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Kraków, dnia 5 października 2017 roku
KOMUNIKAT NR 07/2017

1. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie przekazuje w załączeniu
zatwierdzone Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane dla Rejonów Hodowlanych
obejmujących obwody łowieckie położone w krakowskim okręgu Polskiego Związku
Łowieckiego, do wykorzystania w bieżącej pracy kół łowieckich.
2. W załączeniu przekazujemy Uchwałę nr 36/2017 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 5
września 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu
95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego wraz z załącznikiem.
Zgodnie z powyższą uchwałą, okręg krakowski Polskiego Związku Łowieckiego został
wytypowany do organizacji: ogólnopolskich obchodów Dnia św. Huberta jesienią 2018
roku.
3. W dniach 23 i 24 października 2017 r. w siedzibie ZO PZŁ przy ul. Żywieckiej 12 odbędzie się
ocena prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w bieżącym roku na terenie
krakowskiego okręgu PZŁ. Harmonogram w załączeniu.
4. W imieniu współorganizatorów XXIII Dni Hubertowskich Krakowskiego Okręgu PZŁ,
serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach Dnia św. Huberta w Krakowie w dniu 21
października 2017 roku. Początek uroczystości o godz. 9.30 na Placu Mariackim przy
Bazylice Mariackiej na Rynku Głównym w Krakowie. Serdecznie zapraszamy delegacje kół
łowieckich wraz z pocztami sztandarowymi.
5. Informujemy, iż Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 8 sierpnia 2017 roku wyraziło
Stanowisko w zakresie wejścia w życie uchwały NRŁ nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015
roku w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce
oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.
W załączeniu Stanowisko Prezydium NRŁ z dnia 8 sierpnia 2017 roku oraz uchwała Nr
14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku.
Niniejsze zasady wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku. Wcześniej tut. Zarząd planuje
zorganizowanie szkolenia dla łowczych kół łowieckich z tej tematyki. Szkolenie
przeprowadzi Komisja Hodowlana ORŁ w Krakowie.
6. W załączeniu przekazujemy opublikowane w Dzienniku Ustaw, teksty rozporządzeń
Ministra Środowiska:
- zmieniające rozporządzenie w sprawie listy gatunków łownych,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta
łowne,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania
polowania i znakowania tusz,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich
łowieckich planów hodowlanych.
Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z powyższymi aktami prawnymi i wdrażanie ich zapisów.
Jednocześnie, w związku z licznymi pytaniami w sprawie możliwości stosowania do
polowania w nocy na dziki, noktowizyjnych i termowizyjnych urządzeń optycznych,

informujemy, iż na obszarze krakowskiego okręgu PZŁ, wykorzystywanie tych urządzeń jest
w chwili obecnej niedopuszczalne.
7. W załączeniu przekazujemy Zarządzenie nr 7/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku
Łowieckiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie obowiązku przestrzegania zasad
bioasekuracji w trakcie wykonywania polowania oraz po jego zakończeniu wraz z
załącznikiem.
Prosimy zarządy kół łowieckich o zapoznanie z powyższym Zarządzeniem wszystkich
myśliwych w kole i wyegzekwowanie bezwzględnego stosowania, zalecanych w nim zasad
w codziennym postępowaniu.
8. W nawiązaniu do ustaleń z narady łowczych krakowskich kół łowieckich w dniu 6 września
2017 roku, w załączeniu przekazujemy katalog dokumentów dotyczących ASF w Polsce, do
wykorzystania w bieżącej pracy. Wszystkie wymienione w pkt. 6 niniejszego Komunikatu i
wdrożone do stosowania w chwili obecnej lub przygotowane do stosowania w niedalekiej
przyszłości przepisy mają na celu umożliwienie kołom łowieckim i myśliwym,
doprowadzenie do znaczącego obniżenia liczebności dzika w Polsce (zwłaszcza na wschód
od rzeki Wisły), ze względu na konieczność ograniczenia skutków ASF w Polsce. Mimo wielu
wątpliwości, dramatycznych dyskusji i pytań, również takich, które pozostają na razie bez
odpowiedzi, przypominam, że zwierzyna w stanie wolnym jest własnością państwa i w
obecnej sytuacji to nie Polski Związek Łowiecki, ale organy państwa decydują o wielkości
populacji dzików w naszym kraju. Wszystkie struktury PZŁ muszą podporządkować się
bieżącym przepisom w tym zakresie i wykonać zadania zlecone przez właściciela zwierzyny,
nawet jeżeli wewnętrzne przekonania i instynkt myśliwych, gospodarzy łowisk,
podpowiada zupełnie coś innego. Gra toczy się o wysoką stawkę.
Istotnym jest, aby oprócz dążenia do zrealizowania założonego pozyskania, wykonać szereg
ważnych, udokumentowanych decyzji i działań, świadczących o odpowiedzialnym podejściu
do zagadnienia, gdyż nie ulega wątpliwości, że z działań tych będziemy w przyszłości
wszyscy rozliczani.
Mając przytoczone wyżej uwagi na względzie, zwracam się z uprzejmą prośbą do
wszystkich dzierżawców obwodów łowieckich na terenie krakowskiego okręgu Polskiego
Związku Łowieckiego o zastosowanie się do wszystkich rekomendacji Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, które zapadły na posiedzeniu Zespołu w dniu 19 lipca 2017 roku,
w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP i
podjęcie wszelkich możliwych działań, zmierzający do bezwzględnego wykonania
wszystkich rekomendacji, które dotyczą krakowskiego okręgu PZŁ.
Ze względu na geograficzne położenie krakowskiego okręgu Polskiego Związku
Łowieckiego oczekiwania dotyczące obniżenia liczebności dzików są zróżnicowane.
W obwodach położonych na wschód od rzeki Wisły należy zredukować do dnia 30 listopada
2017 roku populację dzików do poziomu 0,1 osobnika na 100 ha. Dotyczy to wszystkich
obwodów położonych w powiecie myślenickim i wielickim oraz części położonych
w powiecie krakowskim, o następujących numerach: 70, 92, 93, 94, 95, 96, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 120, 139, 140, 141, 142, 143, 165, 166, 167, 168, 187, 188.
W obwodach łowieckich położonych na zachód od rzeki Wisły populację dzików
należy zredukować do poziomu 0,5 osobnika na 100 ha. Dotyczy to pozostałych obwodów
w powiecie chrzanowskim, krakowskim i proszowickim o następujących numerach: 15, 23,
24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 69, 70, 71,
72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 97, 98.
Z otrzymanych z Zarządu Głównego matematycznych wyliczeń wynika, że
w obwodach łowieckich położonych na wschód od rzeki Wisły do końca listopada
powinniśmy odstrzelić 759 dzików, a w obwodach łowieckich położonych na zachód od
rzeki Wisły 846 osobników, ponad zatwierdzoną do realizacji przez nadleśniczych wielkość

pozyskania. Daje to średnio na obwód, 32 dziki do pozyskania na wschód od rzeki Wisły
oraz 24 na zachód od rzeki Wisły.
Na podstawie wniosków z narady łowczych krakowskich kół łowieckich należy
stwierdzić, że w chwili obecnej nie jest możliwe rozdzielenie tej ogólnej liczby na
poszczególne obwody łowieckie, ze względu na okresowe koncentracje i migracje zwierząt.
Dlatego całe nasze środowisko myśliwskie musi maksymalnie się zmobilizować i solidarnie,
znacząco zmniejszyć populację dzików w całym okręgu.
Odstrzał ten realizowany jest w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Odstrzał
realizowany ponad uzgodnioną w rocznym planie łowieckim wielkość pozyskania, wymaga
uzyskania opinii właściwych gmin, uzgodnienia z Zarządem Okręgowym oraz zatwierdzenia
przez odpowiedniego nadleśniczego, co z powodów przedstawionych wcześniej nie będzie
powodowało żadnych dolegliwości, poza koniecznością poświecenia dużej ilości czasu na
załatwienie formalności. Praktyczne zmiany w tym zakresie, wejdą w życie dopiero od 1
kwietnia 2018 roku.
W związku z obowiązkiem przekazywania informacji o wykonaniu odstrzału
dzików do Zarządu Głównego PZŁ, w układzie miesięcznym, do każdego 15 każdego
miesiąca (tj. 15 października, 15 listopada, 15 grudnia), proszę o składanie meldunków o
wykonaniu odstrzału dzików w poszczególnych obwodach łowieckich do dnia 10 każdego
miesiąca (tj. do 15 października za wrzesień, do 15 listopada za październik, do 15
grudnia za listopad), drogą e-mailową lub telefonicznie.
9. Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie przekazuje informację o trwających pracach nad
wdrożeniem w Województwie Małopolskim „Strategii obniżania populacji dzików na
terytorium Polski w związku z występowaniem ASF” (Strategia w załączeniu), które
koordynuje Wojewódki Lekarz Weterynarii w Krakowie oraz powiatowi lekarze weterynarii.
Prace dotyczą wdrożenia do realizacji odstrzału sanitarnego dzików w pasie 25 km na
południe i 25 km na północ od autostrady A4.
W naszym okręgu odstrzał sanitarny dzików dotyczył będzie większości obwodów
łowieckich, z wyłączeniem obwodów numer: 15, 23, 24, 25, 165, 166, 167, 168, 187, 188.
Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie, Tarnowie i Bielsku-Białej uczestniczy w pracach
dotyczących tego zagadnienia, natomiast dokładna data wejścia w życie tych procedur nie
jest znana.
Odstrzał sanitarny będzie realizowany na podstawie umowy pomiędzy powiatowym
lekarzem weterynarii, a zarządami poszczególnych kół łowieckich.
W załączeniu przekazujemy dokumenty i prezentacje dotyczące tej tematyki, do
wykorzystania w bieżących kontaktach zarządów kół łowieckich z powiatowymi lekarzami
weterynarii.
Zestawienia dotyczące ilości dzików do pozyskania w ramach odstrzału sanitarnego,
należy traktować jako wstępne, podlegające negocjacjom.
Istotnym jest, aby w kontaktach z powiatowymi lekarzami weterynarii
wynegocjować realną ilość dzików do pozyskania w ramach odstrzału sanitarnego, gdyż
jego nieusprawiedliwione niezrealizowanie, pociąga za sobą skutki finansowe.
10. Przypominamy, że od 1 października rozpoczął się okres polowania na bobry w
wyznaczonych obwodach łowieckich, druki pozwoleń odstrzału można kupić w biurze
naszego zarządu.
11. W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkie koła krakowskiego okręgu PZŁ oraz
myśliwych indywidualnych do wzięcia udziału w Finałowej Rozgrywce Strzeleckiej Ligi Kół
Łowieckich na Strzelnicy Pasternik w Krakowie w dniu 8 października 2017 roku. Czekają
liczne atrakcje. Serdecznie zapraszamy!
/-/ Tomasz Ciepły
Łowczy Okręgowy
w Krakowie

