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Nowe zasady 
selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych –
Jeleń Szlachetny (Cervus elaphus), Sarna (Capreolus 
capreolus)



Każdy z nas uczestnicząc w gospodarce łowieckiej populacji zwierząt łownych,  musi być świadom, że  
priorytetem  w  jej  realizacji  jest, zgodnie  z  Ustawą  m.in.  konieczność utrzymywania właściwej struktury 
płciowej, wiekowej oraz liczebności populacji. Zapewnia to równowagę ekosystemów, pomaga w realizacji  
głównych celów gospodarczych.

W dniu 15 grudnia 2015r Naczelna Rada Łowiecka uchwałą nr 14/2015 (w sprawie zasad selekcji 
populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności 
odstrzału) podjęła decyzje o zmianie dotychczasowych zasad. Od tego czasu do 01.04.18r. była ona nie 
aktywna.

Z dniem 01 kwietnia 2018r obowiązują nowe zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w 
Polsce.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczących ww. zmian 
dla: Jeleń Szlachetny (Cervus elaphus), Sarna (Capreolus capreolus)
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Nowe zasady  selekcji populacyjnej i osobniczej 
zwierząt łownych 



Jeleń Szlachetny (Cervus elaphus)

KRYTERIA OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU BYKÓW JELENIA SZLACHETNEGO

USTALENIA DODATKOWE

Za odnogę uznaje się każdy odrost o długości powyżej:
- 2 cm w pierwszym porożu
- 5 cm w drugim porożu i starszych

Wielkości odstępstw w ocenie prawidłowości odstrzałów:

Wiek samca:
- dopuszcza się pomyłkę w ocenie wieku przez myśliwego, przed dokonaniem odstrzału do 1 roku powyżej pierwszego 
poroża.
Pomiary poroży, ślimów:
- dopuszcza się tolerancję w ocenie pomiarów liniowych do 20% ich wartości.
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Jeleń Szlachetny (Cervus elaphus)

KRYTERIA OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU BYKÓW JELENIA SZLACHETNEGO
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Ocena prawidłowości odstrzału:



Sarna (Capreolus capreolus)

KRYTERIA OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU SARN - KOZŁÓW

USTALENIA DODATKOWE

Za odnogę uznaje się każdy odrost o długości powyżej:
- 2 cm w pierwszym porożu
- 3 cm w drugim porożu i starszych

Wielkości odstępstw w ocenie prawidłowości odstrzałów:

Wiek samca:
- dopuszcza się pomyłkę w ocenie wieku przez myśliwego, przed dokonaniem odstrzału do 1 roku powyżej pierwszego 
poroża.
Pomiary poroży, ślimów:
- dopuszcza się tolerancję w ocenie pomiarów liniowych do 20% ich wartości.
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Sarna (Capreolus capreolus)

KRYTERIA OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU SARN - KOZŁÓW
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Ocena prawidłowości odstrzału:



Nowe zasady  selekcji populacyjnej i osobniczej 
zwierząt łownych 

Uchwała nr 14/2015 (w sprawie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad 
postępowania przy ocenie zgodności odstrzału)  dotycząca samców zwierzyny płowej i muflonów dostępna jest na 
stronie naszego koła:
http://wkl-zbik.eu/aktualnosci/222-z-dniem-01-kwietnia-2018r-obowiazuja-nowe-zasady-selekcji-osobniczej-i-
populacyjnej-zwierzat-lownych-w-polsce

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z pełnym tekstem uchwały. Pozwoli to nam na poznanie zagadnień 
związanych z:  zasadami gospodarowania zwierzyny grubej, metodami szacowania liczebności, zagęszczenia 
zwierzyny, przyrost zrealizowany, wielkość i struktura pozyskania, wycena medalowa oraz ocena 
prawidłowości odstrzału oraz procedury przy jej wykonywaniu. 

Korzystając z okazji gorąca zapraszam na stronę Zarządu Okręgowego w Suwałkach oraz Olsztynie gdzie w 
dziale Prezentacje, materiały szkoleniowe dostępne są materiały dotyczące między innymi określania wieku 
jelenia i sarny. 
http://www.pzlolsztyn.pl/dzialy/szkolenie/61-prezentacje.html
https://www.pzl.suwalki.pl/nowapzl/index.php/kurs-dla-selekcionerow/harmonogram-zajec/
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Przy wydawaniu odstrzału, upoważnienia do wykonywania polowania  indywidualnego na samce 

zwierzyny płowej  kol. Łowczy może zapytać Ciebie o:

1. Czy wiesz od kiedy obowiązują nowe zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych
a) Od 01 kwietnia 2018r. 

b) Od 15 grudnia 2015r

2.  Jeleń byk, 4 poroże, 5 rok życia forma poroża w postaci ósmaka nieregularnego jest kwalifikowana jako:
a) Odstrzał prawidłowy

b) Odstrzał nieprawidłowy 

3. Jeleń byk, 10 poroże, 11 rok życia kryterium odstrzału prawidłowego to:
a) wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne

b) bez względu na formę poroża  

4. Sarna rogacz, 3 poroże, 4 rok życia forma poroża w postaci szóstaka nieregularnego jest kwalifikowana jako:

a) Odstrzał prawidłowy

b) Odstrzał nieprawidłowy 

5. Sarna rogacz, 6 poroże, 7 rok życia kryterium odstrzału prawidłowego to:
a) do nieregularnego szóstaka włącznie

b) bez względu na formę poroża  




