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Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka oraz Zarząd Okręgowy PZŁ składają wszystkim
Myśliwym oraz Ich Rodzinom serdeczne życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku. Niech Świąteczny i Noworoczny czas będzie dla wszystkich
radosny, pełen szczęścia i miłości.
***

Apel do myśliwych Okręgu Olsztyńskiego PZŁ
Szanowne Koleżanki i Koledzy
ASF jest już w naszym województwie!
Wszyscy wiemy, że Afrykański Pomór Świń to bardzo poważny problem dotyczący wielu grup
społecznych w naszym Kraju. Termin zadania wyznaczonego myśliwym - czyli redukcja pogłowia
dzików minął 30.11.2017 r. Niestety w znacznej części okręgów nie udało się go zrealizować. Część
okręgów - w tym Okręg Olsztyński, ma szczególnie trudne zadanie, gdyż zaplanowana liczba dzików do
odstrzału to 18.900 sztuk co jest najwyższym planem w kraju. Niestety na koniec października br.
wykonanie planu pozyskania w naszym okręgu wynosiło 36,3 % co plasuje nas na 45 miejscu w
kraju, czyli 5-tym od końca. Mamy nadzieję, że wyniki listopadowych polowań znacznie poprawią nasz
bilans, lecz trudno oczekiwać, że w ciągu jednego miesiąca uda nam się nadrobić braki w odstrzale.
Czekając na wyniki listopadowych polować jeszcze raz zwracamy sie z apelem o maksymalne
zintensyfikowanie polowań na dziki: indywidualnych i zbiorowych. Sytuacja jest poważna, a wręcz
krytyczna i wymaga odpowiedzialności i zintegrowania naszych działań w Kołach Łowieckich.
Zarażone wirusem ASF dziki znaleziono już w Obwodzie Kaliningradzkim przy granicy
z Polską, jak również w okolicy Ełku, a w ostatnich dniach w okolicach Warszawy, w tym i po
zachodniej stronie Wisły. Myśliwi w naszym Okręgu nie mogą sobie pozwolić na zarzut lekceważenia
problemu, mającego tak duże znaczenie dla rolnictwa, przetwórstwa i eksportu – dziedzin gospodarki
dających tysiące miejsc pracy. Zdajemy sobie sprawę, że pierwszorzędne znaczenia dla
rozprzestrzeniania się tej choroby wśród zwierząt gospodarskich mają ludzie i nie zachowywanie zasad
bioasekuracji, ale to co w tej sprawie możemy zrobić jako myśliwi musi być wykonane w 100 %
pomimo, że sytuacja pogodowa wyjątkowo nie sprzyja intensywnemu odstrzałowi dzików.
Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie zobowiązuje wszystkie koła łowieckie do bezwzględnej
realizacji zadań dotyczących odstrzału dzików. Wystąpiliśmy do Zarządu Głównego PZŁ z prośbą o
prolongatę terminu realizacji, odpowiedzi na razie nie mamy. Jednak pamiętać należy, że jeśli nawet
nasza prośba zostanie uwzględniona to pełna realizacja planu redukcji dzików jest nieodwołalna, a

następnych prolongat terminu odstrzału z pewnością nie będzie! 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.
W załączeniu przesyłamy Zarządzenie nr 12/2017 ZG PZŁ w sprawie utylizacji patrochów
dzików.

UWAGA ŁOWCZOWIE i ZARZĄDY KÓŁ!
W przypadku wykonania RPŁ w części dotyczącej odstrzału dzików
należy niezwłocznie wystąpić o jego zmianę w celu zwiększenia planu.
Niedopuszczalnym jest wstrzymywanie odstrzału tych zwierząt.
Jeżeli wystąpią przypadki wstrzymywania odstrzału dzików przez
Koła Łowieckie , Zarząd Okręgowy wyciągnie zdecydowane konsekwencje
łącznie ze złożeniem wniosku o rozwiązanie umowy dzierżawnej lub
wykluczeniem Koła ze Zrzeszenia!!!
***
W związku z koniecznością realizacji przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii rocznego
planu monitoringu klasycznego pomoru świń u dzików, zobowiązuje się Koła Łowieckie o
dostarczenie do punktów skupu dziczyzny krwi od odstrzelonych dzików. Krew można dostarczać
również do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Procedury przekazywania prób krwi zostały
określone przez wyżej wymienione instytucje.
***
W załączeniu przesyłamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie ustaleń
dotyczących odstrzału dzików na polowaniach zbiorowych.
***
W załączeniu przesyłamy harmonogram prolongaty legitymacji członkowskich na 2018 rok.
***
Informujemy, że zgodnie z dotychczasową praktyka szkolenia dla członków PZŁ będą
organizowane po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych. W chwili obecnej zgłaszają się chętni na
szkolenie z zasad redukcji bobrów. Są również pytania o kurs dla strażników łowieckich. Prosimy
zarządy kół o zgłaszanie zapotrzebowania na poszczególne rodzaje szkoleń. Mogą również zgłaszać się
osoby indywidualne. Najbliższe możliwe terminy szkoleń to styczeń 2018.
***
W załączeniu przesyłamy oryginały certyfikatów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
Kół Łowieckich.
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