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L.dz.120/O/2014

O K Ó L N I K Nr 1/2014
1. W dniu 18 lutego /wtorek/ 2014 r o godzinie 14-tej w Ośrodku Szkoleniowo
Rekreacyjnym „STRZELNICA” w Kochcicach odbędzie się narada łowiecka
Prezesów i Łowczych wszystkich kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie
na terenie Okręgu PZŁ Częstochowa. Głównymi tematami narady będą:
- ocena realizacji wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
- wytyczne do sporządzania rocznych łowieckich planów hodowlanych
- nowelizacja kryteriów odstrzału samców zwierzyny płowej
- sprawy ubezpieczeń kół oraz członków PZŁ
- sprawy weterynaryjne
- inne sprawy organizacyjne m.in. szkolenie, strzelectwo
2. Ministerstwo Środowiska zwróciło się do Polskiego Związku Łowieckiego o
maksymalne wykonanie rocznych łowieckich planów hodowlanych, ewentualnych
ich zmian w kierunku wzrostu pozyskania, a także w koniecznych przypadkach
wnioskowania o zmianę wieloletnich łowieckich planów hodowlanych w kontekście
docelowych stanów zwierzyny. Mimo, że uległo zwiększenie pozyskania zwierzyny
płowej oraz dzików, nie wpłynęło to znacząco na obniżenie liczebności populacji
tych gatunków. Wzrosła też znacznie wysokość wypłaconych odszkodowań
łowieckich, czym zainteresowani są parlamentarzyści, Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, organizacje rolnicze oraz producenci rolni, a także leśnicy i właściciele
prywatnych lasów. W związku z powyższym ZO PZŁ apeluje do Kolegów o pełną
mobilizację w pozyskiwaniu jeleni, dzików i drapieżników w obecnie trwającym
sezonie łowieckim.
3. Do końca miesiąca lutego br. należy uzgodnić termin obowiązkowego treningu
strzeleckiego. Rejestr korzystania z Okręgowej Strzelnicy Myśliwskiej, jak
dotychczas prowadzi ZO PZŁ w Częstochowie. Rozliczanie korzystania ze strzelnicy
przez koła łowieckie zostały podane w naszym Okólniku nr 7/2013 pkt. 3. Z uwagi na
zakończenie prac remontowych na Ośrodku „Strzelnica” istnieje możliwość
rezerwacji sal konferencyjnych /2/ oraz posiłków dla uczestników treningów
strzeleckich.
4. W związku z brakiem /bądź bardzo znikomym/ zainteresowania naszą ofertą
dotycząca kursów i szkoleń w 2014 roku, jaką zaoferowaliśmy w poprzednim
okólniku, ZO PZŁ w Częstochowie zorganizuje jedynie tradycyjnie dwa kursy dla
kandydatów do PZŁ oraz jeden kurs dla kandydatów na selekcjonerów samców
zwierzyny płowej. Zgłoszenia kandydatów na kurs selekcjonerów, którzy
ukończyli 3-ch letni staż w PZŁ wyznaczamy do końca marca br.
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5. Tradycyjnie
przypominamy
o
obowiązku dostarczania farby dzików
oraz pozyskanych lisów do badań monitoringowych prowadzonych przez
poszczególne inspektoraty weterynarii.
6. Termin oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w minionym
sezonie tj. 2013/14 został wyznaczony na dzień 21 marca 2014 r. wg. załączonego
harmonogramu.
7. Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie prosi o dosyłanie w terminie uchwał
dotyczących zaliczenia, bądź nie stażu kandydackiego do PZŁ, prosimy również o
informacje na temat wszelkich zmian w kole m.in. adresu, konta, osób szacujących
itp. Posiadanie aktualnych danych znacznie usprawni współpracę.
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