Chyba najwyższy czas na wprowadzenie
całkowitego
zakazu polowań na zające i odłowy żywych
zwierząt
Zające – czy nasze wnuki będą
je widywać tylko na obrazkach?
Maciej Zdzienicki
Prawo z roku 1420 stanowiło: „...że ktoby zająca na
cudzym gruncie nad zamierzony czas i bez dozwolenia
pańskiego szczwał, trzy grzywny takiemu panu płacić ma”
Grzywna krakowska wprowadzona przez Kazimierza
Wielkiego, bo o takiej zapewne wspomina Zygmunt
Gloger w swojej „Encyklopedii Staropolskiej” w
cytowanym fragmencie składała się z 48 groszy o łącznej
wadze około 200 g. Trzy grzywny to 144 krakowskie
grosze, a więc jak na owe czasy, dla przeciętnego
mieszkańca dawnej Polski, suma zawrotna. „Czas
zamierzony”, to nic innego, jak okres ochronny dla
szaraków rozpoczynający się od św. Wojciecha, a
kończący się „aż wszystkie zboża z pól zostaną zebrane”,
czyli do ostatnich dni sierpnia. Okres to może niezbyt
długi, ale obejmujący zajęcze narodziny po
wczesnowiosennych parkotach w końcu marca i na
początku kwietnia.
Pomimo alarmującego spadku liczebności zajęcy w
ostatnich latach poszczególne koła łowieckie nie zaprzestały organizowania polowań na
szaraki, ani atrakcyjnych dla kół odłowów żywych zajęcy z przeznaczeniem na eksport

Później zajęczyce rodzą jeszcze czasem dwa razy młode, które przychodzą na świat, kiedy
jeszcze zboża na polach.
Roślinożerny zając ma wielu wrogów w naturze takich, jak lisy, tchórze, kuny, jastrzębie, a
mimo to przez setki lat nikt o zające specjalnie się nie troszczył, bo będąc wyśmienitymi
biegaczami dawały sobie radę same. Uciekający z szybkością 70 km na godzinę zając potrafi
nie tylko kluczyć, ale gwałtownie zmieniać kierunek ucieczki, mając przy tym możliwość
stałej obserwacji swojego prześladowcy. Uciekający zając ma prawie pełne pole widzenia!
Przez setki lat zające w Polsce czuły się bardzo dobrze, tak bardzo, że przez ponad 40 lat
minionego wieku byliśmy liczącym się eksporterem żywych zajęcy, do Europy Zachodniej.

Zając szarak nie lubi dżdżystej pogody i dlatego próby osiedlenia zajęcy w Anglii i Irlandii
niezbyt się powiodły. Początek załamania się zajęczej populacji w Polsce przypada na
ostatnie dziesięciolecie minionego wieku. Jeszcze w roku 1990 mieliśmy według szacunków
około 1153 tys. sztuk zajęcy, ale już w pięć lat później było ich tylko 925 tys. sztuk, a
następne pięć lat przyniosło spadek populacji do około 263 tys. sztuk. Kolejny, 2001 rok
przyniósł spadek liczebności zajęcy o ponad 6 tys. sztuk.
Najwięcej zajęcy żyje dziś w woj. wielkopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim, kujawskopomorskim, lubelskim i podlaskim, podczas gdy w pozostałych zające są coraz większą
rzadkością.
Z danych Polskiego Związku Łowieckiego wiemy, że w sezonie 1999/2000 w woj. lubuskim
myśliwi upolowali zaledwie 10 zajęcy, w opolskim 122 zające, a w dolnośląskim 130 sztuk.
Liczby te wskazują już nie tylko spadek, ale wręcz alarmujący proces zaniku zajęcy w
niektórych regionach kraju. Jak podaje GUS w sezonie 1990 – 1991 odłowiono ogółem ponad
35 tys. sztuk żywych zajęcy, w sezonie 1994 – 1995 odłowiono rekordową ilość, blisko 42
tys. szaraków, po czym zarówno liczba odławianych, jak i upolowanych zajęcy zaczęła
gwałtownie spadać. W minionym sezonie, podobnie, jak w kilku poprzednich, należy
spodziewać się, że odłowiono nie więcej niż 3 tys. do 5 tys. sztuk żywych zajęcy. Odławianie
żywych zajęcy w rozpięte na palikach sieci, w moim przekonaniu, niewiele ma wspólnego z
polowaniem i myśliwskimi przypowieściami owianymi legendą św. Huberta, a bardziej
zbliżone jest do filozofii zwartej w słowach piosenki śpiewanej przed laty przez
Grześkowiaka: „Chłop żywemu nie przepuści...”.

W ostatnich latach strzela się w sezonie niewiele ponad 60 tys. zajęcy i jest to znacząca
wielkość przy wciąż malejącej populacji tych zwierząt.
Żeby być sprawiedliwym należy tu dodać, że w niektórych kołach zając stał się ze zwierzyny
łownej prawie obiektem hodowlanym. W Łomżyńskiem myśliwi obdarowują rolników
nasionami roślin uprawianych jako poplony, na Śląsku zagospodarowują ugorujące pola
siejąc na nich dla zwierzyny rośliny stanowiące dla nich żer, zarówno późną jesienią, jak i
zimą , ale nie dlatego słyszy się dzisiaj niewiele narzekań sadowników, że w czasie mroźnych
i śnieżnych zim zające ratując się przed głodową śmiercią obgryzały korę z młodych drzew
owocowych. Znaleziono na to sposób, ale nie on jest przyczyną, że zajęcy jest dzisiaj coraz
mniej.

Oprócz myśliwych i coraz powszechniejszego kłusownictwa zające coraz skuteczniej tępione
są dzisiaj przez lisy, których jest o wiele za dużo odkąd opanowano wściekliznę i przestały
być modne lisie futra. Myśliwi przestali być zainteresowani lisami, co stało się przyczyną
powstania widocznej nierównowagi. Lisy tępią skutecznie nie tylko zające, ale i ptaki
gniazdujące na ziemi. Bardzo groźnym wrogiem zajęczego gatunku są dziś ptaki drapieżne
będące pod ochroną, ich liczebność również w ostatnim czasie bardzo wzrosła. Ogromnym
zagrożeniem, nie tylko dla zajęcy, jest rozprzestrzenianie się krwiożerczych tchórzofretek.
Wszystko to sprawia, że chyba najwyższy czas na wprowadzenie całkowitego zakazu
polowań na zające i organizowania odłowów żywych szaraków. Sprawa takiego zakazu jest
od pewnego czasu rozważana w Ministerstwie Środowiska. Oby decyzja została podjęta na
czas.
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