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Kłusownictwo na terenie RDLP w Poznaniu i Radomiu  
na przestrzeni 12 lat
Artur Wojciech Borkowski, Anna Wierzbicka, Arkadiusz Gruchała, Maciej 
Skorupski 

Abstrakt. Celem pracy jest przedstawienie problemu kłusownictwa na ob-
szarze zarządzanym przez rdLP w Poznaniu i Radomiu w latach 2003-2014. 
Szczegółowej analizie poddane zostały rozmiary tego rodzaju szkodnictwa 
leśnego. Podjęto próbę sprawdzenia czy poziom kłusownictwa zależy od po-
ziomu bezrobocia. Metodyka pracy jest oparta o sprawozdania roczne z rdLP 
w Poznaniu i  Radomiu, zbiorcze raporty o szkodnictwie leśnym z DGLP oraz 
informacje zebrane od pracowników nadleśnictw. Dla RDLP Radom zachodzi 
korelacja pomiędzy wielkością bezrobocia a liczbą przypadków kłusownic-
twa – im większa stopa bezrobocia tym więcej przypadków kłusownictwa 
(R2=0,697, p=0,005). 

Słowa kluczowe: RDLP Radom, RDLP Poznań, kłusownictwo, wnyki, sidła, 
prawo łowieckie, bezrobocie 

Abstract. Poaching in the Area of the Regional Directorates of State Fo-
rests in Poznań and Radom over a Period of 10 Years. The aim of the study 
is to present the problem of poaching in the regions of the Radom Regional 
Directorate of State Forests (RDSF) and the Poznań RDSF in years 2003-
2014. The extent of poaching was analyzed in detail. An attempt was made 
to determine if unemployment is the cause of poaching. Methodology of the 
study is based on the annual reports of Poznan and Radom RDSF and GDSF 
on poaching. Additional information was obtained from workers of the Forest 
Service. In Radom RDSF there is a positive correlation between local unem-
ployment rate and the number of cases of poaching (R2=0,697, p=0,005).

Key words: Radom Regional Directorate of State Forests, Poznań Regional 
Directorate of State Forests, poaching, snares, traps, hunting law, unemploy-
ment

Wstęp

Kłusownictwo oznacza działanie zmierzające do wejścia w posiadanie zwierzyny 
w sposób niebędący polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszczalności polowa-
nia (Ustawa Prawo łowieckie 1995). Z innej definicji wynika natomiast, że kłusownictwo 
oznacza polowanie na zwierzynę lub łowienie ryb bez posiadania uprawnień w sposób 
niedozwolony lub w niedozwolonym czasie i miejscu (Słownik języka polskiego PWN 
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1995). Szkodnictwa z tego zakresu dopuszcza się nie tylko osoba pozbawiona uprawnień 
do wykonywania polowania. Kłusownikiem jest również myśliwy, który poluje niezgodnie 
z przepisami prawa oraz osoba nieprawnie zezwalająca na polowanie. Pomimo ochrony 
dzikiej fauny przez polskie prawo, kłusownictwo wciąż jest problemem. Występuje jednak 
z różnym nasileniem, przez co w niektórych częściach Polski może stwarzać zagrożenie 
dla egzystencji dziko żyjących zwierząt. Kłusownictwo wykonywane jest przy zastosowaniu 
zróżnicowanych metod i narzędzi. Obecnie stosowane techniki kłusownicze stoją na bardzo 
wysokim poziomie i są wciąż udoskonalane (Szpetkowski 2013).

Do najczęstszych metod kłusownictwa zalicza się: stosowanie narzędzi kłusowniczych, 
nielegalne użycie broni palnej, polowanie kłusownicze z psami oraz wykorzystanie pojaz-
dów mechanicznych do celów kłusowniczych (Nowak 2003). W Polsce najczęściej wyko-
rzystywaną metodą kłusownictwa jest zakładanie wnyków oraz sideł. Stwarzają one realne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenach łowisk (turyści, grzybiarze, 
pracownicy leśni i myśliwi). Pozostałe metody kłusowania są rzadko stosowane. Kłusownic-
two przy użyciu broni palnej zaliczane jest do wyjątkowo niebezpiecznych metod nielegal-
nego polowania.

Wśród najczęściej kłusowanych zwierząt łownych w Polsce są: bażant, sarna, zając, je-
leń, dzik. Natomiast spośród zwierząt objętych ochroną, kłusownictwo obejmuje głównie 
ptaki (Szpetkowski 2013). Należy podkreślić, iż statystyki obrazujące rozmiar kłusownic-
twa są niestety niepełne i przedstawiane w nich dane są, z reguły, zaniżone, gdyż całkowite 
wykrycie tego procederu jest niemożliwe. Z opinii doświadczonych leśników i myśliwych 
wynika, iż ujawnione przypadki stanowią zaledwie 10-30% faktycznego rozmiaru kłusow-
nictwa (informacja ustna).

W ostatnim czasie znacząco zmieniły się przyczyny, dla których jest uprawiane kłusow-
nictwo, a także metody i środki wykorzystywane do tego celu. Spośród wielu powodów 
sprzyjających praktykowaniu kłusownictwa należy wymienić: tradycje rodzinne, biedę 
(chęć zdobycia atrakcyjnego pożywienia oraz uzyskania wymiernych korzyści material-
nych ze sprzedaży tuszy lub trofeum), pasja pseudołowiecka wynikająca z braku możliwości 
uprawiania łowiectwa w sposób legalny (alkoholizm, brak środków stałego utrzymania itp.) 
(Gembarzewski 1995). Do przeprowadzenia analiz wybrano 2 regionalne dyrekcje PGL Lasy 
Państwowe: Radom i Poznań. Kryterium wyboru były różnice w sposobie zagospodarowania 
terenu (poziom rolnictwa, stopień urbanizacji), różnice w wielkości dochodu na mieszkańca 
i różnice w wielkości bezrobocia. Wszystkie te kryteria w odniesieniu do średniej dla kraju 
różnicują wybrane tereny – teren RDLP Radom ma wyższą stopę bezrobocia i niższy dochód 
na mieszkańca oraz poziom urbanizacji od przeciętnej, zaś teren RDLP Poznań charaktery-
zuje się niższym bezrobociem i wyższymi dochodami mieszkańców niż przeciętne (Rocznik 
statystyczny województw 2015). 

Celem badań było znalezienie odpowiedzi na pytania:
Na terenie której regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, w Poznaniu czy Radomiu, 

występuje większy problem związany z kłusownictwem?
Czy stopa bezrobocia ma wpływ na wielkość kłusownictwa i jego zmiany na przestrzeni 

lat? 
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Teren i metody badań

RDLP w Radomiu zarządza lasami Skarbu Państwa o powierzchni około 325000 ha, 
położonymi na obszarze 4 województw. Ponad 95% powierzchni przypada na województwo 
świętokrzyskie oraz mazowieckie, reszta na małopolskie i łódzkie. RDLP w Radomiu pra-
wuje również nadzór nad niemal 68000 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
(http://www.radom.lasy.gov.pl/polozenie#.WGIqyfnhDDc). 

RDLP w Poznaniu zarządza majątkiem Skarbu Państwa na powierzchni 440850 ha, 
z czego lasy zajmują 42657 ha. Swym zasięgiem obejmuje środkową i południową część 
województwa wielkopolskiego oraz niewielkie obszary województw: dolnośląskiego, łódz-
kiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Na terenie województwa wielkopolskiego znaj-
duje się ponad 88% powierzchni gruntów zarządzanych przez RDLP w Poznaniu (http://
www.poznan.lasy.gov.pl/polozenie#.WGIrJvnhDDd).

Przeprowadzono analizę zbioru sprawozdań rocznych LPIR-7 z rdLP w Poznaniu i  Radomiu 
(Analiza działalności nadleśnictw RDLP Radom… 2013), oraz raportów zwalczania szkodnictwa 
leśnego z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie z lat 2003-2014. Policzono ko-
relację pomiędzy stopą bezrobocia a wielkością kłusownictwa dla lat 2003-2012. Użyto danych 
dla województw świętokrzyskiego i wielkopolskiego, ponieważ to na ich obszarze, w większości, 
leżą analizowane rdLP. Przyjęto poziom ufności p≤0,05. Do wykonania wykresów użyto progra-
mu Microsoft Exel 2003 oraz do wykresów i obliczeń programu JMP 12.1.0 PRO.

Wyniki

W analizowanym okresie uwidoczniła się tendencja malejąca, co do liczby przypadków kłu-
sownictwa na terenie Polski (ryc. 1). Jednak problem ten istnieje nadal na terenie całego kraju.

Ryc. 1. Liczba przypadków kłusownictwa w Lasach Państwowych w latach 2003-2014 
Fig. 1. Number of poaching incidents on the area of State Forest in years 2003-2014
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Liczba wykrytych przypadków kłusownictwa w RDLP Radom wahała się w omawia-
nym okresie od 5 do 28 i zmieniała się od średnio 25 w latach 2003-2006 do 11,5 w latach 
2011-2014 fluktuowała. Na terenie RDLP Poznań wykrywano od 3 do 14 przypadków kłu-
sownictwa i podobnie jak w RDLP Radom liczba ta była zmienna w czasie (ryc. 2).

Stopa bezrobocia w analizowanym okresie na terenie obu dyrekcji powoli spada, jed-
nakże występuje stała rozbieżność co do jej rozmiarów (ryc. 3). W województwie wielko-
polskim stopa bezrobocia jest średnio 6,37% mniejsza niż w województwie świętokrzyskim 
i niższa od średniej krajowej o ok. 3% (http://stat.gov.pl/).
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Ryc. 2. Liczba przypadków kłusownictwa w RDLP Radom i RDLP Poznań w latach 2003-2014 
Fig. 2. Number of poaching incidents on the area of Radom RDSF and Poznań RDSF in years 2003-2014

Ryc. 3. Poziom bezrobocia (%) w województwach świętokrzyskim i wielkopolskim w latach 2003-2014
Fig. 3. Level of unemployment (percentage) in świętokrzyskie voivodeship and wielkopolskie voivode-
ship in years 2003-2014
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Jeśli chodzi o zależność pomiędzy wielkością bezrobocia i liczbą przypadków kłusow-
nictwa to nie wykazano związku pomiędzy tymi parametrami dla RDLP Poznań. Wystąpiła 
korelacja pomiędzy stopą bezrobocia a przypadkami kłusownictwa dla terenu RDLP Radom 
tak liniowa (R2=0,697, p=0,005) jak i wykładnicza – R2 =0,849, p=0,048 (ryc. 4).

Ryc. 4. Zależność liniowa (kolor czerwony, R2=0,697, p=0,005) i wykładnicza (kolor zielony, R2 
=0,849, p=0,048) pomiędzy wielkością bezrobocia (%) a liczbą wykrytych przypadków kłusownictwa 
w RDLP Radom w latach 2003-2012
Fig. 4. Linear (red line, R2=0,697, p=0,005) and polynomial (green line, R2 =0,849, p=0,048) fit betwe-
en level of unemployment (percentage) and numbers of poaching incidents on the area of Radom RDSF 
in years 2003-2012
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Zwierzyna najczęściej jest pozyskiwana nielegalnie przy pomocy tradycyjnych sideł 
i wnyków sporządzanych z drutu lub stalowych linek. W następnej kolejności kłusownicy 
posługują się różnego rodzaju bronią palną, polując nocą przy użyciu samochodu w świetle 
reflektorów i szperaczy. Pracownicy Lasów Państwowych we współpracy z kołami łowiecki-
mi zdejmują kilkadziesiąt tysięcy wnyków rocznie. Według danych z DGLP, rejestrowanych 
jest coraz więcej przypadków użycia broni palnej przez kłusowników, w tym przypadki po-
zostawiania zabitej zwierzyny w lesie (tab. 1). 
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Tab. 1. Zebrane urządzenie kłusownicze i rejestrowane przypadki nielegalnego użycia broni palnej w la-
tach 2010-2014
Table 1. Poaching accessories fund by State Forest staff and cases of illegal usage of firearms in years 
2010-2014

rok wnyki żelaza broń palna inne

2010 103464 754 2173 1678

2012 90 845 702 2099 1493

2013 82721 595 2281 1977

2014 71928 823 2048 1773

Dyskusja

Kłusownictwo w literaturze naukowej to głównie problem Afryki i Azji. Analizy spoty-
kane w literaturze dotyczą zwykle nielegalnych  polowań na gatunki objęte ochroną, a pozy-
skiwane ze względu na kości, mięso lub różne części ciała mające znaczenie w medycynie 
tradycyjnej, takie jak nosorożce, słonie, tygrysy czy orangutany (Duffy i in. 2015). Sama 
liczba artykułów z wyszukiwarki naukowej EBSCO pokazuje skalę procederu i badań nad 
nim. Dla słowa kłusownictwo – poaching z lat 1980-2016 pojawiło się 213 artykułów, z tego 
53% dotyczyło Afryki a 26% Azji.  Europy dotyczyło jedynie 5% (11) tekstów, przy czym 
większość odnosiła się do literatury pięknej i ujęcia historycznego kłusownictwa. Wyszuki-
wanie dla sformułowania nielegalne polowanie (illegal hunting) dało 110 rekordów, z czego 
38% dotyczyło Afryki, 25% Azji, a 5% Europy (Cypr, Malta). Już taka pobieżna analiza 
pokazuje, iż kłusownictwo nie jest postrzegane jako ważny problem w Europie. 

Gangaas i inni (2013) opublikowali ciekawe wyniki badań z terenu Skandynawii. Pro-
wadzili oni badania ankietowe nad przyzwoleniem społecznym na nielegalny odstrzał wil-
ków. Wraz ze wzrostem odległości od dużych ośrodków miejskich wzrastała tolerancja dla 
kłusownictwa.

Do analizy kłusownictwa wybrano 2 obszary, które różnią się historią zagospodarowania 
terenu, kulturą rolną i społeczną oraz poziomem życia mieszkańców. W województwie wiel-
kopolskim występuje wyższy poziom urbanizacji (23 gminy miejskie), niż w województwie 
świętokrzyskim (6 gmin miejskich) (Rocznik statystyczny województw 2015). Prosta ana-
liza skali kłusownictwa i jego zależności od poziomu bezrobocia, a co za tym idzie zamoż-
ności społeczeństwa, pokazuje różnice. Na terenie RDLP Poznań liczba wykrytych przypad-
ków kłusownictwa była średnio o 50% niższa niż w RDLP Radom. W okresie badań liczba 
przypadków kłusownictwa na terenie RDLP Radom spadała i  była ściśle skorelowana ze 
stopą bezrobocia. Można, więc uznać, iż powodem kłusownictwa mogła być na tym terenie 
bieda – jest to najczęstszy powód kłusownictwa na świecie (Duffy i in. 2015) oraz przewaga 
terenów wiejskich (Gangaas i in. 2013). Zmiana liczby przypadków kłusownictwa na terenie 
RDLP Poznań nie jest skorelowana z wielkością bezrobocia. Wyższy produkt krajowy brutto 
na osobę (województwo wielkopolskie 3 miejsce w kraju, województwo świętokrzyskie 13 
miejsce – Rocznik statystyczny województw 2015) i niższa stopa bezrobocia nie wyelimi-
nowały kłusownictwa całkowicie. Duffy i inni (2015) podają inne, poza biedą, powody kłu-
sownictwa takie jak: prestiż w lokalnej społeczności (pozycja myśliwego w społeczności), 
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tradycje historyczne i powody polityczne. Niebadanym dotychczas elementem jest wpływ 
edukacji leśnej i łowieckiej na poziom kłusownictwa i stosunek do niego społeczności lokal-
nych. Które z wyżej wymienionych czynników mogą wpływać na poziom kłusownictwa na 
analizowanym terenie będzie przedmiotem naszych kolejnych badań. 

Z pewnością wpływ na liczbę przypadków kłusownictwa ma poziom zamożności społe-
czeństwa, wyrażony wielkością bezrobocia oraz poziom urbanizacji wyrażony liczbą gmin 
miejskich. Na razie autorom nie udało się ustalić pozostałych czynników mających wpływ 
na wielkość kłusownictwa. 

Podsumowanie

W latach 2003-2014 nastąpił spadek liczby przypadków wykrytego kłusownictwa tak na 
terenie RDLP Radom, jak i Poznań. Z 25 (średnia dla 4 lat) na początku dekady do ok. 10 
rocznie w końcu analizowanego okresu na terenie RDLP Radom, na terenie RDPL Poznań 
analogicznie z 11 do 8,5. W RDLP Radom notowano 2 razy tyle przypadków kłusownictwa, 
co w RDLP Poznań przez większość analizowanego okresu, z wyjątkiem 2013 r., gdy liczba 
przypadków wykrytego kłusownictwa była identyczna (N=13). W RDLP Radom liczba przy-
padków kłusownictwa była dodatnio skorelowana ze stopą bezrobocia.
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