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FACE
• Founded in 1977 / utworzona w 1977

• Member associations from 36 European countries (27 EU + 9) / stowarzyszenia 
członkowskie z 36 krajów UE

• Member of IUCN since 1987 / członek IUCN od 1987

• Secretariat based in Brussels – staff of 10 / biuro w Brukseli

• 7 Million Hunters for Conservation in Europe / 7 milionów myśliwych w 
Europie

�To PROMOTE hunting in accordance with the principle of wise use and 
sustainable use of natural resources as a tool for conservation of wildlife and 
rural development / w celu promocji łowiectwa zgodnego z reguł ą

mądrego i zrównowa żonego wykorzystania zasobów 
naturalnych jako narz ędzia do ochrony przyrody i obszarów  
wiejskich

� To REPRESENT the collective interests of Members at European and 
international level on hunting issues; nature, firearms, animal health, game 
meat etc. / w celu reprezentowania zbiorowego interesu 
członków na szczeblu europejskim i mi ędzynarodowym w 
dziedzinie my ślistwa w zakresie: przyrody, broni my śliwskiej, 
zdrowia zwierz ąt, dziczyzny



Council of Europe
(1949)

47 Member Countries

European Union 

(1958)
27 Member 

States

Podstawy prawne

Rekomendacje (Listopad 2004) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

“to draw up a European charter on hunting, as a guide setting out common principles 
and good practices for hunting, particularly for the organisation of hunting tourism…”

„w celu opracowania europejskiej karty łowieckiej jako przewodnika 
ustanawiającego wspólne zasady i dobre praktyki łowieckie, w szczególności dla 

organizacji turystyki łowieckiej”

Konwencja o ochronie dzikiej europejskiej fauny i flory oraz ich siedlisk 
naturalnych – Konwencja berneńska – grupa robocza wspierana przez IUCN/SSC-
ESUSG, FACE and CIC

Listopad 2007: przyjęcie przez Konwencję berneńską

Europejskiej Karty Łowiectwa i Bioróżnorodności



Definicje

Zwierzęta łowne
Zaliczamy do nich dzikie gatunki ptaków i ssaków lądowych, na które 
polowanie jest prawnie dozwolone

Touroperatorzy polowania
Agenci lub agencje, które bezpośrednio lub pośrednio świadczą usługi w zakresie: 
oprowadzania, wyposażenia, zakwaterowania, możliwości polowania.

Polowanie 
Pogoń i upolowanie dzikich zwierząt z wykorzystaniem wszystkich, dozwolonych 
prawnie metod. Cele tych działań to konsumpcja (wykorzystanie mięsa, skór, futer, 
trofeów), rekreacja i/lub  zarządzanie populacjami zwierzyny łownej

Zrównoważone łowiectwo 
Użytkowanie gatunków zwierząt łownych i ich środowiska w sposób oraz 
na poziomie, które nie prowadzą do długoterminowego zmniejszenia 
bioróżnorodności oraz nie powstrzymują ich odnowy

Różnorodność biologiczna
Różnorodność wśród żywych organizmów włączając m.in. organizmy 
lądowe, morskie i inne ekosystemy wodne i kompleksy ekologiczne, których 
są częścią (Article 2 of the CBD).

Definicje



Cele

Cele Konwencji berneńskiej
= ochrona dzikiej przyrody i jej naturalnych siedlisk

• Myśliwi mogą wnieść wkład do osiągnięcia tego celu poprzez 
regulację populacji zwierząt łownych oraz troskę o ich siedliska, asystę
w monitoringu oraz w badaniach naukowych oraz zwiększenie 
świadomości społecznej o problemach ochrony przyrody . 

• Karta udostępnia zestaw niewiążących wskazówek dla myśliwych, 
touroperatorów polowania, władz i zarządców które dotyczą
wspólnych praktyk dla zrównoważonego łowiectwa w Europie.

Cele

• Ma na celu pomóc w wypełnienia zobowiązań państw 
europejskich w ochronie poprzez użytkowanie elementów 
różnorodności biologicznej zgodnie z KB, i opracowanych 
przez Addis Ababa Principles and Guidelines for the 
Sustainable Use of Biodiversity i Malawi Principles for 
the Ecosystem Approach. 

• Aby zapewnić, że polowania i turystyka łowiecka w 
Europie są praktykowane w sposób zrównoważony,  i 
wnoszą pozytywny wkład do ochrony gatunków, ich 
siedlisk oraz potrzeb społeczeństwa.



Europejska Karta Łowiectwa i Bioróżnorodności 
• Zawiera zbiór niewiążących zasad i wytycznych dla (broni palnej, łuków, 

pułapek, psów lub ptaków drapieżnych) w celu ułatwienia zachowania 

bioróżnorodności i rozwoju obszarów wiejskich.

• Promuje współpracę pomiędzy myśliwymi i innymi zainteresowanymi 

stronami

• Ma na celu zapewnienie, że turystyka łowiecka jest zrównoważona.

• Wspomaga formy turystyki łowieckiej, które dostarczają lokalnym 

społecznościom społeczno-ekonomicznych bodźców do ochrony i 

zarządzania przyrodą oraz siedliskami, jak również bioróżnorodnością.

• Wspiera przedsięwzięcia, które zwiększają biegłość i bezpieczeństwo 

myśliwego.

• Zachęca myśliwych do edukacji, zwiększenia świadomości i działań

informacyjnych.

Kontekst globalny

Zrównoważony rozwój
Konferencja Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju w 1987 r. 

1992: Agenda 21 - Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Środowiska i Rozwoju (UNCED) dała początek w Rio Konwencji o 
Różnorodności Biologicznej (CBD).

Cele:
� ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

� uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z 
wykorzystywania zasobów genetycznych.



IUCN   Inicjatywa Zrównoważonego Wykorzystania (1995) 

Deklaracja polityczna przyjęta na drugim Kongresie Ochrony Przyrody 
w 2000 roku (Amman)

“Korzystanie z zasobów dzikiego życia, jeśli jest zrównoważone,

jest ważnym narzędziem ochrony, ponieważ korzyści społeczne i 

ekonomiczne pochodzące z takiego wykorzystania zasobów są
zachętą dla ludzi do ich ochrony”

Kontekst globalny

Również w roku 2000 KB wszczęła proces mający na celu stworzenie zasad  
zrównoważonego wykorzystania zasobów poprzez organizację warsztatów 
regionalnych.. 

• 7th CBD COP 2004 

Adopted the resulting 14 Addis Ababa Principles and Guidelines for the Sustainable 

Use of Biodiversity (AAPG). 

7 CBD COP 2004
Przyjęto wyniki 14 spotkania w Addis Ababie ( zasady i wytyczne dla 
zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej (AAPG)).
• Oficjalnie uznana przez CITES (2004) i AEWA (2005)
• Warsztaty na temat  podejścia ekosystemowego Malawi  1998

• W celu osiągnięcia zadowalającej równowagi między ochroną i rozwojem.
Zasady przyjęte w Malawi KBD COP 2000 
� Uznają, że ludzie i ich zróżnicowane kultury są integralną częścią
ekosystemów.
. 

Kontekst globalny



Kontekst europejski

Konwencja berneńska 1979

�ochrona gatunków dzikiej flory i fauny

• Podkreśla potrzebę współpracy w zakresie ochrony gatunków i siedlisk 
ponad granicami

• 45 Stron

• Dostarcza podstawy dla tej Karty.

Unia Europejska (UE)

1979  dyrektywa ptasia
1992  dyrektywa siedliskowa

Uznaje rolę zrównoważonego łowiectwa, określając ograniczenia 
w odniesieniu do gatunków na które można polować.

W 2001 r. Komisja Europejska (KE) rozpoczęła Inicjatywę
Zrównoważonego Łowiectwa (SHI)

� Współpraca między głównymi organizacjami zajmującymi się
ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem europejskich 
gatunków dzikich ptaków.

Kontekst europejski



Zrównoważone łowiectwo w 
Europie
Jedną z najstarszych form konsumpcyjnego wykorzystania 
odnawialnych zasobów naturalnych
Integralna część kultury i tradycji europejskich społeczności

Ponad 7 milionów myśliwych w Europie zmotywowanych 
rekreacyjnymi, konsumpcyjnymi i / lub społecznymi aspektami

Ponad 120 tysi ęcy miejsc pracy w Europie przyczyniających się do 
ochrony ró żnorodno ści biologicznej, ochrony życia na 
obszarach wiejskich i gospodarki lokalnej.

Rozwiązania w zakresie zarządzania powinny być stosowane w 
celu zapewnienia zrównoważonego łowiectwa pod względem  
ekologicznym, społeczno-kulturowym i gospodarczym . 

Zarządzanie populacjami dużych 
drapieżnikówThe Large Carnivore Initiative dla Europy

� Zakłada że polowanie na duże drapieżniki (w Europie) jest 
dopuszczalne pod pewnymi warunkami (zgodnie z 
międzynarodowym, krajowym lub regionalnym prawem i są
prowadzone w sposób humanitarny) i może przynieść korzyści dla 
ich ochrony.

Plany zarząąąądzania



Turystyka łowiecka

Zalecenia z 2004 r.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy podkreśliło:

"Jeśli  turystyka łowiecka jest zarządzana profesjonalnie i naukowo ... 
może okazać się czynnikiem rozwoju dla regionów wiejskich i górskich. 

Może również wnieść znaczący wkład do turystyki wiejskiej, 
ekoturystyki, tworzenia miejsc pracy i zachowania lokalnych tradycji”

Turystyka łowiecka

Raport 2002 TRAFFIC o łowiectwie 
i  pozyskaniu trofeów oraz ochrony  
przyrody w Eurazji

• 20 - 30% europejskich myśliwych 
podróżuje poza granice swojego kraju 
w celu polowania (około 1,3 miliona 
europejskich myśliwych)
• Około 1 / 3 całkowitych wydatków 
europejskich turystów (około € 40 - 50 
mln EUR rocznie pozostaje w krajach 
docelowych)



Międzynarodowe rozporządzenie dotyczące handlu 
dzikimi zwierzętami

CITES 1973 
� Obecnie więcej niż 170 stron
� Dotyczy 30,000 gatunków zwierząt i roślin

CITES Załączniki I, II i III 
Załącznik I � zakazuje handlu międzynarodowego, z wyjątkiem 
niekomercyjnego
Załącznik II � gatunki, które nie są obecnie zagrożone wyginięciem, 
ale które mogą stać się takimi, jeżeli handel nie będzie ściśle 
kontrolowany
Załącznik III � lista gatunków ujętych na wniosek jednej ze stron 
która już reguluje handel tymi gatunkamiEU “Wildlife Trade” Regulation EC/338/97 stricter than CITES

Podróżujący myśliwi przewożą pamiątki i trofea łowieckie z powrotem do 
domu
� monitorowane i regulowane

Standardy dla europejskich myśliwych
• Łowiectwo musi być postrzegane przez społeczeństwo jako zrównoważone 
w kontekście ekologicznym gospodarczym i społeczno-kulturowym

• Standardy dla myśliwych muszą być zgodne z potrzebami  większości 
społeczeństwa 

•Myśliwi powinni być postrzegani przez społeczeństwo jako sumienni 
zawodowcy



Myśliwi muszą zademonstrować:

• Troskę o bezpieczeństwo publiczne  oraz etyczne podejście do polowań

• Znajomość i przestrzeganie prawa łowieckiego

• Zrozumienie podstaw biologii gatunków zwierząt łownych oraz ich 
identyfikacji

• Podstawową wiedzę w zakresie zarządzania zwierzyną i jej siedlisk

• Współdziałanie z innymi celami ochrony przyrody

• Wzajemny szacunek i zrozumienie

Standardy dla europejskich myśliwych

Umiejętności łowieckie określono po raz pierwszy w 1985 r. przez Radę
Europy � Rekomendacje

� Podkreślały konieczność szkolenia myśliwych

• Wezwała państwa członkowskie do zdawania przez myśliwych egzaminów 
z  umiejętności

• Zasugerowała podręcznik do takich egzaminów

• Doradziła państwom członkowskim współpracę z właściwymi organizacjami 
w zakresie edukacji i szkoleń łowieckich

• Opracowanie kodeksu postępowania

Standardy dla europejskich myśliwych



Standardy dla europejskich myśliwych 

• Większość krajów europejskich posiada formy edukacji i szkoleń
myśliwych

• Wymagania różnią się w zależności od kraju i mogą być bardzo 
surowe

• Wiele krajowych organizacji myśliwskich wspiera etykę
łowiecką w formie samoregulacji ponad i poza skodyfikowane 
przepisy

• Nacisk na odpowiedzialność myśliwych wobec ochrony przyrody

• Kodeksy postępowania = wytyczne dla zrównoważonego 
łowiectwa poprzez jego społeczną akceptację

Standardy dla europejskich myśliwych



Europejska Karta Łowiectwa i 
Bioróżnorodności

Europejska Karta Łowiectwa i Bioróżnorodności

Zasada 1: 

Wspiera ć wielo-poziomowe zarz ądzanie, które maksymalizuje 
korzy ści dla ochrony i społecze ństwa

Ochrona zostanie wzmocniona je śli  my śliwi i touroperatorzy 
myśliwscy: 
a/ pomogą władzom wszystkich szczebli w opracowaniu i wdrażaniu 
środków ochrony bioróżnorodności w drodze trwałego użytkowania; 
b/ na wszystkich szczeblach będą się starali osiągnąć maksymalną
korzyść dla ochrony w drodze polowania.



Zasada 2: 

Zapewni ć by regulacje były zrozumiałe i respektowane

Ochrona zostanie wzmocniona je śli my śliwi i touroperatorzy 
myśliwscy: 
a/ pomagają w przygotowaniu i przyjmowaniu skutecznych regulacji; 
b/ przestrzegają i wzbudzają poszanowanie dla wszystkich praw i 
regulacji dotyczących myślistwa, środków ochrony (łącznie z terenami 
chronionymi) i własności prywatnej; 
c/ stosują samoograniczenie gdzie to możliwe; 
d/ pomagają w zapobieganiu i ujawnianiu kłusownictwa. 

Europejska Karta Łowiectwa i Bioróżnorodności

Europejska Karta Łowiectwa i Bioróżnorodności

Zasada 3: 

Zapewni ć by pozyskanie było ekologicznie trwałe

Ochrona zostanie wzmocniona je śli my śliwi i touroperatorzy 
myśliwscy: 
a/ będą pomagać w monitorowaniu populacji i w badaniach; 
b/ będą pracować nad zintegrowaniem swych działań w elastyczne 
gospodarowanie populacjami wybranych gatunków zwierzyny i jej 
środowiskiem; 
c/ zrozumieją i uznają biologiczną rolę i wpływ rodzimych drapieżników 
na zwierzynę i wezmą to pod uwagę uczestnicząc w ich ochronie i 
hodowli; 
d/ zapewnią, że populacje kluczowych gatunków łownych będą
utrzymywane na optymalnym poziomie w stosunku do swego 
środowiska, zespołu gatunków oraz celów odbudowy różnorodności 
biologicznej; 
e/ zapewnią, że pozyskanie ma charakter trwały pod względem 
demograficznym i nieszkodliwy dla usług świadczonych przez 
ekosystemy. 



Europejska Karta Łowiectwa i Bioróżnorodności
Zasada 4: 

Utrzyma ć dzikie populacje rodzimych gatunków o adaptatywnych  
pulach genowych

Ochrona zostanie wzmocniona je śli  my śliwi i touroperatorzy 
myśliwscy: 
a/ zaakceptują powrót w drodze naturalnej rekolonizacji dzikich gatunków, 
które niegdyś były rodzime na ich terenie, wziąwszy pod uwagę kontekst 
społeczno-gospodarczy; 
b/ będą wspierać zasiedlanie z odpowiednich źródeł, wprowadzanie i 
reintrodukowanie gatunków wyłącznie w zgodzie z wskazówkami IUCN; 
c/ będą unikać selekcji wyłączającej na określone osobnicze cechy 
fenotypowe lub bihewioralne, które nie są reprezentatywne dla dzikich 
populacji i mogą być w konsekwencji szkodliwe; 
d/ będą pomagać naukowcom i menedżerom w monitorowaniu cech 
genetycznych populacji.

Europejska Karta Łowiectwa i Bioróżnorodności

Zasada 5: 

Utrzyma ć środowiska produkuj ące zdrowe i silne populacje 
gatunków łownych

Ochrona zostanie wzmocniona je śli my śliwi i touroperatorzy: 
a/ będą aktywnie przyczyniać się do ochrony i odbudowy środowiska 
na odpowiednią skalę tam, gdzie to możliwe; 
b/ będą pracować by zapewnić, że ich działalność nie ma ujemnego 
wpływu na miejscowe habitaty i środowiska; 
c/ będą stosować wyłącznie gatunki rodzime w odbudowie habitatu.



Europejska Karta Łowiectwa i Bioróżnorodności

Zasada 6: 

Zachęcać do stosowania bod źców ekonomicznych do ochrony

Ochrona zostanie wzmocniona je śli
Myśliwi: 
a/ zechcą poczynić rozsądne kroki w celu ułatwienia dostępu do i 
możliwości polowania zamiejscowym; 
b/ przyjmą struktury organizacyjne, które będą faworyzować uczciwą
i odpowiednią równowagę w dostępie do polowań między 
miejscowymi i zamiejscowymi myśliwymi. 
Touroperatorzy my śliwscy: 
a/ przyjmą do wiadomości i zaakceptują fakt, że ich działalność
powinna dawać korzyści miejscowej gospodarce i udziałowcom oraz 
zwiększać wysiłki ochronne; 
b/ zgodzą się z tym, że ich dostęp może być ograniczony i/lub że 
mogą być obarczani wyższymi opłatami niż miejscowi myśliwi –
rezydenci.

Europejska Karta Łowiectwa i Bioróżnorodności

Zasada 7: 

Zapewni ć by dziczyzna została odpowiednio zu żytkowana z 
wykluczeniem marnotrawstwa

Myśliwi i touroperatorzy my śliwscy: 
a/ odpowiednio dbają o dziczyznę by zapobiec marnotrawstwu i 
zanieczyszczeniom; 
b/ w pełni użytkują futra i skóry tam, gdzie to możliwe; 
c/ użytkują pozyskaną zwierzynę w inny sposób gdy jest to 
możliwe i pożądane; 
d/ przestrzegają zasad właściwej higieny by zapewnić jakość
dziczyzny i ochronę konsumentów przed uszczerbkiem na 
zdrowiu; 
e/ zapewnią, że nieużytkowane produkty ze zwierzyny zostaną
udostępnione miejscowym mieszkańcom.



Europejska Karta Łowiectwa i Bioróżnorodności

Zasada 8: 

Udzieli ć władzy miejscowym udziałowcom i uczyni ć ich 
odpowiedzialnymi
Ochrona zostanie wzmocniona je śli
Myśliwi: 
a/ mają wiedzę na temat ekologii zwierzyny i metod ochrony; 
b/ uznają swą rolę jako opiekunów zasobów i aktywnie uczestniczą w 
praktycznym gospodarowaniu i ochronie; 
c/ współpracują z innymi zainteresowanymi i miejscowymi władzami 
w znajdowaniu najlepszych rozwiązań. 
Touroperatorzy my śliwscy: 
a/ docenią kulturę, tradycje i potrzeby miejscowej ludności (z 
myśliwymi włącznie); 
b/ ściśle współpracują z miejscowymi myśliwymi, menedżerami i 
innymi udziałowcami by zapewnić integrację działań i unikać
konfliktów.

Europejska Karta Łowiectwa i Bioróżnorodności
Zasada 9: 

Kompetencje i odpowiedzialno ść są pożądane w śród u żytkowników 
dzikich zasobów

Ochrona zostanie wzmocniona je śli 
Myśliwi: 
a/ są wprawni we właściwym, bezpiecznym posługiwaniu się
narzędziami i urządzeniami, które są legalnie stosowane w łowiectwie; 
b/ wykazują wystarczającą znajomość wyglądu, zwyczajów i ekologii 
gatunków łownych jak i niełownych; 
c/ trenują regularnie by utrzymać lub poprawić swą sprawność; 
d/ znają prawa i przepisy dotyczące łowiectwa oraz ochrony zwierzyny w 
miejscach swego polowania; 
e/ uczą nowych myśliwych by nabyli umiejętności i wiedzę potrzebną by 
zostać kompetentnym i odpowiedzialnym. 
Touroperatorzy my śliwscy: 
a/ dostarczą swym klientom informacje i wiedzę, której oni potrzebują dla 
trwałego trwałego odpowiedzialnego polowania.



Europejska Karta Łowiectwa i Bioróżnorodności
Zasada 10: 

Minimalizować możliwe do uniknięcia cierpienia zwierząt

Ochrona zostanie wzmocniona jeśli

Myśliwi i touroperatorzy myśliwscy: 

a/ wykazują szacunek dla zwierząt łownych i starają się zmniejszyć
lub wyeliminować dające się uniknąć cierpienia gdzie to możliwe; 
b/ nauczą się fizjologii zwierząt oraz najskuteczniejszych sposobów 
ich zabijania przy zadawaniu minimalnych cierpień; 
c/ będą promować środki zapewniające skuteczność stosowania 
technik i przyrządów myśliwskich; 
d/ będą starać się dochodzić i dobijać ostrzałki; 
e/ nie będą używać metod odłowu, które powodują wysoki poziom 
stresu lub bólu i/lub są nieselektywne lub pociągają za sobą masowy 
odłów; 
f/ będą zwracać uwagę by nie niepokoić zwierząt w sposób, który 
może mieć istotny i szkodliwy wpływ.
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Zasada 11: 

Zachęcać do współpracy mi ędzy wszystkimi udziałowcami w 
hodowli gatunków łownych, gatunków towarzysz ących i 
ich środowiska 

Ochrona zostanie wzmocniona je śli 

Myśliwi i touroperatorzy my śliwscy: 
a/ będą poszukiwać możliwości działania na korzyść populacji 

ludzkich i zwierzęcych (nie wyłączając gatunków niełownych) 
i ich środowisk; 

b/ będą aktywnie poszukiwać sojuszów z innymi, miejscowymi 
udziałowcami.
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Zasada 12:
Pracowa ć na rzecz społecznej akceptacji trwałego u żytkowania 

konsumpcyjnego jako narz ędzia ochrony 

Ochrona zostanie wzmocniona je śli 
Myśliwi i touroperatorzy my śliwscy: 
a/ będą wykazywać szacunek dla miejscowych zainteresowań i kultur; 
b/ będą ambasadorami myślistwa dzięki właściwym zachowaniom i 

praktykom; 
c/ będą respektować własność prywatną oraz lokalne restrykcje z 

przepisami ochronnymi włącznie; 
d/ będą szkolić i informować innych zainteresowanych 

zainteresowanych korzyściach trwałego polowania i ochrony; 
e/ zrozumieją potrzebę włączenia się miejscowych do wszelkiej 

działalności łowieckiej, łącznie z turystyką myśliwską.

Wskazania dla łowiectwa

Zrównoważone wykorzystanie uznano w skali międzynarodowej jako 
istotne narzędzie do zarządzania i ochrony różnorodności biologicznej.

Polowanie rekreacyjne musi być zatem ekologicznie, gospodarczo i społecznie 
zrównoważone w celu zapewnienia jego długoterminowej rentowności

Karta przedstawia zasady i wytyczne dla zrównoważonego 
łowiectwa w zakresie zarządzania i ochrony różnorodności 
biologicznej. Mają one zastosowanie dla europejskich myśliwych, 
również podczas polowań poza Europą. Są one na tyle 
uniwersalne iż mogą być stosowane poza Europą.

Touroperatorzy oferujący swoje usługi dla europejskich myśliwych 
powinni wziąć pod uwagę powyższe zasady i wytyczne.

Niezastosowanie się do zasad może spowodować ryzyko iż
łowiectwo nie będzie akceptowane społecznie, powodując 
negatywne konsekwencje dla przemysłu związanego z myślistwem 
(np. ograniczenia lub zakazy dotyczące przywozu do UE, trofea 
myśliwskie).



Przykłady monitorowania zwierząt 
łownych w Europie

Monitoring zwierz ąt łownych i przyrody w 
Europie• Badania i obserwacje dzikiej przyrody są częścią łowiectwa
• Myśliwi odgrywają ważną rolę w tworzeniu systemów monitorowania 
dzikich zwierząt
•Niektóre z najdłuższych serii obserwacji dotyczą gatunków zwierząt  
łownych (w szczególności wielkości pozyskania)

Zmiany w pozyskaniu w 
Luksemburgu w latach 1949 
to 2007 (dzisiaj dzik i sarna 
stanowią ponad 50% 
całkowitego pozyskania –
wcześniej mniej  niż 5%)

TECHNISCHER BERICHT DER 
NATURVERWALTUNG BETREFFEND 
WILDTIERMANAGEMENT
UND JAGD, NUMMER 1 (2010)



Monitoring zwierz ąt łownych w 
Europie

• Dzielenie się wiedzą i 
doświadczeniem

� nauka odbywa się „w fotelu” i w 
terenie

Monitoring zwierz ąt łownych 
w Europie

• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

� również na poziomie międzynarodowym
� Międzynarodowa Unia Biologów Łowieckich założona 
w Niemczech w 1954
� Hannover 2005, Uppsala 2007, Moskwa 2009
� Barcelona 2011, 5-8 Wrzesień 2011
� Bruksela 2013, FACE współorganizator



� Potrzeba monitoringu
�Monitoring zwierząt łownych jako wskaźnik 
bioróżnorodności
� Nowe wyzwania (zmiana populacji, IAS ..)
�Ocena ekosystemowych dóbr i usług
� Zapewnienie wysokich standardów w schematach 
monitoringu zwierząt łownych
�Forum dla koordynacji krajowych schematów 
monitoringu
�Projekty pilotażowe badające możliwości i ukazujące 
co może zostać osiągnięte

Kluczowe 
przesłania: 

Krajowy monitoring: 
�Szwecja

�Szwedzkie Stowarzyszenie Myśliwych–
Raport:
• Łoś – liczba zwierząt zastrzelonych
• ‘obserwacje łosia’
• Inne gatunki
• Inwentaryzacje dużych drapieżników
• Stacje obrączkowania ptaków 
• Inne inwentaryzacje ptaków



Krajowy monitoring: 
� Finlandia

• Schemat trójkąta
• rozwinięte przez Finnish Game and 
Fisheries Research Institute and Hunters’
Central Organisation w1988
• roczna informacja dotycząca 30 dzikich 
gatunków
• 1000 lokalizacji
•12 km transekty
• wykorzystywany jako wskaźnik 
bioróżnorodności 
• inne/ dobrowolne starania myśliwych

Krajowy monitoring: 
�Estonia
• monitoring łowiecki
• Statystyki pozyskania (od 1954)
• Zimowe tropienia (od 2005)
• Szacunki łowieckie liczebności populacji i jej 
zmian (od 1954)
• Specjalne programy monitoringu dla:

• Kopytnych
• Dużych drapieżników
• Bobrów

• Roczne raporty monitoringu zwierzyny:
http://www.metsad.ee/uso/200909_seirearuan
ne.pdf



Krajowy monitoring: 
�Słowenia
• system informacji łowieckiej - LISJAK (dog-fox)
• rozwinięty przez związek łowiecki
• posiada bezpośrednie połączenie z bazą internetową na 
stronie związku http://www.lovska-zveza.si/
• wykorzystywany przez 416 kół łowieckich, 36 
stowarzyszeń łowieckich, Ministerstwa, Służby Leśne, 
Instytut Leśnictwa w Słowenii.
• zbiera i przechowuje informacje dotyczące wszystkich 
aspektów łowiectwa

• obserwacje (np. wypadki drogowe etc.)
• wielkość pozyskania
• szkody
• rejestr psów myśliwskich

• Informacje wykorzystywane do planowania łowieckiego

Krajowy monitoring: 
� Włochy
• wyspecjalizowane w monitoringu ptaków migrujących
• stacje ornitologiczne założone przez myśliwych
• lub przez naukowców z krajowych organizacji łowieckich
• generalnie krajowi odbiorcy we współpracy z rejonem 
Śródziemnomorskim



Krajowy monitoring: 

�Grecja
• ARTEMIS (monitoring zwierzyny i rejestracja pozyskania)
• finansowane i zarządzane przez Helenic Hunters 

Confederation (od 1994)

�Grecja

• Rejestr obejmujący 252 koła łowieckie
• Rejestracja (opcjonalnie) każdego wyjścia w teren:

• Tropienia(co, kiedy i gdzie)
Liczba myśliwych w grupie
Obserwacje zwierząt
Czas spędzony na polowaniu
Liczba strzałów
Ocena przez Hellenic Hunting Association
Ponad 400,000 zapisów w ciągu ostatnich 15 lat
www.ksellas.gr / artemis_en.asp



Krajowy monitoring: 
�Francja
• znaczne środki finansowe na 
monitorowanie  zwierzyny 
odzwierciedlające 
zainteresowanie polowaniami we 
Francji (ponad 1,3 mln 
myśliwych)

Wnioski

� Myśliwi są dobrze zorganizowani w strukturach, które ich 
reprezentują - koła, stowarzyszenia i federacje
� Pozyskanie łowieckie jest regulowane zarówno przez 
ustawodawstwo krajowe jak i międzynarodowe
� Wytyczne dotyczące zrównoważonego łowiectwa 
zawarte są w „Europejskiej Karcie Łowiectwa i 
Bioróżnorodności”
� Monitoring jest podstawowym elementem zarządzania 
zwierzyną
�FACE i jej członkowie są zobowiązani do zapewnienia 
zrównoważonego łowiectwo i jego pozytywnego wpływu 
na bioróżnorodność i dziedzictwo przyrodnicze.

� http://www.face.eu/biodiversity/index.html



Dziękuję za uwagę!

www.face.eu


