszar Pills, obfitujàcy w jelenie, da-
niele i muflony. Wspania∏e trofea dzików
i jeleni mo˝na zdobyç, polujàc na wzgó-
rzach Borzsony oraz w okolicach Godol-
lo; w Êrodkowym Zadunaju wyst´pujà
du˝e iloÊci jeleni. Równie˝ okolice Zala

oraz ca∏e Zadunaje Zachodnie to tereny
wyst´powania grubego zwierza, przede
wszystkim jeleni i dzików.

Âwietne tereny ∏owieckie znajdujà si´
tak˝e na wzgórzach Bakony, gdzie w bu-
kowych, d´bowych i sosnowych lasach
bytuje mnóstwo zwierzyny, a region
Martonvasar jest jednym z najbogat-
szych europejskich ∏owisk koz∏ów. Na
wzgórzach otaczajàcych miasto Keszthe-
ly wyst´pujà muflony.

Na Wielkiej Nizinie W´gierskiej domi-
nujà jelenie i sarny, a w rejonie Geresce
– dziki. Lasy Zselic, Belso-Somogy i Ge-
menc Zadunaju Po∏udniowego zamiesz-
kujà kapitalne jelenie. Ka˝dego roku pada
tu kilka sztuk o z∏otomedalowych trofe-
ach – co Êwiadczy o jakoÊci tutejszych ∏o-
wisk. Okolice Gyuli, czyli po∏udniowa
cz´Êç Wielkiej Niziny W´gierskiej, to Êwiet-
ne tereny ∏owieckie, na których wyst´pujà
dziki i sarny. Z kolei na terenach górskich
na pó∏nocy kraju bytujà dziki.

¸owiectwo na W´grzech ma wielowiekowe tradycje, 
a w´gierskie ∏owiska przyciàgajà myÊliwych z Europy

Zachodniej, szczególnie silnie w ostatnich latach.

KATARZYNA MAZUR
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Nale˝y bardzo wyraênie podkreÊliç, ˝e
W´gry s∏ynà nie tylko z ∏owów na zwie-
rzyn´ grubà, ale równie˝ drobnà. Na ba-
˝anty poluje si´ w rejonie Fejer, a na s∏on-
k´ – w okolicach Vertes. Zainteresowani
polowaniami na ptactwo koniecznie po-
winni te˝ odwiedziç Hansag i podmok∏e
tereny Wielkiej Niziny W´gierskiej. Na
pó∏nocy kraju organizuje si´ polowania
na s∏onki i kaczki. Z kolei na po∏udniu
wyst´pujà zajàce i ba˝anty.

Zasadniczo okresy polowaƒ na W´-
grzech, szczególnie te dotyczàce zwierzy-
ny drobnej, trwajà d∏u˝ej ni˝ u nas. Na
zajàce wolno polowaç od 1 paêdziernika
do 20 stycznia, na dzikie g´si – od 1 paê-
dziernika do 31 stycznia, a na króliki –
od 1 wrzeÊnia do 31 stycznia. Na ba˝an-
ty poluje si´ krócej ni˝ u nas, bo tylko
od 1 paêdziernika do 31 stycznia, nato-
miast sezon polowaƒ na koz∏y rozpoczy-
na si´ du˝o wczeÊniej, bo ju˝ 15 kwiet-
nia, i trwa do koƒca wrzeÊnia.

królestwo zajàca
W´gry sà uznawane za jedno z najlep-
szych „zaj´czych” miejsc w Europie. Co
roku w wyniku odstrza∏u i od∏owów po-
zyskuje si´ tu oko∏o 120 000 zaj´cy,
a populacja tego gatunku szacowana jest
na oko∏o 500 000 sztuk. Najnowsze da-
ne statystyczne (przedstawione w tabeli)
wyraênie wskazujà, ˝e najwi´cej zaj´cy
pozyskuje si´ na Wielkiej Nizinie W´gier-
skiej i na po∏udniu kraju.

Organizacja polowania na zajàce ró˝ni
si´ od tej, do której przyzwyczajeni sà
polscy myÊliwi. Takie ∏owy wymagajà re-
fleksu i dobrej kondycji, szczególnie je˝e-
li ziemia jest ju˝ zaorana. MyÊliwi na
przemian z naganiaczami ustawieni sà
w linii o kszta∏cie litery U, najcz´Êciej za-
mkni´tej u góry przez dwóch myÊliwych.
Ta linia, utrzymywana w szyku przez
prowadzàcego polowanie, przesuwa si´
ca∏y czas do przodu, a rwàce si´ z bli-
skiej odleg∏oÊci zajàce stanowià ∏atwy

cel dla myÊliwych. Podczas takiego polo-
wania prowadzàcy i naganiacze wyko-
rzystujà wy˝∏y w´gierskie.

Polski myÊliwy musi przestawiç si´ na
inny ni˝ u nas przebieg ∏owów, ale wi-
dok podrywajàcych si´ spod nóg zaj´cy
w doprawdy imponujàcej liczbie rekom-
pensuje wszelkie niedogodnoÊci. Polo-
wanie rozpoczyna si´ oko∏o 9 rano i trwa
do 15.00 lub 15.30. Zawsze koƒczy si´
uroczystym pokotem, toastem wznoszo-
nym w´gierskà palinkà i imprezà w kwa-
terze myÊliwskiej, gdzie na stole królujà
baranina i w´gierski gulasz.

Najlepszy sezon na zajàce trwa od
koƒca paêdziernika do poczàtku grud-
nia. W polowaniu powinno braç udzia∏
przynajmniej 15 myÊliwych i tyle samo
naganiaczy, ale najlepsze rezultaty osià-
ga si´ w 20–30 ∏owców. Wyniki sà na-
prawd´ imponujàce, np. podczas jednego
dnia polowania w zaprzyjaênionym 
klubie ∏owieckim Roszke w okolicach ‡
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Szegedu pad∏o 158 zaj´cy na 104 myÊli-
wych, a król polowania strzeli∏ 22 zajà-
ce. Wielka szkoda, ˝e takich wyników
nie mo˝na ju˝ osiàgnàç w ˝adnym z na-
szych kó∏.

Trzeba przyznaç, ˝e w´gierscy myÊliwi
dbajà o stabilnà liczebnoÊç populacji za-
j´cy i starajà si´ wyeliminowaç wszystko,
co mo˝e stanowiç dla niej zagro˝enie.
W staraniach tych pomocna jest sama
przyroda, poniewa˝ zajàc na w´gierskich
polach znajduje wszystko, co lubi i co 
pozwala mu przetrwaç w ci´˝kich warun-
kach. Niema∏à rol´ odgrywajà równie˝
lekkie w´gierskie zimy (temperatury
w tym okresie wahajà si´ od +10°C
do –3°C). Szczególnie licznie zajàce wy-
st´pujà w po∏udniowych rejonach W´gier
– na obrze˝ach wsi, na miedzach, ma∏ych
polach i uprawach kapusty. Najwi´kszym
przysmakiem w´gierskich zaj´cy sà arbu-
zy, poniewa˝ stanowià dla nich êród∏o
wody, gdy na polach panuje susza. 

OczywiÊcie istnieje równie˝ wiele za-
gro˝eƒ. Jednym z najwi´kszych jest mo-
nokultura upraw, powodujàca kurczenie
si´ obszarów, na których zajàc mo˝e spo-
kojnie bytowaç. Inne ujemne czynniki to
mechanizacja i nawozy sztuczne wyko-
rzystywane w rolnictwie. Z pokolenia na

pokolenie bowiem zajàce ˝yjà w tym sa-
mym miejscu i nie zmieniajà go, nawet
gdy warunki ich ˝ycia znacznie si´ po-
garszajà. Du˝ym problemem sà równie˝
nowoczesne metody zbierania plonów

z pól, poniewa˝ po zbiorach zajàc nie ma
gdzie si´ schowaç ani czego jeÊç.

Z roku na rok w´gierskie ko∏a ∏owieckie
starajà si´ ograniczyç od∏owy zaj´cy. Sta-
nowià one bowiem wi´ksze zagro˝enie dla
populacji ni˝ polowania, gdy˝ odbywajà
si´ pod koniec grudnia, a wtedy najcz´-
Êciej – z powodu lekkich zim – samice sà
w cià˝y (trwa ona 42–44 dni), tak ˝e m∏o-
de rodzà si´ ju˝ w styczniu. (Warto dodaç,
˝e samica w ciàgu roku rzuca przewa˝nie
trzy mioty, w ka˝dym po 2–5 m∏odych). 

niezb´dnik myÊliwego 
zagranicznego
Obcokrajowcy, którzy chcà polowaç na
W´grzech, muszà posiadaç pozwolenie
na wykonywanie polowania, wydane
przez zapraszajàcy myÊliwego klub ∏o-
wiecki (pozwolenie jest wa˝ne miesiàc
od daty wystawienia), a tak˝e kontrakt
lub zaproszenie od w´gierskiego stowa-
rzyszenia. Ponadto muszà mieç ze sobà
europejskà kart´ broni, która uprawnia
do wwiezienia broni na teren W´gier. 8

MyÊliwych zainteresowanych polowaniami
na W´grzech, a szczególnie zbiorówkami na
zajàce na po∏udniu W´gier, prosimy o kontakt
z autorkà artyku∏u, tel. 602 609 530
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Pozyskanie zaj´cy na W´grzech 

Regiony Od∏ów Odstrza∏
(szt.) (szt.)

Baranya 0 155

Bacs-Kiskun 880 11 563

Bekes 9331 11 258

Borsod-Abauj-Zemplen 573 2490

Csongrad 7542 4620

Fejer 0 1334

Gyor-Moson-Sopron 362 10 579

Hajdu-Bihar 532 4411

Heves 942 5415

Komarom-Esztergom 0 277

Nograd 0 208

Pest 12 7485

Somogy 0 278

Szabolcs-Szatmar-Bereg 362 6727

Jasz-Nagykun-Szolnok 10 947 15 729

Tolna 0 1836

Vas 0 692

Veszprem 0 613

Zala 0 42
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