
 
III. 2.3. GOSPODARKA ŁOWIECKA 
 

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie całego kraju regulują przepisy 
ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713). Łowiectwo, 
jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę 
zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie  ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii 
oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Gospodarka łowiecka jest to 
działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny, prowadzona w obwodach 
łowieckich przez dzierżawców lub zarządców w oparciu o roczne plany łowieckie oraz 
wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Obszar całego kraju podzielony jest na ponad 5100 
obwodów łowieckich. Obwód łowiecki jest to obszar gruntów o ciągłej powierzchni liczącej co 
najmniej trzy tysiące hektarów, na którym istnieją odpowiednie warunki do prowadzenia 
gospodarki łowieckiej. Obwody tworzy wojewoda, uwzględniając zasadę: optymalnego 
zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju populacji zwierząt łownych; 
unikania dzielenia zbiorników wodnych oraz wytyczania granic po naturalnych, trwałych  
i wyraźnych znakach w terenie. W skład obwodów łowieckich nie wchodzą: parki narodowe  
i rezerwaty przyrody, miasta i miejscowości w granicach obejmujących zabudowania, 
budowle, zakłady i urządzenia oraz tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, 
przemysłowe, handlowe i inne cele gospodarcze, a także obiekty o charakterze zabytkowym 
i specjalnym w granicach ich ogrodzeń. Obwody łowieckie dzielą się na leśne (co najmniej 
40% powierzchni lasu) oraz polne (pozostałe). Podlegają one wydzierżawieniu kołom 
łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego, bądź decyzją ministra właściwego do spraw 
środowiska pozostają wyłączone z wydzierżawiania (obecnie ponad 300). Obwody łowieckie 
leśne wydzierżawia, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, regionalny dyrektor PGL 
Lasy Państwowe, zaś polne – starosta. Kategoryzacja obwodów łowieckich uwzględnia 
liczebność poszczególnych gatunków zwierzyny w określonych środowiskach jej bytowania, 
rodzaj i wielkość jej pozyskania oraz nasilenie czynników antropogeniczych.  

Województwo śląskie podzielone jest na 225 obwodów łowieckich (ryc. III. 2.3/1).  
W większości (87%) są to obwody posiadające najniższe kategorie – bardzo słabe  
(120 obwodów) lub słabe (76 obwodów). Obwody średnie stanowią niecałe 11%  
(24 obwody). Zaledwie 5 obwodów to obwody dobre. Koła łowieckie PZŁ dzierżawią 96,4% 
wszystkich łowisk w województwie. Pozostałe obwody są wyłączone z wydzierżawienia.  

Dział poświęcony gospodarce łowieckiej prowadzonej na terenie województwa 
śląskiego opracowano wyłącznie na podstawie danych pochodzących z obwodów 
dzierżawionych przez koła łowieckie. Przyjęto, że dane te dotyczą 217 obwodów  
o powierzchni ok. 950 tys. ha, w tym 350 tys. ha powierzchni leśnej. Spośród 217 obwodów 
łowieckich 45 należy do Okręgu Bielsko – Biała, 77 do Okręgu Częstochowa i 95 do Okręgu 
Katowice.  

 Wykorzystane materiały pochodzą z rocznych planów łowieckich przekazywanych do 
Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu przez poszczególne okręgi 
łowieckie działające w województwie śląskim. Stacja nie posiada analogicznych danych dla 
obwodów wyłączonych z wydzierżawienia. Fakt ten negatywnie rzutuje na niniejsze 
opracowanie, gdyż z reguły są to obwody bardzo dobre, o wysokich stanach zwierzyny  
i wysokim pozyskaniu. Brak tych danych nie pozwolił również odnieść się do informacji 
zawartych w wieloletnich łowieckich planach hodowlanych, bowiem stany zwierzyny, które są 
w nich założone, dotyczą wszystkich obwodów łowieckich.  
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GOSPODARKA POPULACJAMI ZWIERZĄT ŁOWNYCH 
 
Zwierzęta łowne w województwie śląskim są bogato reprezentowane, pomimo szeregu 

niekorzystnych zjawisk – dużego zaludnienia, silnego oddziaływania przemysłu, jak również 
dużej ilości uczęszczanych dróg. Spośród wszystkich krajowych gatunków zwierząt łownych 
nie występują tu jedynie muflony. Pozostałe gatunki są mniej lub liczniej reprezentowane. 
Liczebność zwierzyny drobnej, zwłaszcza kuropatwy i zająca, podobnie jak w całej Polsce, 
wykazuje tendencję spadkową. Natomiast większość gatunków zwierzyny grubej utrzymuje 
na dotychczasowym poziomie lub zwiększa swoją liczebność.  

Analizie poddano jedynie najważniejsze gatunki zwierzyny łownej – łoś, jeleń, daniel, 
sarna, dzik, lis, zając, bażant, kuropatwa oraz dzikie kaczki. W przypadku pozostałych 
gatunków ograniczono się do zamieszczenia danych na temat ich stanu oraz wielkości 
pozyskania w poszczególnych sezonach łowieckich (tabela III. 2.3/1, ryc. III. 2.3/2). 
Zestawione w tabeli dane wskazują, że stany i pozyskanie większości tych gatunków 
utrzymują się na zbliżonym poziomie lub wzrastają. Niepokojący jest wzrost liczebności  
i pozyskania drapieżników, który niewątpliwie wpłynie na dalszy spadek liczebności zajęcy  
i kuropatw. W poniższym zestawieniu nie ujęto jeleni sika, które pojawiły się tylko w jednym 
roku w jednym obwodzie. 
 

ŁOŚ. Obecnie w Polsce obowiązuje moratorium na odstrzał łosi. Z tego powodu 
pozyskanie nie jest prowadzone. Nie wpływa to jednak znacząco na wzrost ich liczebności. 
Populacja łosi bytująca w województwie śląskim jest najbardziej wysuniętą na południowy 
zachód. Wydaje się, że obecna liczebność 30-40 szt. jest optymalna (tabela III. 2.3/1). 
Korzystnym efektem wprowadzenia moratorium byłby wzrost pogłowia łosi w północno – 
wschodniej części Polski; wówczas migrujące osobniki zapewnią możliwość wymiany 
genetycznej. Niezmiernie ważne jest zatem wyznaczenie sieci korytarzy migracyjnych dla 
dużych ssaków, w tym łosi i zachowanie ich ciągłości.  

 
JELEŃ. Pozyskanie jeleni w ostatnich pięciu latach jest bardzo stabilne i wynosi około 

1650 sztuk w sezonie (tabela III. 2.3/1, ryc. III. 2.3/2). Każdego roku wzrasta ich liczebność. 
Na początku omawianego okresu pozyskiwano około 40% inwentaryzowanych jeleni;  
w ostatnim sezonie, mimo zbliżonego pozyskania, strzelano 31% stanu. Corocznie wzrasta 
również liczba „innych ubytków”. Prawdopodobnie dzieje się tak na skutek wzmożonego 
ruchu na drogach i/lub wzrostu kłusownictwa. Średnie roczne pozyskanie około 4,7 szt. 
jelenia z 1000 ha powierzchni leśnej nieznacznie przekracza średnie roczne pozyskanie 
jeleni w Polsce, które wynosiło 4,2 szt.  Stan jeleni w Polsce w przeliczeniu na 1000 ha pow. 
leśnej jest również nieco niższy, niż w województwie śląskim i wynosi 12,8 szt. 
 

Sezon łowiecki Gatunek Wielkość 
[szt.] 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Pozyskanie  
z 1000 ha  

pow. leśnej 
4,73 4,84 4,82 4,69 4,60 - 

Jeleń Stan  
na 1000 ha 
pow. leśnej 

- 11,78 12,78 13,88 14,37 14,80 
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DANIEL. Stan i pozyskanie danieli w województwie śląskim w ostatnich latach 
wykazuje niewielkie wahania (tabela III. 2.3/1, ryc. III. 2.3/2). Przeciętny stan około 600 szt. 
należy uznać za stosunkowo dobry w porównaniu z resztą kraju. Pozyskanie około 170 szt. 
jest również wysokie. Można dążyć do zwiększenia liczby obwodów, w których daniele 
znajdą odpowiednie warunki do bytowania poprzez introdukcje.  
 

SARNA. Zarówno pozyskanie jak i stan saren wykazują niewielkie zmiany, podobne 
jak w całej Polsce. Pozyskanie w ostatnim okresie lekko spada, natomiast liczebność 
wykazuje tendencję wzrostową (tabela III. 2.3/1, ryc. III. 2.3/2). Pozyskanie 0,62 szt. ze 100 
ha powierzchni obwodu nieznacznie przekracza średnie krajowe pozyskanie (0,51 szt.). 
Również stan saren w przeliczeniu na 100 ha powierzchni obwodu jest nieco wyższy od 
przeciętnej dla Polski, która wynosi 2,2 szt./100 ha. Podobnie, jak i u innych gatunków, 
wzrasta liczba „innych ubytków”. Powodowane są one głównie wypadkami komunikacyjnymi, 
których i tak duża część nie jest nigdzie rejestrowana. 
 

Sezon łowiecki Gatunek Wielkość 
[szt.] 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Pozyskanie  
z 1000 ha  

pow. leśnej 
0,67 0,70 0,66 0,62 0,62 - 

Sarna Stan  
na 1000 ha 
pow. leśnej 

- 2,46 2,59 2,60 2,67 2,82 

 

DZIK. Liczebność dzików w całej Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrasta  
w szybkim tempie (tabela III. 2.3/1, ryc. III. 2.3/2). Spowodowane jest to poprawą bazy 
żerowej. Zakładanie dużych upraw kukurydzy, które dostarczają pokarmu i dodatkowo 
utrudniają ich pozyskanie, sprzyja zwiększaniu się ich pogłowia. W efekcie wzrasta również 
ilość szkód powodowanych przez te zwierzęta w uprawach polnych i związanych z tym 
konfliktów między myśliwymi i rolnikami.  

Średnie pozyskanie dzików w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni obwodów 
wynoszące w województwie śląskim 2,21 szt. jest nieco niższe od średniej dla kraju (3,59 
szt.). Podobnie średni stan w przeliczeniu na 1000 ha, wynoszący 3,68 szt., jest niższy niż  
w całej Polsce (4,74 szt.). 
 

LIS. Żaden z pozostałych gatunków zwierzyny nie wykazuje takiej dynamiki wzrostu 
liczebności jak lis (tabela III. 2.3/1, ryc. III. 2.3/2). Zrzucana od pewnego czasu szczepionka 
przyczyniła się do wyeliminowania jednego z głównych czynników ograniczających 
liczebność lisów – wścieklizny. Jednocześnie gatunek ten posiada umiejętność 
przystosowania się do zmiennych warunków środowiska oraz możliwość wykorzystywania 
różnorodnych pokarmów. Lisy wyrządzają bardzo duże szkody m.in. wśród zwierząt 
łownych, zwłaszcza kuropatw, bażantów i zajęcy.  
 

ZAJĄC. W ciągu zaledwie pięciu sezonów łowieckich pozyskanie zajęcy obniżyło się 
o 71% (tabela III. 2.3/1, ryc. III. 2.3/2). Jest to tendencja charakterystyczna dla całej Polski. 
Zmiany zachodzące w rolnictwie (odchodzenie od tradycyjnych i ekstensywnych form 
gospodarowania na rzecz rolnictwa wielkoobszarowego i monokulturowego; wzrost zużycia 
środków chemicznych), duża presja drapieżników i wzrastający ruch na drogach – to główne 
czynniki powodujące spadek liczebności zajęcy. Obecny stan, w ciągu kilkunastu 
najbliższych lat, prawdopodobnie nadal będzie się obniżał.  
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BAŻANT. Bażant stanowi wyjątek wśród drobnej zwierzyny łownej. Pomimo zmian  

w rolnictwie i dużej presji drapieżników, jego pozyskanie wzrasta (tabela III. 2.3/1, ryc. III. 
2.3/2). Województwo śląskie należy do grupy województw o najwyższym pozyskaniu 
bażantów w kraju. Być może przyczyniają się do tego coraz częstsze introdukcje bażantów 
przez koła łowieckie. Sztuczna hodowla tego gatunku jest dobrze opanowana, a ilość ptaków 
wypuszczanych do łowisk, z roku na rok, systematycznie wzrasta. W sezonie łowieckim 
2001/2002 koła wypuściły więcej bażantów, niż ich pozyskały.   
 

Sezon łowiecki Gatunek Wielkość 
[szt.] 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 

Bażant Zasiedlenia 4.394 4.623 6.266 8.867 9.829 
 

KUROPATWA. Odnotowano coroczny spadek liczebności kuropatw. W krótkim 
okresie ostatnich pięciu lat ich pozyskanie w województwie śląskim zmalało o 58% (tabela III. 
2.3/1, ryc. III. 2.3/2). Jest to sytuacja charakterystyczna dla całego kraju. Pomimo 
zaprzestania polowań na ten gatunek, jego liczebność nadal się obniża. Główne przyczyny 
spadku liczebności kuropatw to, podobnie jak w przypadku zajęcy, wzrost liczby 
drapieżników i niekorzystne zmiany w rolnictwie.   
 

DZIKIE KACZKI. Pozyskanie dzikich kaczek z roku na rok systematycznie wzrasta 
(tabela III. 2.3/1, ryc. III. 2.3/2). W województwie śląskim jest ono najwyższe w kraju i wynosi 
1,18szt./100ha powierzchni obwodów łowieckich. Średnia dla Polski to 0,52 szt./100 ha. 
Kaczki są obecnie najliczniej pozyskiwaną zwierzyną drobną. Jedną z przyczyn jest 
zwiększająca się ilość miejsc lęgowych. W przeciwieństwie do lat 70. i 80., kiedy 
zasypywane były śródpolne oczka wodne, obecnie tworzy się wiele małych zbiorników  
i stawów. Przybyły wprawdzie nowe drapieżniki (norki amerykańskie, jenoty), lecz w chwili 
obecnej mają one jeszcze niewielki wpływ na lęgi kaczek.  
 
 
ZAGOSPODAROWANIE OBWODÓW I SZKODY ŁOWIECKIE 
 

Poniżej zestawiono dane dotyczące gospodarki łowieckiej prowadzonej przez koła  
w dzierżawionych obwodach (tabela III. 2.3/2), pochodzące z rocznych planów łowieckich. 
Wskazują one na dużą ilość urządzeń łowieckich w obwodach. Koła wykładają wiele karmy  
i soli, jak również uprawiają dużo poletek łowieckich dla zwierzyny. Na prawie 600 tys. ha pól 
objętych granicami obwodów łowieckich szkody od zwierzyny są stosunkowo niskie.  
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Tabela III. 2.3/2   Zagospodarowanie obwodów i szkody łowieckie w sezonie 2002/03 (sumy 
dla 217 obwodów łowieckich z terenu województwa śląskiego). 

 

Wyszczególnienie Jedn. miary Wykonanie 
w sezonie 

Stan  
na koniec sezonu 

Strażnicy łowieccy osoby - 193 

Urządzenia hodowlano-łowieckie:  

    paśniki szt. - 3.763 

    lizawki szt. - 8.130 

    ambony szt. - 5.290 

    woliery szt. - 57 

Poletka łowieckie stanowiące  
żer dla zwierzyny na pniu ha - 358 

Pasy zaporowe szt. / km - 262 / 98 

Zagospodarowane łąki  
śródleśne i przyleśne ha - 369 

Karma:  

    objętościowa sucha tona 498 - 

    objętościowa soczysta tona 1.106 - 

    treściwa tona 1.228 - 

    sól tona 84 - 

Powierzchnia zredukowana  
uszkodzonych upraw rolnych ha 406 - 
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Tabela III. 2.3/1  Stan i pozyskanie poszczególnych gatunków zwierzyny łownej  
w województwie śląskim. 

 
Sezon łowiecki 

Gatunek Wielkość *
[szt.] 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 

P 2 2 0 0 0 
U 1 2 1 3 1 Łoś 
S 34 31 27 42 32 
P 1.627 1.730 1.673 1.635 1.646 
U 152 130 166 172 222 Jeleń 
S 4.053 4.573 4.815 5.011 5.292 
P 144 185 185 170 162 
U 7 6 10 9 12 Daniel 
S 571 600 548 606 578 
P 6.371 6.902 6.373 5.898 5.928 
U 568 686 691 877 967 Sarna 
S 23.557 25.646 24.987 25.360 26.762 
P 2.148 2.474 2.329 2.096 2.503 
U 44 75 58 67 109 Dzik 
S 2.962 3.386 3.295 3.489 4.280 
P 3.553 4.536 5.004 4.823 6.501 

Lis 
S 5.387 6.241 7.273 7.136 8.013 

Zając P 5.843 4.634 2.514 2.282 1.673 
Bażant P 8.359 7.868 7.503 7.475 10.256 

Kuropatwa P 1.259 1.463 1.299 796 731 
Dzikie kaczki P 9.653 9.656 10.263 11.241 12.010 

P - - - - 183  
Jenot S - - - - 831 

P 17 26 51 38 53  
Borsuk S 410 543 617 684 803 

P 578 629 572 644 940  
Kuna 

 S 2.599 2.930 2.824 2.828 3.455 

P 55 67 59 78 132  
Tchórz S 742 780 721 929 1.242 

P - - - - 12  
Norka amerykańska S - - - - 102 

P 1.082 1.026 1.133 1.102 896  
Piżmak S 3.547 3.860 3.514 3.877 4.071 

P - - - 1 2  
Dziki królik S 68 164 256 374 634 
Dzika gęś P 21 110 42 111 112 
Łyski P 895 990 756 787 1.049 
Słonki P 190 159 168 178 157 
Czaple P 333 414 416 484 598 

Jarząbki P 6 60 3 8 12 
Grzywacze P 739 607 630 826 982 

Objaśnienia: 
P – pozyskanie, U – inne ubytki, S – stan,  
* podane stany (S) odnoszą się do okresu – od końca danego do początku następnego sezonu łowieckiego 
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Ryc. III. 2.3/2  Wykresy przedstawiające stan i pozyskanie ważniejszych gatunków zwierzyny 
łownej. 
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