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Ministerstwo środowiska 

Uprzejmie informuję, że do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynęła petycja 

dotycząca m.in. planów odstrzału dzików. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2014 r. 

poz. 1195) przekazuje ją  według właściwości. 
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Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
Departament Spraw Obywatelskich 

00-583 Warszawa 
Al. Ujazdowskie 1/3 

Do premiera RP Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze, 

apelujemy o rezygnację  z planów masowego zabijania przez myśliwych dzików, w tym loch z 
małymi, pod pretekstem likwidacji ognisk afrykańskiego pomoru świń. Choroba ta nie może 
przenieść  się  na trzodę  chlewną, albowiem dziki nie mają  z nią  żadnego kontaktu. Wnioskujemy 
również  o powołanie zespołu niezależnych ekspertów do sprawy wygaszenia wirusa ASF w Polsce. 

W przypadku dzików, środowiska myśliwskie nie są  wcale entuzjastycznie nastawione do 
masowego ich odstrzeliwania. O ile jednak myśliwi mogliby powoływać  się  na swoją  pasję  
łowiecką, o tyle Minister Środowiska powinien, jak wskazuje chociażby nazwa jego funkcji, to 
środowisko chronić. Jest zdumiewające, że w przypadku dzików inicjatywa ich masowego 
zabijania wychodzi od ministra, do którego obowiązków należy dbanie o przyrodę. 

Nasz apel wpisuje się  w szerszy kontekst ogólnego sensu myślistwa. 
Wbrew tezie lansowanej przez myśliwych, łowiectwo we współczesnym świecie jest nie tylko 
niepotrzebne, lecz wysoce szkodliwe. Świadczy o tym słynny na cały świat eksperyment 
szwajcarski. W roku 1974 w kantonie genewskim przeprowadzono referendum w sprawie 
łowiectwa. 72% mieszkańców wypowiedziało się  za całkowitym zakazem polowań. Zakaz ten 
wprowadzono. 
Mimo alarmistycznych przepowiedni lobby myśliwskiego, zakaz nie spowodował  żadnych 
ujemnych konsekwencji. Dzisiaj fauna kantonu genewskiego, obejmującego 282 kilometry 
kwadratowe, jest niebywale różnorodna i bogata. Należy zaznarzyć, że obszar ten nie jest żadnym 
skansenem, puszczą  ani parkiem narodowym. Są  to normalne, zróżnicowane tereny wiejskie. 
Po niemal pól wieku obowiązywania zakazu okazało się, że nie nastąpiła tam żadna katastrofa 
przyrodnicza, zwierzęta mają  się  dobrze, ludność  też  jest zadowolona: w sondażu z 2004 roku już  
85% mieszkańców wypowiedziało się  za utrzymaniem zakazu polowań. Polowania są  więc nadal 
zabronione, z wyjątkiem bardzo rygorystycznie obwarowanych odstrzałów dzików i wron, tam 
gdzie nie udało się  innymi metodami uniknąć  strat w rolnictwie. Jest to niestety około czterystu 
dzików rocznie. Nawet i w tym przypadku nie ma jednak mowy o myślistwie. Wszystkie odstrzały 
wykonywane są  przez zawodowych leśników. Leśnicy mają  obowiązek dokonywać  odstrzałów 
indywidualnych, tylko przy pomocy broni wyposażonej w bardzo precyzyjne celowniki optyczne, 
co redukuje do 2% liczbę  rannych dzików. Cały czas dąży się  jednak do rozwijania innych metod 
ochrony upraw, a odszkodowania jakie państwo płaci rolnikom są  w tym kantonie niższe niż  w 
pozostałych. Również  obecność  małych drapieżników (lisów, łasic, gronostajów i innych) 
uważanych przez myśliwych za „szkodniki", które trzeba koniecznie „wytępić", nie jest, jak się  
okazało w kantonie genewskim, żadnym zagrożeniem dla ekosystemu. Eksperyment genewski jest 



programem pilotażowym, docelowo planuje się  zastosowanie tego systemu na terenie całej 
Szwajcarii. 
Eksperyment ten obala tezę, jakoby we współczesnym świecie myśliwi pełnili rolę  regulatorów 
przyrody, utrzymywali ją  w stanie równowagi, zastępowali naturalne drapieżniki i chronili gatunki 
zwierząt przed wyginięciem. 

Inny mit, lansowany przez myśliwych, jakoby zwierzęta łowne wiodły szczęśliwe życie na łonie 
natury, a jedyną  nieprzyjemną  chwilą  jest moment gdy myśliwy do nich strzela, został  z kolei 
obalony przez eksperyment naukowców z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków w Białymstoku oraz niemieckiego Leibniz Institute for Zoo and 
Wildlife Research w Berlinie. 
Eksperyment polegał  na zbadaniu zawartości hormonów stresu w próbkach odchodów zwierząt z 
terenów, gdzie występują  naturalne drapieżniki a polowania są  zabronione, oraz z terenów gdzie 
uprawia się  łowiectwo. Wyniki, opublikowane w prestiżowym piśmie Behavioral Ecology, 
wskazują, że sarny czy jelenie, które na co dzień  narażone są  na spotkanie tylko naturalnego 
drapieżnika (rysia, wilka), mają  stosunkowo NIŻSZE stężenia metabolitów świadczących o stresie 
niż  te, które narażone są  na spotkanie z myśliwym. 
Z innych badań  wynika, że zwierzęta na terenach łowieckich zmieniają  swoje zachowania, 
przenoszą  aktywność  na godziny nocne, boją  się  wychodzić  na otwartą  przestrzeń  w poszukiwaniu 
pokarmu. 

Myśliwi górują  nad naturalnymi drapieżnikami nie tylko skutecznością  zabijania, którą  
zawdzięczają  nowoczesnej technice, lecz również  samą  swoją  liczbą. Nigdy wcześniej w przyrodzie 
nie było tak wysokiego stężenia drapieżników w porównaniu z liczbą  potencjalnych ofiar. 
Położenie zwierząt łownych można porównać  do sytuacji człowieka mieszkającego w okolicy, po 
której kręci się  dwieście lwów. I który musi wyjść  do sklepu po jedzenie. 

Kłamliwa jest również  teza, jakoby zwierzęta ginące z rąk myśliwych umierały szybko i 
bezboleśnie. Wiele z nich umiera w męczarniach. Procent tzw. postrzałków, zwłaszcza podczas 
polowań  zbiorowych, oraz wśród drobniejszych zwierząt, głównie ptaków, jest bardzo wysoki. 

Myśliwi mówią  o sobie z dumą, że są  prawdziwymi ekologami. Milczą  jednak o tym, jakie 
spustoszenia w przyrodzie czyni śrut, czyli wystrzeliwane corocznie miliardy silnie toksycznych, 
ołowianych kuleczek wielkości ziarenek kaszy, którymi myśliwi systematycznie obsiewają  Ziemię  
od czasu pojawienia się  tego wynalazku w średniowieczu. 

Jednak najsilniejszym argumentem przeciwko polowaniom są  wyniki współczesnych badań  
naukowych dotyczących zwierząt. Wynika z nich jednoznacznie, że pokrewieństwo człowieka z 
innymi zwierzętami jest bardzo bliskie. 

Nie ma tu miejsca na przytaczanie wszystkich badań, na wyliczanie eksperymentów mających na 
celu ustalenie, czy zwierzęta są  zdolne do abstrakcyjnego myślenia i na ile są  świadome swojego 
istnienia. Ograniczmy się  do przytoczenia fragmentu podsumowania tych badań, jakiego dokonał  w 
2012 roku zespól naukowców w Cambridge. Jest to słynna Deklaracja z Cambridge o 
Świadomości. 

„Dowody wskazują, że zwierzęta inne niż  ludzie mają  neuroanatomiczne, neurochemiczne i 
neurofizjologiczne podłoża stanów świadomości, łącznie z możliwością  podejmowania 
świadomych zachowań. W konsekwencji, waga dowodów wskazuje, że ludzie nie są  unikalni pod 
względem posiadania ośrodków neurologicznych, które budują  świadomość. Zwierzęta inne niż  



ludzie, w tym ssaki i ptaki, a także wiele innych stworzeń, np. ośmiornice, także posiadają  
odpowiednie podłoża neurologiczne." 

Mówiąc po prostu: zwierzęta czują, myślą, rozumują, cierpią  dokładnie tak samo jak my. 

Dlatego zwracamy się  do Pana Premiera nie tylko o cofnięcie decyzji o masowym zabijaniu 
dzików, lecz również  o wszelkie działania mogące ograniczyć, a w przyszłości całkowicie zakazać  
barbarzyńskiej rozrywki, jaką  jest strzelanie do zwierząt. 

ąż

P.S. Ponieważ  pod listem podpisały się  inne osoby, podaję  poniżej ich nazwiska, w takiej 
kolejności w jakiej pojawiały się  podpisy. Stąd też  list ma formę  pierwszej osoby liczby mnogiej i 
staje się  apelem wszystkich podpisanych pod nim osób i zapewne wielu innych, którym leży na 
sercu dobro zwierząt. 
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