
W Polsce można polować na 13 gatunków
dzikich ptaków:

Dołącz do nas i wyraź poparcie dla 
naszych działań:

1. Podpisz petycję Niech Żyją! na stronie 
www.petycje.pl (petycja nr 8907)

2. Śledź naszą stronę www.niechzyja.pl

3. Przyłącz się do nas na Facebooku – w Notatce
„Jak możesz pomóc?” opisujemy działania, w które 
każdy może się włączyć.

4. Znajdziesz nas także na YouTube – na naszym 
kanale Niech !yj"!
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Jesteśmy inicjatywą organizacji pozarządo-
wych i osób prywatnych.

Chcemy, aby w Polsce przestano polować na 
dzikie ptaki.
Na liście zwierząt łownych znajduje się 13 gatunków dzikich 
ptaków. Wiele spośród nich to gatunki coraz rzadsze, nawet 
bez polowania poddawane wielkiej presji człowieka. 

Nie zgadzamy się na strzelanie do ptaków 
dla rozrywki.
To zła tradycja. Niektórzy nazywają ją nawet sportem. Jednak 
nieznana jest współcześnie uprawiana dyscyplina sportu, 
której skutkiem byłaby założona z góry utrata życia jakiegokol-
wiek stworzenia.
Polowania na ptaki dopuszczają metody okrutne, wiążące się 
z wielkim cierpieniem zwierząt, często konających w męczar-
niach przez wiele godzin, dni, a w przypadku zatrucia ołowia-
nym śrutem nawet tygodni i miesięcy.

Zabijanie ptaków to „strzelanie do rzutków”, zabijanie dla przy-
jemności i dla rozrywki.

Nie godzimy się na to.

Nie ma żadnych uzasadnionych powodów, aby zabijać 
w Polsce dzikie ptaki.

Dlaczego powinniśmy odejść od polowań
na ptaki?
Bo to barbarzyństwo, które nie daje się niczym uzasadnić. 
Ptaki nie wyrządzają liczących się szkód rolniczych. Mają pod 
dostatkiem drapieżników w swoim naturalnym środowisku. 
Zatem odpada argument tzw. kontroli populacji. Mięso zabi-
tych ptaków nie ma znaczenia gospodarczego. Nie strzela się 
do ptaków dla pozyskania mięsa. Znane są przypadki zabijania 
kilkuset dzikich gęsi w czasie jednego polowania, a następnie 
porzucania ich w zaroślach lub zakopywania w polu.
Tymczasem gęsi to jedne z najbardziej inteligentnych stwo-
rzeń na Ziemi. Ze skomplikowanymi relacjami rodzinnymi 
i towarzyskimi. Ptaki monogamiczne, które po stracie partnera 
przechodzą okres żałoby i często pozostają samotne już do 
końca życia.

W wyniku polowań na ptaki łowne zabijane 
są także gatunki objęte ochroną ścisłą.
Wynika to ze słabej znajomości gatunków ptaków wśród myśli-
wych. Niektóre gatunki ptaków potrafią rozpoznać jedynie spe-
cjaliści ornitolodzy. Zgodnie z prawem, do gęsi i kaczek można 
strzelać nocą. Tymczasem stada kaczek i gęsi są często wielo-
gatunkowe, a strzelanie do nich jest nieselektywne. W trakcie 
polowań zabijane są więc także gatunki objęte ochroną ścisłą.

Prawdziwą tragedią jest prowadzenie polo-
wań na obszarach ochronnych lub wzdłuż 
ich granic.
W Polsce do ptaków strzela się w obszarach Natura2000 
i w otulinach Parków Narodowych. Polowania te niweczą skut-
ki działań ochronnych, których celem jest ratowanie gatunków 
zagrożonych wymarciem.

Polowania przyczyniają się do wyginięcia 
kolejnych gatunków dzikich ptaków. 
Zgodnie z informacją zawartą w Krajowej Strategii 
Różnorodności Biologicznej „w efekcie pośrednich i bez-
pośrednich oddziaływań na przyrodę w Polsce ustąpiło lub 
wyginęło 10 gatunków ptaków wg stanu na rok 2001.”

Ołów zabija nie tylko ptaki
Podczas polowań, zwłaszcza polowań na ptaki, wprowadza 
się do środowiska olbrzymie ilości ołowiu. 
Według różnych szacunków myśliwi w Polsce wystrzeliwują 
łącznie od 300 do 600 ton ołowiu rocznie. 
Dla porównania, cały polski przemysł i transport emitują 
rocznie 350 ton ołowiu. 
Ołów to jeden z najbardziej toksycznych metali ciężkich. 
Zagraża nie tylko dzikiej przyrodzie. Jest niebezpieczny także 
dla ludzi, zwłaszcza, że kumuluje się w środowisku od wielu 
lat. Skażenie śrutem powoduje problemy neurologiczne 
i immunologiczne, wreszcie śmierć. 
Według raportów Komisji Europejskiej, w miejscach polo-
wań występuje olbrzymie stężenie ołowiu w ziemi. Podczas 
analiz stwierdzano do 2 mln śrucin ołowianych na hektar 
oraz do 400 śrucin ołowianych na 1 metr2. 

We współczesnym świecie nie powinno być miejsca dla tak 
szkodliwej rozrywki jak polowania na dzikie ptaki. 
Połóżmy temu kres. Wystarczy jeden ministerialny podpis, 
aby to zmienić.

Pomóż nam je ocalić – przyłącz się do nas!


