
Współczesny człowiek udaje, że śmierci nie 
ma. Ukrył ją w murach ubojni. Przyroda z kolei 
pokazuje nam, że polowania są naturalną 
częścią życia - życia zwierząt, ale i życia ludzi.

Hodowla świń to przemysł. Tuczone paszą 
świnie są przetrzymywane w zamknięciu. 
Młode nie znają matki. Znają tylko kraty, 
ścisk, elektryczne oświetlenie i antybiotyki.
Ubijane stanowią produkt do zafoliowania. 

Dziki swobodnie się poruszają. 
Żyją rytmem pór roku i wschodów słońca. 
Same znajdują wodę i pokarm. Śmierć 
dzika to kilkanaście sekund. Tak pozyskane 
mięso jest w 100% naturalne.

Żyć eko to rozumieć prawa natury 
i roztropnie korzystać z zasobów 
środowiska. Zrównoważona gospodarka 
łowiecka nie zagraża populacjom zwierząt, 
a nam zapewnia zdrowe mięso.

Dzięki polowaniom otrzymujemy naturalne 
mięso pochodzące z lasu. Na co dzień 
dbamy o to, żeby jedzenie miało najwyższą 
jakość i najlepszy smak.  Smak dziczyzny 
jest niepowtarzalny, jej aromat zależy 
od pór roku, a co najważniejsze mięso to 
pozbawione jest sztucznych dodatków.
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Polowania są częścią natury.
Przypominają o naszej 
przynależności do niej.
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zwierzyna upolowana

zwierzyna gruba
(dziki, sarny, jelenie)

W naturze śmierć jest obecna od narodzin 
każdego pokolenia zwierząt. Wygrywa jednak 
życie. Myśliwym szczególnie zależy na 
trwałości populacji zwierzyny. Dzięki wynikom 
badań naukowych i statystykom pozyskują oni 
jedynie nadwyżkę w populacjach. 

W związku ze zmianą modelu rolnictwa 
wysokobiałkowe uprawy stają się 
źródłem pożywienia dla zwierzyny grubej, 
co powoduje, że ich przyrost naturalny jest 
znacznie większy i nadal rośnie. Konieczne 
jest więc również zwiększanie odstrzałów.

ul. Nazwa Ulicy 1, 12-345 Miasto
www.miasto.dyrekcja.lasy.gov.pl
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tel. 12 345 67 89
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współczesny krajobraz
Niszczycielska rola człowieka sprowadza się 
do całkowitego przekształcania krajobrazów. 
Rozwój przemysłowego rolnictwa ma 
ogromny wpływ na życie zwierząt, 
a sieć autostrad uniemożliwia 
im naturalne wędrówki.

We współczesnym krajobrazie kuropatwy 
i zające z trudem walczą o przetrwanie. 
Dlatego myśliwi ograniczyli polowania na 
te gatunki i jednocześnie działają na rzecz 
przywrócenia ich na obszarach pól, łąk i lasów.

polowania
są częścią
natury

odpowiedzialność 
człowieka

poprawa siedlisk

Na człowieku spoczywa odpowiedzialność 
za zachowanie gatunków. To właśnie 
dzięki staraniom i współpracy naukowców, 
myśliwych i leśników w Polsce do swoich 
siedlisk wróciły żubry, bobry, łosie, rysie 
i sokoły. Obecnie prowadzą działania, by 
przywrócić również głuszce i cietrzewie.

Myśliwi i leśnicy stale działają na rzecz 
poprawy siedlisk i zwiększania 
bioróżnorodności:

• zakładają remizy w lasach i na polach
• tworzą oczka wodne (mała retencja)
• sadzą podszyt, który jest 

schronienieniem dla zwierząt
• dbają o śródleśne łąki
• pozostawiają stare sady, nieużytki
• sadzą drzewa, które dają pokarm 

(kasztanowce, buki, dęby, drzewa owocowe)

przekaz pokoleniowy
Sztuka polowań od zawsze była przekazywana 
z pokolenia na pokolenie, dlatego że nie 
można nauczyć się jej tylko z książek, 
ale potrzeba bezpośredniej obserwacji. 
Zaangażowanie młodego pokolenia 
w prowadzenie gospodarki łowieckiej to 
jedyny sposób przekazania etyki myśliwskiej 
oraz kanonów rzemiosła zgodnych z tradycją.
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