WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA ROCZNYCH PLANÓW ŁOWIECKICH
NA SEZON 2018/2019
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim proponuje łowczym kół
łowieckich następujący tryb postępowania przy uzgadnianiu rocznych planów łowieckich:
1.

Roczny plan łowiecki jest jednym z najważniejszych dokumentów gwarantujących
prawidłowe gospodarowanie populacjami zwierząt łownych. Z tego powodu Zarząd
Okręgowy przygotował dla każdego dzierżawionego obwodu plan w systemie
zarządzania PZŁ oraz w wersji edytowalnej w programie WORD.

2.

W systemie zarządzania PZŁ plan będzie można uzupełnić i uzgodnić z Zarządem
Okręgowym przed zebraniem wymaganych opinii. W tym celu łowczy, który zdecyduje się
na taką formę otrzyma indywidualny dostęp do systemu (login i hasło).

3.

Indywidualny dostęp do systemu ułatwi zarządowi koła w przyszłości sporządzanie takich
dokumentów jak: załącznik do sprawozdania ŁOW-1 oraz sprawozdanie ŁOW-1.
Z systemu można również drukować arkusze oceny prawidłowości odstrzału samców
zwierzyny płowej. W celu uzyskania dostępu do systemu zarządzania PZŁ należy zgłosić
się do sekretariatu biura.

4.

Druki planów łowieckich sporządzone na sezon 2018/2019 w programie WORD w formie
edytowalnej, po uzgodnieniu z sekretariatem biura, mogą być przesłane łowczemu koła
e-mailem. Druki zostały wypełnione w części ogólnej oraz zostały wprowadzone dane
dotyczące planu roku poprzedniego. Po uzupełnieniu projektu planu na przyszły sezon
łowczy koła może uzgodnić ten plan przed zebraniem wymaganych opinii.

5.

Po uzgodnieniu planu w Zarządzie Okręgowym PZŁ łowczy koła powinien zebrać
wymagane opinie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i przedłożyć plan do
zatwierdzenia we właściwym dla położenia obwodu nadleśnictwie najpóźniej w dniu
21 marca br.

6.

W odniesieniu do zwierzyny grubej posługujemy się wytycznymi wynikającymi
z Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego w celu osiągnięcia zakładanych w tym
planie zagęszczeń docelowych oraz wytycznymi wynikającymi z „Zasad selekcji
osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce=” w zakresie dotyczącym przyjęcia
przyrostu zrealizowanego oraz struktury odstrzału poszczególnych gatunków zwierząt
łownych. Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej oraz tabele z zagęszczeniami
docelowymi wynikającymi z WŁPH znajdują się na stronie internetowej:
www.piotrkow.pzlow.pl.

7.

W odniesieniu do zająca należy przyjąć następujące zasady:
• przy zagęszczeniu wynoszącym do 5 sztuk na 100 ha obwodu – pozyskanie należy
wstrzymać
• przy zagęszczeniu w granicach od 5 do 10 sztuk na 100 ha obwodu – pozyskanie
można prowadzić na poziomie do 10% stanu jesiennego
• przy zagęszczeniu powyżej 20 sztuk na 100 ha obwodu – pozyskanie można
prowadzić na poziomie do 20% stanu jesiennego
O planowanym pozyskaniu powinny decydować wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej
metodą taksacji pasowej lub metodą reflektorową.

8.

W odniesieniu do kuropatwy należy przyjąć następujące zasady:
• przy zagęszczeniu wynoszącym do 10 sztuk na 100 ha obwodu – pozyskanie należy
wstrzymać
• przy zagęszczeniu wynoszącym od 10 do 20 sztuk na 100 ha obwodu – pozyskanie
można prowadzić na poziomie do 5% stanu jesiennego
• przy zagęszczeniu wynoszącym powyżej 20 sztuk na 100 ha obwodu – pozyskanie
można prowadzić na poziomie 10% stanu jesiennego
O planowanym pozyskaniu powinny decydować wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej
metodą taksacji pasowej.

9.

Lisy – plan pozyskania 150-200% stanu wiosennego.

10.

Jenoty – plan pozyskania 150-200% stanu wiosennego.

11.

Borsuki – plan pozyskania do 100% stanu wiosennego.

12.

Kuny – plan pozyskania do 100% stanu wiosennego.

13.

Tchórze – plan pozyskania do 100% stanu wiosennego.

14.

Norki amerykańskie – plan pozyskania do 100% stanu wiosennego.

15.

Szopy pracze – plan pozyskania do 100% stanu wiosennego.

16.

Piżmaki, dzikie gęsi, dzikie kaczki słonki, jarząbki, gołębie grzywacze, łyski – plan
pozyskania na poziomie ostatnich lat.

