
Nowe zasady 

selekcji osobniczej i populacyjnej 

zwierząt łownych 

 

Naczelna Rada Łowiecka 15 grudnia 2015 

roku uchwaliła nowe zasady selekcji 

osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych 

oraz zasady postępowania przy ocenie 

zgodności odstrzału (załącznik nr 1 do 

uchwały nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 

roku).  

Nowe zasady selekcji dotyczą zwierzyny 

płowej, muflona i dzika. Odnoszą się do 

metodyki szacowania liczebności zwierzyny, 

jej zagęszczenia i struktury płci. Określają 

wysokość przyrostu zrealizowanego dla 

poszczególnych gatunków. Podają kryteria 

oceny prawidłowości odstrzału w zależności 

od formy poroża oraz wieku.  

Nowe zasady selekcji umożliwiają 

dostosowanie ramowych kryteriów odstrzału 

do lokalnych populacji. Na tej podstawie 

okręgowe rady łowieckie, po konsultacji 

z Lasami Państwowymi, mogą określić inne 

formy i cechy poroża osobników selekcyjnych.  

Okręgowa Rada Łowiecka w Krakowie na 

wniosek Komisji Hodowlanej ORŁ 

w Krakowie uchwaliła na posiedzeniu w dniu 

6 lutego 2018 roku (uchwała nr 1) regionalne 

kryteria selekcji dla jeleni byków i saren 

rogaczy na terenie Krakowskiego Okręgu PZŁ. 

Zasady te skonsultowano z Regionalną 

Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie. 

W kryteriach selekcji danieli nie wprowadzono 

zmian w odniesieniu do kryteriów 

ogólnopolskich. Należy zaznaczyć, że od 

1 kwietnia 2018 roku decyzję o modyfikacji 

zasad selekcji określonych przez NRŁ mogą 

zostać podjęte we wszystkich okręgach PZŁ w 

Polsce. Każdy myśliwy zamierzający polować 

w innych regionach kraju zobowiązany jest 

zapoznać się z obowiązującymi zasadami 

selekcji w danym okręgu PZŁ.  

Kryteria selekcji jeleni byków, rogaczy 

i danieli byków podano w tabelach (1, 2, 3). 

 

Tab 1. Kryteria odstrzału jeleni byków 

obowiązujące od 1 kwietnia 2018 r. na terenie Krakowskiego Okręgu PZŁ 
 

 
 

*- za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej: 

- 2 cm w pierwszym porożu;  

- 5 cm w drugim porożu i u osobników starszych.  



 

 

Tab. 2. Kryteria odstrzału saren rogaczy 

obowiązujące od 1 kwietnia 2018 r. na terenie Krakowskiego Okręgu PZŁ 

 

 
*- za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej: 

- 1 cm w pierwszym porożu;  

- 3 cm w drugim porożu;  

- 4 cm w 3 porożu i u osobników starszych. 

 

 

Tab. 3. Kryteria odstrzału danieli 

obowiązujące od 1 kwietnia 2018 r. na terenie Krakowskiego Okręgu PZŁ 
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