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POPATRZMY INACZEJ NA ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ 

„Aura z 1979 г., nr 11 zamieściła artykuł E Szukiel proponujący zwrócenie 
„większej Aiwagi na. pozamyśliwską rolę łowiectwa. Niektóre z wysuniętych przez 

autorkę tez (opartych zresztą. ha badaniach zagranicznych) na pewno wywołają 
kontrowersyjne odczucia u zapalonych myśliwych, ale problem a interesujący, 

a jego rozwiązanie przyniesie samo życie. — - 
, Amerfkańin= D. W. Lime „opierając się na „dużym materiale ankietowym, (...) 
analizuje przyczyny iinteresowanis społeczeństwa amerykańskiego dziką fauną." 
Badania. te "wskazuj ‚.2е szybciej wzrasta zainteresowanie Społeczeństwa szeroko 

pojętym łowiectwem (np. obserwacją dzikiej fauny) jaka formą rekreacji niż my- 

Sliwstwem lub wedkarstwem (...). р | e 
Przyczyny obecnego wzrostu walorów rekreacyjnych łowiectwa są różnorakie. 

Zmniejsza się powierzchnia terenów stanowiących dogodne środowiska bytowania 

zwierzyny wskutek ekspansji „rolnictwa, urbanizacji, komunikacji 'itp. Jednocześnie 

następuje wzrost rzeszy myśliwskich, o nie zawsze najwyższej etyce myśliwskiej, 

a to z kolei kształtuje djemny stosunek sdołeczeństwa (łącznię”z grupą etycznych 
myśliwskich) do ekspansji myśliwstwa jako formy sportu i rekreacji. e 

Wzrost Nozamyśliwskiego zainteresowania dzikimi zwierzętami jest również 

„objawem zmęczęnia człowieka wieloma skutkamiecywilizacji (.,.). > 
Wyniki, śnnej ankiety, którą objęto 1352 „grupy turystówy wskazują, -że dla wielu . 

z nich (340%) spotkanie .ze zwierzyną - było najwiekszym przeżyciem w czasię wy- 
cieczki. Najbardziej trwałe i, głóbokie wrażeńie pozostawały ze "spotkań z okaza-- 

łymi zwierzętami, takimi jak jelenie, łosie lub niedźwiedzie. Częściej zaś spotykane. 

drobne ssaki i „ptaki przyjmowano raczej jdko zjawisko codzienęfe (...). | "=" 

Рога pasywną formą ddznawania przyjemnych wrażeń w wyniku. oglądamia lub 

słuchania głosów zwierząt żyjących na swobodzie coraz bardziej powszechne stają 

się aktywne formty spotkań; takich jak obserwowanie zachowania się zwierząt 

w naturze, fotografowanie, szkicowanie lub malowanie (...). e 
W związku z narastającym zainteresowaniem" społeczeństwa . spotkaniami Z oka- * 

zami dzikiej fauny w biotopach’ otwartych, wprowadza się w USA coraz to nowe 

"formy takich spotkań poza parkami narodowymi i i rezerwatami. Dotyczy to zarówno 

przygotowania turystów, jak i obiektów do zwiedzania. W programię uwzględnia 

się m. in. popularyzowanie «wiedzy o życiu i ząchówaniu się dzikich „zwierząt. 
W śłodowiskach zaś bytowania zwierząt wytycza się odpowiednię szlaki piesze 

i samochodowe, prowądzi się dyskretne dokarmianie zwierząt itp. Przewodnikami | 

_ за kompetentni przyrodnicy (...). - A ża 

| Na marginesie tych rozważań z odległego kontynehtu wydaje się, że można by 
również w Polsce wiele .dobrego zrobie dla społeczeństwa i gospodarki łowieckiej, , 
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zwłaszcza dla zmniejszenia wyraźnej niechęci myśliwych do turystów niemyśliwych 
1 odwrotnie. Na przykład, rzetelna informacja poprzez prasę, radio i telewizję 
mogłaby się przyczynić do zrozumienia przez społeczeństwo zasad gospodarki ło- 
wieckiej, m. in. potrzeby regulowania liczebności zwierzyny przez odstrzał we 
współczesnych, zagospodarowanych biotopach, chociażby z powodu szkód powodo- 
wanych przez zwierzynę w lesie i w polu (...). 

Polscy ekolodzy doceniają rolę rekreacyjnej funkcji łowiectwa i wierzą, że 
wkrótce nabierze ona znaczenia przerastającego pozostałe jego funkcje.


