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Olsztyn, dnia 05.01.2011 r.

Koła Łowieckie
Okręgu Olsztyńskiego PZŁ
(wszystkie)
Apel ZO PZŁ w Olsztynie
w zakresie łagodzenia skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych
Występująca w ostatnim okresie wysoka pokrywa śnieżna oraz ujemna temperatura
w znaczny sposób utrudniają zwierzynie dostęp do naturalnego żeru. Zgodnie z art. 13
ustawy Prawo Łowieckie, na wszystkich kołach ciąży obowiązek dokarmiania zwierzyny.
W związku z powyższym należy podjąć działania umożliwiające zwierzynie dostęp do
naturalnego żeru oraz dostarczonej karmy. W tym zakresie należy nawiązać ścisłą
współpracę z właściwymi Nadleśnictwami. Działania kół powinny koncentrować się m.in.
na odsłaniania – kruszeniu pokrywy lodowej i śnieżnej na poletkach łowieckich z
uprawami ozimin, rzepaku i topinamburu, co znacznie ułatwi zwierzynie dostęp do
naturalnego żeru, a także dostarczaniu odpowiednich ilości karmy, a zwłaszcza
objętościowej soczystej i treściwej. W miejscach dostępnych zwierzynie należy również
wykładać karmę w systemie bezpaśnikowym. Bardzo ważnym jest ułatwienie dostępu
do naturalnych wodopojów, a także zapewnienie spokoju w łowisku. Straty energii w
czasie ucieczki zwierzyny w głębokim śniegu są bardzo duże i silnie wpływają na
obniżenie kondycji zwierzyny. Dlatego zalecamy maksymalne ograniczenie polowań
zbiorowych, ewentualnie poza zakontraktowanymi wcześniej polowaniami dla myśliwych
zagranicznych.
Prosimy również wszystkich myśliwych naszego Okręgu o nawiązanie kontaktu z
mieszkańcami wsi i osiedli położonych w granicach obwodów i zwrócenie się z apelem
o zwiększenie dozoru nad psami. Należy dołożyć wszelkich starań aby maksymalnie
ograniczyć penetrację łowisk przez psy – zarówno te wałęsające się jak i te korzystające z
nadmiernej swobody wokół zabudowań gospodarskich.
W porozumieniu ze Strażą Leśną i Policją należy podjąć działania mające na
celu ochronę łowisk przed kłusownictwem i szkodnikami łowieckimi. Śnieżna i
mroźna zima z pewnością uaktywni wnykarstwo w okolicach miejsc dokarmiania, dlatego
muszą one być otoczone szczególną uwagą i opieką.
Zarząd Okręgowy jest głęboko przekonany, że zdecydowana większość kół
łowieckich doskonale zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i podjęła już odpowiednie

działania. Jednak aby uzyskać konkretne informacje na temat skali działania wszystkich
kół łowieckich dzierżawiących obwody w Olsztyńskim Okręgu PZŁ, w ciągu
najbliższych 2-3 tygodni na terenie obwodów łowieckich zostaną przeprowadzone
kontrole zagospodarowania łowisk, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu
dokarmiania zwierzyny, ilości zgromadzonej karmy oraz innych działań związanych z
bieżącą ochroną łowisk. Informacje o terminie kontroli zostaną przekazane bezpośrednio
właściwym kołom łowieckim. Kontrole przeprowadzą przedstawiciele okręgowych
organów Zrzeszenia i Łowczowie Rejonowi. Transport w czasie kontroli zapewnia koło
łowieckie.
***
Zarząd Okręgowy PZŁ informuje, że Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka na
podstawie § 127 pkt. 12, Statutu PZŁ, uchwałą z dnia 28.10.2010 r., powołała Komisję
Łowczych Rejonowych.
Łowczymi Rejonowimi zostali:
1. Gajos Marek
Łowczy Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
2. Jesionowski Marek
Łowczy Rejonowy w Biskupcu
3. Krawczyk Marek
Łowczy Rejonowy w Mrągowie
4. Pawłowski Zbigniew Łowczy Rejonowy w Iławie
5. Szumkowski Stanisław Łowczy Rejonowy w Kętrzynie
6. Tkaczyk Zygmunt
Łowczy Rejonowy w Ostródzie
7. Walczak Artur
Łowczy Rejonowy w Morągu
8. Wrona Janusz
Łowczy Rejonowy w Bartoszycach
Przewodniczącym w/w Komisji, jest Łowczy Okręgowy Kol. Dariusz Zalewski.
***

Informujemy, że Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka, na posiedzeniu w dniu
30.12.2010 r. powołała w skład Zarządu Okręgowego PZŁ Kol. Zygmunta Komara
***

W załączeniu przesyłamy certyfikat ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Koła
(dotyczy tylko kół zarejestrowanych w Okręgu Olsztyńskim PZŁ)
***

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa UWM w Olsztynie
uprzejmie prosi Koła Łowieckie o udostępnienie całych tuszek (łącznie ze skórą
i futrem) pozyskanych przez myśliwych lisów, jenotów i norek amerykańskich. Będą
one materiałem badawczym do realizowanego przez Katedrę grantu finansowanego przez
Komitet Badań Naukowych pt. „Określenie stopnia odrębności fenotypowej
i genetycznej populacji hodowlanych i dziko żyjących norki amerykańskiej, lisa
pospolitego i jenota”.
Zwrot kosztów pozyskania i transportu tuszki wynosić będzie ok. 40-50 złotych.
Wszelkich informacji na ten temat udziela instruktor biura ZO PZŁ w Olsztynie kol.
Marek Werpachowski, Tel (89) 535 15 56 lub 666 898 080.
Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór !
Łowczy Okręgowy
Dariusz Zalewski

