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lejowane klasy społeczne –meż̨czyźni z wyższymwykształceniem, kierujac̨y
prywatnymi firmami lub przedsieb̨iorstwami i instytucjami państwowymi.
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Osoby śledzac̨e doniesienia na temat organizowania blokad polowań, z
pewnościa ̨ dochodza ̨ do wniosku, że głównym ich powodem jest sprzeciw
wobec “rozrywkowego” pozbawiania życia dzikich zwierzat̨. Kwestie etycz-
ne stanowia ̨ istotny czynnik motywujac̨y aktywistów i aktywistki do działa-
nia. Jednak wystep̨owanie przeciwko myślistwu ma rozleglejszy sens, także
walki ekonomicznej. Jest sprzeciwem wobec rosnac̨ej eksploatacji przyrody
dla doraźnych komercyjnych celów.

Przyglad̨ajac̨ sie ̨danym za ostatnie osiem sezonów łowieckich (2008/2009-
2015/2016) umieszczonych na stronach Polskiego Zwiaz̨ku Łowieckiego
(PZŁ), dostrzegamy, że liczba odstrzału wielu zwierzat̨ łownych wzrasta.
Dotyczy to szczególnie danieli (wzrost o 123%), muflonów (wzrost o 192%),
jeleni (102%), saren (30%), wreszcie dzików (53%). Choć spada liczba upo-
lowanych ptaków np. kuropatw (spadek o 94%) czy bażantów (spadek o
23%), a także zajec̨y (spadek o 16%), to wyraźnie sie ̨ rysuje tendencja do
pozyskiwania jak najwiek̨szej ilości mies̨a. Stad̨ rośnie odstrzał dużych zwie-
rzat̨, a maleje – małych. Gdyby porównać wyniki łowieckie na przestrzeni
ostatnich ośmiu lat, to zauważamy, iż dziś szacunkowo pozyskuje sie ̨ o
ponad 1/2 wiec̨ej mies̨a niż wcześniej.

Potwierdzaja ̨ to też dane Głównego Urzed̨u Statystycznego (GUS) dotycza-̨
ce skupu dziczyzny. W stosunku do jeleni, saren i dzików (głównych dużych
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ssaków łownych) wzrósł on mied̨zy rokiem 2010 a 2015 o ponad 40%. Jest to
– dodajmy – tendencja europejska, która ̨ obserwujemy już od kilku dekad.
Myśliwi i cześ̨ć naukowców tłumaczy to raczej czynnikami naturalnymi, a
nie ekonomicznymi. Utrzymuja,̨ że odstrzał jest konsekwencja ̨ wzrostu po-
pulacji ssaków łownych, który postep̨uje zasadniczo niezależnie od człowie-
ka. Tak naprawde ̨ jednak funkcje “ochronno-przyrodnicze” łowiectwa spro-
wadzaja ̨ sie ̨ do zabiegów hodowlanych, jak na przykład krytykowane przez
ekologów dokarmianie zwierzat̨ w zimie i introdukcje, czyli wprowadzenie
nierodzimego gatunku do danego ekosystemu.

Intensywna eksploatacja
Poluja ̨ nie tylko myśliwi zrzeszeni w kołach PZŁ, ale także leśnicy, a Lasy
Państwowe (LP) nie ukrywaja,̨ że chciałyby zarabiać nie tylko na handlu
drewnem, ale także coraz wiec̨ej na sprzedaży dziczyzny. Lasy Państwowe
to ogromne przedsieb̨iorstwo. W Polsce ponad 90% powierzchni lasów jest
poddana intensywnej eksploatacji gospodarczej. Spółka przynosi rocznie
ponad 400 mln złotych czystego zysku, przy przychodzie ze sprzedaży
wynoszac̨ym 8,2 mld złotych. Lasy Państwowe posiadaja ̨ zatem środki, aby
swoje marketingowe plany zrealizować. Temu też prawdopodobnie maja ̨
służyć zmiany w Prawie łowieckim. Nowelizacja tej ustawy oprócz tego,
że jest odpowiedzia ̨ na postulaty miłośników łowiectwa (rekrutujac̨y sie ̨ w
wiek̨szości spośród uprzywilejowanych klas społecznych), to ma otworzyć
nowe możliwości niezakłóconej eksploatacji fauny.

W handlu dziczyzna ̨ pośrednicza ̨ spółki prywatne. Wiek̨szość dziczyzny
jest eksportowana na Zachód (głównie do Niemiec). Wg GUS wartość ekspor-
tu w ostatniej dekadzie wzrosła o blisko 80%. Rynek ten wart jest dziś ok. 177
mln zł (47 mln. USD) i dynamicznie sie ̨ rozwija. Pojawiaja ̨ sie ̨ też rozważania
marketingowe – jak zachec̨ić Polaków i Polki do kupowania i konsumowa-
nia dziczyzny, która dla wiek̨szości póki co jest po prostu za droga i trudno
dostep̨na. Powoli jednak realizowany jest plan pobudzenia wewnet̨rznego
popytu na dziczyzne,̨ co raczej stoi w sprzeczności z tłumaczeniem, że ło-
wiectwo ogranicza sie ̨ tylko do zachowania równowagi biologicznej i funkcji
“ochronno-przyrodniczych”.

Co to realnie oznacza? Dziś zabija sie ̨ ok. jednego miliona zwierzat̨ łow-
nych (85-90% odstrzału dokonuja ̨ członkowie PZŁ, pozostała ̨ cześ̨ć przede
wszystkim leśnicy). Pesymiści twierdza,̨ że ofiara ̨ eksploatacji może rocznie
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padać nawet ponad 1,5 miliona zwierzat̨, gdyby uwzgled̨nić te, które umie-
raja ̨ ranione, ale nie schwytane przez myśliwych. Presja na odstrzał ciag̨le
rośnie, ale to wcale nie oznacza, że populacja dużych ssaków łownych ma-
leje. Przeciwnie, wkłada sie ̨ wiele starań, aby do tego nie dopuścić, wraz ze
wspomnianym już dokarmianiemczywprowadzeniemdo ekosystemugatun-
kówobcych (np. danieli). Całe połacie lasów i przyległości zamienionow tere-
ny de facto hodowlane, a eksploatacja lasów (wycinka) sprzyja powstawaniu
polan i młodników, gdzie wiele zwierzat̨ łownych żeruje. Współczesny ho-
dowlany las jest o wiele rzadszy od borów sprzed kilku stuleci, co – wbrew
pozorom – sprzyja rozwoju gatunków zwierzat̨ łownych. Przede wszystkim
jednak struktura dzisiejszego rolnictwa przyczynia sie ̨ do powiek̨szania sie ̨
liczebności wielu ssaków kopytnych, które zyskały dostep̨ do dużych obsza-
rów bogatych w żywność o każdej w zasadzie porze roku.

Elitarne hobby
Na tym tle nie tyle innego, co dodatkowego sensu nabieraja ̨ blokady polo-
wań. 28%naszego kraju zajmuja ̨lasy, awraz z przylegajac̨ymi do nich polami,
to ogromny obszar, który został zawłaszczony na potrzeby czysto merkan-
tylnych celów. Na styku sektora państwowego (zwierzyna łowna teoretycz-
nie należy do państwa) i biznesu rodza ̨ sie ̨prywatne fortuny i dostatnio żyje
urzed̨nicza nomenklatura. Sprzedaje sie ̨nie tylko drewno, ale także w coraz
wiek̨szej ilości dziczyzne.̨ Czy dzieje sie ̨ to w interesie społecznym?

Według jednego z opracowań, myśliwi (ok. 100 tys. osób) to przede wszyst-
kim osoby z wyższy wykształceniem (49,7%), meż̨czyźni (97,4%), reprezen-
tujac̨y prywatnych przedsieb̨iorców (34,7%) lub – dodatkowo – menadżerów
przedsieb̨iorstw i kierownictwo instytucji państwowych (32%). Jest to “hob-
by” wyjat̨kowo elitarne. Z kolei sama konsumpcja mies̨a jest ścisłe spleciona
z zajmowana ̨ pozycja ̨ społeczna.̨ Jak wykazałem w ksiaż̨ce “Społeczeństwo
bez mies̨a”, powołujac̨ sie ̨ na badania GUS dotyczac̨e polskich gospodarstw
domowych, te o najniższych dochodach konsumuja ̨ o 1/5 mniej mies̨a niż
gospodarstwa domowe o najwyższych dochodach. W przypadku dziczyzny
rozdźwiek̨ ten jest prawdopodobnie jeszcze wiek̨szy.

Blokady polowań sa ̨ zatem próba ̨ odzyskania inicjatywy społecznej w ob-
szarze, w którym pojec̨ie dobra wspólnego, jak lasy i dzikie zwierzet̨a, zo-
stało dawno zatracone – pomimo obowiaz̨ujac̨e rzad̨owej retoryki ochrony
przyrody. Chroni sie ̨ jedynie zasób, na którym swoja ̨ łape ̨ położyły uprzywi-
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