
WIELOLETNI

ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY
dla

REJONU  HODOWLANEGO 

……………………………………
(numer, nazwa)

            Plan zatwierdził

……………………………………..
                        (data, podpis)



I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 DANE OGÓLNE

1. Data sporządzenia planu wieloletniego

      …………………………………………………..

2. Imię, nazwisko i podpis dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

…………………………………………………….
                         (imię, nazwisko)

……………………………………………………..
      

                               (podpis)

DANE DOTYCZACE REJONU HODOWLANEGO

1. Nazwa województwa, nazwy nadleśnictw, numery obwodów łowieckich, 
powierzchnia obwodów łowieckich, powierzchnia gruntów leśnych

L. p. Województwo Nadleśnictwo

Numer 
obwodu 

łowieckiego

Powierzchnia 
obwodu łowieckiego

(ha)

Powierzchnia 
gruntów leśnych w 

obwodzie łowieckim  
(ha) 

1 2 3 4 5 6

Razem (liczba obwodów łowieckich, powierzchnia 
obwodów łowieckich rejonu hodowlanego, 

powierzchnia gruntów leśnych obwodów łowieckich 
rejonu hodowlanego)

2. Nazwy występujących gatunków zwierzyny łownej

L.p. Numer obwodu 
łowieckiego Gatunki występującej zwierzyny łownej

1 2 3



3.  Opis struktury płciowej  zwierzyny grubej

Gatunek Stosunek płci osobników 
męskich do żeńskich

1 2

Łoś
Jeleń szlachetny
Daniel
Sarna
Muflon
Dzik

4.  Opis struktury wiekowej samców  zwierzyny płowej

Jeleń szlachetny Daniel Sarna
poroże poroże poroże

L.p. Numer
obwodu
łowieckiego

1 2-4 5-9 10> 1 2 3-6 7> 1 2-4 5>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Nazwy gatunków i szacunkowa liczebność występujących    
      drapieżników

Gatunki i szacunkowa liczebność występujących drapieżników w szt.
Numer
obwodu
łowieckiego Lis Borsuk Szakal 

złocisty
Kuna 
leśna

Kuna 
domowa

Tchórz 
zwyczajny

Norka 
amerykańska

1 2 3 4 5 6 7 8



II.   CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

1. Kategorie obwodów łowieckich w obrębie rejonu hodowlanego 

Kategorie obwodów Numery obwodów zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii Ilość 
w szt.

1 2 3
Bardzo dobry

Dobry

Średni

Słaby

Bardzo słaby

Ogółem liczba obwodów łowieckich w rejonie hodowlanym

2. Liczba łosi, jeleni szlachetnych, danieli, muflonów i dzików w odniesieniu do  
powierzchni obwodu łowieckiego, według stanu na dzień sporządzenia planu 
wieloletniego w szt. 

Liczba łosi, jeleni szlachetnych, danieli, muflonów i dzików na 1000 ha obwodu 
łowieckiego w szt.

Numer 
obwodu 

łowieckiego
Łoś Jeleń 

szlachetny
Daniel Muflon Dzik

1 2 3 4 5 6

3. Liczba łosi i jeleni szlachetnych w odniesieniu do powierzchni leśnej, 
według stanu na dzień sporządzenia planu wieloletniego w szt. 

Liczba łosi i jeleni szlachetnych na 1000 ha powierzchni leśnej 
w obwodzie łowieckim

Numer obwodu 
łowieckiego

Łosie Jelenie szlachetne
1 2 3



4. Liczba saren, zajęcy i kuropatw w odniesieniu do powierzchni obwodu 
łowieckiego, według stanu na dzień sporządzenia planu wieloletniego

Liczba saren, zajęcy i kuropatw na 100 ha obwodu łowieckiegoNumer obwodu 
łowieckiego Sarny Zające Kuropatwy

1 2 3 4

5. Liczba zajęcy i kuropatw w odniesieniu do powierzchni polnej obwodu 
łowieckiego, według stanu na dzień sporządzenia planu wieloletniego

Numer obwodu 
łowieckiego

Liczba zajęcy i kuropatw na 100 ha 
powierzchni polnej w obwodzie łowieckim

1 2 3

6. Stan zagospodarowania obwodu łowieckiego.

6.1 Liczba i rodzaj urządzeń łowieckich związanych z prowadzeniem 
      gospodarki łowieckiej w szt.

Rodzaj urządzeń łowieckichNumer obwodu 
łowieckiego paśniki lizawki ambony woliery zagrody inne 

1 2 3 4 5 6 7



6.2. Powierzchnia poletek łowieckich, zagospodarowanych łąk śródleśnych i przyleśnych oraz 
       liczba i łączna długość pasów zaporowych

Poletka łowieckie, łąki śródleśne i przyleśne, pasy zaporowe 
Pasy zaporowe

Numer obwodu 
łowieckiego Poletka łowieckie (ha) Łąki śródleśne 

i przyleśne (ha) szt. Łączna długość (km)
1 2 3 4 5

7. Zadania w zakresie zagospodarowania obwodów łowieckich na okres 
obowiązywania planu wieloletniego

Numer obwodu 
łowieckiego

Opis zadań w zakresie zagospodarowania obwodu łowieckiego

1 2

8. Docelowa liczba łosi, jeleni szlachetnych, danieli i muflonów na 1000 ha obwodu 
łowieckiego

Gatunki zwierzynyNumer obwodu 
łowieckiego Łoś Jeleń szlachetny Daniel Muflon 

1 2 3 4 5

9. Maksymalna liczba dzików na 1000 ha powierzchni obwodu łowieckiego

Numer obwodu 
łowieckiego

Maksymalna liczba dzików

1 2



10. Docelowa liczba saren na 100 ha obwodu łowieckiego w szt. 

Numer obwodu 
łowieckiego

Docelowa liczba saren

1 2

11. Docelowa liczba łosi i jeleni szlachetnych na 1000 ha gruntów leśnych w obwodzie 
łowieckim 

Gatunek zwierzynyNumer obwodu 
łowieckiego Łoś Jeleń szlachetny

1 2 3



III. UZGODNIENIA I OPINIE

a) uzgodnienia

…………………………………         ………………………………………
                 Polski Związek Łowiecki                                                      marszałek województwa

b) opinie (izby rolnicze)

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

                                                                                               …………………………….
                                                                                                                                               (data, podpis)
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