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Koleżanki i Koledzy Myśliwi!
Uchwałą Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie z dnia 09.09.2021 r. w sprawie zmian
zasad selekcji osobniczej jeleni byków Zarząd Okręgowy PZŁ w Szczecinie zgodnie
z przepisami zawartymi w pkt. 2 zasad selekcji populacyjnej i zasadniczej zwierząt łownych
w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału stanowiącym załącznik do
Uchwały NRŁ 14/20215 z dnia 15.12.2015 r. Po konsultacji i uzyskaniu pozytywnej opinii
Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Szczecinie określa następujące formy i cechy
poroża osobników jeleni byków w grupach wiekowych wg poroża uznanych za selekcyjne na
terenie obwodów łowieckich położonych w okręgu szczecińskim.

Poroże
1
2-4

Odstrzał prawidłowy „0”
Szpicaki bez względu na
długość tyk
Byki niekoronne i jednostronnie
koronne

Odstrzał nieprawidłowy „X”
Szpicaki rozwidlone i koronne
Byki obustronnie koronne

Uzasadnienie:
Przedmiotowa uchwała pozwala na złagodzenie zasad selekcji i kryteriów pozyskania
jeleni byków w młodszym wieku, co zdecydowanie ułatwi dzierżawcom realizację RPŁ.
W odniesieniu do osobników męskich jelenia szlachetnego na terenie okręgu szczecińskiego
co z kolei zdecydowanie ograniczy rozmiar oraz występowanie szkód łowieckich.
Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia sezonu polowań na jelenie byki
w łowieckim roku gospodarczym 2021/2022.

Verte

Zarząd Koła Łowieckiego „BIELIK” Szczecin informuje, że w dniach 04.09.2021 r. –
05.09.2021 r. Zarząd Okręgowy PZŁ w Szczecinie wraz z Komisji Kynologiczną organizuje
warsztaty (szkolenie) dla przewodników, tropowców i posokowców, których celem jest układanie
psa w dochodzeniu postrzałków zwierzyny grubej. Szkolenie to organizowane jest głównie dla
członków kół łowieckich z naszego okręgu. Zainteresowanych udziałem w tych warsztatach
zapraszam do kontaktu z przewodniczącym Komisji Kynologicznej Kol. Karolem Antoniukiem
pod nr telefonu 600-805-924.
Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł od osoby. Szkolenie składać się będzie z dwóch części
teoretycznej i praktycznej. Organizator zapewnia posiłki w tym biesiadną kolację podczas której
będzie można swobodnie porozmawiać z doświadczonymi przewodnikami, członkami pogotowia
postrzałkowego i uzyskać dodatkową wiedzę.
W imieniu Zarządu Koła

