Stanowisko CIC
Na ca∏ym Êwiecie od lat propaguje si´ ∏owy
z ∏ukiem jako etycznà, skutecznà i bliskà naturze metod´ polowania. Dzi´ki zdobyczom techniki, takim jak Êrodki komunikacji oraz rozwój
i badania nad ∏ukami, strza∏ami i dodatkowym
wyposa˝eniem myÊliwych, w ostatnich latach
– paradoksalnie – nastàpi∏a mo˝liwoÊç powrotu do sposobów polowania sprzed 25 000 lat,
co jednoczeÊnie udowodni∏o, ˝e ∏uk i strza∏a sà
równie efektywne jak broƒ palna.
Na oficjalnej stronie internetowej Mi´dzynarodowej Rady ¸owiectwa i Ochrony Przyrody
CIC znajdujà si´ wytyczne dotyczàce wykonywania polowaƒ z ∏ukiem (CIC Guidelines for
the Practice of Bowhunting). Opracowano je
po pierwszym mi´dzynarodowym sympozjum
poÊwi´conym polowaniom z ∏ukiem, które odby∏o si´ 19–20 czerwca 2002 r. w Budapeszcie. Oto jak brzmi poczàtek tego dokumentu:
„Mi´dzynarodowa Rada ¸owiectwa i Ochrony Przyrody (CIC), prowadzàca dzia∏alnoÊç
w ponad 80 krajach na ca∏ym Êwiecie za poÊrednictwem Grupy Roboczej ds. ¸owiectwa
¸uczniczego:
uznaje polowanie z ∏ukiem jako prawnie uregulowane i praktykowane na ca∏ym Êwiecie,
Êwiadoma swojego obowiàzku zachowania tradycyjnych etycznych metod polowania jako
cz´Êç narodowego dziedzictwa kulturowego
spo∏eczeƒstw, jednoczeÊnie, zaanga˝owana
w dzia∏ania na rzecz zapewnienia, ˝e tradycyjne etyczne metody polowania, takie jak polowanie z ∏ukiem, sà zgodne z zasadami zrównowa˝onego i màdrego korzystania z zasobów
naturalnych jako jedyny sposób mo˝liwy do zaakceptowania dla szerszej opinii publicznej,
podkreÊla, ˝e wszyscy polujàcy z ∏ukiem powinni praktykowaç swojà dzia∏alnoÊç z poszanowaniem nast´pujàcych zasad (...)”.
Jak wynika z powy˝szych s∏ów, ju˝ od ponad 10 lat jedna z najwi´kszych na Êwiecie organizacji ds. ∏owiectwa i ochrony Êrodowiska
wypowiada si´ na temat polowaƒ z ∏ukiem, ma
w∏asnà grup´ roboczà i nieustannie pracuje
nad propagowaniem tej metody ∏owów.
W poprzednich odcinkach cyklu przybli˝yliÊmy Europejskà Federacj´ MyÊlistwa ¸uczniczego i jej prezesa Andersa Gejera oraz pisaliÊmy o Danii i Finlandii. Z ostatniej ankiety EBF
przekazanej mi przez Juh´ Kylmä wynika,
˝e w Europie aktywnie poluje z ∏ukiem ok.
35 000 myÊliwych. W tym wydaniu chcielibyÊmy
przedstawiç postaç wiceprezesa S∏owackiego
Stowarzyszenia MyÊliwych ¸uczników, myÊliwego i podró˝nika Juraja Buchty oraz system funkcjonowania ∏uku w ∏owiectwie s∏owackim. To
dzi´ki zapa∏owi Buchty i kilku jego przyjació∏ oraz
wsparciu europejskich i Êwiatowych organizacji
na rzecz ∏owiectwa od 2009 r. u naszych po∏udniowych sàsiadów mo˝na polowaç z ∏ukiem.
Karol Narbutt
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Pytania mo˝na kierowaç: 537 129 145 lub drenalin1@wp.pl

¸uk w ∏owiectwie
s∏owackim
Rozmawiamy z Jurajem Buchtà – wiceprezesem S∏owackiego
Stowarzyszenia MyÊliwych ¸uczników
Na S∏owacji polowanie z ∏ukiem zalegalizowano w 2009 roku. Czy móg∏byÊ przybli˝yç
czytelnikom, jak wyglàda∏o Wasze przedsi´wzi´cie, co sprawia∏o Wam trudnoÊci
oraz jakie podejmowaliÊcie dzia∏ania?
Tak si´ szcz´Êliwie z∏o˝y∏o, ˝e od 2009 r.
mamy mo˝liwoÊç polowania w swoim
kraju z ∏ukiem. MusieliÊmy wykonaç
ogrom pracy, dzi´ki czemu uda∏o nam si´
wprowadziç ∏uk do ∏owiectwa. Co prawda,
jedynie na obszarach zamkni´tych, ale to
i tak ca∏kiem niez∏e osiàgni´cie jak na
poczàtek. Zw∏aszcza ˝e nie musimy ju˝
podró˝owaç do odleg∏ych ∏owisk za granicà, by doÊwiadczaç pi´kna wyzwaƒ towarzyszàcych tej formie ∏owów. Na S∏owacji
istnieje wiele du˝ych i od dawna ogrodzonych obszarów o powierzchni przesz∏o
500 ha, na których polowania – a szczególnie te z ∏ukiem – nie ró˝nià si´ zbytnio
od polowaƒ w terenie otwartym.
Najwi´kszym problemem, z jakim przysz∏o nam si´ zmierzyç, by∏ brak podstawo-

wej wiedzy wÊród myÊliwych. MyÊliwi lufowi, niezaznajomieni z tematem ∏owów z ∏ukiem, najcz´Êciej wyobra˝ali sobie ∏uk jako
patyk ze sznurkiem, przy pomocy którego
ci´˝ko by∏oby w ogóle cokolwiek ustrzeliç.
Wiele wysi∏ku w∏o˝yliÊmy w dzia∏ania edukacyjne. Podpierajàc si´ przy tym doÊwiadczeniami zdobytymi podczas polowaƒ z ∏ukiem poza granicami S∏owacji, ostatecznie
uda∏o nam si´ osiàgnàç zamierzony cel.
W dalszym ciàgu prowadzimy tak˝e prace
przybli˝ajàce t´ form´ ∏owieckà spo∏eczeƒstwu, szczególnie zaÊ elitom naszych organizacji zrzeszajàcych myÊliwych, które odkrywajà, ˝e ∏uk i strza∏a idealnie si´ nadajà
do polowania na rozmaite zwierz´ta zamieszkujàce s∏owackie lasy i ∏àki.
To, o czym mówisz, oznacza du˝e i doÊç
powa˝ne przedsi´wzi´cie. Rozumiem, ˝e
nie byliÊcie zdani tylko na siebie. Czy
w Wasze dzia∏ania w∏àczy∏y si´ organizacje mi´dzynarodowe?

Daniel strzelony na S∏owacji
Arch. J. Buchty

Polowania z ∏ukiem

Arch. J. Buchty

Niedêwiedzie pozyskane w pó∏nocnej Albercie, wiosna 2012 roku
Tak, nieocenionej pomocy udzieli∏o nam
Europejskie Stowarzyszenie MyÊliwych
¸uczników (European Bowhunting Association, EBA; obecnie European Bowhunting Federation, EBF). MogliÊmy te˝
liczyç na wsparcie naszych sàsiadów
z Austrii, zrzeszonych w Austriackiej Federacji MyÊliwych ¸uczników (Bowhunting Federation of Austria, BFA), którzy
dostarczali materia∏y szkoleniowe oraz
aktywnie uczestniczyli w dzia∏aniach
promocyjnych s∏u˝àcych przedstawianiu
opinii publicznej tej formy ∏owieckiej.
Z kolei my, korzystajàc z ich doÊwiadczenia, stawaliÊmy si´ coraz lepszymi
i etyczniej polujàcymi myÊliwymi.
A jak wyglàda∏a sfera materialna Waszego
przedsi´wzi´cia? Czy korzystaliÊcie ze
wsparcia finansowego Unii Europejskiej
na cele zwiàzane z polowaniem przy u˝yciu ∏uku?
Ta strona projektu nie by∏a a˝ tak istotna, jak mog∏oby si´ to wydawaç. Najwi´kszym problemem okaza∏ si´ zakres
prac, które nale˝a∏o wykonaç, i czas,
który musieliÊmy na nie poÊwi´ciç. W∏aÊciwie uda∏o nam si´ osiàgnàç sukces
dzi´ki osobistemu zaanga˝owaniu kilku
osób, które przeznaczy∏y na to swój wolny czas i w∏asne pieniàdze.
Z pewnoÊcià spotykaliÊcie si´ z kontrargumentami przeciwników polowaƒ z ∏ukiem

oraz obawami myÊliwych. Co ich najbardziej niepokoi∏o i jakie zdo∏aliÊcie znaleêç
rozwiàzania, które pozwoli∏y Wam przekonaç w∏adze i opini´ spo∏ecznà?
Najcz´Êciej wysuwanym kontrargumentem ze strony wi´kszoÊci myÊliwych
by∏a obawa o wykorzystanie ∏uku jako cichej broni w k∏usownictwie. ¸atwo jednak
da si´ go obaliç. Po pierwsze, efektywny
dystans do polowania z ∏ukiem wynosi
maksymalnie 30 metrów. Znalezienie si´
w takiej odleg∏oÊci od zwierzyny jest nie
lada wyzwaniem, a w dodatku wymaga
czasu. Trudno sobie wyobraziç k∏usownika, który w stresie przed przy∏apaniem
i wyrokiem karnym przez ca∏y dzieƒ cichutko podchodzi∏by zwierz´ta z ∏ukiem.
¸uk – ze wzgl´du na ograniczenia, jakie ze
sobà niesie – nie b´dzie jego wyborem,
gdy˝ z za∏o˝enia musi on sp´dziç na od∏awianiu zwierzyny jak najmniej czasu, by
nie daç si´ z∏apaç. Po drugie, dzisiejsi k∏usownicy cz´sto polujà z samochodów terenowych w nocy z wykorzystaniem mocnych êróde∏ Êwiat∏a. Spróbuj strzeliç z ∏uku, w dodatku po ciemku i z samochodu,
tak by w coÊ trafiç... byle nie w auto. Jest
to niemo˝liwe! Po trzecie, po strzale z ∏uku zwierz´ta rzadko padajà w ogniu.
Przebiegajà co prawda niewielkà odleg∏oÊç, ale zostawiajà obfite iloÊci farby.
K∏usownik wybierze raczej narz´dzia jak
najszybciej uÊmiercajàce zwierzyn´, by
nie traciç czasu na dochodzenie.

Najmocniejszy argument ze wszystkich jest jednak taki, ˝e myÊliwi przewa˝nie zmieniajà luf´ na ∏uk ze wzgl´du
na to, ˝e z bronià palnà polowali ju˝ wiele razy i szukajà takiej formy ∏owieckiej,
która b´dzie stanowi∏a dla nich wyzwanie. Wybierajà ∏uk, bo daje on pe∏niejsze
prze˝ycia, cudownà bliskoÊç natury, bezpoÊrednie obcowanie ze zwierz´tami ∏ownymi oraz sprawdzenie w∏asnych umiej´tnoÊci, od których zale˝y to, czy uda si´
ustrzeliç zdobycz. Na ∏uk decydujà si´ ci,
którzy polujà bardzo etycznie i przede
wszystkim dla doÊwiadczania przyjemnoÊci ∏owów... Takiego wyboru dokonujà
jedynie myÊliwi, a nie k∏usownicy!
Opisz, prosz´, w kilku s∏owach, jak wyglàdajà Wasze przepisy prawne dopuszczajàce ∏uk i strza∏´ do polowaƒ. DomyÊlam si´, ˝e nieustannie pracujecie nad
ich rozwojem...
Zgodnie z obowiàzujàcym prawem s∏owackim ∏owy z ∏ukiem sà obecnie dozwolone jedynie na ogrodzonych obszarach.
Dopuszcza si´ wszystkie rodzaje ∏uku
– tradycyjne, angielskie d∏ugie lub bloczkowe – pod warunkiem, ˝e ich si∏a naciàgu przekracza 50 funtów. Nasz ostateczny
cel polega na umo˝liwieniu polowania na
wszystkich terenach – zarówno ogrodzonych, jak i nieogrodzonych – tak jak na
sàsiadujàcych z nami W´grzech. W zwiàzku z tym s∏owackich myÊliwych ‡
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∏uczników czeka ogrom pracy. Musimy
w dalszym ciàgu prowadziç dzia∏ania
edukacyjne i prezentowaç ∏uk jako narz´dzie etycznego od∏owu zwierzàt. ¸uk
stanowi interesujàcà alternatyw´ dla polowania lufowego, podobnie jak sokolnictwo, które istnieje ju˝ u nas od d∏u˝szego czasu.
Powiedz, prosz´, na jakie gatunki mo˝na
u Was polowaç i ile takie ∏owy kosztujà?
Na S∏owacji z ∏ukiem mo˝na polowaç na
wszystkie zwierz´ta ∏owne. OczywiÊcie
robimy to zgodnie z prawem ∏owieckim,
wy∏àcznie w sezonach polowaƒ. ¸owy
odbywajà si´ na terenach zamkni´tych,
a najcz´Êciej pozyskiwane gatunki to:
dziki, muflony, daniele oraz jelenie szlachetne. Podobnie jak w innych krajach
Europy, koszt polowania zale˝y od rozmiaru trofeum od∏owionego zwierz´cia.
Ujmujàc to obrazowo, warchlak kosztuje 100 euro, przelatek – 150 euro, locha
– ok. 100 euro itd. Jak widzisz, podaj´
przyk∏ady zwierzàt nietrofealnych, gdy˝
w∏aÊnie one sà na ogó∏ pozyskiwane
przez myÊliwych z ∏uków.
Wiem, ˝e Wasze ∏owiska odwiedzajà polscy ∏ucznicy. Ciekaw jestem, jak cz´sto
goÊcicie myÊliwych z zagranicy i z jakich
rejonów Êwiata pochodzà?
GoÊci mamy przynajmniej raz w miesiàcu, a czasem nawet cz´Êciej. Przyje˝d˝ajà do mnie strzelcy z Czech, Austrii, Polski, Niemiec, Anglii i Szwecji. Wiosnà
zaÊ na s∏owackie dziki planuje zapolowaç pewien dobrze znany w Êrodowisku
po∏udniowoafrykaƒski myÊliwy.
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Na ∏uk decydujà si´ ci,
którzy polujà bardzo
etycznie i przede wszystkim dla doÊwiadczania
przyjemnoÊci ∏owów
Jakie widzisz pozytywne skutki dopuszczenia ∏uku do wykonywania polowania
dla ∏owiectwa i gospodarki?
Zagraniczni myÊliwi najprawdopodobniej
nie odwiedzaliby tak cz´sto S∏owacji, gdyby chodzi∏o tylko o polowania lufowe. Mogà to przecie˝ robiç – i robià – w swojej ojczyênie. ¸owy z ∏ukiem nabierajà dla nich
nieco innego charakteru. Majà bowiem
okazj´ uprawiaç t´ form´ ∏owiectwa jedynie w krajach, w których jest to mo˝liwe
– i nie wahajà si´ w tym celu udaç w dalekà podró˝. OczywiÊcie za te polowania
trzeba zap∏aciç, ale myÊliwi ponoszà te˝
wydatki zwiàzane z przejazdem i zakwaterowaniem. W pewnym sensie to podró˝owanie myÊliwych niewiele si´ ró˝ni od
innych rodzajów turystyki. Obcokrajowcy
wydajà pieniàdze na S∏owacji, a to wspiera naszà gospodark´. Polowanie z ∏ukiem
z pewnoÊcià mo˝e przyciàgnàç do naszego
kraju wi´cej turystów. Przy okazji realizowania swojego hobby b´dà oni mogli zdobyç nowe doÊwiadczenia ∏owieckie oraz
zwiedziç ciekawe miejsca na S∏owacji.
Mia∏eÊ okazj´ polowaç równie˝ poza Europà. Niewàtpliwie móg∏byÊ d∏ugo opowiadaç o swoich przygodach z ∏ukiem. Ale ta
jedna, niezapomniana, do której cz´sto
wracasz myÊlami, to...?
Cz´Êcià mojego ˝ycia jest przewodzenie
s∏owackim myÊliwym w ich podró˝ach ∏owieckich po ca∏ym Êwiecie, a tak˝e opieka
nad ∏owcami odwiedzajàcymi S∏owacj´.
Z lufà polowa∏em ju˝ wiele razy poza granicami na przeró˝ne gatunki zwierzàt.
W dalszym ciàgu u˝ywam broni lufowej,
jednak lubi´ ∏uk ze wzgl´du na wyzwania,

jakie si´ z nim wià˝à. Z ∏uku strzela∏em
ju˝ do zwierzyny na S∏owacji, W´grzech,
w Kanadzie oraz w Afryce. Wszystkie moje przygody sà wyjàtkowe – czuj´ si´ myÊliwym ca∏ym sercem i duszà – i b´d´ pami´ta∏ ka˝dà swojà wypraw´, trofeum
oraz doÊwiadczenia do koƒca ˝ycia.
Gdybym jednak mia∏ wybraç t´ najbardziej emocjonujàcà przygod´, wskaza∏bym
polowanie na niedêwiedzie w pó∏nocnej
Albercie, w Kanadzie wiosnà 2012 roku.
ZnajdowaliÊmy si´ niemal przy granicy
prowincji, na terenach pó∏nocno-wschodnich. Pewnej nocy widzia∏em niezapomniane zjawisko – zorz´ polarnà taƒczàcà
na niebie powy˝ej naszego obozu w dziczy. Tamtejsi Indianie zwykli mawiaç, ˝e
zorza sprzyja myÊliwym... Chyba coÊ
w tym jest, bo nast´pnego wieczoru strzeli∏em z ∏uku dwa niedêwiedzie: monstrualnego baribala oraz jego blond kuzyna.
To dopiero szcz´Êcie!
Jakie masz plany na przysz∏oÊç?
Moje plany na przysz∏oÊç sà proste
– wiele polowaç i jeêdziç po Êwiecie. Ju˝
z niecierpliwoÊcià wyczekuj´ kolejnej
wymarzonej podró˝y.
Rozmawia∏ Micha∏ Byrecki

SPROSTOWANIE
Do poprzedniego artyku∏u z cyklu „Polowania
z ∏ukiem” („Uczmy si´ od Duƒczyków i Finów”,
B¸ nr 1/2013) wkrad∏ si´ b∏àd. PodaliÊmy, ˝e
od 1993 r. liczba polujàcych w Finlandii z ∏ukiem wzros∏a z 600 do 1500 myÊliwych, podczas
gdy powinno byç 15 000, a wi´c dziesi´ciokrotnie wi´cej.

