
 

 
ZASADY SELEKCJI POPULACYJNEJ I OSOBNICZEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH 

  

Od 2018r. obowiązują następujące kryteria odstrzału selekcyjnego zwierząt łownych: 
Stosowanie zasad selekcji dotyczących jelenia szlachetnego, zawarte w poniższej informacji, 
zostało przyjęto zgodnie uchwałą nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15.12.2015r. 

  

link --->  Uchwała NRŁ 2015 

 
Ocena prawidłowości odstrzału: 

1) przy dokonywaniu prawidłowości odstrzału zespół dokonujący oceny stosuje poniższą punktacje: 

- odstrzał prawidłowy      - 1 pkt zielony "O", 

- odstrzał nieprawidłowy  - 1 pkt czerwony "X", 

 

 
JELEŃ SZLACHETNY 

  

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego 

  

Rodzaj odstrzału 
Poroże 

/rok życia 

Odstrzał prawidłowy 

"O" 

Odstrzał nieprawidłowy 

"X" 

opis form poroża 

selekcyjny 

- do 85% 

ogólnej liczby 

byków 

zaplanowanych do 

odstrzału 

1 poroże 

/ 2 rok 

szpicaki o średniej długości tyk do 

wysokości łyżek 

szpicaki o długości tyk powyżej wysokości 

łyżek, rozwidlone, koronne i formy wyższe 

2 - 4 poroże 

/ 3 - 5 rok 
do ósmaka nieregularnego włącznie formy wyższe 

5-9 poroże 

/6-10 rok 

wszystkie formy niekoronne i 

jednostronnie koronne 
formy wyższe 

łowny 

- min 15% 

ogólnej liczby 

byków 

zaplanowanych do 

odstrzału 

10 i starsze  

/11 i starsze 
bez względu na formę poroża brak 

  

Ustalenia dodatkowe 

1. 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. 

 

http://pzljeleniagora.republika.pl/ocena/2018/Uchwala_nr_14_2015-1.pdf


 
KRYTERIA ODSTRZAŁU SARN 

  

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn - kozłów 

  

Rodzaj odstrzału 
Poroże 

/rok życia 

Odstrzał prawidłowy 

"O" 

Odstrzał nieprawidłowy 

"X" 

opis form poroża 

selekcyjny 

- do 70% 

ogólnej liczby 

kozłów 

zaplanowanych do 

odstrzału 

1 poroże 

/ 2 rok 
guzikarze, szpicaki formy wyższe 

2 - 4 poroże 

/ 3 - 5 rok 
do nieregularnego szóstaka włącznie formy wyższe 

łowny 

- min 30% 

ogólnej liczby 

kozłów 

zaplanowanych do 

odstrzału 

5 i starsze  

/6 i starsze 
bez względu na formę poroża brak 

  

Ustalenia dodatkowe 

1. 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. 

  

 
  

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków daniela 

  

Rodzaj odstrzału 
Poroże 

/rok życia 

Odstrzał prawidłowy 

"O" 

Odstrzał nieprawidłowy 

"X" 

opis form poroża 

selekcyjny 

- do 85% 

ogólnej liczby 

byków 

zaplanowanych do 

odstrzału 

1 poroże szpicaki formy wyższe 

2 poroże 

wszystkie szydlarze i łyżkarze o 

średniej długości tyk, do podwójnej 

wysokości łyżek 

formy wyższe 

3-6 poroże 

wszystkie formy poniżej łopatacza, 

łopatacze o długości łopat do 1/3 

długości poroża oraz łopatacze o 

formy wyższe 



zatokach rozcinających płaszczyznę 

łopaty co najmniej do połowy jej 

długości 

łowny 

- min 15% 

ogólnej liczby 

byków 

zaplanowanych do 

odstrzału 

7 i starsze bez względu na formę poroża brak 

  

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. 

  

 
  

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału tryków muflona 

  

Rodzaj odstrzału 
Wiek 

- lata 

Odstrzał prawidłowy 

"O" 

Odstrzał nieprawidłowy 

"X" 

opis form ślimów 

selekcyjny 

- do 50% 

ogólnej liczby 

tryków 

zaplanowanych do 

odstrzału 

  

2 
długość ślimów do 30 cm formy wyższe 

3 - 5 

o długości ślimów nie przekraczającej 

połowy obwodu okręgu tworzonego przez 

kształt ślimów 

formy wyższe 

łowny 

- min 50% 

ogólnej liczby 

tryków 

zaplanowanych do 

odstrzału 

6 i starsze bez względu na formę ślimów brak 

  

Ustalenia dodatkowe 

1. Za selekcyjne niezależnie od wieku uznaje się tryki, u których następuje wrastanie ślimów w kark lub żuchwę oraz 

tryki o kącie rozwarcia ślimów odbiegających od 90o 

  

Wielkości odstępstw w ocenie prawidłowości odstrzałów: 

Wiek samca: 

- dopuszcza się pomyłkę w ocenie wieku, przed dokonaniem odstrzału przez myśliwego do 1 roku powyżej trzeciego 

roku życia. 

Pomiary poroży, ślimów: 



- dopuszcza się tolerancję w ocenie pomiarów liniowych do 20% ich wartości. 

  

 

 
KRYTERIA ODSTRZAŁU DZIKÓW 

  

Gospodarowanie populacją: dzierżawca lub zarządca ustala liczbę dzików w obwodzie do pozyskania bez 

względu na wiek i płęć 

  
 

 


