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W wielu krajach europejskich, a tak-
że w Stanach Zjednoczonych rodzinne 
wyjazdy na polowania cieszą się dużą 
popularnością. W USA istnieje sporo 
firm, które profesjonalnie zajmują się 
przygotowaniem tego typu ekspedycji, 
zaczynając od skompletowania sprzętu, 
przez zaproponowanie bogatej oferty 
tras, na załatwieniu wszystkich for-
malności kończąc. Uczestnicy takich 
wypraw doskonale wiedzą, że wspólne 
spędzanie czasu w łowisku z najbliż-
szymi daje ogromne korzyści. Od daw-
na wiadomo, że nie ma lepszego sposo-
bu, aby choć na chwilę zwolnić tempo 
współczesnego życia oraz zmniejszyć 
swój stres psychiczny i napięcie, niż 
udać się na łono natury. Cóż jest bo-
wiem bardziej uspokajającego od oglą-
dania wschodu słońca czy wsłuchiwa-
nia się w odgłosy lasu?

Nie powinniśmy również zapominać 
o tym, że tradycja familijnych polowań 
może wprowadzić w tajniki łowiectwa 
i przygotować następną generację my-
śliwych w czasach, w których brak 
świeżego narybku jest problemem do-
tyczącym nie tylko Polski.

Takie wyjazdy mogą mieć dwojaki 
charakter: albo rodzina myśliwego bez-
pośrednio uczestniczy w polowaniach, 
albo korzysta w tym czasie z różnych 
atrakcji turystycznych. W tym drugim 

przypadku wyprawa łowiecka jest od-
bierana przez bliskich nie jako uszczu-
planie domowego budżetu, ale raczej 
jako postępowanie w myśl zasady „dla 
każdego coś miłego”.

w radosnej atmosferze
Jednym z najciekawszych miejsc, dokąd 
można zabrać swoich najbliższych, jest 
Hiszpania i tamtejsze wielkie łowy zbio-
rowe zwane monterią, odbywające się 
od października do połowy lutego. War-
to podkreślić, że Hiszpanie uwielbiają 
polowania, na które przyjeżdżają całymi 
rodzinami, i nikogo nie dziwi widok 
dzieci biegających wśród myśliwych. 
Chodzi bowiem o dobrą zabawę i kulty-

wowanie tradycji. Tamtejsi nemrodzi do-
skonale wiedzą, że dzieci najlepiej uczą 
się zasad obowiązujących w łowisku, 
podpatrując dorosłych, dlatego w tym 
kraju nastolatek z dubeltówką strzelają-
cy zwierzynę drobną to norma. Hiszpań-
scy myśliwi są otwarci i serdeczni, a po-
lowania traktują przede wszystkim jak 
spotkania towarzyskie. W tej pozytyw-
nej atmosferze, w łagodnej, kilkunasto-
stopniowej temperaturze nasza rodzina 
może przyjemnie spędzić czas, będąc – 
co nie jest chyba dla żadnego myśliwego 
bez znaczenia – dodatkowymi uszami 
i oczami na stanowisku podczas pędze-
nia. A to z pewnością przełoży się na 
efekt naszych łowów.

Rodzinne polowania wyjazdowe 
– nowy kierunek łowiectwa

Wielu z nas wychowało się w rodzinach o silnych tradycjach łowieckich, w których zwy-
czaj wspólnych polowań przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Te familijne łowy, bez 

względu na ich ostateczny wynik, na zawsze pozostają w naszej pamięci, bo przecież naj-
ważniejsze jest to, aby mieć możliwość dzielenia się pasją ze swoimi najbliższymi. 

Katarzyna Mazur

Katarzyna Mazur
tel. 602 609 530

www.hunting-poland.eu
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Polowanie w Hiszpanii 
na czerwoną kuropatwę



kibicowanie
Innym proponowanym kierunkiem ro-
dzinnej podróży są Węgry i tamtejsze 
polowania na zające. W tym przypadku 
osoby towarzyszące mają jednak do 
odegrania trochę trudniejszą rolę niż na 
hiszpańskiej monterii. Oczywiście mogą 
one pozostać w hotelu i wypoczywać na 
jednym z licznych basenów termalnych, 
ale ci wytrwalsi członkowie rodziny, 
chcący z bliska poznać trudy polowania, 
mają okazję osobiście uczestniczyć 
w wyprawie w łowisko.

Łowy odbywają się w niezwykle wi-
dowiskowej, jesiennej scenerii. Tempe-
ratura na Węgrzech o tej porze roku za-
zwyczaj bywa bardzo przyjemna. Myśli-
wi wraz z naganiaczami i osobami 
towarzyszącymi ustawiają się w kształt 
litery U i cały czas przesuwają się do 
przodu. Wszyscy maszerują w jednym 
tempie i bacznie wypatrują zrywają-
cych się zajęcy. Ileż jest śmiechu i rado-
ści, dopingujących okrzyków i pozytyw-
nych emocji! Rodziny szybko zaczynają 
czuć ducha łowieckiej i męskiej rywali-
zacji o to, kto pozyska więcej kotów. To 
polowanie, podobnie jak monteria, daje 
osobom towarzyszącym możliwość 
przebywania cały czas z myśliwymi, 
i kibicowania swoim bliskim.

obok myśliwego
Sprawa jest nieco bardziej skompliko-
wana w przypadku polowań indywidu-
alnych, bo rodziny muszą oczekiwać na 
powrót swoich bliskich z łowiska w ho-

telu lub kwaterze myśliwskiej. Istotne 
znaczenie mają więc warunki pobytowe. 
Spośród wszystkich znanych mi miejsc 
przyjaznych dla rodzin nemroda polują-
cego indywidualnie na uwagę zasługują 
dwa. Pierwsze to wiosenne i jesienne 
łowy na niedźwiedzie w Chorwacji, 
a drugie to polowanie na niezwykle 
rzadkie dzikie kozy kri-kri w Grecji.

Chorwacja – jeden z najpopularniej-
szych w ostatnich latach kierunek za-
granicznych wakacyjnych wyjazdów – 
może się sprawdzić jako kraj, gdzie 
można zarówno polować, jak i wypo-
czywać z rodziną. I choć najbliżsi bez-
pośrednio nie uczestniczą w łowach, to 
na pewno nie będą się nudzić. Tutejsza 
piękna i różnorodna przyroda, krysta-
licznie czyste rzeki oraz wysokie góry 
sprawiają, że Chorwacja jest idealnym 
miejscem dla każdego wielbiciela przy-
gód, sportu i natury. 

Z kolei Grecja ze wspaniałą tempe-
raturą w listopadzie i grudniu, a więc 
okresie, w którym można pozyskać 
wspomniany wyżej jeden z najrzad-
szych na świecie endemicznych gatun-
ków kozy, daje możliwość wypoczynku 
na południowym cyplu Półwyspu Pelo-
poneskiego w okolicach Kalamaty.

Nie zapominajmy również o polo-
waniach w Afryce. Coraz więcej farm, 
szczególnie w RPA i Namibii, propo-
nuje bardzo dobre warunki pobytowe 
i nasi najbliżsi mogą przyjemnie spę-
dzać czas, gdy my polujemy. W trakcie 
takiego wyjazdu warto zorganizować  
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Grecki myśliwy 
polujący z synem  

na bażanty
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wycieczkę objazdową dla całej rodzi-
ny. W RPA najciekawsza jest trasa od 
Kapsztadu przez Port Elizabeth, Dur-
ban do Johannesburga, a w Namibii nie 
wolno ominąć atrakcji Parku Narodo-
wego Etoszy lub kanionu Fish River.

turystyka z polowaniem w tle
Wszystko wskazuje na to, że w Polsce, 
podobnie jak na zachodzie Europy 
i w USA, systematycznie będzie wzra-
stać zainteresowanie polowaniami za-
granicznymi połączonymi z wyjazdami 
turystycznymi dla myśliwych i ich ro-
dzin. Niewątpliwie ciekawą propozycją 
jest wyprawa na Węgry, obejmująca 
wyjście w łowisko oraz zwiedzanie Bu-
dapesztu i jego okolic, rejs statkiem po 

Dunaju i zabawę do białego rana przy 
dźwiękach orkiestry cygańskiej. Z kolei 
w Hiszpanii polowanie na koziorożce 
Beceite ibex da się pogodzić ze zwie-
dzaniem Barcelony, a na koziorożce 
Gredos ibex – ze zwiedzaniem Madry-
tu i Toledo, ale najciekawszy program 
można zorganizować, polując na połu-
dniu tego kraju na koziorożce Ronda 
ibex, Sierra Nevada ibex i arui grzywia-
stą (zwaną po angielsku Barbary sheep). 
Okolice wiecznie zielonej Malagi, Se-
willi, Grenady czy trochę dalej wysu-
niętej na północ Kordoby to kraina 
pełna niezwykłych zabytków, zapie-
rających dech w piersiach widoków 
i wspaniałej, różnorodnej hiszpańskiej 
kuchni. Nie od dziś zresztą wiadomo, 

że Hiszpania jest doskonałym miej-
scem na spędzanie wolnego czasu nie 
tylko na plażach Costa Brava.

Trzeba zaznaczyć, że w wielu krajach 
sezon łowiecki często pokrywa się 
z terminem ferii zimowych i przerwy 
wakacyjnej w szkołach, a więc nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby zgrabnie zsyn-
chronizować urlop dla całej rodziny 
z polowaniem.

korzyści z wyjazdu
Trudno wymienić w jednym tekście 
wszystkie dostępne propozycje wy-
jazdów połączonych z polowaniem. 
Większość z nich jest bowiem dopa-
sowywana do oczekiwań konkretnego 
klienta. Warto jednak wyraźnie pod-
kreślić płynące z nich korzyści. Oczy-
wiście oprócz możliwości pozyskania 
nowych, ciekawych trofeów stanowią 
one okazję do poznania prawdziwego 
oblicza danego kraju, z dala od miejsc 
atrakcyjnie wyeksponowanych spe-
cjalnie dla turystów, zapewniają ogrom 
wrażeń, doznań i obserwacji oraz – co 
niezwykle ważne dla każdego myśli-
wego – dają szansę na zetknięcie się 
z inną kulturą łowiecką. Dlatego pla-
nując swój kalendarz na nowy sezon 
łowiecki, pamiętajmy o wygospoda-
rowaniu czasu, który spędzimy razem 
z rodziną. l

kilka porad praktycznych 
z Polowanie i program turystyczny staraj się zaplanować jak najwcześniej. 
Dzięki temu będziesz mieć czas na zorganizowanie wszystkiego tak, by wy-
jazd spełniał oczekiwania zarówno twoje, jak i twojej rodziny.
z Bilety lotnicze kupuj z dużym wyprzedzeniem i najlepiej w wyspecjalizowa-
nym biurze turystycznym z kasami lotniczymi. Ich pracownicy będą ci służyć 
pomocą, w razie gdyby w trakcie podróży zaszły jakieś zmiany lub nastąpiły 
niedogodności.
z W przypadku gdy planujesz zabrać ze sobą broń na polowanie, pamiętaj, 
aby załatwić wcześniej wszystkie formalności związane z jej przewozem 
(Europejska Karta Broni Palnej na polowanie w UE lub pozwolenie na wywóz 
broni poza RP uzyskane na policji w przypadku polowania poza granicami UE).

Łowy na zające na Węgrzech
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