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rą,ickri. a tilkz* spł:rząrlzania *pisir f*r:mii pcirlz.ff 1vg :*.sł_ii ilii:" zg*łiirle
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ai"louszłi fi{efi},, pl"łi_rłiiił*rv*Ści *dstrrału §afit{o1v j*ienirrrvat_l,clr i mui}cinólł- r;raz
wydani* earzaclz*nia złłb*lviązujac*g* złTz,ąfi"; lrłł i ł;i::-t1, F}ZŁ dł: ttv*rzeitiłą
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Traci moc zŃączrik nr tr do uclrwały NRŁ nr 14l2a15 wraz ze zmiananri wprowarizcnyni
uchrvałami NKL nr 48l2a18, 5al2a18, ż6{}12łż* i 518l2ażż.

§4
Uchlvała rvchodzi w zycie z dniem 1 marca 20ż-: rotr<u.

l_]u;asnclnienie

Z;:ri;:ny l*gislae_rllt*, a tailz* lą, i:łłi-rł_ria*j;teir zlr,i*r;,ii,i1,,g,rubej. spłxłorlow*iv, ż* rł,fł]! l
r*lł-ł l',jałzellia śłaita Łc,"łieł:fła ziłłił* i;txłisji hci1l..ł:,,ialle! ds zr,r,i*rz.*,lr}, g;-ilb,:j
przvg*tr;rł,anie prłlj*ktu nie:beihlyei": u*iiał i uzupeinieli vv ,^Zasar{ach selekcji papu[ac-,,,"!nei i
*s*t--nicz*j - . '". §4ają i]ne na. c*itt nł.in. przecirłeiziłłaiiie i;t[etisyl,.,llelnu oclstrzał* łi
i:sł:i;*ilłł}rł rnęskich rv śr*ciltilił lą.i*i<u- i<lory pcjałl,ił si* rł l]astępsil\lc rezygllacii z *el:trz;,lr_i
oat:tcórł ,"ą, iiiasn*h ią.ięji6rą,ycil p*cząrv§z}l *d :i}1 8 r*ku. }łi*lrl:i zysine l_lvl,ł tł,ił;lę
łir:pltszcz*i;i* i;lłlr]iw,:ś*i 5ijt/i ;.ldziałł"l salą*łńr.l, ",ł,i:*zyskaniu" kt*r* w p*lłicz**i1_1 z
ićsi''-jnrriilytl:i m*Svijkłłc_iatni easałi xeiclt{jji, F*słę"biłt: zlniany lv słrui<tu,rze.,l,iekłi *sł.li_:*ikłl.ł
rłlęski*lr.

§}iri łgi'ani*z*;:ia 1ł1\,, iriek*rz3,sti:i:grł lretrłj* L1[}i]łi]ec_\,ille$ŁJ zmcd.;rfjlt*rłia,;il
tlilł:rv i ą;łł l,i ą ca ."Za,s ativ seXel< łj i . . . ". -!y illlt1 .

,* lv l"*ą;f!tn* ni*zt iro; u*Ś

li!: era i i z* ł:_i i kr-c*riów s,;1 ekcj i w i:i<ręeł,ei; łi; lł,i ecki E:}r-

- *graniczrlnłł rozrillar- p*zvsliani* sanreol.v do 30-4ij?r, łączłegł *dgtrzłrłu dan*,łci
gatułtrtu,

*, wi]rL}luałlzr;lrcł ułiłlyv-'ier:i* dla niyślirvyci: pozysi*ljącyeł: naj,młołisze §afi]c* r"l;!:ż
itnrti;iilł,ietli* lłi*pi-*pal*rą,.ął:ia cz;tszci< rll*rniai;cw, rł tynt z i*trliegł ndstrzałti j*ier:i i dami,;ii
ro.,? rckuryr-'ia {Rłizp*l:adzenie h,'l!łistrłr Kllmatu i Sr*d*rłiska -- i}z. U, a j lii;ca 2{-l2ż rłllłii.
p<,:z, 1_19ii.

,l ecj,tr*cae śni* d} a l-1chrcil.; * snbniit ćirv pr-zyszło ści crv. 1, 
g|i 
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* *gratliczł-lt"tcl mozjirą,cśe błr-=du rą, ł:cenię lą.ieku wi;z,.d.ctki*h sanrerirv j*lełriarrlatv;}i
i mui]r:nł:*, t_vXk* ct*: elsoŁrnik+lł o r*1< nrłorlse3,ch rrd ąvieku łoą,nę*Es,

- plrl,włćleł}n{.\ ł:**fi9 "-ł:iititl"z;tł i-a:ąeo niei:rarviiił*\Ąi,n"' zs i:ouvskani* nieselek*31nvci,l
ł;słłŁłi}rńrłl ł_l trl*t:ad rtłk tnłłrjEz_rlch *d wiekn [pą,nąlgo, i<trir* z*słały l""-\-oe*i*nę *a meclai.

- za,więsz*ti* ;i"t+ziitvc*c plat*rvałlia c]dstrzałii gamc,.łr.; 1,-.rł,nyclt ą,, c]bu",fiii[teh i:*i*y -.}:

ber_ łałł:r*łzn-_v,eii * sf tr i il an*g* gat unklt,
Prlnarit* zaieeł:** razpł:czę*i* *dstrzału oscbnii<rłr.v w tvielłu ł*rvn,vl1,1 elopliera rł,głłrł,nei t"a;i*
*lł;,*sł.l qodłr,regł,l" Zaięceni* ai:i*.ąi i;płrł* n;t rą,iedry i:;.zyrndniłzej. a jerinł:cz*śiiir. n_awiłizu. *
łlłi k*łleilsii *tl,iri ł*ir;ie*]ii*i.

i:rup*łnienia i u;łianv trl,pf1..Ą,ai1:łtncl laka* ""v &:iiku innvcłr rł,-zriziitłach
i1, ć,ągęł1,"gćą€ '_ p*dkreślofi0" r* pnraillęt.i"t** lv ptłpuiaciach clrizy,clł j*l*ilio_.l",i,atych n*}ei.;
ą:dncrsic dii p,lwi*rzehni rej*rł* hcdnrvlar:eg*, a nie r:brvtldu i*rvie*kieqc.
!§-8k§§les.§,*plzęąiC}:v,.ffęg§ 1}|Ę _' zi:ri*nirłncl twuł rozilziału. głlvz u- l-odztl\ ]n
plani* ł*rvięckinl jest ulvugiee,lniarry przvr*st tł,ił:dv*ir rv pcpuiaejaclł zwierlvłl_v grr;i_lej l a
prłłsl} gezt]rxffi p*}*lł,;lń, a lrie i--rz,vrłisl zreali:*lą*.n§" czyli d* i.vi*xtlv k*l*jncgł rłłku.
§- Wi*tr_ki;śc i *truktu§_lŁt4}§Łąnl3 ,, zru,,rórł;ilo Ł]lĘ;lgę łla, iq.*nieęznclśc *łvxglęł.lri;łrrił,

",i:r:i*ńęilr,-iści ta.fłił-ain*j przy pianorva*iu -*1ęjfun"ćci *dstfzałłJ. trc,,viem r,v}l,i* cr{śc sil,at
E pl"zyczyil prłzałtlrvieexieir,iest pntrvierclzałta prł:tą:k*łai"rri ł;padk*lł,,.

§]j**łElą. pl źi*i*&}{3 sĘ}| ją \",,ykg,§ry ą * dldano r;ł1l's
tniłrrłru!ąey. ił [łł:rnis_r,!rlfi. cJetsna wiciłu *dsirzei*.*v*h *s*lxik,::ł, 1,1;ęskich ołllrywa s:e
rł *;:xl'*itl rr ailłiixęl r*z,tłcł}tr i stalcia z6b*w, a bałiania hisł*i*gi*,zllę §ti r*zrviązani*;lt
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alternatywnym w przypadku wątpliwości myśliweg* vrobee wyniku §ceny *retodą
tradycyjną. R*konrpensując brak puŃtclrł, zołtych - za niestaranną preparaqę trnfęów
przedstarł-ianyeh dc oceny, złbłwiązano nieetyeznych myśliwych do pon*wnego okazania
p*rcz#r*gów przed komisją. }oIatcnfiast d]a unrozliłvienia łnonitoringu struktury rąrięlłłl oraz
ja.kości pCIrozy i rogow dcprecyzclł-anc zasady zapistl wieku orax forłny trofeunt w,,Artr<usztt
orefiy prawidłow* śai odstrzału sarn{jów .jeleniow-atyc}r i rnutlonówj',

Prezes Łowieckiej

,
/..

*-",{f,
v,
Rafał M*c
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Załącznlkdo uchr.vały NRł, nr 582 z dnia i5 lrrtego 2023 r-clku (.rrivzględniający korekty lłptolr'a<lzotre

uchrlałami NRŁ: ;ł8'20] 8, -i0/2018 i 269|2020 oraz norvelizac.iami ustawy Prarł-o lorvieckie)

Zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polscę
oraz zasady postępowaniaprzy ocęnie zgodnoŚci odstrzału

,WsTĘP

[. W zasadar:h selekcji satrrcór,v zw,jerl,yny płowej t-unłcjonuje określenie:

a) osobnik selekcyjny:

- u łosi ,;kreślenie to odnosi się do byka o porozll badylarza do fbłrny ósmaka leguiarncgo

r,vłącznie,
- u pozostałych jeleniqlwatych i u rnutlon§ly jest to ostlbnik rnłody lrrb średniolviekowy

*l okreśionych dla danego rvięku (rozdz. Vl) cechach poroza bądź ślirnórv. lub o poToztl

, ślinrach łrrniej rozrł,iniętych, a takze grtz7karz, sz1l<l|arz i myłktls zgodnie z opisami tych 1brm

poroza rł, literaturze łorvieckie.i.

b) osobnik łowny:

- u łosi jest to osobnik o formie poroza badylarza powyżej regtrllarnego ósmaka oraz

1;ołłopatacza i łopatacza.
,- t_t pozostałyclr jelcrriowtrtych i u muflorrów jest to starszv osobnik - o wieku określonyn dla

1loszczególnych gaturrków - bez rł,zględu na cechy poroza 1rib ślirnów,
ż. Zarząd_v Okręgowe PZŁ w celu ocllrotry jakości poprrlacji, po kolrsultacji z właŚcirł'ą

Regionalną Dyrekcją Lasór,v Pańsl,tł,tlw,ych, tnogą określić bardztt1 surolĄ,e fonnv i cechy

tzw,vłączelrietrr v,prowadzania kryteriuttr rnasy) porożalrogow osobników selekcyjnyclr.
]_Inięr,vazniorre zostają lvszystkie uclrwały przyjęte w okręgaclr łowieckich rv latacll 2018-2023,

kttlre są niezgodne z zapisami w niniejszym dokunencie,
3. Za zrealizowally odstrzał zgodny z zasadamt selekcji, zwally dale1 ,,prawi41614,1ilt}", należy

uzrnć oclstrzał:
-- rvykonany zgodnie z uporvażnietliem {6 y;ykon}r,vania polorł,alria.
, samca selekcyjnego wykclnany na upowaznienie do oclstrzafu osobnil<a łownego,
.samca o cechaclr 5ę|ęiigyjnych rł, wicku łotvnym wykonany na upowaznienie clo odstrzafu

osobnika sclekcy,i ncgo,
4. Oceny prarł,idłor.vości oclstrzafu samccilv _lelcniorł.atych i nruflorrórł zgoclllic z ponizsz_vmi

zasadatni dokonujl1komisje. o któryclr mo\ĄJtl \,v art.42dustanyPrawo łowicckie i § 98, P.2'1
ijtatutu PZŁ.
:5. Plallowarra rviclkość roczlrego pozyskania zxvierzyny _ql,ubej jest zalezrra od aktualnego

zagęszczćnia. przyrostrł młodych" śłnierteiności naturalnej i mozlilvości siędliskorł'_vch, a takzc

stanów cloceloił,ych zapisanych w wieloletnich łowięckich planach hodolvlanych,

6. Zagęszczenie w populacjach zwlerzyny grubej oblicza się zgodnie z zasadarnt przy_jętynii
.v wieloletnich łowieckiclr planach iroclowlallych (ustai,va Prarł,o łorł,ieckie, ar1. 8c, P. 2b).
'7. Poputacja ustabilizor.vana i o poządarrej liczcbności to taka, która odznat]za się stabilnym

:.agęszczęniem, rvyrórł,naną strukturą płci i co najmliej 10% udziałetn samców w wieku

łolvn}m rv łącznyrr pozyskaniu osobniliórv męskich. a takze rlie polvotlujc szkócl uciązlirł'l'ch
ctla gospodarlii leśnej i rolnej. W okresie i po dojściu clo poządancj liczebności otaz strulitury

płci i rvieku rv populacjach zwierz_vny grubej tlopuszcza się otlstępstłva oc1 przyjętych zasacl

j4ospodarowania. o ile sfuzą poprarvic lub utrzymaniu istniejącego stanu.

1"



ZASAD Y G OS PODAROWANIA POP ULAC J AMI ZW IERZY NY GRUBEJ
l. Metody szacolvania liczebności
l|I. Zagęszczenie
iII. Stnrktura płci
IV. Określarrie przewidpvanego przyrostu młodych pzed rozptlczęciem sezonll polorvań
V. Wiclkość i struktura pozyskania
tII. Zasady selekcji jeleniołvatych i rntttlonórv

't/II. Deipuszcza7nę polnyłki przy lvyborze osobnika clo odstrzału
VITL Occrra prawidłowclści odstrzałrr i procedrrry prz5, jej rł,l.kotrrrr-anitt

IX, Wycerra Iiledaloł,a

{. 1\{ctody szacowania liczcbności
§zacowanie liczebności zyvietzvnv grubej należy dokonać rv rejonach hodor.vlanych w jednyrn
temrinie rv cęlu ustaletria stanu na dzień l0 marca, Z.aleca się stosorvarlie llastępujących metod:
1. Łoś, jeleń szlacheltn},, danicl, dzik - 1iczenie 1vralierą, z rv,vk6lryystalrielrr statkóu,
powietrznych, tropierriŁ} oraz inne nletody clpisane rł, iiteraturze"
2. Sarna, muflon - liczenia bezpclśreclnie na terenach otr,vartych. rv tym ,z u,ykorz_ystanjell
l;tatkórv ;lowietrznych, liczenie 1yralierą oraz inne melody opisane w literalttrze.

ll. Zagęszczeńe
Zarządzanic liczcbnością zl,vicrzyny grubej odbyr.ł,a się ria poziomic łolł,ieckiclr re,ionovl,

hodowlarrych. Określając docelor,vą liczebrlość poszczcgólnych gatunków r,l, rvieloletnich
]owicckich planach hodowlanych nalcż,y dostosolvać r_agęszcrcnie do rł,arunków

llrzyrodrriczych oraz, zaperł.nić znośny poziotlł szkód porł,odor,vanvch prz,ez, 7wiL-rzynę

lv upraił,ach rolnl,ch i na terenach 1eśnych, Minimalrrę zagęszczenie rviosenllc z\\,iL-tzytly

gruirc1 dopuszczające eksploatację populacji określa się na poziotrrie:
i.ł,oś-gatulrcl<odrol<rl 200i objęt_vnrol,atoritllnwstrzynltl.iącyr:rrpozyskanie łorvieckie,stącl
,iloziom zagęszczenia zostanie określon_vpo odrł,ołaniu okresorł,e,j ochron;, gatunklt,
,]" Jcleń szlachetny porvyzej -§ clsobnil<órł-na 1000 ha porł.ierzchni leśnej,

"}. Sarna - powyżei 1 ,5 osobnikórv na l 00 ha por.vierzcłuri ogólnej.
4. Daniel i nruflon - porł,yzc_j 5 osobrrikórł, na l000 ha porł,ierzclrtri ogolnej. o ile obectrośc

tych gatunkórv - obcych rv t-alrnie Polski - je st akceptowana w rejottie lrodorvlanym.
5. Dzik - §lg uztranta dzterżawcy lub zatządcy obwoclu łowieckiego, aLe z urvzglęclnienienr
]<onieczności zapeił,nicnia waruttkórv dla racjonalnej gospodarlii rolnci (ustawa Pratvo
,,olvieckie, ar1. lJ, a lv okresie występow,ania cpizoocji zgociłlie z zaleceniami agencl rządowych.

ITI. Struktura płci
W rrstabilizowanych populacjach zwierzlłrv gr-rrbej struktura płci por.vinna cechotvac się
proporcją samców do samic w rcjonic hodorvlanynr zblizoną do układu 1: 1 (1: 0.|i - i: 1,2).
'ń/ pclpLllacjaclr odznaczających się nisl<itn zagęsz.częnienr ltrb będących pod ciużir presją
rlrapiezniktlrv wskazany jest lv,vzszy udzial sanric - nawet do clrvćlclr na jeclncgo samca. Zkolęi
.ł popuiacjach wymagalących redukcji iiczębności poządana jest przerł,aga samców.

lV. Określanie przewidywanego przyro§tu młodych przed rozpuczęciem §ezonu polowań
Sporządzenie rłcznego planu łowieckiego w odniesieniu do zulierzyny grube1 wpaga
określenia przewidyłvanego przyrostu młodych przedrozpoczęciem sęzonu polowań. W tym
celu liczelrność samic jeleniowatych i muflonów w mafcu (dorosłe + %młodychwykazarrych
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,,v in1^,entaryzacji') należ_v przemnozyć przez wskaznik określająoy proporcję rrrłodych do samic.
]<tóraiest strvierdzana pcldczas obserwacji w kclńcu lata. W krajrr plopol,cja ta w.rnosi najczęściej:

]. Łoś, jelcń szlachctn},, daniel - od 40 do 709/o rł,iosennęgo stanu sanric.
2, Sal,na, muflon - od 3rJ clr_l 60ot wiosennego stanu samic.
3. \V prz_vpadkrr dzika pfzyrost lr,aha się ocl 50 do ż5a% §tantt r,vio-icllllcgo obu płci, Najnizszy
,iest na terenach górskich z dużym zagęszczeniern rvilka" a najw,yższy iv krajobrazie rolniczym
,l duzl,m areałem uplaw wielkołanolvych, w tylr:l kukuryclzy.

Y. Wielkość i struktura pozx*skania
W cclu urvzglgclnienia śmiertelności pozałorvieckiej 1drapieznicttvo, kolizje. lrłusoit,llic|rł,o
itp.), która jest ewiclenc_jonotrł/ana u, cigraniczonym zakresie (zlvłaszcza jesienno-zimolł,e straty
wśród nlłcldyclr osobnikórł,), pozyskanie rv populacjach duzych jeleniowatyclr i nruflonólv. tl

,,Ie adznaczają się pożądarrą i ustabilizowaną liczebrrclścią, planuje się na poziomie nizsz_vm
,l 5- l5ozó od przyroslu młodych clpisanego w raz_dz,. IV, WprzypadkLr salęll, u których ma

miejsce szczegoinie lł,_vsoka śrnięrlelność pozałorviecka, odstrzał porł,inien b1,,ć tł 2a-40ań
niższy cld przyrostr,r młoclych,
Dozyskanie drrżych jeleniou,atyclr pou,.inno byc realizornane głórvnie r.ł, obu,odach leśnych.
,l/ obwclc]ach polnych bez całorocznych ostoi danego gattlnku odstrzał - zwyŁączenielrr byków
'orł,nych. moze bllc zaplanorvany pTzez dzjelzarvców lub zaruądcóv, nawet w przypadkrr nie
ri,l,kazan il slltnu in u cnlal,yzacy.j nego.
Pozyskanie samców je leniowatych i rnuflonów nalezy planorvać na pozionrie nizszvrn anizeii
samic - zc względu na rł,yższą śrniertelnośc nantralną osobnikórł, rnęskich. Natcniliast tldsetck
lirłodl,ch r,v pozl,skaniLr powinien odpowiadać ich udziałowi lv populatji w okrcsic je sicnnvm.
[. Łoś, jeleń szlaclretn,y, daniel, sarna, nruflon - optymalna struktura pozyskarlia:
samce - 30 do 407o. saltic ę , 40 do 50ozć,, młode - 10 do 30?ó.

ż. Dzik- dzięrżawca lub zarządęa ustala liczbę dziktlw do pozl,skatlia bez względu na łviek
i płeć. Realizr-{ąc pozyskanie naleźv jednak promować odstrzał lł,arclr]aków, bowielrr starlorvią
irairviększą część populacji, a osobniki żeirs]<ie \^, tynl lł.ieku często u.ykazrrją pierT ł,szą ruję.

"[I. Zasad_v selckcji jeleniowatych i muflonów
1. osobniki żeńskie i młodzież
Należ.v lv pierrł,szej kolejności pozyskirvać osobnlki z r,r,adalrri budorvy, ka]el<ie, w złej
1<ondrvtji i cl zmierzivionej sierśr:i. a takze salrrice nie pron,adzące młodycłr, w tym osobniki
,,v 2. roku ż,ycia. Realizrłjąc odstrzał wśród samic prou,adząe,yclr najpierrł, dokonuje się
,lclstrzału młodego.
2. Osolrniki męskie
Za|cca się realizację oclstrzału satlcótl, rv ivieku łolvnym clopiero po l,ozpoczqcirr główrej f,azy

godów (tcrrrriny rvskazanc pod tabclami1. aby umozliwić im udział rł,kształtowa.niu struktury

]]Izestrzenne_j clrarakterilstycznej dla tego oktesu, a rviększości z nich takzc kojalzetrie
;ł samicami.

krl,teria odstrzału samców
Odstrzał nroże być occnionv .jako prarł,idłowy, nieprau.idłoy,y 1ub raząco nicprawiciłorvy.
Szczegółou,e krytel,ia dla poszczególnych gatunków płzedstaw,iono poniżej" Odstrzał jest

itznawany jako raząco nieplawidłowy w prz_vpadku pozyskania samca ponizej rvieku łorvncgo
r-z ulvzglęórlęniem zapisu xv rozdz. VII, p. l), a zarazem bez ceclr sęlekcvjnych, którcgo l]()r()ze
iub rogi zakrł,alifikowano do medalu r,v ramaclr rł,stępnej lub ostateczlrej w,yceny nrcda]orł,c_i.
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Rodzaj odstrzalu

Odstrzał

prawidłowy
(o)

nieprawidlowy
(x)

rarĄea
nieprawidłowy {xx)

opis 1brnr poroza
selekcyjny* - min.
85% ogólnej liczby

byków planowanych
do odstrzału

badylalze do Ibrrly
(lsmaka regularncgo

rł.łaczlrie
fonnv wvzsze

forrriy \Ą,yzsze

wyccnione na trreclal

łowrry** - do 15'}1,

ilgóln ej li cz-by, byków
planclrł,anyclr dcl

odstrzafu

o po1,ozŁr badylarza
powyzcj regularnego

osmaka
oraz półłclpatacza

i łopatacza

brak

a) Łoś

oceny pra seiekc;.1nego za odtrogę jest uzna\Ąially odrost
o długości porvyzej 5 crn,
** zaleca się odstrzał osobnik(lw łownycir po 20 wrzcśniir,

h) Jeleń sz|achetny

*u, trakcie oceny prawidłowości odstrzału Za gę jest Ll-znawafiy
-> clfu gości trrininrunr:
,- 2 cnr w 2. roku życia,
, 5 cm u clsobnikórł, w 3. roku życia i starszych,
**zaleca się odstrzał byków łclwnych po 20lvrześnia.
***udział osobników łolłłrych rv pozyskaniu tnozc iryć rł,iększy od zalecanego, jeśli umozlirvia
lo strŃtu_ra populacji lł, rejonie hodowlanym. np. 1icznie zasiedlonyłn przez dwże drapiezniki.
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Odstrzał

prawidłowy
(o)

nieprawidłowy
(x)

rńaco
nieprawidłowy (xx)

Rodzai
odstrzału

Rok
życia

(poroże)
opis fbrnr poloza

szpicaki o Ękaclr
POrł,l,żej 30 crrr,

ronviditlne
i kolonne, atŃże

fbrmyr,r"źsze

2
(l)

szpicaki o średniej
długości tvk do 30 crn

(około dwóc,h
rvysokości łyżek)

brak

3
(n} do osmaka u,łącznie tbnnv \^i\rzSze

4-5
ę-4\

clo dzicsiątalta
niekoronnego

włącznie

dzicsiątalii
koronne i lbrrrr5,

wyższt,

6-10
(5-9)

w,szystkie niekoronne
i jednostronnie

koronrre. obustronnie
koronne dziesiątaki.
atakże dwunastaki
z maksymalnie 3.

odno.qami r.r, koronach

tbr-rny \Ąyzsze

porożabez cech
selekcyjnych
wycenione na

meda1

selekc,vjny* -
około 80']/u

bl'kórł,
planowan_vch
do odstrzału

{ownv-- -
około 20%

bykclrv w planic
odstzału***

11
I

starsze
(> 10)

bezwzg|ędu na formę
paroża

blak



Odstrzał

prawidłowy
(o)

nieprawidłowy
(x)

rażąco
nieprawidłołly

(xx)

Roclza.i
odstrzału

Rok
Ęcia

(poroże}

tlpis fclnn poroża

7

(1)

szpicaki o średniej
długości tyk do 15 cm

(Okclło ił,l,sokości
ły-żek)

szpicaki
o tykach ponad

l5 cm

3
(2)

łvżkal-zc
połłopatacze*
i fonnv wvzsze

brak

selekcy;'ny -
min.85%
bykow

planowanych
do odstrzału

4-7
{3-6)

\^,Szystkie ponŻej
obustronnego łopittacza,

albo z łopatą laótĘ
lub łvąsĘ**. trąclz

z głęboką zatoką
rozci n aj ącą płaszczyznę

łopaty do Il2 dŁrgościlń
szei,okości (nic doryczy
zatoki nad ostrogą)*+*

ot1ustrontle
łcspatacze
bez ceclr

selekcy, jrrych

poloza bez ceclr
selekcvjn,vch
wycenione tla

rnedal

lo\\-nv^*^ -
c1o 15% blł<ćxv
planorł.anych
do odstrzału

8
i starsze

{> 7-)

bez względu na tbrmę
poroZa

brak

a Daniel

* półłopatacz ta byk w 3. loku zycia z cr: na.jnlniej jednostronn}Ąn. niepodzielonyłrr
spłaszczeniem o długości min. 10 cm, lctore w połowie ma szerokosć min^ 5 cm,
** łopaty klcltkie to takie, ktorych długość nie przekracza 7i3 clhigości poloza, a wąskie trl
:nającc szcrokość ponizej 8 cm rv środkowej części łopaty,
'|** za|ęca się odstrzał bykow łor.vrrych po 20 pazdziernika.

b Sarna

''rł, trakcie oceny prawidłowości odstrzału selekcyjnego za odnogę jest uznawany odrost
*> dłrrgości rninirnum:

] cnr u, a. rtlku zl,cia.

- 3 cm u osobnikólĄ,lĄ, 3. roku życia i starszyclr,
**zalęca się tlszczęclzanie szpicakórv z odrostami o clrarakterzc oclnogi i długości 1-? cnl.
'r**zaleca się odstrzał rogaczy łownych po 20 lipca,
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Odstrzał

prawidłowy
(o)

nieprawidłowy
(x)

ruŻąca
nieprawidłowy {xx)

Rodzai
odstrzału

Rok
Ęcia

(poroże)
opis form porłża

( )

)
1

szpicaki formy wyższe L;rak
selekcyjnlr+ -

rnin.70%
rogaczy

planowanych do
odstrzału

3_5

{ż-4J

c1o szóstaka
nieregularnego

włacznie

szóstaki regularne
i formy wyższe

parożabezcech
selekcfnych

wycenione na medal
łc)W1.1V..* _

dc 30ń ragaczy
planowanych do

odstrzału

6
i starsze

(ł 5)

bez rł,zględu na
fbrmę pol,oza brak

ń(ł



Rodzaj
odstrzału

Rok
życia

Odstrzał

prawidłowy
(o)

nieprawidłołvy
(x)

rńąeo
nieprawidłowy

(xx}
opis tbrm rogów

selekcyjny*
mtn. ]0oń
trykćlw

planowanych
i]o oclstrzału

1 o długości ślirnórv
do 3C) crn

ślimv dłuzsze
niz _30 cm

brak

3-5

o długości ślil:trórv
nie przelrraczająte1

połorł,y oblł,odu
okręgu tworzonego

przez skręt

ślitny dłuzsze
oct połorł,y

obrvoclu okręgu
t\^,ot,Zonęgo p]:Zęz

skret

ślinry bez ceclr
sclckc_yjnych
rvycctritltle tla

medal

łorvny**
do 30%,

tryków
plarro,uvanych

clo odstrzału

6
i starsze

bezwzględuna
długość i formę

ślimów
brak

c) Muflon

o zzr selekcyjrre niezaleznie od wieku uznaje się 1ryki. u których ślimy wrastają u, kark lut,t

zuchwę, tryki o kącie rozwarcia ślimórv odbiegającym co najtnniej 20' od kąta prostego, a tal<zę

z rviclocznymi uszkodzeniarni poclrrvy rogowej od nasady clo połorł,,v jej cihigości.
't'l zaleca się odstl,zał tryków łor.vnyclr po 20 1istopada.

'VII. Dopuszcza|ne pomyłki przv wyłrorze tlsobnika do odstrzału
l. Wiek samga: punktu czerwoncgo za odstrzał nicpra,uvidłou,y nie pt,zyznaje się, jcśli rnyślirvy
,ako samca łolł,trego pozyskał osobnika o rok młoclszego od granicy wieku.
2. Wyniary trofeurn: dopuszcza się błąd łv ocenie wynriarorł, 1iniowyclr do ż0ol: iclr rvaltości.
aje za,sąda ta rrie dotyczv odnog saren \ń, 2. roku żvcta.

'l/lIl. Ocena pran,idłowości odstrzału i procedury przy jej wykon_lłvaniu
t) Ocenyoclstrzafu sarrrców jeleniou,alvch i nrut]onórł., zwanej dalej oceną, co dojej zgodlrości

:,ł zasacltrtni selekcj i osobniczej :

a) w przypadku obwodow podlegających w,ydzierz,awieniLr dokclrrLrją okręgorve korrlisje 0cęl1\,

pralvidłow-clści odstrzałów, zr,vane dalej ,,konrisjarni'", pow,ołane prz.ę7,7avąd_v oi<ręgolł,ę PZŁ.
Kolnisja pracuje rł, składach oceniających, które są powołyrł,ane spośród człcxkórv kornisji
przcz zarząciy okręgoił, e P ZŁ. z urvzglęclnieniern art. 12d ustawy z dnia L3 pażdztenrika 199_5 r.
Drawo orł,ieckie {Dz.LJ. 2(lI7 . poz. 7295 z pażn. zm.):

b) lv przypadliu obrvodolry pozostającl,ch pod zarządem dokonurją korrrisje porvołane pzez
zarządców zgodnie z art. 42d ustawy z dnia 13 pażdzierlrika 1995 r, Prarvo łorvicckie (Dz,U.
2017.poz.1295,z pózn. zm.). W skład \\,M1. zespołuiako przedstalvicielęP'żł- rnogą wclrodzić

_: cdyn i c członkorł, ie po sia<la_i ą cy uprawtlietl ia selekcj onerskie ;

.ż) r,vłaścilvymi dla dokonania oceny trofeutrr pozyskanego w: obrł,odaclr u,ydzierzawionyclr jest

konlisja okrggtl" w którynr została pozvskatra r,wicl,zyna:.

3.) oceny są dokonyr,vanc \\, zalcznośoi od potrzcb, jednak nie rzadziei ntż taz do roku;
4) skład oceniający komisji okręgorł,ej lub pou,ołanei przcz zarządcę obrvodu dokonuje oceny
:;prep.}r0\^/anego lrofeurn łorvieckiego (czaszka z, zuchwą), dostarczon ych prz,er przedstarviciela
,Izier żaw, cy lub zaru ąd c5, o brvo dtt ł orv i e c ki e go .
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:5 ) W przypadku ocetry szpicakorv i roczniakórv muflona wystarczy okazanie r,r,vdrukorł,ancgo
zdjęcia łba w skórze z potrvieldzeniem Iaktu .jegcl odstrzału, które na odrł,rocie dokonLrje
łowczy koła lrrb kięrorłnik obwoclu pod zarządem;
6) za spreparowane tlwaza się trofcum pozbarvione tkanki mięsnej i łącznej. a także wybielone
i z uzębienierł unrozliwialącym ocenę rvieku z lvyjatkiem ubvtkolł, naturainych.
W przypadku niestal,annl.gc.l ttsunięcia tkanek tn_vśliwy-jest zoborł,iązany pono\vnie przedstawić
i-rclfeum c1o oceny;
'7') za preparację trofelrm i przygottlrvanie nretryczki dla potrzeb kornisji oceny prawidłorł,ości
rlclstrzału odpoi,ł,iada myślilł,y. ktt'lry pozyslrał zrł,ierzynę. N4etryczkir, clcłłączatla tal<żt tItl
zdjęcia roczniaka, zarł,icla irnię i nazrvisko myślirł,ego. ttr oLrrł,odu łorł,ieckiego i uazrvęlego
dzicrza,uvcyizarz,adcy, rodzaj uporvazniellia c1o odstrzału (selekcyjny/łorvny), datę ptlzyskania
l}TaZ masę tuszy:
il) ocena rvieku osobnika ze spreparowanyln trof-eum jest clokony\ryana w opalciu o rozuJój
;lębórł, oraz. abraz ich star"cia, Ocena jes1 zapisyvl ana wył;lcznie poprzez podanie roku zycia
danegcl osobnika. niezaleznie od prar,va rrryślirve__ucl do błędrr clpisanego w tozłLz. VIl, p. 1;

9) opisy trol'eórą,. w tym niezbędne porniary jego eiementów, są doltonywane rł,g zasad CIC.
niezaleznie od reguł przvjętych przy ocenie prawidłou,ości odstrzału. a takze pra\^la myślirvego
,io błędrr opisanego w rcr,dz VII, p. 2;

l0) o terminie oceny dokonyl,vanej przez komisję zarząd okręgowy zar.viadamia dzierzarł,córv
obu,odów łowieckich na 21 dni przec1 occną z zastrzężęrrienr przypadkórv, o których mowa
rv pkt, 7I. Zę względrr na tenniny skłaclania rocznych pianów łorvieckictr, ocena prawidłorvości
odstrzałtł mrrsi odbyć się nie póżniei niż do l5 marca;
11; w przlpadku realizacji odstzałtt ptzez tzlv. lnyśliwego kornercyjnego oocna trofculn

1;ozyskarrego p1,7,ę7, cudzozicmca jest - a w przypadku pozostałych rnvślirł,yclr konrerc_v_jnycłr

lnoże być - dokon)rrł.ana. niezrvłocznie po zakohczcrnym poIorvanju i spTeparowaniu tro{'eum;

12) myśliw-y, który dokonał odstrzirłu danc_eo osobnika ma pl,awo być ołrecrrv podczas ocel]y;
13) przy dokoll1łvaniu ocenv plawidłowości odstrzałLr komisja stosuje rrastępLljąca punktację:
- odstrzał prarvidłolly - l pkt zielony (o),

- odstrzał nieprarvidłoivy - 1 pkt czerrł,ony (x),
,- cldstrzał rużąco nieprau,idło\Ą,,v - 2 pkt czeI,\^,one (xx);
l4) konlisje są zobor.viązane dcl trr,r,ałego oznakclrvania przedstar,vionyclr trofęólł, p(lprzez
nawiercenie otworu o ślednicy 3-6 rnrn \Ą] prawyl}l nrozdzeniu, a l.ak:że na to7.szęt,zeniaclr
połozonych w okolicy załamania łuku zuchrł,y - na obu jej połówkach, W przypadku oceny na

llunkt(y.) czetv,ony(e) połor,l,a zrtchrvy pozostaje w dyspozyoji komisji do czasu rozpatrzcnia
,:wentualnego odlł,ołania nryślirvcgo, który pozyskał dancgo osobnika. Komisje zatrąlnują
t załączają do dokumentacji zdjęcia lrieprepatorł,anyclt trofeow sanrców rł, 2. roku żvcia.
15) komisia sporządza sprarvozcianic zc srvoich prac i przckazujc rł,łaścirvenu zarząckxvi
okręgorvemu w terminic do 14 drri od c,laty dokonania occny. W przyladku stwierdzetlia
,ldstrzału ocenionego na punkt(y) czenvotllz(e). rvłaściwy zarząd okręgowy zawiadamia na

i:iślrrie niyślirvego, ł<tóry pozyskał takie trofeum, lv tcrminic do 14 dni;
1ó)rlyślir.r,ymoze\,vterminiedo 1.1dnioclotrzymaniaza,rviactomienia.r"lktórynrmowalvp, 15,

zw-rocić się z łvtrioskiern o pono\.1łlą ocenę. f]okorruic iej sl<łac] oceniający, porł,ołatly
z,wyŁączeniem człolrl<ólv składtl occniajacr--go. którv dokolryrł,ał zakrł.estionowancj ocenv.
lJ terminie porrolł,rre1 oceny zalviadatrria się zaintercso\,\,,allego rra 14 dni plzed wy7,naclaną
llatą. ZaintcrŁ}so\ryany zobowlązany jest dostarczyć do ponorvrlej oceny posiadaną częśc
:,łuchrvy. W przypadku jej niedostarczenia, skłacl oceniający oclstępujc ocl polltlułlej ocćlly;
l7) składając_v odwołanie moze lvystąpic do konisji o ostateczną wycenę mcdalorva trotcum,
jeśii takowa nic miała wcześniej nriejsca. a takze o rlokonanic oceny lłieku nretoclą
lristologiczną, która_jest rozstrzygająca,je śli pochodzl z laboraloriutrr posiaclającego ccrtyfikat

ui
l
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:)o1skiego Zsviązktl Łowieckiego. Lista takich laboratoriou, jest dostępna na stronie
1ntemetowej ZG PZL. Zirchrvę rvy,syła do anallzy lvłaścirvy ZO PZŁ po rvpłaceniu przez
nkładającego odwołanie kwoty lórł,nowaznei kclsztowi badania labol,atory,inego, W przypadku
uzasadnionego odurołania kłvota ta jest zwracana rn_vśliwelnu;
18) lv przl,padku potwierelzenia ocen1, plarvidłowości odstrzału zamieszczone.j rv svstctnie
:nforrłratycznvm FZŁ, a ozflaczonej jcdnynr lub dwol-rra punktami czel.wony-lllt, zarząd
okręgow1, właściwy dlł miejsca dokonania oceny rv tetminię c1o 14 clni zau,iadanlia o jej
,łyniku zarząd, okręgowy właściwy dla nriejsca zamie szkania zaintc,resowanego nryśliwego;
19) zarząd okręgorvy ,nvłaścir.vy clla miejsca zatnicszkania rnyślirve_uo llźt podstawie
zarviadornienia. o któryrrr molva w p. l(l, tł. ternlillie do ];ł dni cld jego otrzvrlaIria lrakłarla na

rnyśliwego kall,porządkorvę w,ymierrione w art. 42cla rrstarł-y Prarn,o łorł,ieckie;
Ła) zarząd, okr,ęgorł,y, o któryrrr mowa r,v p. l7, o nałożęlriu kary porządkorł.ej irrforrrruje
,v tenrlinie 1,1 dni przesyłając wyciąg ze stoso\łnej uchr,vały:

- zarzącl ok'ęgor.ł,;, właściwy dla połozerria obr.vodu, rv ktor,lłn nastąpił odstrzał,

- koło łorvieckię, ktorego członkiem jest ukiiranv rnyślilyy,

- dzierzawcęlub zarządcę obrvodu. gdzie nastąpił odstrzał;
21) w przypaclku:
a) nieprzedstawienia kclmisji trofeunl do oceny;
'|l) przedstawienia komisii trotbum w stanie uniemozliwiającirm dokonanie oceny:
c ) prob}, śr.viadomeg6 11,prowad zanta w błąd komisj i ;

d) dwukotrrego przedstarvienia l<orrrisji tego satlrego, triepralvidłorvo sprepeLfo\lranego trot-ernr;
"vłaśc iwy z,arząd okrę gow,rz załvi adam i a rzecz n i ka dyscyp l i narne go,

{X. lYycena nredalowa
l. Wyccna wstęplla i ostatcczna są dokon;łv,ane wg zasad określonych przez CIC..

2. Trofea satncórą, jelerriorł.atych i rrruflonr:lv ltlvalifikujące sie dcl rvyceny nieclalowe1 zgodliic
zRozporząLJzeniem Mirristra Środowiska z dnla 19 maja 2005 r., poininn;, byc rvyccttiorre
,vstępnie przez komisję ocerry pralł.idłorł,ości odstrzału lub osoby por,vołatre w t,ym celu pl,z.ez

:lar ządc ę obrł.odu, łr., ranr ach doko trlłr,an i a u,rr,. o c ęny.
'3. Zarządy olrręgor,r,e prorł.adzą rejestry łolł,ięckiclr trofeór,v tnedaiołvvclr poz,vskarryclł na

swoim terenie, zarólvtlo wycenionyclr lvstępnie jak i ostatccznie.
4. Wvcenę ostatćcztlą trof'eór,l łorvieckich organizuje PZŁ co najmniej raz do roku.
,i. Do ostatccznej wyceny trot-ców medalowych rrpraurrieni są mierniczowie ekspcrci CIC
; osob1, z certyfikatenr miemiczego CIC. Trofea brązorr,o- i srebmomeclalorł,e mogą orri
,vyceniac iridyrł,iduahrie, rratomiast r,ł, przypactku złotolnedalorvyclr dokonuje tego minintutn
trzyrr s o b orł, a komi sj a mię dzyrraroclo-,ł,a.

6. Tlof-ea nrcclalorł,e po rł,yccnie ostatecznej podlega_ją crviclerrcji i ujmorł,ane są lv L-entralłrlłri
Rcj cstze Tro fco rv prorvad z on W przcz Zarząd C łórvny PZŁ .

Prezęs Naczelnej Rady Łowieckiei
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