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W  ubiegłym roku na rynku pojawiła się 
książka „Dzik. Praktyczne zasady gospo
darowania populacją” napisana przez An
toniego Przybylskiego. Jest to poszerzone 
i  uaktualnione wydanie jego publikacji 
z 2001 r. Stanowi ono odpowiedź na po
trzebę zmian metod zarządzania popula
cjami czarnego zwierza. Dotychczasowe 
sposoby spotykają się bowiem ostatnio 
z ostrą krytyką środowiska myśliwych. Nie 
zgadzają się oni chociażby z odejściem od 
podziału na grupy wiekowe czy rezygnacją 
z odstrzału strukturalnego. Autor – leśnik 
i  myśliwy – proponuje gospodarowanie 
w nowoczesny sposób, z uwzględnieniem 
struktury socjalnej (czyli pozycji zajmowa
nej przez zwierzę w  hierarchii). Korzysta 
przy tym z doświadczeń w łowisku i osiąg
nięć naukowych znawców gatunku.

Zapoznanie się z  niniejszą monogra
fią wydaje się dziś szczególnie istotne ze 
względu na ryzyko rozprzestrzenienia się 
ASF oraz wysokie stany dzików i  powo
dowane przez nie szkody, co prowadzi 
do zaostrzenia konfliktu między środowi
skiem łowieckim a rolnikami. W poradniku 
została poruszona różnorodna tematyka 
– od oceny stanu pogłowia dzików i  do

tychczasowego sposobu gospodarowania 
nią, przez charakterystykę populacji i  jej 
zagęszczenia, preferowanego terytorium 
oraz pożywienia, aż po środowisko życia 
w kontekście dynamiki liczebności czarne
go zwierza. 

Jeden z rozdziałów publikacji porusza 
zagadnienie określania przed strzałem 
wieku i płci przedstawicieli tego gatunku, 
z  czym myśliwi często miewają kłopot. 
Z kolei informacje o sposobie weryfikacji 
wieku już upolowanej sztuki na podstawie 
jej uzębienia przydadzą się do skontrolo
wania realizacji struktury pozyskania. Nie 
zabrakło również wskazówek dotyczących 
techniki strzału ani opisu reakcji osobni
ków na niego, zależnej od miejsca trafie
nia. Antoni Przybylski nie pominął też wia
domości o  tym, jak gospodarować samą 
populacją oraz obwodem (jak go urządzić 
i czym dokarmiać zwierzęta w poszczegól
ne pory roku), by panowały w nim warunki 
sprzyjające dzikom. Wszystko to sprawia, 
że książka może się okazać przydatna za
równo początkującym myśliwym, jak i bar
dziej doświadczonym nemrodom. Zawarte 
w niej cenne rady posłużą zaś i do natych
miastowego wykorzystania w łowisku, i do 

opracowania planów zarządzania popula
cją dzików w dłuższej perspektywie.

Monografię zilustrowano prawie 120 zdję
ciami polskich fotografików przyrody, wyko
nanymi wyłącznie w krajowych łowiskach.

Oprawa twarda, format B5, 144 s.
Publikacja do kupienia w Klubie Sprze

daży Wysyłkowej (s. 68 oraz na www.sklep 
oikos.net.pl) w cenie 40 zł. 
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Nowy poradnik gospodarowania dziczą populacją

Jeśli matka natura ma zły humor, to właśnie ubrania Lofoten 
mają sprostać jej kaprysom – takim hasłem jest reklamowana 
najnowsza kolekcja firmy Deerhunter. W jej skład wchodzą 
spodnie, kurtka i kamizelka. Ubrania zaprojektowano z myślą 
o myśliwych, a także wędkarzach i miłośnikach szeroko rozu
mianego outdooru. Jedną z zalet tego zestawu stanowi uni
wersalność jego wykorzystania. Ponadto producent zachwala 
wytrzymałość i wygodę użytkowania. Cichy materiał, z które
go uszyto komplet, zawiera teflon, tworzący powierzchnię 
odporną na wodę i brud. Ponadto materiał chroni przed 
szkodliwym promieniowaniem UV i komarami. 

W spodniach zastosowano profilowane przeszycia na ko
lanach i elastyczny pas w talii, gwarantujący dopasowanie 
i  swobodę ich noszenia. Zostały też wyposażone w  wiele 
praktycznych zamykanych kieszeni. 

Kurtka Lofoten ma regulowane mankiety i ściągacz w tali, 
natomiast w kieszeniach wykorzystano zamki zip. Z kolei ka
mizelki w cieplejsze dni można używać jako niezależnej czę
ści zestawu, a  przy niższych temperaturach – jako jednej 
z warstw odzieży pod kurtką. 

Komplet jest dostępny w kolorze brązowoczarnym. Cena 
sklepowa wynosi odpowiednio: spodnie – 260 zł, kurtka – 
390 zł, kamizelka – 320 zł. Więcej na www.deerhunter.eu.
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Lofoten od Deerhuntera


