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Wrocław, dnia 04.03.2021

Zn. spr.: ZO.7300.1.2021

Sz. Pani/Pan
Nadleśniczy
Nadleśnictwa 
 - wszystkie - 

Dotyczy: rocznych planów łowieckich na sezon 2021/2022. 

          Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, mając na uwadze 
realne zagrożenie dotyczące rozszerzenia się zasięgu występowania afrykańskiego 
pomoru świń na obszarze Dolnego Śląska oraz wysoki w dalszym ciągu poziom szkód 
wyrządzanych przez zwierzynę płową w uprawach i młodnikach, rekomenduje 
następujące rozwiązania do zastosowania przy zatwierdzaniu rocznych planów 
łowieckich na sezon 2021/2022.

1. Minimalny plan pozyskania dzików nie powinien w skali nadleśnictwa, być 
mniejszy niż plan przyjęty na  sezon 2020/2021.      

          Wyliczone arytmetycznie w oparciu o inwentaryzację i założony przyrost oraz 
przewidywane pozyskanie, zagęszczenie dzików na koniec sezonu 2021/2022 
powinno wynosić 1 dzik/1000 ha obwodu łowieckiego. Nawiązując do wytycznych 
dotyczących upływającego sezonu, prosimy aby P.P. Nadleśniczowie indywidualnie 
rozpatrywali każdy przypadek niewykonania planu, biorąc pod uwagę między innymi, 
występujące ograniczenia w organizowaniu polowań zbiorowych. Koła łowieckie 
powinny podejmować działania zmierzające do jak najbardziej skutecznej redukcji 
populacji dzików. Jednocześnie składając do zatwierdzenia, roczny plan łowiecki, 
dzierżawcy powinni uzyskać zapewnienie, że wystąpienie obiektywnych przeszkód w 
jego realizacji, jak na przykład, utrzymujący się stan pandemii Covid-19, stanowić 
będzie powód do ewentualnego usprawiedliwienia niewykonania przewidzianego 
odstrzału.

2. Oczekujemy, że optymalny plan pozyskania zwierzyny płowej w skali 
nadleśnictwa zaplanowany na sezon 2021/2022, nie będzie niższy od przyjętego 
w upływającym sezonie łowieckim.  

            Podobnie jak w ubiegłym sezonie, należy kierować się przede wszystkim 
poziomem zagrożeń i wysokością kosztów ponoszonych na ochronę lasu, także 
w proporcji do kosztów hodowli lasu. Jeżeli stany zwierzyny, a przede wszystkim 
jeleni,  nie uległy zmniejszeniu w stosunku do ubiegłego roku, to wskazane jest dalsze 
zwiększanie pozyskania. Dotyczy to również planu pozyskania danieli i saren.
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3. Wobec dochodzących informacji o regresie liczebności populacji muflonów 
spowodowanej presją wilków, prosimy o wykonanie możliwie najbardziej precyzyjnej 
inwentaryzacji, na przykład przy pomocy urządzeń termo i noktowizyjnych. Podobnie, 
jak w przypadku zwierzyny płowej, poziom pozyskania powinien być powiązany przede 
wszystkim z wielkością szkód wyrządzanych przez ten gatunek w uprawach 
i młodnikach. 

            Podkreślmy, że powyższe rekomendacje należy odczytywać jako 
zalecenia do kształtowania planu pozyskania poszczególnych gatunków 
zwierzyny w rozmiarze uśrednionym tj. uwzględniającym możliwy, zróżnicowany 
poziom intensywności pozyskania zwierzyny na poszczególnych obwodach 
łowieckich.  

            Dnia 25 lutego 2021 r. Sejm RP, przegłosował ustawę prolongującą 
dotychczasowe umowy dzierżawy obwodów łowieckich do 31 marca 2022 roku. 
Proces legislacyjny nie jest jednak jeszcze zakończony. Wobec niejednoznacznej 
sytuacji prawnej dotyczącej wejścia w życie nowego podziału województwa na obwody 
łowieckie i podpisywania nowych umów dzierżawy uważamy, że zarówno 
inwentaryzację zwierzyny, jak i składanie oraz zatwierdzanie rocznych planów 
łowieckich, należy przeprowadzić w normalnym trybie – czyli przy założeniu, że 
procedowana ustawa wejdzie w życie. Pozwoli to na zachowanie ciągłości 
prowadzenia gospodarki łowieckiej. 

Z poważaniem 
Artur Dyrcz
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości

1.Zarząd Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze

2. Zarząd Okręgowy PZŁ w Legnicy

3. Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu

4. Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu

Sprawę prowadzi: Adam Dziubacki, Wydział Ochrony Lasu i Łowiectwa
adam.dziubacki@wroclaw.lasy.gov.pl tel. +48 713771747, tel. IP: 1371 347
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