POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
ZARZĄD Okręgowy w ELBLĄGU
ul. Grunwaldzka 77, tel/fax 055 235 14 98, www.pzlelblag.pl
Elbląg 22.01.2014 r

L.dz 20/2014

K o m u n i k a t Nr 1/2014
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu podaje do wiadomości i
realizacji w ustalonych terminach.
1. Do komunikatu dołączamy KALENDARIUM GŁÓWNYCH ZAMIERZEŃ organizowanych w Elbląskim
Okręgu PZŁ. Wyszczególnione zamierzenia oraz terminy ich realizacji należy uwzględnić przy
opracowywaniu planów działalności koła na nowy sezon łowiecki. Kalendarium znajduje się również na
naszej stronie internetowej.
2.

Do oceny prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim przedstawiono
1746 parostków w tym 413 pozyskanych przez myśliwych z zagranicy. W klasie I sklasyfikowano 645
sztuk, w klasie II 1101 sztuk. Odstrzał nieprawidłowy - 1 pkt czerwony „X” oceniono w 3 przypadkach,
odstrzał w niewłaściwej klasie wieku „N” pkt niebieski oceniono w 14 przypadkach, 1 pkt żółty „Z” za
niestaranną preparację oceniono 22 razy. O zastosowaniu przez ZO PZŁ kar porządkowych wobec
myśliwych nieprzestrzegających zasad selekcji osobniczej poinformowano pisemnie ukaranych i ich
macierzyste koła łowieckie Do komunikatu dołączamy arkusze oceny, które należy przetrzymywać w
teczkach dokumentów bieżących obwodów łowieckich.

3. Działając na podstawie § 133 pkt 6,8 i 9 Statutu PZŁ , do kontroli kompleksowej w 2014 roku wyznaczone
zostały nast.koła łowieckie w terminach:
- w maju – KŁ „Odyniec” w Kwidzynie
- w czerwcu – KŁ „Darz Bór” w Sztumie
- w lipcu – KŁ „Mewa” w Braniewie
- w sierpniu – KŁ „Diana” w Wołowie
- we wrześniu – KŁ „Bóbr” w Pasłęku
Szczegółowy zakres kontroli i termin podany zostanie zarządom kół w oddzielnych pismach.
4. Inwentaryzację zwierzyny
łownej należy przeprowadzić w terminach uzgodnionych z właściwymi
nadleśniczymi, koordynatorami akcji liczenia, w tych samych dniach dla całego rejonu hodowlanego.
Zatwierdzone przez nadleśniczych wyniki inwentaryzacji są podstawą do opracowania rocznych planów
łowieckich. Wzory druków planów jak w roku ubiegłym.

5. Komisyjna ocena prawidłowości odstrzału byków jeleni i danieli pozyskanych w bieżącym sezonie
łowieckim przeprowadzona zostanie 7 marca / piątek/ od godz 15,00
a/ w BRANIEWIE, w sali hotelu „KRISTAL” ul. Skośna z obwodów łowieckich naszego okręgu PZŁ położonych na
terenie Nadleśnictw: DOBROCIN, MŁYNARY, ORNETA,ZAPOROWO. Organizator Zarząd KŁ „MEWA”.
B/ w SZTUMIE w siedzibie KŁ „Darz Bór” ul. Kasprowicza 1/13 z obwodów naszego okręgu PZŁ położonych na
terenie Nadleśnictw: ELBLĄG, KWIDZYN,SUSZ. Organizator - Zarząd KŁ „Darz Bór”
CZYTELNIE WYPEŁNIONE ARKUSZE OCENY – RUBRYKI 1-6 ODDZIELNIE NA KAŻDY OBWÓD,
ODDZIELNIE NA KAŻDY GATUNEK ZWIERZYNY należy dostarczyć do dnia 5 marca do ZO PZŁ lub do
komisji oceniającej w dniu oceny.
6. Do medalowej wyceny trofeów łowieckich wg kryteriów CIC przedstawionych zostało:
- 24 parostki
- 43 łopaty danieli
- 1 wieniec byka szlachetnego
- 1 wieniec byka sika
- 2 oręże dzików
Po dokonaniu wyceny komisja zakwalifikowała jako trofea złoto medalowe 5 parostków rogaczy, jako srebrno
medalowe 6 parostków rogaczy, 1 łopaty daniela, 1 wieniec byka sika, jako brązowo medalowe 7
parostków rogaczy, 1 łopaty daniela, 1 wieniec byka jelenia szlachetnego, 1 oręż dzika. Wycenione
trofea, medale i certyfikaty można odebrać w ZO PZŁ.
7. Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu , we współpracy z WFOS w Olsztynie oraz Centrum Edukacji
Ekologicznej w Elblągu organizuje II edycję Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej „PRZYRODA POWIŚLA

WARMII I ŻUŁAW” dla młodzieży szkół gimnazjalnych położonych w granicach naszego okręgu. Do szkół
w pierwszej dekadzie lutego wysłane zostaną zaproszenia do udziału w olimpiadzie wraz z regulaminem.
Koła łowieckie współpracujące z gimnazjami prosimy o zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w
olimpiadzie. Finał zaplanowano na 21 maja br.
8. Kołom łowieckim dzierżawiącym obwody na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego dołączamy
do komunikatu prośbę Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego o wskazanie osób
prowadzących hodowlę świni wietnamskiej .Z uwagi na zagrożenie krzyżowania się tego gatunku z
dzikiem, a także przenoszenia wirusa afrykańskiego pomoru świń,prosimy o przekazywanie informacji w
tej sprawie.
9. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii w Gdańsku i Olsztynie za naszym pośrednictwem dziękują kołom
łowieckim za współpracę w roku ubiegłym, szczególnie za dostarczanie próbek krwi dzików w celu kontroli
występowania pomoru świń. W roku 2014 należy przekazać do badań krew 10 % odstrzelonych dzików z
powiatu braniewskiego oraz 5 % odstrzelonych dzików z pozostałych powiatów. Tuszki odstrzelonych
lisów do badań należy przekazywać jak w roku ubiegłym.
10. Podobnie jak w latach ubiegłych koledzy z Komisji Kultury EORŁ są współredaktorami kwartalnika
„MYŚLIWIEC WARMIŃSKO – MAZURSKI a Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu dofinansowuje jego
wydawanie i przekazuje macierzystym kołom łowieckim po 8 egzemplarzy tego pisma. Bardzo prosimy
zarządy KŁ o szersze rozpropagowanie MYŚLIWCA wśród członków. Do komunikatu dołączamy po 1
egzemplarzu ostatniego numeru z prośbą o odebranie pozostałych 7 sztuk w ZO PZŁ .
11. Szkolenie kursowe kandydatów do PZŁ przeprowadzone zostanie w Elblągu w sali wykładowej
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Skrzydlatej 1 od 1 marca / sobota/ do 3 maja br
w soboty i niedziele od godz 8,50 do 14,40. Na szkolenie zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy
ukończyli lub ukończą do 30 kwietnia br staż kandydacki i zostaną zgłoszeni pisemnie lub telefonicznie
do ZO PZŁ w Elblągu do dnia 25 lutego br. Zgłoszonych na szkolenie kandydatów należy wyposażyć w
wypełniony dziennik stażysty i powiadomić o terminie rozpoczęcia kursu.
12. W dniach 16 – 17 marca br w Elblągu w sali LOK przy ul. Skrzydlatej może zostać przeprowadzone
szkolenie szacujących szkody łowieckie wg programu dołączonego do komunikatu. Szkolenie
zostanie przeprowadzone pod warunkiem zgłoszenia do dnia 20 lutego br do ZO PZŁ co najmniej 30
osób, mogą być również z kół zamiejscowych. Z uwagi na zmieniające się przepisy dot. zasad
szacowania szkód, celowym jest aby w szkoleniu uczestniczył min 1 przedstawiciel każdego koła.
13. Kołom macierzystym przekazujemy wykazy myśliwych, którzy odbyli przeszkolenie weterynaryjne wraz z
numerami zaświadczeń. Kolejne szkolenia mogą być przeprowadzone po zgłoszeniu min. 45 chętnych
osób.
14. Do komunikatu dołączamy wykazy myśliwych, którzy do dnia 21.01.2014 r nie opłacili składki
członkowskiej PZŁ oraz wezwania do zapłaty do zalegających z opłatą myśliwych niezrzeszonych w
kołach łowieckich. Myśliwy, który nie opłacił składki jest nieubezpieczony. W lutym ZO PZŁ podejmie
statutowe procedury dot. skreślenia z listy członków PZŁ zalegających z opłatą składki.
15. Zarządom KŁ przypominamy o obowiązku powiadomienia Zarządu Okręgowego o zaliczeniu lub nie
stażu kandydackiego stażystów. Staż trwa 1 rok i może być przedłużony za zgodą właściwego ZO PZŁ.
FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS 0000319773)
stanowi własność Polskiego Związku Łowieckiego i posiada status organizacji pożytku publicznego - OPP. Prosimy o
wspieranie działań fundacji, która od 2009 roku pomaga kołom łowieckim w realizacji programów zasiedlań obwodów
łowieckich zwierzyn drobną.
Fundacja uprawniona jest do otrzymywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013, zachęcamy
zatem do przekazywania pieniędzy w ramach rozliczania podatku, zebrane fundusze pozwolą realizować cele
fundacji.
Przekaż 1% podatku
na nr KRS 0000319773

Z myśliwskim pozdrowieniem
DARZ BÓR
Wieńczysław Tylkowski
Łowczy Okręgowy

