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WYDANIE SPECJALNE
Przypominamy wszystkim kołom łowieckim dzierżawiącym obwody na
terenie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ o obowiązku maksymalnego
zaangażowania się we wszelkie działania mające na celu polepszenie
aktualnych warunków bytowania zwierzyny
( przecieranie szlaków,
odsłanianie
powierzchni
żerowych,
dokarmianie,
ochrona
przed
kłusownictwem itp.) Zachęcamy w czasie tych działań do jak najszerszej
współpracy z Administracją Lasów Państwowych.
I. Przesyłamy w załączeniu informację dotyczącą nowych, negocjowanych przez
ZG PZŁ, warunków ubezpieczenia kół od odszkodowań za szkody
łowieckie. Prosimy o zapoznanie się z wzorem deklaracji oraz proponowanymi
warunkami ubezpieczenia i przesłanie ewentualnych uwag na adres ZO PZŁ
w Olsztynie do dnia 10.03. br. Można w tej sprawie kontaktować się również
bezpośrednio z brokerem, Panią Leokadią Trębską – (numer telefonu
w przesłanych materiałach). W dniu 20.03.br, przy okazji szkolenia dla
prezesów i sekretarzy kół odbędzie się spotkanie z przedstawicielami
Towarzystwa Ubezpieczeniowego w celu dokładnego przedstawienia
warunków ubezpieczenia.
II. Przesyłamy poniżej informacje dotyczące działań z zakresu gospodarki łowieckiej,
jakie czekają koła łowieckie w najbliższym czasie. Informujemy również, że
poniższe ustalenia powstały we współpracy z RDLP w Olsztynie.
1. W związku ze zbliżającym się terminem corocznej inwentaryzacji
zwierzyny Zarząd Okręgowy przypomina, że koła łowieckie
przeprowadzają ją we współpracy z przedstawicielami Lasów
Państwowych wydelegowanymi przez właściwych Nadleśniczych. Ze
względu na panujące warunki atmosferyczne oraz wysoką pokrywę śnieżną
postulujemy, aby w miarę możliwości przeprowadzić inwentaryzację
z wyłączeniem metod stosujących pędzenia próbne. Warto wykorzystać
możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji metodą obserwacji zwierzyny
w miejscach stałego dokarmiania. Ze względu na panujące warunki

atmosferyczne, zwierzyna koncentruje się wokół miejsc występowania żeru lub
wykładania karmy (pola ozimin, rzepaku ozimego, poletka łowieckie, miejsca
dokarmiania). Zbliżająca się pełnia księżyca umożliwia przeprowadzenie
bardzo dokładnych obserwacji, muszą jednak być one prowadzone w tym
samym czasie na większym terenie. W związku z powyższym Zarząd Okręgowy
zaleca przeprowadzenie obserwacji w nocy z 26 na 27 i z 27 na 28 lutego br.
2. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków zostanie
przeprowadzona w dniach 4-13.03.br. Szczegółowy harmonogram
w załączeniu. W czasie oceny obowiązują dotychczasowe zasady porządkowo
– organizacyjne. Przypominamy jednocześnie łowczym kół, że umieszczone
w Rocznym Planie Łowieckim zestawienie wykonanych odstrzałów saren
rogaczy oraz jeleni i danieli byków musi być zgodne z wynikami oceny
prawidłowości odstrzału poszczególnych gatunków.
3. Zarząd Okręgowy PZŁ uzgodnił z RDLP w Olsztynie, iż na najbliższej
naradzie nadleśniczych zostanie przekazana informacja Dyrekcji RDLP o nie
obciążaniu kół kosztami ochrony lasu w przypadku nie wykonania
odstrzału jeleni byków. Powyższe zalecenie nie będzie obowiązywało
w przypadku drastycznego lekceważenia przez koło łowieckie obowiązku
realizacji RPŁ w odniesieniu do odstrzału samic i młodzieży zwierzyny płowej.
4. Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie informuje, że na podstawie wyników
prowadzonych od kilku lat obserwacji oraz programu poprawy struktury płci
i wieku populacji jelenia mazurskiego, zwróci się do Naczelnej Rady
Łowieckiej o uchylenie obowiązku stosowania na terenie działania ZO PZŁ
w Olsztynie Uchwały nr 71/2009 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 8 września
2009 w zakresie zmniejszenia pozyskania jeleni byków o 30 %. W związku
z powyższym Roczne Plany Łowieckie sporządzane dla obwodów leżących
na terenie działania ZO PZŁ w Olsztynie należy sporządzić na
dotychczasowych zasadach i po uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnieniu
z ZO PZŁ w Olsztynie przedłożyć właściwym Nadleśniczym do dnia
21.03.br. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie stoi na
stanowisku, że o ile do dnia 21.03.br NRŁ nie podejmie w tej sprawie stosownej
uchwały, Roczne Plany Łowieckie będą mogły być zatwierdzone z wyłączeniem
części dotyczącej planu pozyskania jeleni, aż do czasu ogłoszenia ostatecznego
stanowiska NRŁ w tej sprawie. Zarząd Okręgowy PZŁ i RDLP w Olsztynie po
wypracowaniu wspólnego stanowiska wystąpią do NRŁ z prośbą
o umożliwienie modyfikacji kryteriów selekcji ogłoszonych w Uchwale
nr 71/2009 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 8 września 2009 r.
III. Bieżące informacje organizacyjno – szkoleniowe.
W najbliższym czasie zostaną zorganizowane przez ZO PZŁ w Olsztynie
następujące szkolenia:
1. 13-14.03. – szkolenie dla szacujących szkody łowieckie. Szkolenie odbędzie
się w siedzibie ZO PZŁ przy ul. Leśnej 8 w Olsztynie, w godz. 9.00 – 18.00,
z godzinną przerwą obiadową. Koszt kursu zostanie określony po zamknięciu

listy chętnych (szacujemy, że będzie to kwota ok. 150 zł od osoby). Prosimy o
zgłaszanie chętnych, zgłoszenia przyjmuje Kol. Edward Zdziechowski.
2. 20.03 – szkolenie dla sekretarzy i prezesów kół łowieckich z zakresu procedur
obowiązujących na sprawozdawczo-wyborczym walnym zgromadzeniu
członków koła. Szkolenie odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ przy ul. Leśnej 8, w
Olsztynie, w dwu turach. Przedstawiciele poszczególnych kół są proszeni o
przybycie zgodnie z poniższym harmonogramem.
godz. 9.00-13.00
K.Ł. „Leśnik” Górowo Ił.
K.Ł. „Szarak” Bartoszyce
K.Ł. „Daniel” Bartoszyce
K.Ł. „Dzik” Bartoszyce
K.Ł. „Wrzos” Lidzbark Warm.
K.Ł. „Leśnik” Lidzbark Warm.
K.Ł. „Jeleń” Lidzbark Warm.
K.Ł. „Kaczor” Dobre Miasto
K.Ł. „Czajka” Biskupiec
K.Ł. „Ponowa” Biskupiec
K.Ł. „Rosomak” Biskupiec
K.Ł. „Sójka” Bisztynek
K.Ł. „Kaczor” Kętrzyn
K.Ł. „Szarak” Kętrzyn
K.Ł. „Daniel” Kętrzyn
K.Ł. „Słonka” Srokowo
K.Ł. „Wiewiórka” Korsze
K.Ł. „Odyniec” Mrągowo
K.Ł. „Łoś” Mrągowo
K.Ł. „Sokół” Mrągowo
K.Ł. „Ryś” Dźwierzuty
K.Ł. „Rogacz” Świętajno
K.Ł. „Świt” Pasym
K.Ł. „Echo” Wielbark
K.Ł. „Żbik” Szczytno
K.Ł. „Jeleń” Szczytno
K.Ł. „Sokół” Szczytno
K.Ł. „Knieja” Szczytno
K.Ł. „Cietrzew” Nidzica
K.Ł. „Knieja” Nidzica
K.Ł. „Grunwald” Ostróda
K.Ł. „Drwęca” Ostróda
K.Ł. „Lis” Ostróda
K.Ł. „Leśnik” Stare Jabłonki
K.Ł. „Dzięcioł” Miłomłyn

godz. 14.00-18.00
K.Ł. „Hubertus” Morąg
K.Ł. „Słonka” Morąg
K.Ł. „Ryś” Morąg
K.Ł. „Łabędź” Małdyty
K.Ł. „Łoś” Iława
K.Ł. „Odyniec” Iława
K.Ł. „Łabędź” Iława
K.Ł. „Ryś” Lubawa
K.Ł. „Łoś” Olsztyn
K.Ł. „Orzeł” Olsztyn
K.Ł. „Batalion” Omin
K.Ł. „Kudypy” Olsztyn
K.Ł. „Żubr” Olsztyn
K.Ł. „Kormoran” Olsztyn
K.Ł. „Szron” Olsztyn
K.Ł. „Tułacz” Olsztynek
K.Ł. „Jeleń” Olsztyn
K.Ł. „Głuszec” Olsztyn
K.Ł. „Knieja” Olsztyn
K.Ł. „Warmia” Wielbark
K.Ł. „Wrzos” Olsztyn
K.Ł. „Hubertus” Olsztyn
K.Ł. „im. Ejsmonda” Olsztyn
K.Ł. „Darz Bór” Olsztyn
K.Ł. „Bór” Wipsowo
K.Ł. „Jarząbek” Kaszuny
K.Ł. „Łyna” Nowe Ramuki
K.Ł. „Jenot” Jedwabno
K.Ł. „Dzik” Susz
K.Ł. „Dzik” Orneta
K.Ł. „Czajka” Orneta
K.Ł. „Śniardwy” Mikołajki
K.Ł. „Źuraw R –N” w Pieckach

3. 23.03. – spotkanie przed kursem dla Kandydatów do PZŁ Spotkanie
odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ przy ul. Leśnej 8 w Olsztynie.
Początek spotkania o godz. 16.00 ( egzamin po kursie będą mogły zdawać
osoby, które do dnia 31.05.2010 r. uzyskają zaliczenie stażu kandydackiego).
Obecność kandydatów obowiązkowa !!!
***
W załączeniu przesyłamy pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
zawierające opis procedur stosowanych przy badaniu tusz dzików branych na
użytek własny przez myśliwych. Zawiera ono wykaz urzędowych lekarzy
weterynarii upoważnionych do przeprowadzania badania tusz na obecność włośni.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii
prosimy koła o zapoznanie się z w/w listą. O ile - zdaniem kół – powyższa lista
powinna być uzupełniona o kolejne lecznice upoważnione do
przeprowadzania badań, to prosimy o nadsyłanie propozycji w tej sprawie do
biura ZO PZŁ.
Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

