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najwyższym z odnotowanych w powo-
jennej Polsce. Z dowodów tych wynika 
również, że szkody wyrządzane przez 
łosie na obszarach, gdzie zagęszczenie 
łosia jest większe niż 5 os./100 ha po-
wierzchni leśnej i bagiennej (w tym na 
terenie nadleśnictwa (...), w obrębie któ-
rego leży nieruchomość powoda, na któ-
rej znajdowały się zniszczone uprawy) 
przekraczają akceptowalny gospodarczo 
i społecznie pułap – przynajmniej od roku 
2008. (Sprawozdanie końcowe z analizy 
kształtowania się populacji łosia w Polsce 
w ostatnim dwudziestoleciu oraz okre-
ślenia kierunków gospodarowania tą 
populacją z roku 2005 zakładało znie-
sienie moratorium we wrześniu 2008 r.). 

Od tego wyroku Minister Środowiska 
odwołał się do Sądu Okręgowego w Su-
wałkach, podając aż 22 punkty określa-
jące naruszenia poszczególnych przepi-
sów. Suwalski sąd odrzucił jednak tę 
apelację w całości 2 kwietnia 2014 r.

Minęły kolejne dwa lata trwania 
procesu i uchylania się Ministra Środo-
wiska od odpowiedzialności. W trakcie 
postępowania apelacyjnego powoła-
ny został dodatkowy biegły sądowy  
prof. Andrzej Tomek z Wydziału Leśne-
go Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
Oto jedna z jego opinii, na której m.in. 
oparł się Sąd Okręgowy w Suwałkach:

Biegły sądowy przyjął, że z punktu wi-
dzenia ochrony przyrody od połowy  
XX wieku nie zachodziła potrzeba ochrony 
gatunkowej łosia ani w Polsce ani w rejo-
nie Suwalszczyzny. Biegły skłonił się do 
stwierdzenia, że populacja nie powinna 
ulegać zwiększeniu w rejonie Doliny Bie-
brzańskiej od 2000 roku, w rejonie Suwal-
szczyzny prawdopodobnie od 2007 roku.

W opinii biegłego, w rejonie północno-
-wschodniej Polski moratorium powinno 
być zniesione jeszcze przed wystąpieniem 
dokuczliwych (istotnych) szkód w gospo-
darce leśnej, a więc przed 2007 rokiem. Je-
śli odstrzał łosi byłby dokonywany przez 
myśliwych w ramach racjonalnie sporzą-
dzanego (zgodnie z zasadami ekologii 
zwierząt) i zatwierdzonego planu łowiec-
kiego (zgodnie z obowiązującymi obecnie 
przepisami), to szkody uległyby radykal-
nemu obniżeniu, a być może całkowitemu 
ich wyeliminowaniu. Możliwe jest bowiem 
utrzymanie stabilnej populacji łosia bez 
ryzyka występowania istotnych szkód go-
spodarczych w ramach świadomego i ra-
cjonalnego prowadzenia gospodarki ło-
wieckiej opartej na podstawach ekologii. 
Jeśli natomiast byłby wykonywany odstrzał 
łosi redukcyjny lub interwencyjny (jak to 
ma miejsce w przypadku niektórych chro-
nionych zwierząt, gdzie odstrzały nie są 
realizowane według zasad gospodarki ło-
wieckiej, lecz zgodnie z zezwoleniem kon-
serwatora przyrody), to nastąpi doraźne 
zmniejszenie szkód (w danym roku) oraz 
w procencie zależnym od nasilenia takiego 
pozyskania.

(…)
Podobnie jak Sąd Rejonowy, Sąd Okrę-

gowy przyjął, że brak regulacji populacji 
łosi od kilku lat wpłynął na powstanie 
szkód. Rozrost populacji tego zwierzęcia 
spowodował powstawanie szkód nie tyl-
ko na obszarach rolnych, ale również na 
terenach leśnych, w konsekwencji zmu-
szając rolników i właścicieli gruntów le-
śnych do ponoszenia strat w zakresie 
utraty drzewostanu oraz ponoszenia do-
datkowych kosztów. Uzupełniająca opi-
nia biegłego Andrzeja Tomka pozwoliła 

na potwierdzenie słuszności ocen i usta-
leń faktycznych Sądu I instancji.

finał
Jan Pryczkowski otrzymał już zasądzone 
odszkodowanie, ale oprócz przyznania 
mu racji i zasłużonego podziwu ze stro-
ny kolegów myśliwych (bo nie każdy się 
odważy procesować z Ministrem Śro-
dowiska, a wygrali z nim nieliczni) zy-
skał niewiele. Nadal nierozwiązany jest 
bowiem problem niszczenia jego lasu 
przez łosie i nawet decyzja o odtwarza-
niu niektórych fragmentów musi pocze-
kać na bardziej sprzyjający czas. Szkoda 
przecież wydatkować pieniądze i wkła-
dać sporo pracy w coś, co kolejnej zimy 
zostanie najprawdopodobniej zniszczo-
ne. A na następny angażujący mnóstwo 
czasu i emocji proces odszkodowawczy 
pewnie by się nie zdecydował.

W tej sytuacji smutną refleksją na 
zamknięcie tego artykułu niech będzie 
jeszcze jeden fragment wypowiedzi  
prof. Andrzeja Tomka przytoczony 
w uzasadnieniu wyroku w II instancji: 
W opinii biegłego, całoroczna ochrona 
łosia jest prawdopodobnie podyktowana 
względami ideologicznymi, wywołanymi 
niechęcią i nieakceptowaniem polowania. 
Utrzymywanie całorocznej ochrony łosia 
nie znajduje uzasadnienia z punktu wi-
dzenia racjonalnego zarządzania odtwa-
rzalnymi zasobami przyrody. Argumen-
ty te stanowią podstawę do zniesienia 
ochrony, poza parkami narodowymi.  l

W materiale zawarto cytaty z uzasadnień 
wyroków: Sądu Rejonowego w Suwałkach 
z 24 lutego 2012 r., sygn akt IC 220/10, oraz 
Sądu Okręgowego w Suwałkach z 2 kwietnia 
2014 r., sygn akt I Ca 150/12.
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Pierwsze szkody niepokojące swoją wielkością Jan Pryczkowski zobaczył już po zimie 2008/2009 r., ale uznał wówczas, 
że są do zniesienia. Niestety to, co ujrzał rok później, każdego wprawiłoby w stan irytacji
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skąd pomysł?
Już od kilku lat każdy jesienny sezon 
myśliwski rozpoczynam od polowania 
na węgierskie szaraki. Wszystko za-
częło się w 2011 r., kiedy przeczytałem 
artykuł na ten temat w BŁ. Do czasu 
pojawienia się tej informacji prasowej  
postrzegałem Węgry przez pryzmat 
wspomnień z wakacyjnych wyjazdów 
do wód termalnych w Debreczynie 
i Egerze. Jednak postanowiłem to zwe-
ryfikować i dlatego na swoją pierw-
szą zagraniczną myśliwską przygodę 
wybrałem właśnie ten kraj. Ponieważ 
od moich kolegów słyszałem mrożące 
krew w żyłach opowieści z afrykań-
skiego buszu o lwach, tygrysach i noso-
rożcach, zdecydowałem, że pojadę na 
Węgry sam. No bo jak im powiedzieć, że 
ruszam po prostu na... zające?

od przybytku głowa nie boli
Październikowy termin polowania wy-
padł na sam początek zajęczego sezonu. 
Łowy organizowało polskie biuro, więc 
jechałem bez obaw. Wiedziałem, że 
z grupą będzie pilot, który przetłumaczy 

to, co do nas mówią węgierscy myśliwi, 
bo jak głosi stare powiedzenie: beczkę 
palinki z Węgrem wypijesz, a i tak go nie 
zrozumiesz. Hotel i warunki pobytowe 
niezwykle miło mnie zaskoczyły – bar-
dzo dobry trzygwiazdkowy obiekt z ba-
senami termalnymi dawał możliwość 
odpoczynku po trudach długich godzin 
spędzonych w łowisku.

Pierwszy dzień rozpoczął się zbiórką 
o godz. 7.30 i przejazdem do kwatery 
koła łowieckiego, na terenie którego 
miało się odbyć polowanie. Węgrzy 
przykładają dużą wagę do zasad bez-
pieczeństwa, dlatego każdy zagraniczny 
myśliwy musi posiadać pozwolenie na 
wykonywanie polowania na terenie ich 
kraju – dokument wystawiony przez 

Węgierska przygoda z zającami

Węgry to kraj, który oferuje myśliwym niezapomniane wrażenia i możliwość  
pozyskania niezwykłych trofeów. Ja swoje łowy w ojczyźnie Madziarów  

zacząłem od polowania na nyúle, czyli zające.

Tomasz Piróg
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miejscowy zarząd okręgowy Węgier-
skiego Związku Łowieckiego. Na odpra-
wie wszystko zostało dokładnie wytłu-
maczone, objaśnione i poukładane.

Wyjazd w teren od razu przyniósł 
ogromne zaskoczenie: to niemożliwe, 
żeby zajęcy było aż tyle! Posuwaliśmy się 
cały czas do przodu, ustawieni w czeską 
ławę wygiętą w kształt litery U, a szaraki 
wyskakiwały nam niemal spod nóg. My-
ślę, że tak wyglądały zajęcze łowy w Pol-
sce przed wieloma laty, lecz niestety 

znam je tylko z opowiadań starszych ko-
legów. Do obiadu w terenie nasza dwu-
nastoosobowa grupa pozyskała prawie 
50 kotów, a po południu poprawiliśmy 
wynik, tak że ostatecznie na pokocie le-
żało przeszło 100 szaraków.

Drugiego dnia polowania osiągnęliśmy 
nieco lepszy rezultat. W marszu po wę-
gierskich polach nauczyliśmy się, jak sku-
tecznie strzelać zające, z jakim wyprze-
dzeniem oraz, co najważniejsze, zaczęli-
śmy pamiętać o tym, aby stale odwracać 

głowę, bo tamtejsze szaraki mają mocne 
nerwy – zalegają w kotlinach, kiedy prze-
chodzi linia myśliwych, i podrywają się 
dopiero wówczas, gdy łowcy ich miną.

Trzeciego dnia wracałem do domu 
z ponad 20 zającami, kilkoma dzikimi 
bażantami i przyrzeczeniem, że na stałe 
wpiszę te polowania do swojego my-
śliwskiego kalendarza. Dodam jeszcze, 
że pogoda różniła się od tego, z czym 
w Polsce kojarzą się łowy na zające – 
nie poluje się bowiem po białych polach 
lub zmarzniętej grudzie. Przez cały czas 
było słonecznie. Takie warunki pano-
wały w przypadku wszystkich moich 
łowieckich wypraw na Węgry.

kolejny raz nyúl
Po roku ponownie pojechałem na szara-
ki. Miła i koleżeńska grupa myśliwych, 
którą poznałem w trakcie pierwszego 
pobytu, wróciła na Węgry w tym sa-
mym składzie. Jak widać, nie tylko mnie 
spodobały się te polowania. Spędzili-
śmy w łowisku trzy dni. Dwa pierwsze 
były bardzo udane i zakończyły się 
pięknym pokotem. Trzeciego pogoda 
się zepsuła, ale zanim uciekliśmy prze-
moczeni z pola, w ciągu półtorej godzi-
ny pozyskaliśmy prawie 30 zajęcy.

Łowy w 2013 r. również przyniosły mi 
niezapomniane wrażenia – codziennie 
kilkadziesiąt sztuk na rozkładzie. Ponie-
waż panowały wtedy wielkie upały, strze-
laliśmy szaraki albo rano, albo wieczo-
rem. W ciągu dnia były bowiem prawie 
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niewidoczne, schowane głęboko w kotli-
nach przed lejącym się z nieba żarem. 

skąd aż taka liczebność?
Po kilku wyprawach na zające zacząłem 
coraz lepiej rozumieć, dlaczego mimo 
wielohektarowej gospodarki rolnej, 
powszechnie prowadzonej na Wielkiej 
Nizinie Węgierskiej, żyje tam tak dużo 
szaraków. Jedną z przyczyn jest to, że 
Węgrzy mają obowiązek pozostawiania 
sporych remiz śródpolnych, które stano-
wią naturalne schronienie dla zwierzyny 
drobnej oraz źródło pożywienia i wody.

Przez wszystkie te lata polowań nie 
spotkałem w węgierskich łowiskach 
bezpańskich psów ani kotów, a obecność 
latających drapieżników jest prawie 
równa zeru. Polskiego myśliwego, któ-
ry strzelił pierwszego i ostatniego lisa, 
jakiego widziałem na Węgrzech, łowczy 
miejscowego koła udekorował medalem 

Króla Polowania. Warto więc podkre-
ślić, że naturalni drapieżnicy (skrzydla-
ci i czworonożni), którzy powszechnie 
występują w polskich łowiskach, na 
Węgrzech zostali niemal całkowicie wy-
eliminowani. Długość życia tamtejszego 
zająca to nawet 13 lat, podczas gdy w na-
szym kraju dożywa on maksymalnie pię-
ciu lat, narażony na ataki ze strony lisów, 
psów, kotów i kruków.

wzajemna życzliwość
Znaczące dla sytuacji szaraka na Wę-
grzech są również przyjazne relacje mię-
dzy kołami łowieckim a lokalną ludnością, 
oparte na współpracy. Przez cztery lata 
wyjazdów do tego kraju na polowania – 
nie tylko na zające, lecz także na zwierzy-
nę grubą – nie spotkałem się z niechęcią 
miejscowych, co często zdarza się u nas 
podczas łowów. Obraz niezadowolonego 
rolnika z widłami biegnącego za myśli-
wym jest wpisany w polski koloryt.

Na końcu chciałbym wspomnieć 
o węgierskich wyżłach, których nie może 
zabraknąć na polowaniach na zające. Za-
zwyczaj w łowach bierze udział 4–6 
czworonogów tej rasy. To wszechstronne 
psy myśliwskie, które znakomicie się 
sprawdzają w polu. Charakteryzują je 
lekkie chody, doskonały górny wiatr 
i piękna, twarda stójka. Widok wyżła 
okładającego pole oraz z wielką pasją 
wystawiającego i aportującego zające 
jest naprawdę niesamowity.  l

Więcej informacji o polowaniach  
na Węgrzech na stronie internetowej 

Artemis Hunting Club:  
www.hunting-poland.eu

tel. 602 609 530

Cennik wyprawy na węgierskie 
zające 
❚ dojazd własnym samochodem 
z Warszawy ok. 600 km do hotelu 
lub przelot samolotem do Buda-
pesztu – ok. 800 zł;
❚ opłata za trzy dni polowania 
i cztery noce pobytu w pokoju 
dwuosobowym z trzema posiłkami 
– 580 euro;
❚ opłata za każdego strzelonego 
zająca – 38 euro plus 5 euro za tu-
szę, jeżeli myśliwy chce ją wziąć ze 
sobą do Polski;
❚ opłata za oskórowanie, wypa-
troszenie i schłodzenie zająca –  
2–2,5 euro od sztuki.
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