
Brać Łowiecka 11/201524

Zdaniem myśliwego

Drodzy Czytelnicy!
Otrzymujemy od Was wiele listów. Wyrażacie w nich swoje opinie na różne tematy związane  

z łowiectwem. Piszecie o tym, co Was poruszyło, z czym się zgadzacie, a z czym chcielibyście  
polemizować. Najciekawsze wypowiedzi, po niezbędnym opracowaniu redakcyjnym,  

publikujemy w dziale „Zdaniem myśliwego”. Zachęcamy do dzielenia się swoimi  
spostrzeżeniami i przemyśleniami! Red.

Nie ulegajmy emocjom!

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem 
wywiad p. Rafała Zubkowicza z  p. Bruno-
nem Hespelerem, leśnikiem i zawodowym 
myśliwym z Austrii (BŁ nr 9/2015). Pan Hes-
peler wypowiada się w nim m.in. na temat 
organizacji łowiectwa w Karyntii, austriac-
kim kraju związkowym. Niektóre jego spo-
strzeżenia mogą stać się istotnym przy-
czynkiem do dyskusji nad modelem łowiec-
twa w  Polsce. Boję się jednak, że sposób, 
w jaki zostały one przedstawione i skomen-
towane przez p. Zubkowicza, może spowo-
dować zaniepokojenie czytelników.

Moją uwagę zwrócił w szczególności na-
stępujący fragment wypowiedzi p. Hespele-
ra: W Austrii (…) dzierżawa netto plus koszty 
dodatkowe obwodów państwowych, gdzie 
występuje jeleń, to kwota rzędu 60–70 euro/ha 
rocznie. (…) Dzierżawa obwodu o powierzch-
ni 2000–3000 ha zasobnego w jelenie od lasów 
państwowych lub od gmin kosztuje od ćwierć 
do pół mln euro rocznie. Autor wywiadu sko-
mentował to stwierdzenie jednym słowem 
i  wielokropkiem: Niewiarygodne..., chcąc, 
jak rozumiem, dać w  ten sposób wyraz 
swojemu zaszokowaniu tym, że za dzierża-
wę obwodu łowieckiego trzeba płacić takie 
ogromne pieniądze. Zastanówmy się jednak, 
czy ta emocjonalna reakcja p. Zubkowicza 
jest uzasadniona.

Na początek przedstawię kilka faktów 
pozwalających uzyskać szerszą perspek-
tywę co do danych przytoczonych przez  
p. Hespelera. Otóż obwody łowieckie 
w Karyntii to obwody prywatne (na włas-
nym gruncie) albo dzierżawione od pań-
stwa lub od gminy. Jeśli chodzi o obwody 
dzierżawione (tylko one mają znaczenie 
dla naszych rozważań), to dzierżawcami 
są z  reguły lokalni myśliwi, stowarzyszeni 
w  organizacjach podobnych do naszych 
kół łowieckich. Minimalna, a jednocześnie 
typowa powierzchnia takiego obwodu wy-
nosi 500 ha. Z mocy ustawy jeden myśliwy 
przypada maksymalnie na 50 ha, a w obwo-
dach zasobnych w jelenie lub kozice – na 
100 ha. Średni koszt dzierżawy obwodu 

to 5–7 euro/ha. A  zatem za obwód o  po-
wierzchni 500 ha trzeba zapłacić od 2500 
do 3500 euro rocznie. Po podzieleniu na  
10 myśliwych wychodzi od 250 do 350 euro 
na każdego z nich, co przy dzisiejszym kur-
sie wymiany walut stanowi równowartość 
od 1000 do 1500 zł rocznie.

Analizując te dane, trzeba też zauważyć, 
że szkody łowieckie nie są w Austrii tak du-
żym problemem dla kół łowieckich jak 
u nas. Co do zasady odpowiada za nie, po-
dobnie jak w Polsce, dzierżawca obwodu. 
Ponieważ kwota odszkodowań za szkody 
łowieckie jest określona w  umowie dzier-
żawnej, można przyjąć, że wysokość tenuty 
dzierżawnej uwzględnia ten koszt. Tyle tylko 
że Karyntia to kraj górzysty, gdzie nie ma 
wielu pól uprawnych, a zniszczenia wyrzą-
dzane przez zwierzynę na tym terenie pole-
gają przede wszystkim na spałowaniu 
drzew przez jeleniowate. 

A jak wygląda zasobność łowisk? Najlicz-
niejsze gatunki zwierząt łownych w Karyntii 
to sarna i jeleń. W obwodach, gdzie wystę-
puje głównie sarna, jej liczebność szacuje się 
średnio na 6–7 sztuk na 100 ha, a w obwo-
dach mieszanych (sarna i jeleń) – 5–6 sztuk. 
Dzik w Karyntii raczej należy do rzadkości. 
Poluje się również na kozice i muflony, ale 
bytują one tylko w niektórych obwodach.

W tym kontekście nietrudno zauważyć, 
że przykład podany przez p. Hespelera jest 
ekstremalny. Świadczy o tym też charakter 
jego wypowiedzi. Skoro mówi on, że prze-
ciętny koszt dzierżawy hektara obwodu 
wybitnie zasobnego w  jelenie (a  więc 
znacznie powyżej średniej) wynosi 50–70 
euro, to nawet biorąc tę wyższą liczbę, otrzy-
mujemy kwotę 140 000 euro za 2000 ha 
i 210 000 euro za 3000 ha. Ale co właściwie 
wynika z  takiej informacji? Otóż bardzo 
niewiele. Kluczowe pytania, które należa-
łoby zadać, brzmią: ile zwierzyny pozysku-
je się w  tym obwodzie co roku, jaka jest 
wysokość odszkodowań za szkody łowiec-
kie i jakie są pozostałe koszty prowadzenia 
w nim gospodarki łowieckiej? Dopiero po 

zebraniu tych wszystkich danych możemy 
się zastanawiać, czy koszt dzierżawy takie-
go obwodu jest rzeczywiście tak szokująco 
wysoki, jak nam się wydaje wówczas, gdy 
jedyną znaną nam informację stanowi wy-
sokość tenuty dzierżawnej. Potwierdza to 
zresztą sam p. Hespeler, który mówi w wy-
wiadzie: Ktoś, kto jest w stanie tyle zapłacić, 
chce mieć dużo zwierzyny, bo ten wydatek 
musi się opłacać. Tak więc mimo dużej war-
tości nominalnej taki wydatek ma swoje 
uzasadnienie ekonomiczne!

Moim celem nie jest oczywiście polemi-
zowanie z p. Hespelerem ani tym bardziej 
podważanie prawdziwości przytoczonych 
przez niego danych. Nie chodzi mi też 
o  udowodnienie, że obwody łowieckie 
w Austrii są tanie. Chciałbym raczej wska-
zać, że opisywany w wywiadzie przypadek 
to raczej wyjątek niż reguła, oraz zademon-
strować sposób, w  jaki powinno się pod-
chodzić do kwestii kosztów dzierżawy ob-
wodu łowieckiego. Podanie kwoty pół mi-
liona euro za dzierżawę obwodu, bez 
dodatkowych wyjaśnień, uważam za – z ca-
łym szacunkiem dla p. Zubkowicza – nieod-
powiedzialne! Z  takiej informacji nic bo-
wiem nie wynika, natomiast niesie ona 
w sobie duży ładunek emocjonalny.

Witold Daniłowicz
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Ile jest jeleni w Austrii?
Nie mam zielonego pojęcia.
 
My w Polsce wiemy, że żyje ich u nas 
ok. 200 tys. Dlaczego Austriacy nie 
mają takiej informacji?
My wiemy, że nic nie wiemy nt. liczebności.

W takim razie zapewne nie potrafi 
Pan też odpowiedzieć, ile jeleni po-
winno być w Austrii.
To bardzo zróżnicowane regionalnie. 
Inaczej jest w dolinie Dunaju, a inaczej 
– w obwodach wysokogórskich. Średnie 
docelowe zagęszczenie wynosi mniej 
więcej 4–6 os./100 ha.

Skoro podał Pan liczby, to znaczy, że 
jednak istnieją jakieś statystyki.
Tak, liczenia w Austrii prowadzi się lo-
kalnie, np. w zagrodach zimowych lub 
przy paśnikach. Ale te dane w dużym 
stopniu nie odpowiadają rzeczywisto-
ści. Są zaniżone.

Wobec tego czy informacje dotyczą-
ce liczebności zwierzyny, tej rzeczy-
wistej i optymalnej, do czegokolwiek 
się przydają?

Potrzeba przede wszystkim wyostrzo-
nego wzroku, by obserwować, co się 
dzieje w lesie. Jako leśnik, zamiast li-
czyć i wydawać na to niemałe pienią-
dze, oceniam, czy sytuacja jest dla mnie 
do zaakceptowania. Sama liczba nic mi 
nie mówi. Przykładowo, w wysokogór-
skich strefach Alp w lecie odnotowuje się  
gigantyczne zagęszczenia jeleni. I co 
z tego, skoro tam rośnie trawa, kosodrze-
wina oraz może olcha? W dolinie, w za-
gospodarowanym lesie sytuacja wyglą-
da zupełnie inaczej. Znajdujące się tam 
świerki mają cieńszą korę niż świerki 
wysokogórskie i są spałowane w o wiele 
większym stopniu. To różne fenotypy.

Podam jeszcze jeden lokalny przy-
kład z mojej okolicy, który pokazuje, co 
znaczą liczby. Otóż w gminnym obwo-
dzie łowieckim, gdzie poluję, pozysku-
jemy rocznie 40 jeleni na powierzchni 

1000 ha, a w sąsiedniej gminie, która 
jest większa, strzela się może dwie sztu-
ki. Gdy patrzymy na oba obwody, wa-
runki wyglądają na porównywalne. Jed-
nak dla jeleni takie nie są.

Poziom szkód decydujący o wysokości 
odstrzału wydaje się dobry we włas-
nym lesie. Wtedy samemu wybiera 
się, czy chce się mieć zwierzynę i za-
rabiać na polowaniach, czy hodować 
drzewostan. Ale wynajęty leśnik, np. 
przez państwo, potrzebuje statystyk.
To nieprawidłowe założenie. Ustalona 
liczba zwierzyny nic nam nie mówi, bo 
ma bardzo lokalny charakter. Może się 
odnosić do jednostkowej sytuacji i nie po-
winno się tego porównywać z innym tere-
nem. W obwodzie o powierzchni 1000– 
–2000 ha mogą się znajdować obszary, 
gdzie liczebność jeleni jest całkowicie 
neutralna. Ale w tym samym obwodzie 
może się też znajdować kawałek, w którym 
zagęszczenie 0,5 os./100 ha to za dużo.

Czyli należy lokalnie ustalić optymal-
ne zagęszczenie?
Można, ale nie trzeba. Jako leśnik muszę 
ocenić sytuację w odnowieniach i stwier-

Czy warto liczyć jelenie?

Liczyć zwierzynę czy może, planując odstrzał, lepiej oprzeć się na ocenie stanu uszkodzeń 
drzewostanów? Pytamy o to Brunona Hespelera, leśnika i zawodowego myśliwego z Austrii.

Jeżeli buduję płot, muszę 
strzelać więcej, żeby 

zredukować populację  
na pozostałym terenie.
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