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Olsztyn, dnia 13.09.2017 r.
Zgodnie z poleceniem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds. Afrykańskiego Pomoru
Świń, koła łowieckie mają obowiązek zredukować do dnia 30 listopada 2017 r. populację dzików do
poziomu 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy / 100 ha/, (czyli 1 osobnika na 1000 ha) na wschód
od Wisły, a w pozostałej części kraju do poziomu 0,5 osobnika na km2. Do dnia 10 każdego miesiąca
należy podać do ZO PZŁ w Olsztynie wynik realizacji redukcji dzików wg wzoru: Numer obwodu,
dzierżawca obwodu, województwo, powierzchnia obwodu, stan populacji na 10.03.2017r. liczebność
dzików przed okresem polowań, odstrzał + upadki do 31.08.17, odstrzał + upadki we wrześniu, odstrzał +
upadki w październiku, odstrzał + upadki w listopadzie. Wzór zestawienia przesyłamy w załączeniu.
Informację o wykonaniu odstrzału dzików można przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
zo.olsztyn@pzlow.pl lub tradycyjną (adres w stopce). Zestawienie wykonania odstrzału dzików za
okres od 1.04 do 31.08.2017 r. oraz za miesiąc wrzesień należy przesłać do biura ZO do dnia 10
października. Zgodnie z art. 33 ust.4 Ustawy Prawo Łowieckie koordynację i nadzór nad wykonaniem
zadania powierzono zarządom okręgowym PZŁ. Niewykonanie redukcji dzików z winy dzierżawcy
obwodu łowieckiego stanowi naruszenie art. 34 ust.12 Ustawy oraz § 133 ust. 6 i 8 Statutu
Zrzeszenia i może stanowić podstawę do wykluczenia koła ze Zrzeszenia w oparciu o § 76 Statutu
PZŁ. Zarząd Okręgowy zwraca uwagę, aby bezwzględnie zintensyfikować pozyskanie dzików oraz na
bieżąco nadsyłać sprawozdania z jego wykonania. Od odpowiedniej postawy kół zależy m.in. skuteczne
przeciwdziałanie ASF, co zarazem potwierdzi, że kolejny raz koła łowieckie i PZŁ właściwie realizują
zadania postawione przez Państwo w zakresie łowiectwa.
***
Kołom łowieckim, które podpisały umowy na odstrzał sanitarny dzików, przypominamy o
obowiązku realizacji tego odstrzału.
***
W dniach 2 i 3 października, w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie odbędą się spotkania szkoleniowe
na których zapraszamy prezesów i łowczych kół macierzystych oraz przedstawicieli kół nie
macierzystych. Spotkania będą poświęcone ASF i akcji realizacji redukcji populacji dzików,
przygotowaniom do oceny prawidłowości odstrzału saren-rogaczy, planowanym szkoleniom - wg
zapotrzebowań zgłaszanych przez Koła oraz innym ważnym sprawom związanym z bieżącą działalnością
kół łowieckich i PZŁ. W spotkaniach przewidujemy udział przedstawicieli służb weterynaryjnych. Ze
względu na tematykę udział w szkoleniu jest obowiązkowy. Podział kół na grupy szkoleniowe w
załączeniu.
***
W związku z trwającym rykowiskiem i intensywnymi polowaniami na jelenie byki Zarząd
Okręgowy przypomina o bezwzględnym obowiązku przestrzegania zasad selekcji osobniczej zarówno w czasie polowań myśliwych - członków kół, jak i myśliwych komercyjnych i

zagranicznych. Odnośnie organizacji oceny prawidłowosci odstrzału cały czas obowiązuje
zarządzenie ZO PZŁ w Olsztynie z dnia 09.09.2015 r. (tekst dostępny na www.pzlolsztyn.pl, w dziale
Gospodarka łowiecka, zakładce Zwierzyna Gruba.
***
W nawiązaniu do wcześniej przekazanej informacji, związanej z Zarządzeniem Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych w sprawie prowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu
się ASF na terenie lasów państwowych, Zarząd Główny PZŁ zwraca się z prośbą do kół łowieckich o
współpracę z nadleśnictwami w poszukiwaniu padłych dzików na terenie Strefy WAMTA / 50 km
od granicy państwa/ raz w miesiącu. Jednocześnie przypominamy o obowiązku zgłaszania
każdorazowego przypadku odnalezienia padłego dzika do powiatowego lekarza weterynarii.
***
Informujemy, że w miesiącu sierpniu weszły w życie cztery rozporządzenia Ministra
Środowiska – Dziennik Ustaw RP pozycja: 1484,1485,1486,1487. Kserokopie rozporządzeń
przesyłamy w załączeniu.
***
Informujemy, że w dniach 12.10.br (czwartek) – 15.10.br (niedziela) w Centrum TargowoKonferencyjnym przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Ostródzie odbędą się kolejne, bo czwarte targi
myśliwskie Hubertus Arena 2017. Nadmieniamy, że pierwszy dzień targów - 12.10.br (czwartek)
będzie poświęcony edukacji dzieci i młodzieży szkolnej. Wszelkich informacji odnośnie zapisów szkół
i organizacji zajęć edukacyjnych udziela Dariusz Szymanowski – pracownik EXPO MAZURY,
tel. 669 441 186, e-mail: dariusz.szymanowski@expomazury.pl . W razie jakichkolwiek problemów
technicznych w tym zakresie, prosimy o kontakt z biurem ZO PZŁ z kol. M. Werpachowskim,
tel. 89 535 15 56 w.11.
***
Przypominamy, że na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie
(www.pzlolsztyn.pl) dostępna jest zakładka „Z życia kół”. Zamieszczane są tam relacje z różnych
wydarzeń jakie miały miejsce w kołach łowieckich. Zachęcamy koła do przesyłania do biura ZO krótkich
informacji z fotografiami z różnego rodzaju przedsięwzięć, wydarzeń, spotkań jakie miały miejsce w
Waszym środowisku w celu podzielenia się nimi z innymi Koleżankami i Kolegami.
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