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  Polacy zasilają 
grupy robocze FACE

W  listopadzie ub.r. merytoryczne zaplecze Europejskiej Federacji 
Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE) zasilił 
prof. Henryk Okarma z  Instytutu Ochrony Przyrody PAN w  Kra-
kowie, który oficjalnie dołączył do grupy roboczej ds. dużych dra-
pieżników (FACE Large Carnivores Working Group). Odbyło się to na 
mocy uchwały Zarządu Głównego PZŁ, podjętej na wniosek członka 
zarządu i zarazem wiceprzewodniczącego FACE Jarosława Kuczaja. 
Prof. Okarmę, jako wybitnego i cenionego na arenie międzyna-
rodowej eksperta m.in. od wilków, powitano z wielkim entu-
zjazmem. Swoją wiedzą mógł się podzielić już podczas wi-
deokonferencji zorganizowanej 18 listopada przez zespół 
międzypartyjny Parlamentu Europejskiego do spraw róż-
norodności biologicznej, łowiectwa i obszarów wiejskich, 
a poświęconej problemom koegzystencji rozwijających się 
społeczeństw z dużymi drapieżnikami. 

Na początku tego roku dzięki staraniom Jarosława Kuczaja 
struktury doradcze FACE zasilili kolejni polscy reprezentanci. W gru-
pie roboczej ds. prawnych (FACE Legal Affairs Working Group) poja-
wił się dr Witold Daniłowicz – wieloletni współpracownik BŁ, mają-
cy głęboką wiedzę o uregulowaniach w zakresie łowiectwa oraz do-
świadczenie w zagadnieniach prawa międzynarodowego. Natomiast 
w pracach grupy roboczej ds. dyrektyw ptasiej i siedliskowej (FACE 
Birds and Habitats Working Group) będą uczestniczyć dr hab. Marek 
Panek oraz Piotr Beszterda. Pierwszy z nich jest etatowym pracow-
nikiem Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu, zajmował się badaniami 
ptaków wodnych w rezerwacie przyrody Słońsk, a swoją karierę na-
ukową poświęcił kuropatwom, zającom i lisom. Odpowiada również 
za monitoring sytuacji zwierząt łownych w Polsce. Z kolei Piotr Besz-
terda na przełomie lat 70. i 80. XX w. również jako pracownik stacji 
był zaangażowany w monitoring ptaków w rezerwacie Słońsk, a od 
1983 r. do odejścia na emeryturę w 2020 r. zajmował się zawodowo 
łowiectwem w RDLP w Toruniu.

Obie wymienione grupy robocze FACE będą się w  najbliższym 
czasie poświęcać łowieckim aspektom Europejskiego Zielonego 

Ładu, unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej 
oraz wspólnej polityki rolnej. Analizom gremiów eksperckich zostaną 
także poddane prawne konsekwencje zakazu stosowania śrutowej 
amunicji ołowianej na obszarach wodno-błotnych oraz wokół nich 
(rozporządzenie KE w tej sprawie weszło w życie 15 lutego z dwoma 
latami vacatio legis) oraz możliwość zaskarżenia wprowadzanych regu-
lacji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Aktywnego uczest-
nictwa reprezentantów środowiska myśliwych wymagają również już 
zapowiedziane przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) prace 
nad całkowitym wycofaniem ołowiu z amunicji myśliwskiej. Sporo do 
zrobienia jest też w kwestii dużych drapieżników – związane z nimi 
problemy narastają, co widać choćby na przykładzie naszego kraju, 
a rozwiązania forowane przez środowiska odrzucające ideę aktywnego 
zarządzania populacjami nie przynoszą oczekiwanych skutków. 

To wszystko ważne zagadnienia także z punktu widzenia Polski. 
Choć działania FACE na szczeblu międzynarodowym często wydają 
się mało dostrzegane, to nie ulega wątpliwości, że organizacja ma 
duże znaczenie w dyskusjach z unijnymi decydentami jako wyraziciel 
opinii siedmiu milionów europejskich myśliwych.  Red.

Witold Daniłowicz z wiceprzewodni-
czącym FACE Jarosławem Kuczajem
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