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L.dz 191./18

KOMUNIKAT 3

- Koła macierzyste i niemacierzyste

Mając na uwadze zbliżający się termin ustalenia liczebności zwierzyny ze stanem 10

1.

marca 2018r. stosownie do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie „Rocznych planów
łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych” (Dz. ust. z 2007 r, nr 221, poz. 1646
z późn. zm.) przypominamy o konieczności przeprowadzenia rzetelnej inwentaryzacji
zwierzyny. Trafna ocena liczebności oraz struktury populacji gatunków łownych oraz
gatunków chronionych jest jedyną podstawą do prowadzenia właściwej gospodarki łowieckiej.
W związku z powyższym prosimy o nawiązanie ścisłej współpracy z właściwymi
nadleśnictwami. (W załączeniu przesyłamy obowiązującą kartę inwentaryzacji.)
Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie w załączeniu przesyła pismo Regionalnego
Dyrektora Lasów Państwowych w Krakowie dotyczące zatwierdzania rocznych planów
łowieckich celem zastosowania zawartych w nich wytycznych na sezon 2018/19. Informuje
ponadto, że Druk RPŁ na obecny sezon łowiecki uległ zmianie a różnice dotyczą części IV
planu:


W kolumnach od 4-7 należy podać sumaryczną liczbę odstrzelonych samców
zwierzyny płowej bez podziały na klasy wieku;



W kolumnie 8 należy wpisać liczbę odstrzelonych dzików w ramach odstrzału
sanitarnego, który nie wchodzi w liczbę zwierząt łownych pozyskanych w drodze
odstrzału lub odłowu;



W kolumnie 15 odnośnie dzika podajemy jedynie minimalną liczbę dzików
zaplanowanych do pozyskania w danym roku gospodarczym;
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Informuję, że wzorem roku poprzedniego uzgadnianie przez Zarząd Okręgowy
i zatwierdzanie przez właściwych Nadleśniczych rocznych planów łowieckich zostanie
przeprowadzone jednocześnie w siedzibach poszczególnych nadleśnictw w terminach,
które po uzgodnieniu prześlemy emailem. Druk rocznego planu łowieckiego należy
sporządzić
w wersji elektronicznej, którego treść prosimy konsultować w Nadleśnictwach i Zarządzie
Okręgowym. ( obowiązujący druk rocznego planu w załączeniu)

2.

Przypominamy, że w dalszym ciągu w całym kraju trwa program redukcji liczebności

dzika do pożądanego poziomu zagęszczenia 0,1 osobnika, które powinno zostać osiągnięte do
zakończenia bieżącego sezonu łowieckiego 2017/18. Działania w tym zakresie są wynikiem
ustaleń Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków wystąpienia ASF i są
realizowane przy współpracy wielu instytucji i podmiotów pod nadzorem Ministra Środowiska
i Głównego Lekarza Weterynarii (stosowne pisma w załączeniu).
W związku z tym apeluję do wszystkich dzierżawców obwodów łowieckich
terminowe i rzetelne wykonywanie obowiązujących wytycznych.

3.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, że coroczna ocena prawidłowości odstrzału

samców zwierzyny płowej pozyskanych w sezonie łowieckim 2017/2018, zostaje przeprowadzona
według poniższego harmonogramu ustalonego wspólnie z Komisją Oceny Prawidłowości Odstrzału
ORŁ:


12.03.2018r. (poniedziałek) w godzinach 8:00- 11:00 w siedzibie Nadleśnictwa
Gromnik
Koła Łowieckie: DZIK Tarnów, SOKÓŁ Krynica, LEŚNIK Gromnik, BÓR Tarnów, SZARAK
Ciężkowice, SZARAK Gorlice, KNIEJA Szerzyny, TROP Kraków, Melsztyn Zakliczyn,
JAŹWIEC Tarnów, HEJNAŁ Tarnów, LUTY TUR Kraków, JELEŃ Pleśna, PODGÓRSKIE
Tarnów



12.03.2018r. (poniedziałek) w godzinach 12:00- 16:00 w siedzibie Nadleśnictwa
Dębica

Koła Łowieckie: JEDNOŚĆ Brzesko, SZARAK Dębica, BAŻANT Brzeźnica, OSTOJA Dębica, LIS
Brzostek, JARZĄBEK Pilzno, ODYNIEC Dębica, ŁOŚ Tarnów, TROP Dębica.



2

13.03.2018r. (wtorek) w godzinach 8:00- 11:00 w siedzibie Nadleśnictwa Brzesko

Koła Łowieckie: ROGACZ Bochnia, BASIOR Kraków, JEDNOŚĆ Brzesko, BÓR Iwkowa, BATALION
Kraków, LAS w Kłaju, RYŚ Żegocina, SOKÓŁ Nowy Wiśnicz, CIETRZEW Kraków, KNIEJA Tarnów,
SZARAK Tymowa, ŁOŚ Bochnia, MODRZEW Kraków, HUBERTUS Brzesko, DUNAJEC Wojnicz.



13.03.2018r (wtorek) w godzinach 12:00- 16:00 w siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa
Tarnowska
Koła Łowieckie: SOKÓŁ Bochnia, DARZ BÓR Biadoliny, RYŚ Tarnów, DARZ BÓR Tarnów,
NADWIŚLAN Szczurowa, SOKÓŁ Rudy Rysie, BÓR Brzesko, ŁOŚ Tarnów, BAŻANT Tarnów,
CIETRZEW Dąbrowa Tarnowska, SOKÓŁ Kraków, TROP Wietrzychowice, NADDUNAJECKIE
Żabno, SYLWAN Kraków, Dąbrówka Dąbrowa Tarnowska, SARNA Radgoszcz, HUBERT Olesno,
CYRANKA Bolesław, SZARAK Skrzynka, NADWIŚLAŃSKIE Szczucin.

Prosimy aby do każdego trofeum dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko
myśliwego, adres, miejsce i datę pozyskania. Trofea prosimy dostarczać poprzez
przedstawiciela koła, najlepiej Łowczego. (Arkusz oceny w załączeniu.)
4.

Informujemy, że został uruchomiony nowy okres ubezpieczenia kół od szkód

wyrządzonych

przez

zwierzynę

w

płodach

i

uprawach

rolnych

(ubezpieczenie

nieobowiązkowe). Dla kół zainteresowanych ubezpieczeniem przesyłamy wyciąg istotnych
postanowień wraz z deklaracją do wypełnienia. Koła chętne do ubezpieczenia prosimy
o kontakt telefoniczny z Zarządem do dnia 15.03.2018 r. (Załącznik nr 5, Deklaracja –
Załącznik nr 6).

5.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, że w dniu 8 marzec 2018 r. (czwartek)

w godz. od 800 – 1600 w siedzibie tut. Zarządu ul. Urszulańska 16, odbędzie się wycena
medalowa

trofeów

łowieckich

(wieńce,

parostki,

oręża

dzików

i czaszki drapieżników - rokujące na medal). Wszystkie trofea powinny opatrzone być opisem
wraz z dołączoną metryczką zawierającą: miejsce pozyskania, datę pozyskania, imię
i nazwisko myśliwego. Prosimy o dostarczenie wszystkich nie wycenionych trofeów również
tych pozyskanych w poprzednich sezonach łowieckich.
6.

Uwzględniając harmonogram

szkoleń dla kandydatów do PZŁ, w tym

konieczność przeprowadzenia zajęć praktycznych na strzelnicy, Zarząd Okręgowy PZŁ
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w Tarnowie prosi o ustalanie z gospodarzem strzelnicy Kol. Januszem Rutką terminów
obowiązkowych treningów dla kół łowieckich od 1 kwietnia bieżącego roku.

7.

Przypominamy o zgłaszaniu przedstawicieli każdego koła łowieckiego (min. 1 osoba)

do udziału w obowiązkowym szkoleniu weterynaryjnym dotyczącym oględzin tusz, którego
termin realizacji został przesunięty na miesiąc marzec.

8.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie zwołuje naradę łowczych kół łowieckich okręgu

tarnowskiego na dzień 15.03.2018r. o godzinie 16:00 w siedzibie ZO. Uwzględniając wagę
tematów do omówienia, w tym: ASF, zmianę wytycznych co do założeń gospodarczych na
nadchodzący sezon łowiecki, roczne plany łowieckie i inne, proszę o niezawodne przybycie.

„Darz Bór”
Łowczy Okręgowy
Krzysztof Łazowski
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