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15 sierpnia rozpocz si okres polo-
wa na krzywki, cyraneczki, czernice, 
gowienki oraz yski, innymi sowy, od 
tego dnia dozwolone jest strzelanie do 
wymienionych wyej czterech gatunkw 
kaczek oraz yski (jest gatunkiem spo-
krewnionym z urawiami). Okresy po-
lowa na poszczeglne gatunki owne 
sprecyzowane s w Rozporzdzeniu Mi-
nistra rodowiska z dnia 16 marca 2005 r. 
w sprawie okrelenia okresu polowa na 
zwierzta owne (Dz. U. nr 48, Poz. 459) 
i zaktualizowane w Rozporzdzeniu Mini-
stra rodowiska z dnia 22 wrzenia 2009 r. 
zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie 

okrelenia okresw polowa na zwierz-
ta owne (Dz. U. nr 163, Poz. 1303).

Problem polega na tym, e okres po-
lowa na wymienione wyej gatunki pta-
kw rozpoczyna si co najmniej miesic 
za wczenie. W poowie sierpnia wiele 
z tych ptakw wci opiekuje si piskl-
tami, ktre jeszcze nie uzyskay zdolno-
ci do lotu. W przypadku interesujcych 
nas gatunkw nastpuje to dopiero po 
50-60 dniach po wykluciu. W przypadku 
kaczek (zwaszcza z grupy kaczek nur-
kujcych) oraz ysek, okres wychowu pi-
sklt koczy si dopiero w pierwszej de-
kadzie wrzenia.

Polowanie czy barbarzystwo?
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Prowadzenie polowa ju od 15 sier- 
pnia prowadzi do rozbijania rodzin i zwi-
kszonej miertelnoci nie przygotowa-
nych jeszcze do samodzielnego ycia 
modych kaczek i ysek. 

Wedug zgodnej opinii wielu organi-
zacji pozarzdowych w tym, midzy in-
nymi: Oglnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptakw (OTOP), Polskiego To-
warzystwa Ochrony Przyrody „Salaman-
dra” oraz Klubu Przyrodnikw rozpo-
czynanie polowa od 15 sierpnia jest 
naruszeniem unijnej Dyrektywy Ptasiej 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptac-
twa). Artyku 7, ustp 4 teje Dyrektywy 
stwierdza wyranie i jednoznacznie:

�Pastwa czonkowskie zapewniaj 

w szczególnoci, by na gatunki, do któ-

rych stosuje si prawo owieckie, nie 

byy organizowane polowania w okresie 

wychowu modych ani w czasie trwania 

poszczególnych faz reprodukcji.

W przypadku gatunków wdrow-

nych zapewniaj one w szczególnoci, 

by na gatunki, do których maj zasto-

sowanie przepisy owieckie, nie byy or-

ganizowane polowania w okresie ich 

reprodukcji lub ich powrotu do swoich 

miejsc wylgu.�

Kolejny problem, bdcy przyczyn 
znacznych szkd przyrodniczych powo-
dowanych przez owiectwo to brak umie-
jtnoci rozrniania ownych gatunkw 
kaczek od gatunkw chronionych przez 
wielu myliwych. Dotyczy to zwasz-
cza licznej i ownej gowienki (przede 
wszystkim samic), ktra jest gatunkiem 
bardzo podobnym do podgorzaki – ga-
tunku objtego cis ochron gatunko-
w, umieszczonego w Polskiej Czerwonej 

Ksidze Zwierzt w kategorii zagroone 
(ang. Endangered) oraz jednoczenie na-
raonym na wyginicie w skali global-

nej (ang. Near Threatened). 
Obecn populacj podgorzaki w na-

szym kraju szacuje si na okoo 130 sa-
mic (Gwny Inspektorat Ochrony rodo-
wiska, Monitoring Gatunkw Rzadkich) 
i mimo zanotowanego ostatnio wzrostu 
liczebnoci polskiej populacji nadal nie 
odnotowano powrotu tego gatunku na 
dawne lgowiska (z wyjtkiem jednego 
stanowiska w Polsce pnocnej). W skali  
Europy populacja tego gatunku szacowa-
na jest na poziomie od 12 do 18 tysicy 
par (BirdLife International 2012) 

W zwizku z powyszym, kierujc 
si zasad ostronoci obowizujc na 
obszarze Unii Europejskiej naleaoby 
rozway wykrelenie gowienki z listy 
gatunkw ownych (w prawie unijnym 
zasada ostronoci w dziedzinie ochro-
ny rodowiska zostaa ustanowiona jako 
obowizkowa, na podstawie art. 191 ust. 
1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej).

Nie naley rwnie zapomina, e po-
lowanie to przecie huk strzaw, kt-
re przyczyniaj si do poszenia gatun-
kw chronionych (czsto rzadkich), co 
w przypadku pnych lgw moe mie 
wpyw na sukces rozrodczy gatunkw 
chronionych. Specjalnie wytresowany 
pies (ktrego kady z polujcych na pta-
ki owne myliwych musi posiada), kt-
ry wyszukuje i przynosi myliwemu za-
strzelon kaczk to rwnie potencjalne 
zagroenie dla wielu gatunkw ptakw 
i ich lgw. Penetrujc siedlisko w po-
szukiwaniu upolowanego zwierzcia po-
szy on inne gatunki ptakw i tym samym 
moe przyczyni si do strat w lgach. 
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Psy myliwskie przyczyniaj si, midzy 
innymi do strat w koloniach rybitw, ktre 
jeszcze w poowie sierpnia mog zajmo-
wa si wysiadywaniem jaj. 

Przyrodnicy zajmujcy si ochron 
ptakw maj mnstwo dowodw na fakt 
odbywania przez wymienione gatunki 
kaczek oraz yski lgw jeszcze w sierp-
niu. Zdjcia obrazujce ten fakt mona 
zobaczy, midzy innymi na stronie in-
ternetowej OTOP (http://www.otop.org.
pl/aktualnosci/2012/08/14/378-polo-
wanie-na-piskleta-1/).

Osoby, ktre wykonay zdjcia kacz-
kom, yskom, perkozom lub abdziom 
wodzcymi pisklta w poowie sierpnia 
(lub pniej) proszone s o ich przesya-
nie (wraz z informacj o dacie i miejscu 
ich wykonania oraz swoimi danymi kon-
taktowymi) na adres pomocptakom@
otop.org.pl. Zdjcia te posu jako argu-

menty w dyskusjach z instytucjami od-
powiedzialnymi za ochron przyrody 
oraz decydujcymi o terminach polowa. 
Miejmy nadziej, e uda si wywalczy 
przesunicie obecnie obowizujcego 
pocztku okresu polowa o co najmniej 
miesic tak, aby polowania na gatun-
ki owne ptakw przestay by wreszcie 
przejawem zwykego barbarzystwa.
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