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Olsztyn, dnia 08.02.2012 r.
Występująca w ostatnim okresie ujemna temperatura oraz pokrywa śnieżna w znaczny sposób utrudniają
zwierzynie dostęp do naturalnego żeru. W związku z tym ZO PZŁ w Olsztynie zobowiązuje koła łowieckie do
kontynuowania intensywnego dokarmiania. Szczególnie należy zwrócić uwagę na jakość, różnorodność,
systematyczność oraz liczbę punktów wykładania karmy. Ważne będzie również kontynuowanie dokarmiania
na przedwiośniu, gdyż jego przerwanie wywołuje niepożądane skutki w postaci przebudowy flory bakteryjnej, co
skutkuje zaburzeniem metabolizmu a w konsekwencji biegunką. Należy pamiętać również, że w miesiącu marcu
i kwietniu żeńskie osobniki zwierzyny znajdują się w fazie intensywnego rozwoju płodów.
***
Zarząd Okręgowy informuje, że w dniu 15.02.br o godz. 16.30 w siedzibie ZO PZŁ odbędzie się
SPOTKANIE SZKOLENIOWE ŁOWCZYCH kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Okręgu
Olsztyńskiego PZŁ. W spotkaniu weźmie udział z-ca dyr. RDLP w Olsztynie mgr inż. Paweł Artych. W czasie
spotkania omówione zostaną wytyczne do sporządzania RPŁ na sezon 2012/2013, organizacja oceny
prawidłowości odstrzału byków jeleni i danieli, zasady współpracy przy prowadzeniu inwentaryzacji, a także
bieżąca problematyka dotycząca dokarmiania i stanu populacji poszczególnych gatunków zwierzyny, koordynacji
akcji „Wnyk”, opiniowania projektów programów ograniczania bezdomności zwierząt oraz inne sprawy bieżące.
Zarząd Okręgowy zdaje sobie sprawę, iż podany termin może stwarzać określone trudności łowczym kół
zamiejscowych. W takim przypadku prosimy – w miarę możliwości – o wydelegowanie na spotkanie członka koła
mieszkającego na terenie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ.
***
ZARZĄDZENIE
Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie
z dnia 06.02.2012 r.
w sprawie organizacji oceny prawidłowości odstrzałów byków jeleni i danieli
pozyskanych w sezonie 2011/2012 na terenie obwodów łowieckich leżących na terenie
Okręgu Olsztyńskiego PZŁ
Zarząd Okręgowy na podstawie art. 42 d, ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz
zgodnie z uchwałą NRŁ 1/2005 z dnia 22 lutego 2005 i Zarządzeniami nr 2/2005, 4/2006 i 5/2007 ZG PZŁ
zarządza przeprowadzenie oceny prawidłowości odstrzału. Odbywać się ona będzie w poszczególnych rejonach
Okręgu Olsztyńskiego PZL oraz w Olsztynie - szczegółowy harmonogram ocen w załączeniu. W skład każdego
Zespołu Oceniającego (3-4 osoby) będą wchodzić przedstawiciele PZŁ oraz przedstawiciel właściwego dyrektora
RDLP.
W celu usprawnienia organizacji oceny Zarząd Okręgowy zobowiązuje Zarządy Kół a szczególnie łowczych do
zastosowania poniższych zaleceń:
1. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału ( druk w załączeniu, można go również uzyskać na stronie
www.pzlow.pl. w "zakładce" pobierz), kolumny: 1-6, wypełnia łowczy koła i przywozi - osobiście lub przez
upoważnionego członka koła - na miejsce oceny a następnie przekazuje przewodniczącemu Zespołu
Oceniającego.
2. Trofea na ocenę przywożą przedstawiciele koła lub zainteresowani myśliwi. Trofea muszą być starannie
spreparowane, kompletne (trofeum + żuchwa) oraz opatrzone opisem (metryczką) -podobnie jak w latach
ubiegłych.
3. Przedstawiciele kół lub zainteresowani myśliwi są zobowiązani do punktualnego stawienia się w wyznaczonym
miejscu oceny. Osoby, które się spóźnią, będą przyjęte przez Zespół Oceniający po zakończeniu planowanej

oceny w danym dniu. Zarząd Okręgowy zaleca aby trofea od myśliwych z koła były zebrane przez Zarząd
Koła i zbiorczo przedstawione do oceny. Nie stanowi to oczywiście przeszkody - byłoby to wręcz wskazane
- aby zainteresowany myśliwy był obecny w czasie oceny prawidłowości wykonanego przez niego odstrzału.
4. Ocenione trofea będą zwracane bezpośrednio po ocenie i trwałym oznakowaniu. Co najmniej połowa żuchwy
każdego byka ocenionego na jeden punkt zielony, w celach prowadzenia okręgowego monitoringu
zwierzyny, pozostaje do dyspozycji Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału i Wyceny Trofeów
Łowieckich. Żuchwy byków, których odstrzał oceniono na punkty czerwone, niebieskie lub żółte pozostają
do dyspozycji Komisji do zakończenia procedury odwoławczej.
Zarząd Okręgowy informuje, że w związku z organizacją w dniu 10.03. w Nadl. Jedwabno wystawy najlepszych
trofeów zwierzyny płowej – a zwłaszcza byków jeleni i danieli pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim,
po zakończeniu ocen w poszczególnych rejonach wieńce jeleni o masie powyżej 7 kg, oraz łopaty danieli o masie
pow. 2,5 kg zostaną wypożyczone przez ZO PZŁ w Olsztynie. Ich przekazanie nastąpi bezpośrednio
po zakończeniu oceny. Trofea (za pokwitowaniem) odbierze przewodniczący Zespołu Oceniającego, który
przewiezie je do ZO PZŁ. Wypożyczone wieńce i łopaty będzie można odebrać w Jedwabnie po zamknięciu
wystawy lub w Zarządzie Okręgowym w ustalonym indywidualnie terminie. W międzyczasie zdeponowane trofea
zostaną wycenione zgodnie z formułą CIC oraz uhonorowane dyplomami.
Bardzo prosimy myśliwych o współpracę w tym zakresie, przypominając jednocześnie, że zgodnie z § 11 pkt. 8
Statutu PZŁ, myśliwy ma obowiązek udostępniać Zrzeszeniu trofea łowieckie w celach wystawienniczych.
***
Komisja Hodowli Zwierzyny Drobnej MORŁ przypomina wszystkim kołom łowieckim oraz myśliwym
o trwającym konkursie na „NAJLEPSZEGO LISIARZA” I „NAJLEPSZE KOŁO ŁOWIECKIE”
W ZAKRESIE REDUKCJI DRAPIEŻNIKÓW na terenie Olsztyńskiego Okręgu PZŁ. Szczegóły i regulamin
konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie (www.pzlolsztyn.pl). Dla
najlepszych „lisiarzy” oraz najlepszych kół przewidziane są nagrody, na które przeznaczono kwotę 5.000 zł.
Za pierwsze miejsce „najlepszy lisiarz” otrzyma broń myśliwską, a pozostali uczestnicy konkursu, stosownie do
zajętego miejsca otrzymają lunetę, lornetkę, puchar oraz dyplomy.
***
Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie w nawiązaniu do pisma skierowanego do łowczych kół
z dnia 30.01.2012 r. zwraca się z ponowną prośbą do Kół Łowieckich Okręgu Olsztyńskiego o włączenie się
do akcji „Wnyk” organizowanej przez RDLP w Olsztynie. Akcja zostanie przeprowadzona w miesiącu lutym
i będzie kontynuacją działań podjętych w 2011 roku. Koordynatorami tego przedsięwzięcia będą poszczególne
nadleśnictwa, w związku z tym wsparcie planowanej akcji Koło winno ustalić indywidualnie z miejscowym
Nadleśniczym.
***
W załączeniu przesyłamy pismo ZG PZŁ w sprawie opiniowania przez dzierżawców i zarządców
obwodów łowieckich gminnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt dzierżawcy i zarządcy obwodów
łowieckich otrzymają do zaopiniowania gminne projekty programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Prosimy o zapoznanie się z w/w pismem oraz terminowe odesłanie opinii
do właściwych urzędów gmin.
***
W związku z informacją otrzymaną z Zarządu Głównego PZŁ informujemy, iż na rok 2012 nie została
przedłużona umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich za szkody w uprawach
i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę. Powodem zawieszenia ubezpieczenia na 2012 rok jest m.in.
niski poziom zainteresowania kół łowieckich tym ubezpieczeniem (zaledwie 15% kół przystąpiło do ubezpieczenia
w 2011 roku) oraz bardzo wysoki wskaźnik szkodowości, w wyniku którego za ubiegły sezon
TUiR ALLIANZ S.A. wygenerował stratę ponad 3 mln zł.
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