
Polowanie narzędziem w ewolucji człowieka 
 

Kiedy pra człowiek 2,5 miliona lat temu posłużył się po raz pierwszy ostrym 
kamieniem i zaostrzył kij, rozpoczęła się jego wędrówka na szczyt łańcucha 
pokarmowego. Wytwarzając pierwsze narzędzia już się nie bał. Narzędzia w postaci 
kamiennego toporka, noża i ostrej dzidy pozwoliły mu na obronę przed zagrożeniami 
ze strony otaczającego go, nieprzyjaznego świata zwierząt i innych ludzi. 
 

 
 

W tych odległych czasach mieszkał w jaskiniach. Otaczały go nieprzyjazne 
tereny. Lasy były pełne niebezpiecznych zwierząt, które gustowały w ludzkim mięsie. 
W swoim codziennym życiu musiał więc walczyć o przetrwanie a mając narzędzia, 
miał broń. Szybko poznał jej zalety, co pomogło mu nie tylko walczyć, ale i zdobywać 
pożywienie – POLOWAĆ. 

Od zarania dziejów żył w grupach i uczył się współdziałania. Pozwalało mu to 
na efektywniejsze polowanie. Zakładał pułapki, osaczał coraz większe zwierzęta. 
Dawało to więcej jedzenia, które w połączeniu z opanowaniem przez ludzi ognia, było 
coraz smaczniejsze i zdrowsze. 
 

 
 



Upolowana zwierzyna nie tylko stanowiła cenne źródło pokarmu, ale także, 
dzięki pomysłowości i myśleniu, była wykorzystywana do wytwarzania innych, 
niezbędnych do życia rzeczy: ubrań ze skór, naczyń do codziennego użytku, noży, 
igieł z kości, guzików, grzebieni oraz ozdób. 

 

 
 
Następnym krokiem milowym w rozwoju ludzkości było wymyślenie broni 

miotanej. Wówczas już nie tylko rzucano kamieniem ale ostrym oszczepem, miotano 
także kościanym lub kamiennym grotem strzały wystrzelonej z łuku. Broń ta, z 
bezpiecznej odległości, lepiej przebijała ciało, ułatwiała nie tylko walkę ale i 
polowanie, zwiększając jego efektywność. 
 

   
 



Przez tysiące lat człowiek zawędrował w najdalsze zakątki globu. Brał w 
posiadanie nowe tereny, spotykał nowe zwierzęta. Do Europy dotarł około 1 miliona 
lat temu. na ziemie polskie z kolei około 500 tyś lat temu. Tutaj wśród bezkresnych 
puszcz żył we wspólnotach plemiennych, zakładał pierwsze osady. Już wtedy zaczął 
wypalać i karczować lasy pod uprawę ziemi i hodować zwierzęta. Dzięki 
wytwarzaniu coraz to doskonalszej broni, polował z coraz lepszym skutkiem i rozwijał 
kunszt wojownika i myśliwego. 

Jak ważnym zajęciem w życiu człowieka było polowanie, świadczą najstarsze 
rysunki naskalne. 
 

 
 


