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Wiêkszych problemów
nie mia³em, dopóki nie
zacz¹³em uprawiaæ ku-

kurydzy � opowiada Krystian Ta-
szbierek, rolnik z Zalesia �l¹skie-
go.
- Nawet jak pszenicê po niej po-
siejê, to j¹ dziki zryj¹, tak kukury-
dzy szukaj¹. Szkody ³owieckie
zg³aszaæ trzeba w ci¹gu siedmiu
dni, ale z tym co na moim polu dzi-
ki wyprawiaj¹, musia³bym te szko-
dy co tydzieñ zg³aszaæ, a komisja
co 7 dni musia³aby do mnie przy-
je¿d¿aæ. Tak siê nie da. Tym bar-
dziej, ¿e z ró¿nymi ko³ami ³owiec-
kimi ró¿nie siê dogaduje: z jedny-
mi ³atwiej, z innymi � nie. Czasem i
trzy tygodnie czeka siê na osza-
cowanie szkód. W ¿adnym jednak
wypadku wyp³acane odszkodowa-

nia do koñca strat nie rekompen-
suj¹, tylko gdzie� ok. 50%. W ubie-
g³ym roku zbiera³em z hektara ku-
kurydzy plon 8 ton suchego, a oni
liczyli 5-6 ton mokrego. To ró¿ni-
ca, prawda? Mówili, ¿e takie dane
dostali w urzêdzie gminy. My�liwi
t³umacz¹, ¿e ko³a ³owieckie bied-
ne. A rolnicy? Te¿ biedni. Ponosz¹
koszty zasiewów, a potem trac¹
jeszcze czê�æ zbiorów. Co na przy-
k³ad maj¹ zrobiæ ci, którzy przy la-
sach maj¹ pola? Przenios¹ je w
inne miejsca?

Jak zaradziæ wchodzeniu zwie-
rzyny w uprawy? Szczerze mówi¹c,
nie wiem. Mo¿na próbowaæ j¹ od-
straszyæ - ustawiaj¹c jakie� stra-
chy albo u¿ywaæ �rodków che-
micznych. Ja na przyk³ad stosujê
hukinol, zapachem maj¹cy odstra-
szaæ zwierzynê. Po parê kropel daje
siê na szmatkê i pociera ni¹ paliki.
Ale prawdê mówi¹c � to pic na
wodê. Bardziej chyba cz³owiek
�mierdzi, ni¿ te paliki, bo po znisz-
czeniach upraw widaæ, ¿e dzików
wcale zapach nie odstrasza. Jedni
mówi¹: dziki wystrzelaæ. Drudzy �
¿e dziki s¹ po¿yteczne. No, s¹ po-
¿yteczne, ale w lesie, nie na po-
lach.
Piotr Anderwald, który przez wie-
le lat sam prowadzi³ gospodarstwo
rolne (teraz przej¹³ je syn), a rów-
nocze�nie jest przewodnicz¹cym
Rady Powiatowej Izby Rolnej i z
tej racji mo¿e braæ udzia³ w komi-

S³odki smak kukurydzy
sjach szacuj¹cych szkody ³owiec-
kie, ma na ten temat ugruntowan¹
opiniê, wynikaj¹c¹ z wieloletnich
do�wiadczeñ. � Szkody ³owieckie
notuje siê nagminnie w tych sa-
mych rejonach, w dodatku z roku
na rok s¹ wiêksze. To wynik nie-
odpowiedniej gospodarki ³owiec-
kiej. Powinno siê w pierwszym rzê-
dzie egzekwowaæ realizacjê zezwo-
leñ na odstrza³y, po drugie �
zwiêkszyæ ilo�æ odstrza³ów. W
dodatku stawki p³acone przez ko³a
³owieckie za dzier¿awê terenów s¹
�miesznie niskie.

Kolejnym problemem jest go-
spodarka w ko³ach. Zwierzynê
wprawdzie siê dokarmia, ale mo¿-
na by to robiæ m¹drzej. Kukury-
dza w workach i zbutwia³e ziem-
niaki (to te¿ siê zdarza) nie za³a-

twi¹ sprawy. Zwierzyna jest m¹-
dra � pójdzie tam, gdzie znajdzie
dobr¹ paszê, a wiêc na pola. Lo-
cha z m³odymi na pewno wejdzie
w kukurydzê, bo kolby to dla war-
chlaków przysmak. Trzeba wiêc
daæ jej to, czego szuka. Poletka
zaporowe i �ródle�ne z kukurydz¹
powinny rozwi¹zaæ wiêkszo�æ
problemów, pod warunkiem, ¿e po
obsianiu zostan¹ ogrodzone i
otwarte dopiero wtedy, gdy zbo-
¿a dojrzej¹. Je�li dziki maj¹ dostêp
do nich ju¿ wtedy, gdy zasiewy
nawet na dobre skie³kowaæ nie
zd¹¿¹ � nic dziwnego, ¿e potem
nie maj¹ czego na nich szukaæ.
Druga kwestia to ³¹ki �ródle�ne.
Tu ewidentnie wina le¿y po stro-
nie kó³ ³owieckich: ³¹ki nie s¹ ko-
szone, wyrastaj¹ na nich chasz-
cze. Dziki szukaj¹ d¿d¿ownic i tego
wszystkiego, co ¿yje w darni; czy
znajd¹ to w wysokich zaro�lach?
Nie. Pójd¹ na pola. Koszenie ³¹k
�ródle�nych zapewni i siano na
zimê i zatrzyma na nich zwierzynê.
W 2002 roku zorganizowali�my -
jako Izba Rolna - powiatowe  spo-
tkanie z ³owczymi kó³. Przecie¿ nie
chodzi o to, by rolnicy siê po s¹-
dach w³óczyli z ko³ami ³owieckimi.
Chcieli�my znale�æ jaki� rozs¹dny
kompromis. Ko³a zgodzi³y siê
skrzykn¹æ w kilka, kupiæ wspólnie
maszyny do koszenia ³¹k. Minê³y
dwa lata, a ja nie widzê pozytyw-
nych efektów tamtych rozmów i

ustaleñ. Zreszt¹ powiem tak: rol-
nicy zawsze s¹ na pozycji przegry-
waj¹cego, a ko³a � wygrywaj¹ce-
go. S³u¿ê przyk³adami. Zgodnie z
ustaw¹ � rolnicy powinni zg³aszaæ
szkody pisemnie. Natomiast nie-
które ko³a ³owieckie, obchodz¹c
przepisy, na tablicach og³oszeñ
wywiesi³y informacje z podanymi
numerami telefonów, pod którymi
mo¿na zg³aszaæ szkody. Z takiego
rozwi¹zania � trzeba przyznaæ �
rolnicy chêtnie korzystaj¹, bo to
wygodniej i szybciej, nie zwracaj¹
jednak uwagi na to, ¿e w nich sa-
mych to mo¿e pó�niej uderzyæ.
Jak? Za³ó¿my, ¿e rolnik nie zgadza
siê z oszacowaniem szkód i chce
wyst¹piæ do s¹du. Z czym? Gdzie
ma podk³adkê, kiedy zg³asza³ szko-
dy? Niektóre ko³a zawiera³y umo-
wy z PZU i to ta instytucja wyzna-
cza³a osobê � wystêpuj¹c¹ w imie-
niu my�liwych � do szacowania
szkód. Rolnicy tam siê zg³aszali i
co s³yszeli? ̄ e PZU nie ma pieniê-
dzy na wyp³atê odszkodowañ.
Mam nadziejê, ¿e i w Polsce zaczn¹
kiedy� obowi¹zywaæ unijne prze-
pisy. Nie, ¿ebym zawsze patrzy³ na
Zachód, ale dlatego, ¿e te wszyst-
kie kwestie s¹ tam poprawnie unor-
mowane: wiadomo, kto ma p³aciæ
za szkody i ile. U nas za to mo¿na
to porównaæ do takiego przypad-
ku: wje¿d¿am komu� w samochód
i to ja decydujê, ile mu zap³acê za
zniszczenia i naprawê. Nic dziwne-
go, ¿e rolnicy widz¹c my�liwego,
maj¹ go za wroga. £owiectwo to
drogie hobby. Nie powinni siê nim
paraæ ani ci, którzy nie maj¹ pie-
niêdzy, ani ci, którym nie starcza
wyobra�ni.

Inne spojrzenie na sprawê
 maj¹ my�liwi.

Jerzy Ludwig (ko³o �Szarak� � z
jednym obwodem w Nadle�nic-
twie Zawadzkie, drugim � na tere-
nie Nadle�nictw Strzelce Opolskie
i Rudziniec) przyznaje, ¿e rolnicy
maj¹ racjê domagaj¹c siê odszko-
dowañ za straty na polach, wyrz¹-
dzone przez zwierzynê ³own¹ � to
zupe³nie oczywiste. Zdarza siê,
naprawdê w sporadycznych przy-
padkach - podkre�la, ¿e kto� mo¿e
staraæ siê takie odszkodowanie
wy³udziæ: za zniszczone uprawy �
na terenach tu¿ pod lasem albo na
gruntach nieprzygotowanych,
które przez wiele lat le¿a³y od³o-
giem. To jednak wyj¹tki. Pan Jerzy
poluje od wielu lat, ale nie przypo-
mina sobie, ¿eby z jego ko³em rol-
nicy wchodzili w ostre spory.
¯aden nie skoñczy³ siê w s¹dzie.
- Relacje miêdzy rolnikami i my-
�liwymi zale¿¹ od kó³. U nas
wszystko za³atwiane jest od rêki i
polubownie. Naprawdê nie mamy
¿adnych problemów z dogadaniem
siê. Obszar zniszczeñ jest spraw¹
bezdyskusyjn¹. Wysoko�æ od-
szkodowañ p³acimy po ustalonej
cenie zbó¿, procent strat te¿ nie

budzi wiêkszych kontrowersji.
Zreszt¹ na naszych terenach zg³a-
szane szkody nie s¹ du¿e. Ale te¿
prowadzimy prawid³ow¹ gospo-
darkê: regularnie kosimy ³¹ki �ró-
dle�ne � mamy ich ok. 10 ha, upra-
wiamy poletka zaporowe � tych
te¿ mamy niema³o. W pierwszym
obwodzie ca³y pas ci¹gnie siê od
Krupskiego M³yna po �wierkle
� o ³¹cznej d³ugo�ci 6 km. W dru-
gim obwodzie te¿ mamy tego
typu poletka. Bardzo wcze�nie
siejemy na nich kukurydzê, po to
w³a�nie, ¿eby dzik buchtowa³ w
lesie, a nie na polach.
Jerzy Smereczañski (my�liwy -
równie¿ ko³o �Szarak�, a jedno-
cze�nie jedna z osób zajmuj¹cych
siê szacowaniem szkód � i to od
50 lat!) wypowiada podobne opi-
nie.
- Na takim terenie, jakim cha-
rakteryzuje siê powiat strzelecki,
a wiêc rolno-le�nym, szkody
³owieckie to rzecz normalna, choæ
ka¿dy by wola³, ¿eby ich w ogóle
nie by³o. I naprawdê nie ma wy-
starczaj¹co skutecznych �rod-
ków, by im w ca³o�ci i w ka¿dym
miejscu zapobiegaæ. Dokarmianie
zwierzyny? Tak, i z tego obowi¹z-
ku nasze ko³o wywi¹zuje siê do-
brze. Grodzenie lasów od pól?
Tak, ale nie wszêdzie siê da to zro-
biæ. �rodki odstraszaj¹ce? Tak,
ale i one nie s¹ w 100 procentach
skuteczne. Na przyk³ad hukinol
oceniam na jakie� 70 %. Im wiêk-
szy obszar pól, tym obroniæ jest
trudniej. Trzeba te¿ dodaæ, ¿e
wielko�æ szkód zale¿y od struk-
tury zasiewów i niestety to, co
op³aca siê rolnikom � smakuje te¿
bardzo zwierzêtom. Do takich
przysmaków nale¿¹ ziemniaki i ku-

kurydza. To zbo¿e stanowi dla nie-
których zwierz¹t obiekt po¿¹dania
nie tylko pod wzglêdem smako-
wym. Jeleñ czy sarna chêtnie w nim
szukaj¹ schronienia dla ca³ej rodzi-
ny: nikt ich stamt¹d nie przepêdza,
bo nie s¹ widoczne, spokój maj¹
wiêkszy ni¿ w lesie, a w dodatku
�kuchniê� � pod nosem.

Aco s¹dz¹ rolnicy, którzy
s¹ jednocze�nie my�liwy
mi?

Do nich nale¿y Zdzis³aw Kownac-
ki. Dwa gospodarstwa o ³¹cznej
powierzchni ok. 1350 ha le¿¹ na te-
renie trzech gmin: Ujazd, Kêdzie-
rzyn-Ko�le i Le�nica. Zapytany, jak
udaje mu siê pogodziæ racje obu
stron, odpowiada nieco filozoficz-
nie:
- Jak nie bêdzie zwierz¹t na polu,
nie bêdzie nas. Musimy byæ tole-
rancyjni dla naszych braci mniej-
szych. Jeste�my my�liwymi, ale i
rolnikami z wykszta³cenia, a to wy-
kszta³cenie � przyrodnicze przecie¿
- do czego� obliguje.

Te szkody s¹ czêsto wyolbrzy-
miane. Zw³aszcza przez tych, któ-
rzy nie osi¹gaj¹ maksymalnych
plonów, bo nie potrafi¹ czyniæ so-
bie ziemi tak poddanej, jak to Pan
Bóg nakaza³. Ale i my zg³aszamy
szkody, jak s¹ du¿e. Czy odszko-
dowania s¹ satysfakcjonuj¹ce?
Przy du¿ych szkodach nigdy nie
bêd¹. Przyznaæ jednak nale¿y, ¿e
ko³a staraj¹ siê nas traktowaæ przy-
zwoicie, choæ z drugiej strony �
racje nie zawsze pokrywaj¹ siê. No
ale z drugiej strony � czy w kraju,
w którym króluje pesymizm � kto�
siê przyzna, ¿e jest dobrze?

Zanotowa³a Marta Górka

Z analiz prowadzonych przez
PZ£ wynika, ¿e w stosunku do
lat ubieg³ych pozyskanie dzika,
szczególnie w obwodach po-
lnych systematycznie wzrasta,
nie przynosi to jednak wymier-
nych efektów w postaci znacz-
nego zmniejszenia szkód w tych
obwodach.

Redukcja liczebno�ci zwie-
rzyny w danym ³owisku, mo¿e w
pewnych warunkach przynios³a-
by chwilowe ograniczenie szkód,
ogólnie jednak zale¿no�æ miêdzy
wielko�ci¹ populacji zwierzyny a
wielko�ci¹ powodowanych przez
ni¹ szkód jest niewielka. Jest
oczywistym, ¿e dzik czy jeleñ
chêtniej wybierze bogate ¿erowi-
sko w ³anie dojrzewaj¹cej psze-
nicy czy kukurydzy, bo tam
³atwiej zaspokoi swoje potrzeby

¿ywieniowe ni¿ w lesie, do którego
cz³owiek ma wstêp w ka¿dej porze
roku i do wszystkich jego zak¹t-
ków, wnosz¹c tyle niepokoju, ¿e
zwierzêta w ucieka z niego w po-
p³ochu. Problem ten jest widocz-
ny, szczególnie w okresie lata i je-
sieni gdy penetracja lasu przez
zbieraczy runa  le�nego jest tak
du¿a, ¿e zwierzyna jest z niego do-
s³ownie wypychana.
Stwarza to oczywi�cie niebezpie-
czeñstwo powstawania wiêkszych
szkód, gdy¿ dziki, które wyrz¹dzaj¹
rolnikom najwiêcej szkód praktycz-
nie ¿eruj¹ wy³¹cznie na polach.
Reasumuj¹c, warto by siê zastano-
wiæ, czy zamiast wzajemnego
oskar¿ania siê i pomstowania nie
w³a�ciwsza by³aby w wspó³praca,
szczególnie na etapie zapobiega-
nia szkodom.

Teodor Mróz

Szkody ³owieckie

Temat szkód ³owieckich budzi emocje. Wypowiadane przez rolników i my�liwych opinie ró¿ni¹ siê bardzo. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e obie strony
sporu musz¹ siê dogadywaæ, a w ka¿dym razie d¹¿yæ do kompromisu.
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