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Zmiany w rozporządzeniach
3 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano aż cztery ważne dla
myśliwych nowelizacje aktów prawnych.
❚❚Z dniem 4 sierpnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, znoszące okres ochronny dla dzików. Na ten gatunek – bez
względu na płeć – obecnie można polować przez cały rok. Ponadto
zostały wydłużone okresy polowań na zwierzynę płową. Od bieżącego sezonu na łanie i cielęta jelenia szlachetnego oraz byki, łanie
i cielęta daniela polujemy już od 1 września. Zarówno byki, jak i cielęta daniela będzie można pozyskiwać do końca lutego. Powyższe
zmiany zasadniczo nie wydają się złe, w szczególności przy założeniu, że myśliwi zachowają rozsądną wstrzemięźliwość i nie pokuszą
się o strzał do prośnej lochy czy prowadzącej łani. W związku z tym
warto przypomnieć, że taki odstrzał z pewnością stanowiłby naruszenie § 11 pkt 3 Statutu PZŁ oraz pkt 4 Zbioru zasad etyki i tradycji
łowieckich, które zobowiązują myśliwych do dbania o pozytywny
wizerunek łowiectwa i przyczyniania się do kształtowania dobrej
opinii o PZŁ oraz jego członkach.
❚❚Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt
łownych poszerza wspomnianą listę o szakala złocistego. Będzie
można na niego polować od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew albo prowadzono (w ostatnich dwóch latach kalendarzowych
przed dniem zatwierdzenia RPŁ na kolejny rok łowiecki) zasiedlenia
zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten przepis wejdzie w życie dopiero 1 marca 2019 r., a więc
do tego czasu szakale złociste będą korzystać w Polsce z całorocznej
ochrony, co zapewne zwiększy szansę ekspansji tego gatunku na
terytorium naszego kraju.
❚❚W wyniku Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 lipca
2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
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warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dniem
4 sierpnia br. wprowadzono możliwość wykonywania w tym samym obwodzie jednocześnie polowań indywidualnego i zbiorowego. Jest to jednak uzależnione od posiadania pisemnej zgody
dzierżawcy obwodu łowieckiego, którą z racji swoich kompetencji
ma prawo udzielić zarząd koła. Zgoda może zostać wyrażona w sposób ogólny lub dla konkretnego polowania. Najwłaściwsze wydaje się jednak rozwiązanie polegające na scedowaniu przez zarząd
uprawnienia do wyrażania tego rodzaju zgody na określonego
myśliwego, np. łowczego, który w zależności od konkretnej sytuacji
udzieli pisemnej zgody lub tego nie zrobi.
Kolejną ważną zmianę stanowi dopuszczenie używania celowników noktowizyjnych i termowizyjnych do wykonywania
polowania w nocy na dziki na obszarach zagrożonych ASF-em.
Należy jednak zaznaczyć, że taka możliwość dotyczy wyłącznie powiatów i gmin określonych w załączniku do Decyzji wykonawczej
Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE.
Z rozporządzenia wynika przy tym, że celownik nokto- lub termowizyjny może zostać użyty wyłącznie do polowania w nocy, co
zgodnie z § 2 pkt 11 tego aktu oznacza okres zaczynający się godzinę po zachodzie słońca i kończący się godzinę przed jego wschodem. Polowanie z takim urządzeniem o zmierzchu lub o świcie
stanowi więc przewinienie łowieckie. Trzeba także dodać, że tego
rodzaju celownik może być wykorzystany tylko do polowania na
dziki, a więc nie wolno za jego pomocą polować na inne gatunki
(np. lisy). Jeśli chodzi o noktowizory, to należy również pamiętać,
że niedopuszczalne jest korzystanie z dodatkowych oświetlaczy,
które emitują promienie podczerwone. Rozporządzenie jako akt
wykonawczy nie może bowiem korygować przepisów ustawy, pod-

zonu znika bowiem podział samców zwierzyny
płowej na klasy wieku. Zostanie on zastąpiony
rozróżnieniem wyłącznie na osobniki selekcyjne i łowne. Jednocześnie oznacza to, że od przysz
łego sezonu zaczną obowiązywać zasady selekcji
populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych określone uchwałą nr 14/2015 NRŁ z 15 grudnia 2015 r.
(uchwała udostępniona na www.braclowiecka.pl),
których wejście w życie było wstrzymane do czasu
zmiany rozporządzenia.
Kolejna modyfikacja dotyczy tzw. upadków
zwierzyny – od 4 sierpnia br. nie zalicza się
już do nich osobników uśmierconych w wyniku odstrzału sanitarnego, co może skutkować
radykalną redukcją populacji. Z drugiej jednak
strony podstawą do korekty rocznego planu
łowieckiego będzie nie tylko – jak dotąd – wystąpienie, lecz także już samo podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej
obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Jeśli chodzi o dziki, to od 1 marca 2018 r.
zostaje zniesiony górny limit ich rocznego pozyskania, gdyż w planach łowieckich nie będzie
już podawana optymalna liczba zwierząt przewidzianych do pozyskania w danym roku gospodarczym, a zamiast tego pojawi się minimalna liczba,
jaką ma pozyskać zarządca lub dzierżawca. Nie
oznacza to jednak, że myśliwym pozwala się na
eksploatowanie tego gatunku bez umiaru, ponieważ w upoważnieniach do wykonywania polowań indywidualnych nadal będzie wpisana liczba
zwierząt, jaką wolno pozyskać posiadaczowi upoważnienia. Tym samym ciężar prowadzenia racjonalnej gospodarki
dzikami słusznie zostanie przeniesiony z organów administracji na
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.
Miłosz Kościelniak-Marszał
Fot. Marcin Łaskarzewski

czas gdy na mocy art. 53 pkt 5 Prawa łowieckiego
wchodzenie w posiadanie zwierzyny za pomocą
sztucznego światła nadal stanowi przestępstwo
zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.
Warto zauważyć, że opisywana zmiana przepisów dotyczy zasad wykonywania polowania,
a nie odstrzału sanitarnego, który jest jednym
ze środków administracyjnych przewidzianych
w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt służącym do likwidowania chorób
zakaźnych, i nie zalicza się go do działań planowej gospodarki łowieckiej. Z uwagi na swoją
funkcję odstrzał sanitarny nie podlega ograniczeniom przewidzianym w przepisach łowieckich, więc już wcześniej nie było przeszkód do
jego wykonywania przy użyciu zaawansowanej
technologii optoelektronicznej.
Trzeba pamiętać, że sytuacja z ASF-em cały
czas dynamicznie się rozwija, co powoduje, że
również wspomniana decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń podlega nieustannym korektom. Obszary, na których można wykonywać polowanie za
pomocą celowników nokto- i termowizyjnych,
zostały określone w trzyczęściowym załączniku
(obejmującym strefy: żółtą, niebieską i czerwoną
– o różnym stopniu restrykcji). Należy więc na bieżąco śledzić wprowadzane zmiany, aby wiedzieć,
gdzie aktualnie dopuszcza się używanie takich
urządzeń do polowań (szczegółowy wykaz do
znalezienia na www.braclowiecka.pl).
❚❚Ważne zmiany nie ominęły również planowania łowieckiego. Na
mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych od przyszłego se-

