Łowiectwo w Polsce
Wraz z narodzinami polskiej państwowości pojawia się również wiele
informacji o łowiectwie. Wszyscy polscy władcy przykładali dużo uwagi temu
zagadnieniu gdyż był to ważny element powodzenia i trwałości ich panowania.

Źródła historyczne opisują jak ogromną wagę do
łowiectwa przywiązywał już pierwszy król Bolesław
Chrobry (panowanie w latach 992 - 1025), syn Mieszka I.
Bolesław Chrobry wprowadził pierwsze ograniczenia w
polowaniach. Stworzył nawet monopol bobrowy który
nadał królowi wyłączną własność wszystkich bobrów,
których skóry dostarczały znacznego dochodu.

Wszyscy kolejni władcy traktowali łowiectwo jako
ważną gałąź gospodarki państwa. Polowanie było domeną króla a wyprawy łowieckie
przestrzenią dla drużyn rycerskich miały rozwijać tężyznę fizyczną, uczyć strategii i
hartować na czasy licznych wojen.
Najstarszą, prawną formą regulacji łowiectwa na ziemiach polskich była
instytucja regaliów panującego. Powstały one w formie prawa zwyczajowego i
towarzyszyły rozwojowi państwowości polskiej od X wieku. Były to, zastrzeżone
wyłącznie dla władcy, formy działalności gospodarczej. Regalia
łowieckie polegały na zastrzeżeniu, do wyłącznej kompetencji
panującego, wszelkich spraw dotyczących łowiectwa. Miały one
charakter monopolu spraw dotyczących polowania.
W tamtych czasach Polska była krajem mało zaludnionym i
rozległym, porośniętym niezliczonymi puszczami pełnymi
zwierza. Niestety szybki rozwój rolnictwa, ekspansja i karczowanie
lasów doprowadziło do uszczuplenia populacji zwierzyny. Jako
pierwszy sprawami ochrony przyrody w formie prawnej zajął się
Król Kazimierz Wielki (panowanie w latach 1333 - 1370). Wydał on
Statuty Wiślicko – Piotrkowskie, w których znalazły się pierwsze w
Polsce zapisy, dotyczące ochrony lasów (szczególnie cisów, z których
wyrabiano łuki, i dębów) oraz ostoi grubego zwierza.

Wielkim miłośnikiem polowań był również Król
Władysław Jagiełło (panowanie w latach 1386 - 1434).
Zarzucano mu, że więcej czasu poświęca polowaniom
niż sprawom państwa. Król ten myślał jednak głębiej o
łowiectwie i wydał w związku z nim wiele aktów
prawnych.
Królewskim
zamysłem
polskiego
ustawodawstwa łowieckiego była zasada powiązania
prawa polowania do własności gruntu. Pierwsze
przepisy porządkowe odnoszące się do własności ziemi
zostały zawarte w ustawie o łowach z 1420 r., a
potwierdzone w Statucie Wareckim Króla z 1423 r.

Władcą który w 1529 r. ogłosił I Statut Litewski był
Król Zygmunt Stary. W rozdziale dziewiąty statutu o
tytule: „O łowach, o puszczach, o jeziorach, o sianożęci, o
gonach bobrowych, o chmielnikach, o gniazdach sokolich”,
w art. 1 zakazano polowania w cudzych posiadłościach, a
bezprawnie polujący odpowiadał przed właścicielem ziemi
i musiał zapłacić karę pieniężną.

Celem ustawodawstwa łowieckiego, do chwili rozbioru Polski, była ochrona
interesów posiadaczy ziemskich. Korona Polska i Litwa była onegdaj największym
państwem Europy.

Wraz z rozwojem gospodarczym nastąpiła zmiana wagi łowiectwa. Ludność
przeszła na osiadły tryb życia, uprawa roli zastąpiła korzystanie z naturalnych darów
przyrody, a trzebienie rozległych puszcz ograniczyło warunki bytowania dzikiego
zwierza. Wyżywienie szybko wzrastającej liczby ludności przejęła hodowla i chów
gatunków udomowionych. W miarę kurczenia się zasobów naturalnych przywileje
łowieckie były stopniowo ograniczane, wprowadzono okresy ochronne dzikiej
zwierzyny. Coraz bardziej wzrastała potrzeba wydania ustawy mającej na celu
ochronę gatunków rzadszych i ginących. Narastająca degradacja naturalnego
środowiska zwierząt i mijające przeświadczenie o nieograniczonej wystarczalności
zasobów pól i lasów, wzbudzało przekonanie o potrzebie zmian, które odwrócą tę
tendencję. Piękno łowiectwa sprawiało, że garnęły się do niego coraz liczniejsze rzesze
ludzi światłych, wykształconych i wrażliwych na piękno przyrody.
Po utracie państwowości, represyjna polityka zaborców, a w szczególności w
zaborach rosyjskim, w którym rozwój łowiectwa był paraliżowany przez zakaz
zawiązywania stowarzyszeń społecznych, i pruskim, w którym surowo zabroniono
organizowania zbiorowych polowań, uniemożliwiała zrzeszanie się w organizacjach
łowieckich i wypowiadanie się w sprawach polskiej przyrody. Inna sytuacja, bardziej
liberalna, panowała w zaborze austriackim. W 1862 r. w Galicji powstało pierwsze na
ziemiach polskich stowarzyszenie łowieckie - Miejskie Towarzystwo Myśliwskie we
Lwowie. W roku 1871 powstało kolejne - Towarzystwo Lisowskie, a w 1880 r.
powołane do życia zostało Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie - istniejące do dziś,
najstarsze koło łowieckie w Polsce.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zagadnienie łowiectwa zostały
unormowane rozporządzeniem o prawie łowieckim, wydanym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej 3 grudnia 1927 r. Według tej normy zwierzyna w stanie wolnym nie
stanowiła przedmiotu własności. Zwierzyna przed upolowaniem była niczyja,
dopiero polowanie stanowiło akt nabycia własności zwierzyny.

W 1923 r. powstał Polski Związek Łowiecki.
Kolejne zmiany w prawie łowieckim nastąpiły dopiero po II wojnie światowej,
na mocy dekretu o prawie łowieckim z 29 października 1952 r. Rozwiązania przyjęte
przez ten akt rozdzieliły łowiectwo i prawo wykonywania polowania od własności
gruntu. 17 czerwca 1959 r. sejm PRL uchwalił ustawę o hodowli, ochronie zwierząt
łownych i prawie łowieckim, w której ,w art. 2, jednoznacznie określono, że zwierzyna
w stanie wolnym stanowi własność państwa. Tym samym zwierzyna pozyskana
zgodnie z prawem, w wydzierżawionym obwodzie łowieckim stanowi własność
dzierżawcy obwodu, w niedzierżawionym obwodzie łowieckim, stanowi własność
zarządcy obwodu, natomiast ta pozyskana poza obwodem łowieckim jest własnością
skarbu państwa.

Odradzanie się łowiectwa i powstawanie pierwszych kół łowieckich dopiero po
II wojnie światowej, nastąpiło również na Mazurach. Na terenie suwalskiego okręgu
PZŁ zarejestrowanych jest 41 kół łowieckich a w Giżycku 6 kół łowieckich gospodaruje
na 18 obwodach:

Najstarszym giżyckim kołem łowieckim jest Koło Łowieckie „Rogacz”,
założone w 1946 r.
Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Oznacza
ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z
zasadami ekologii, gospodarki rolnej, leśnej i rybackie oraz z zasadami
zrównoważonego rozwoju.
Celem nadrzędnym myśliwych jest przede wszystkim:
• ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami
zwierząt łownych,
• ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy
warunków bytowania zwierzyny,
• uzyskanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz
właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny,
przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
• spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa,
kultywowania tradycji z nim związanej oraz krzewienie etyki i kultury
łowieckiej.
Zasady gospodarki łowieckiej określają sferę działalności łowieckiej w zakresie
ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny. Gospodarka ta prowadzona jest w
obwodach łowieckich przez ich dzierżawców lub zarządców w oparciu o:
• roczne plany łowieckie sporządzone przez dzierżawców lub zarządców
obwodów po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, i zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego w uzgodnieniu
z Polskim Związkiem Łowieckim, a w obwodach niedzierżawionych po
zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych,
• wieloletnie, łowieckie plany hodowlane sporządzone przez Dyrektorów
Regionalnych Dyrekcji PGL Lasów Państwowych w uzgodnieniu z
Marszałkiem województwa i Polskiego Związku Łowieckiego.

