
metody polowaƒ
W Polsce niegdyÊ cz´ste by∏o polowanie
w kot∏y. Jego uczestnicy ustawiali si´
w du˝e ko∏o i poruszali si´ do wewnàtrz.
Strzelano zajàce znajdujàce si´ zarówno
na zewnàtrz, jak i wewnàtrz ko∏a, a gdy
robi∏o si´ ono zbyt ma∏e, myÊliwi zatrzy-
mywali si´ i tylko naganka, idàc do Êrod-
ka ko∏a, wyp∏asza∏a szaraki. Obecnie taka
metoda ∏owów jest jednak zabroniona. 

Polski regulamin dopuszcza tylko jeden
rodzaj polowania na zajàce, a mianowicie
∏owy zbiorowe przy udziale minimum
szeÊciu myÊliwych. Zabronione sà zatem
indywidualne polowania na ten gatunek,
do dzisiaj praktykowane powszechnie
w wielu krajach europejskich, szczególnie
w Grecji i we W∏oszech. 

WÊród licznych metod najwi´ksze i naj-
bardziej malownicze odzwierciedlenie
w literaturze i sztuce majà polowania
z psami goƒczymi. Najlepszym okresem
na to polowanie jest póêna jesieƒ lub
wczesna zima, zaraz po pierwszych Ênie-
gach, gdy ziemia nie jest jeszcze bardzo
zamarzni´ta, co mog∏oby powodowaç
u psów kontuzje nóg. MyÊliwi wychodzà
wczeÊnie rano, tak aby czworonogom ∏a-
two by∏o wyczuç tropy. Goniony przez psy
zajàc wykonuje p´tle, utrzymujàc sta∏y dy-
stans, a˝ w koƒcu trafia na lini´ strza∏u
zaczajonego na stanowisku ∏owcy. To po-
lowanie wymaga cierpliwoÊci, ale dostar-
cza myÊliwemu sporej dawki adrenaliny,
a tak˝e daje mo˝liwoÊç obserwacji pracy
psów i zachowania zwierzyny w terenie. 

Innym ciekawym sposobem sà ∏owy
po tropie po ponowie. Polowanie to ma
sens, je˝eli opady Êniegu koƒczà si´
przed wyjÊciem zwierzàt na ˝erowanie
lub zaskakujà je podczas tej czynnoÊci.
Wówczas trop jest dobrze widoczny na
Êniegu i odpoczywajàcy szarak najcz´-
Êciej dopuszcza ∏owc´ na odleg∏oÊç sku-
tecznego strza∏u Êrutem. Upolowane
w ten sposób zajàce sà potwierdzeniem
refleksu myÊliwego, a same ∏owy dobrà
szko∏à tropienia tak˝e innej zwierzyny. 

Du˝o ∏atwiejsze, ale nie mniej ciekawe
jest naganianie zaj´cy na jednego myÊli-
wego, ustawionego na przesmykach,
przez 2–3 naganiaczy. Takie polowania
odbywajà si´ wczesnà zimà, gdy ziemia
jest ju˝ zamro˝ona, a nie le˝y jeszcze
gruba warstwa Êniegu, póênym wieczo-
rem lub w nocy. Nie wymagajà od naga-
niaczy g∏oÊnego zachowania – wystar-
czy, ˝e lekko postukujà kijkami w zamar-
zni´tà ziemi´, a ta przenosi te dêwi´ki
na du˝e odleg∏oÊci. S∏yszàc to, zwierz´ta
próbujà przedostaç si´ w spokojniejsze
rejony, a po drodze napotykajà myÊliwe-
go. Podczas tego polowania bardziej cho-
dzi o to, aby zajàce ruszy∏y si´ z miejsca,
ni˝ zosta∏y nagonione na ∏owc´. 

Ze wszystkich sposobów polowaƒ in-
dywidualnych na zajàce niewàtpliwie
najprostsze sà ∏owy na pomyka oraz
z zasiadki. Ta pierwsza metoda, polega-
jàca na przemierzaniu ∏owiska i strzela-
niu do podrywajàcych si´ osobników,
najlepsze efekty daje jesienià, gdy nie ma
jeszcze Êniegu, i zale˝y przede wszystkim
od warunków pogodowych oraz umiej´t-
noÊci odnajdywania zaj´czych kotlin.
Z kolei polowanie z zasiadki polega na
oczekiwaniu na zwierz´ta w miejscu ich
˝erowania lub na trasach wiodàcych do
tych miejsc. 

Niezale˝nie jednak od metody ∏owów
najwa˝niejszà rzeczà stanowiàcà o efek-

Na zajàce na W´gry
Polowania na zajàce w Polsce majà wielowiekowà tradycj´ i przez lata nale˝a∏y do sta∏ych
punktów myÊliwskiego kalendarza. Obecnie odbywajà si´ jednak coraz rzadziej, a szaraki
nieub∏aganie znikajà z naszego krajobrazu. W tej sytuacji warto rozwa˝yç polowanie na

W´grzech, gdzie zaj´cze ∏owy sà nadal powszechnie praktykowane. 
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tach polowania jest liczebnoÊç zaj´cy.
W tym miejscu nale˝y przypomnieç, ˝e
jeszcze w latach 70. XX wieku populacja
tych zwierzàt w Polsce wynosi∏a pra-
wie 3,2 mln, na poczàtku lat 90. XX wie-
ku by∏o ich ponad 1,1 mln, a obecnie
mamy zaledwie oko∏o 0,5 miliona. Nasu-
wa si´ wi´c pytanie, czy powinniÊmy za-
pomnieç o polowaniach na szaraki…

populacja w´gierska
Miejscem, w którym mo˝na jeszcze z po-
wodzeniem zapolowaç zbiorowo na 
zajàce, sà W´gry. W´grzy wczeÊnie do-
strzegli zagro˝enia mogàce spowodowaç
zmniejszenie populacji tych zwierzàt.
Na Nizinie W´gierskiej przewa˝a wielo-
hektarowa gospodarka z widocznymi
zmianami w strukturze krajobrazu rol-
niczego, polegajàca na zwi´kszeniu are-
a∏u upraw monokulturowych, dlatego
wÊród kó∏ ∏owieckich na po∏udniu W´-
gier powszechna jest zasada zak∏adania
remiz Êródpolnych. Dzi´ki temu stwarza
si´ bardzo korzystne warunki ˝erowe
i os∏onowe nie tylko dla zaj´cy, ale te˝
ba˝antów, których jest tu du˝o. 

W´grzy zwracajà równie˝ uwag´ na
piel´gnacj´ cieków wodnych, obsadzajàc
ich brzegi krzewami w celu tworzenia
korzystnych warunków bytowania zwie-
rzyny. W przypadku tamtejszych warun-
ków pogodowych jest to bardzo istotne,
poniewa˝ wiadomo, ˝e zajàce znacznie
lepiej znoszà mroêne zimy ni˝ upalne
miesiàce letnie, kiedy brakuje im wody. 

Wa˝nym elementem ochrony populacji
zajàca jest te˝ eliminacja drapie˝ników,
przede wszystkim lisów. Mog´ powie-
dzieç, ˝e przez trzy lata polowaƒ na W´-
grzech nie spotka∏am ˝adnego przedsta-
wiciela tego gatunku, a znajomi myÊliwi
z K¸ „Roszke” ko∏o Szegedu podkreÊlali,
˝e to w∏aÊnie usuwanie lisów z ∏owisk
jest podstawà dobrych stanów zaj´cy. 

zapolowaç na W´grzech
Okres polowaƒ na zajàce trwa na W´-
grzech od 1 paêdziernika do 20 stycznia,
ale najlepszy czas to paêdziernik i sam
poczàtek listopada, poniewa˝ wtedy zie-
mia po ˝niwach nie jest jeszcze zaorana,
co przy w´gierskim sposobie ∏owów od-
grywa istotnà rol´. 

MyÊliwi na przemian z naganiaczami
ustawieni sà najcz´Êciej w szyku w kszta∏-
cie litery U lub poruszajà si´ w linii pro-
stej, zamkni´tej po bokach. Czo∏o takiego
p´dzenia obstawione jest zawsze przez
przynajmniej dwóch ∏owców. Prowadzà-
cy zwracajà szczególnà uwag´ na to, aby

linia myÊliwych posuwa∏a si´ regularnie
i nikt nie wyrywa∏ si´ do przodu lub nie
pozostawa∏ w tyle, poniewa˝ taki porzà-
dek zwi´ksza efektywnoÊç polowania.
Nieraz zdarza∏o si´ nam, ˝e odwracajàc
g∏owy, dostrzegaliÊmy uciekajàce zajàce,
obok których wczeÊniej nieÊwiadomie
przechodziliÊmy, a podrywa∏y si´ dopiero
za naszymi plecami. Najlepiej widzà to
osoby, które zamykajà od góry p´dzenie
i jak widzowie w teatrze obserwujà kole-
gów oraz czmychajàcà zwierzyn´. 

W´grzy ho∏dujà zasadzie, ˝e im wi´cej
myÊliwych, tym lepsze polowanie i wi´-
cej zaj´cy na pokocie. W myÊl tej regu∏y
zdarza∏o mi si´ uczestniczyç w ∏owach
na 30–40 osób, ale mo˝na te˝ je zorgani-
zowaç ju˝ przy grupie oÊmiu myÊliwych.
Sà to najcz´Êciej polowania trzydniowe,
z czterema noclegami w dobrym hotelu.
Rozpoczynajà si´ rano – odprawà pro-
wadzonà przez ∏owczego ko∏a lub osob´
odpowiedzialnà za polowanie – i trwajà
do godz. 16 (z przerwà na obiad). W cià-
gu dnia w zale˝noÊci od terenu jest mini-
mum 10–12 p´dzeƒ, a transport w ∏owi-
sku odbywa si´ miejscowà „bonanzà”.

Prowadzàcy i naganiacze wykorzystujà
wy˝∏y w´gierskie, najcz´Êciej krótkow∏o-
se, które Êwietnie sprawdzajà si´ przy
polowaniach na zajàce, sà poj´tne oraz
∏atwe do prowadzenia, a przy tym nie-
zwykle wytrzyma∏e i odporne. 

Efekty ∏owów rekompensujà myÊli-
wym ca∏odzienne trudy, przy kolacji nie
ma koƒca opowieÊciom oraz wspomnie-
niom. Wszystkich mi∏o zaskakujà w´-
gierska goÊcinnoÊç i serdeczne przyj´cie,
z którymi mo˝na si´ spotkaç na ka˝dym
kroku, a tak˝e doskona∏e relacje mi´dzy
myÊliwymi a miejscowà ludnoÊcià, w pe∏-
ni akceptujàcà polowania. 

Aby zapolowaç na W´grzech, nale˝y
mieç Europejskà Kart´ Broni, na podsta-
wie której mo˝na wwieêç broƒ na teren
tego kraju, oraz w´gierskie pozwolenie
na wykonywanie polowania, które wyra-
bia ko∏o ∏owieckie – organizator ∏owów
po przekazaniu przez biuro polowaƒ
wszystkich potrzebnych danych. 

Rozpoczyna si´ kolejny sezon na zajà-
ce, mo˝e warto wi´c wybraç si´ na W´gry,
by prze˝yç ∏owieckà przygod´ i sprawdziç
swoje myÊliwskie umiej´tnoÊci. 8
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