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Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. 

w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Łowne gatunki ptaków wodno-błotnych:

krzyżówka Anas platyrhynchos cyraneczka Anas crecca

głowienka Aythya ferina czernica Aythya fuligula



Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. 

w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Łowne gatunki ptaków wodno-błotnych:

łyska Fulica atra gęgawa Anser anser

gęś zbożowa Anser fabalis gęś białoczelna Anser albifrons



Okresy polowań na ptactwo wodne:

• krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od dnia 15 sierpnia do dnia

21 grudnia;

• gęsi:

– zbożowe i białoczelne - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia,

a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego,

wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia,

– gęgawy - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie

województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego

i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia;

• łyski - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. 

w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne



Gatunki objęte ochroną częściową, na które możliwe jest uzyskanie 

zezwolenia na odstrzał na terenach stawów hodowlanych (zezwolenie 

wydawane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska)

kormoran czarny Phalacrocorax carbo czapla siwa Ardea cinerea

mewa srebrzysta Larus argentatus mewa białogłowa Larus cachinnans



Identyfikacja wybranych gatunków 

ptaków wodno-błotnych



Topografia ptaka

lotki I rzędu

lotki II rzędu

duże pokrywy I rzędu

średnie pokrywy I rzędu

małe pokrywy

barkówki

średnie pokrywy II rzędu

duże pokrywy II rzędu



Topografia ptaka

małe pokrywy
średnie pokrywy I rzędu

duże pokrywy I rzędu

lotki I rzędu

lotki II rzędu

duże pokrywy II rzędu

średnie pokrywy II rzędu

pokrywy podogonowe
sterówki

podbarkówki



czernica Aythya fuligula

♀♂



ogorzałka Aythya marila

♂ ♀



podgorzałka Aythya nyroca



gągoł Bucephala clangula

♂ ♀



bielaczek Mergellus albellus

♂ ♀



głowienka Aythya ferina

♂ ♀



krzyżówka Anas platyrhynchos

♂ ♀



cyraneczka Anas crecca

♂ ♀



cyranka Anas querquedula

♂ ♀



krakwa Mareca strepera

♂ ♀



świstun Mareca penelope

♂ ♀



płaskonos Spatula clypeata

♂ ♀



rożeniec Anas acuta

♂ ♀



hełmiatka Netta rufina

♂ ♀



1. czernica (m); 2. czernica (f); 3. podgorzałka; 4. ogorzałka (m); 5. ogorzałka (f); 

6. gągoł (m); 7. bielaczek (m);  8. bielaczek (f); 9. gągoł (f)

1 2 3

4 5 6

7 8 9



1. czernica (m); 2. czernica (f); 3. podgorzałka; 4. ogorzałka (m); 5. ogorzałka (f); 

6. gągoł (m); 7. bielaczek (f); 8. bielaczek (m); 9. gągoł (f)

1 2 3

4 5
6

7 8 9



1 2

3

1. głowienka (m); 2. hełmiatka (m); 3. świstun (m)



1 2

3 4 5

1. głowienka (m); 2. hełmiatka (m); 3. cyranka (m); 4. świstun (m); 5. świstun (f)



1 2

3 4

1. głowienka (f); 2. hełmiatka (f); 3. cyranka (f); 4. świstun (f)



1. głowienka (f); 2. cyranka (m); 3. podgorzałka; 4. świstun (m); 5. hełmiatka (f); 

6. świstun (f); 7. krakwa (m)

1
2

3

4 5

6 7



1. krzyżówka (f); 2. krakwa (f); 3. rożeniec (f); 4. płaskonos (f); 5. cyraneczka (f); 

6. cyranka (f)

1 2 3

4 5 6



1 2 3

4 5 6

7 8

1. krzyżówka (f); 2. krakwa (f); 3. krakwa (m); 4. rożeniec (f); 5. płaskonos (f); 

6. hełmiatka (f); 7. cyranka (f); 8. cyraneczka (f)



1 2

1. krzyżówka (m); 2. płaskonos (m)



1 2

3

4 5

1. krzyżówka (m); 2. płaskonos (m); 3. cyranka (m); 4. rożeniec (m); 5. krakwa (m)



gęgawa Anser anser



gęś białoczelna 

Anser albifrons

gęś mała 

Anser erythropus



gęś zbożowa 

Anser fabalis

gęś krótkodzioba 

Anser brachyrhynchus



1 2

3 4 5

1. gęgawa; 2. gęś białoczelna; 3. gęś zbożowa; 4. gęś krótkodzioba; 5. gęś mała



1 2

3 4 5

1. gęgawa; 2. gęś białoczelna; 3. gęś zbożowa; 4. gęś krótkodzioba; 5. gęś mała



żuraw

Grus grus

czapla siwa

Ardea cinerea



czapla purpurowa Ardea purpurea

ptak dorosły ptak młody



łyska 

Fulica atra

kokoszka 

Gallinula

chloropus

kormoran mały 

Microcarbo

pygmeus



kormoran czarny Phalacrocorax carbo

ptak dorosły ptak młody



1 2

3 4

5

6 7

1. kormoran czarny (dorosły); 2. kormoran czarny (młody); 3. nur czarnoszyi (dorosły);

4. nur czarnoszyi (młody); 5. kormoran mały; 6. nur rdzawoszyi (dorosły);

7. nur rdzawoszyi (młody)



1 2

3 4

5

6 7

1. kormoran czarny (dorosły); 2. kormoran czarny (młody); 3. nur czarnoszyi (dorosły);

4. nur czarnoszyi (młody); 5. kormoran mały; 6. nur rdzawoszyi (dorosły);

7. nur rdzawoszyi (młody)



perkoz dwuczuby Podiceps cristatus

szata godowa szata spoczynkowa



perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena

szata godowa szata spoczynkowa



nurogęś Mergus merganser

♂ ♀



nur rdzawoszyi Gavia stellata

ptak dorosły ptak młody



nur czarnoszyi Gavia arctica

ptak dorosły ptak młody



mewy

mewa białogłowa Larus cachinnans mewa srebrzysta Larus argentatus

mewa siwa Larus canus



mewa białogłowa Larus cachinnans mewa srebrzysta Larus argentatus

mewa siwa Larus canus

mewy



1 2 3

4 5 6



1 2 3

4 5 6



1 2 3

4 5 6



Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
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