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Koledzy selekcjonerzy !!! 
 

1. Zarząd Koła postanowił iż myśliwy który: 

a. w miesiącu sierpniu lub wrześniu pozyska jelenia byka o porożu w formie 

szydlarza (czyli byka powyżej III-go roku życia, drugiego poroża),  

b. w ciągu bieżącego sezonu pozyska jelenia byka o porożu w formie szpicaka 

selekcyjnego (do 20 cm wysokości tyk), widłaka oraz myłkusa o masie wieńca 

brutto poniżej 2,5 kg, 

c. w ciągu sezonu pozyska selekcyjnego jelenia byka w rejonie „Pańskie” lub 

„Nowa Wieś Królewska”, 

będzie premiowany przyznaniem kolejnego odstrzału na jelenia byka.  

2. Dla uzyskania odstrzału o którym mowa w pkt. 1 a÷c należy okazać wieniec 

odstrzelonego byka w skórze Koledze Łowczemu (byki pozyskane na obwodzie 44) 

lub Podłowczemu (byki pozyskane na obwodzie 115), oraz sporządzić 

dokumentację fotograficzną a zdjęcie przekazać (najlepiej w formie elektronicznej) 

do Kolegi Prezesa (zostanie opublikowane na naszej stronie www w zakładce Strona 

główna / Tylko dla członków / Odstrzał selekcyjny premiowany dodatkowym 

odstrzałem). 

3. Powyższe dotyczy myśliwych posiadających niezrealizowany odstrzał na jelenia 

byka i nie może być podstawą żądania wystawienia dodatkowego zezwolenia. 

 

Uzasadnienie: 

W naszym łowisku widywane są jelenie byki o porożu w formie niskich szpicaków, 

szydlarzy, rzadko widłaków. Zgodnie z dostępną wiedzą łowiecką, są to osobniki 

wybitnie selekcyjne, nierokujące na przyszłość. Co więcej, szydlarze w trakcie 

rykowiska mogą stanowić zagrożenie dla znacznie lepiej zapowiadających się byków. 

Z drugiej strony trofeum z takiego byka nie satysfakcjonuje większości naszych 

selekcjonerów. Podobnie niesatysfakcjonującymi i nieprzydatnymi w dalszej hodowli 

są myłkusy o niskiej masie. W efekcie byki te nie są odstrzeliwane.  

Analiza realizacji planu odstrzału wskazuje, iż corocznie kilka byków pozyskujemy w 

końcówce sezonu, w ramach „ratowania planu odstrzału”, pozyskując byki także o 

znikomej wartości trofealnej, ale znacznie spadłe na masie. Znacznie lepszym więc 

rozwiązaniem i pod względem trofealnym i gospodarczym, jest odstrzelenie tego 

rodzaju byków na początku sezonu, postanawiając jak w pkt. 1a,b. 

Ograniczenie w premiowaniu szydlarzy do dwóch m-cy (sierpnia i września), wynika z 

faktu, iż w okresie późniejszym mogą wystąpić trudności z oceną czy mamy do 

czynienia z mocnym szpicakiem, czy też młodym szydlarzem. 

Rejon „Pańskie” i „Nowa Wieś Królewska” przyniosły nam w ubiegłym sezonie 

rekordowe szkody. Szkody te zostały spowodowane nie przez dziki a jelenie, które w 

tych okolicach nie powinny bytować. Odstrzał jest możliwy praktycznie tylko na 

terenie BOT, co wiąże się z dużymi trudnościami logistycznymi. Uznano, iż dodatkowy 

odstrzał jest uzasadnioną rekompensatą dla myśliwego postanawiając jak w pkt. 1c. 
 

      Za Zarząd Koła 
 

Prezes 

 

Marek Bocianowski 


