Jeleń szlachetny
Rodzaj odstrzału
Selekcyjny do
85% ogólnej
liczby byków
zaplanowanych do
odstrzału

Poroże
rok życia

Opis poroża

Ocena

szpicaki o długości tyk do 20 cm
szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm, oraz o
tykach rozwidlonych i koronnych
do ósmaka nieregularnego włącznie
formy wyższe
wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne
formy wyższe

1 poroże
2 rok życia
2 - 4 poroże
3 - 5 rok życia
5-9 poroże
6-10 rok życia

Łowny - min 15 %
ogólnej liczby
10 poroże i powyżej
byków
11 rok życia i starsze
zaplanowanych do
odstrzału

O

X
O
X
O
X

wszystkie byki bez względu na formę poroża

O

Za odnogę przyjmuje się odrost o długóści:
2 cm w pierwszym porożu
powyżej 10 cm od drugiego poroża i starszych
Osobnikami selekcyjnymi w 5 porożu i powyżej są wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne.

Daniel
Rodzaj
odstrzału

Poroże
rok życia
1 poroże
2 rok życia

Selekcyjny do
85% ogólnej
liczby byków
zaplanowanych
do odstrzału

2 poroże
3 rok życia

3 i 6 poroże
4-7 rok życia

Łowny - min 15
% ogólnej
7 poroże i powyżej
liczby byków
8 rok życia i powyżej
zaplanowanych
do odstrzału

Opis poroża

Ocena

szpicaki o długości tyk do 10 cm
szpicaki o długości tyk powyżej 10 cm, oraz formy
wyższe
wszystkie szydlarze i łyżkarze od długości tyk do 40
cm i spłaszczeniu górnej części obu tyk węższym
od 5 cm
formy wyższe
wszystkie formy poniżej łopatacza oraz łopatacze o
długości łopat do 1/3 długośći poroża oraz
łopatacze o zatokach rozcinających płaczyznę
łopaty co najmaniej do połowy jej długości lub
szerokości.
łopatacze o łopatach większych niż 1/3 długości
poroża

O

wszystkie byki bez względu na formę poroża

O

X
O
X

O

X

Osobnikami selekcyjnymi w 3 porożu i starszych są wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/3 długości
poroża oraz łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopaty co najmniej do połowy jej długości.

Sarna
Rodzaj
Poroże
Opis poroża
odstrzału
rok życia
Selekcyjny do
guzikarz i szpicaki
1 poroże
70 % ogólnej
2 rok życia
formy wyższe
liczby byków
do nieregularnego szóstaka włącznie
2 - 4 poroże
zaplanowanych
3 - 5 rok życia
formy wyższe
do odstrzału
Łowny - min 30
% ogólnej
liczby rogaczy 5 poroże i powyżej
bez względu na formę poroża
6 rok życia i powyżej
zaplanowanych
do odstrzału

Ocena
O

X
O
X

O

Za odnogę przyjmuje się odrost o długóści:
powyżej 2 cm w pierwszym i drugim porożu
powyżej 4 cm w trzecim porożu i starszym
Osobnikami selekcyjnymi w 2 porożu i powyżej są formy do nieregularnego szóstaka włącznie.

1. Za uzyskanie punktu czerwonego (X) – nagana,
2. Za dwukrotne uzyskanie punktu czerwonego (X) w obrębie tego samego gatunku –
zawieszenie w prawach odstrzału samców tego gatunku na okres 1 roku,
3. Za trzykrotne uzyskanie punktu czerwonego (X) w obrębie tego samego gatunku –
zawieszenie w prawach odstrzału samców tego gatunku na okres 2 lat,
4. Za wielokrotne (cztery lub więcej) uzyskanie punktu czerwonego (X) w obrębie tego
samego gatunku – zawieszenie w prawach odstrzału samców zwierzyny płowej i
muflonów na okres 2 lat.

1. Po dokonaniu oceny, o której mowa w art. 42d ocena zgodności odstrzału zwierzyny z
zasadami selekcji osobniczej, komisje sporządzają sprawozdanie ze swoich prac i przekazują
je do zarządów okręgowych, które wobec osób dokonujących odstrzału nakładają, w formie
uchwał, następujące kary porządkowe za naruszenie zasad selekcji osobniczej:
1) nagany;
2) zawieszenia w prawach polowania na określony gatunek samców zwierzyny płowej i
muflonów na okres do 2 lat;
3) zawieszenia w prawach polowania na samce zwierzyny płowej i muflony na okres do 2 lat.
2. Od uchwały, o której mowa w ust. 1, służy stronie odwołanie do Zarządu Głównego w
terminie 14 dni od dnia doręczenia tej uchwały.
3. Na uchwałę Zarządu Głównego przysługuje stronie skarga do wojewódzkiego sądu
administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej uchwały.

