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1. NARZĘDZIA NIEZBĘDNE PRZY SZACOWANIU SZKÓD

Do najczęściej stosowanych i najbardziej przydatnych narzędzi podczas szacowania 

należą:

- miarka

- ramka lub kółko do pomiarów

- waga

- wilgotnościomierz

- sekator (nóż)

- kalkulator

- worki

- aparat fotograficzny

- przybory do pisania i notowania
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Podczas szacowania szkód pomocny jest rówież oblot dronem szacowanej uprawy. 
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Dzięki zastosowaniu drona, możemy dobrze zaplanować cały proces szacowana i ustalić 

gdzie nasilenie szkód jest największe. 

4



5

Obowiązkowym załącznikiem 

do protokołu jest szkic 

sytuacyjny pola.

Aby ułatwić sobie pracę możemy wykonać mapkę określonego pola i nanieść na nią 

potrzebne informacje lub posłużyć się mapą zasadniczą.
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Miejsca pomiarów możemy zaznaczyć od razu na mapie lub też w urządzeniu GPS. 
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2. LEGALIZACJA URZĄDZEŃ 
WYKORZYSTYWANYCH PRZY SZACOWANIU 

SZKÓD ŁOWIECKICH

Za legalizację urządzeń pomiarowych odpowiada 

Główny Urząd Miar.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2001 r. poz. 

636 oraz z 2018 r. poz. 376) oraz akty wykonawcze do niej.
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Zaleca się aby wszystkie urządzenia pomiarowe, a w szczególności wagi wykorzystywane 

podczas szacowania szkód łowieckich posiadały odpowiednie legalizacje. 
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3. METODY USTALANIA PARAMETRÓW ILOŚCIOWYCH 
I JAKOŚCIOWYCH USZKODZONYCH UPRAW I PŁODÓW ROLNYCH

Metody ustalania miejsc do wykonywania 
pomiarów

- wzdłuż najdłuższej przekątnej pola

- zakosami

Aby dokonać pomiary, należy na początku określić metodę jaką będzie stosować podczas 

ich wykonywania.
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Metoda wzdłuż najdłuższej przekątnej pola

Schemat wyznaczania punktów do pomiaru metodą najdłuższej przekątnej. 
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Metoda zakosów

Schemat wyznaczania punktów do przeprowadzenia pomiarów metodą zakosów. 
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METODA BIOMETRYCZNA 
Najbardziej precyzyjną i wiarygodną jest 

metoda biometryczna przy zastosowaniu 

prostych przeliczeń matematycznych ustala się 

plon. 

Na podstawie pomiarów biometrycznych 

określa się faktyczną osadę roślin 

na jednostce powierzchni, średni plon z jednej 

rośliny, procent zniszczonej powierzchni. 

Metoda pracochłonna. 

Pobieranie prób 

– redliny, rzędy (ziemniaki, kukurydza, buraki)

– metry kwadratowe/ramka (zbożowe, rzepak) 
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Metoda biometryczna – statystyczna c.d.
Na każde rozpoczęte 10 hektarów będziemy 

wykonywać 1 próbę

Liczba 

hektarów

Ilość prób

1 4

2 5

3 6

4 7

5 8

6 9

7 10

8 11

9 12

10 13

Liczba 

hektarów

Ilość prób

20 14

30 15

40 16

50 17

Minimalna ilość prób jest uzależniona od powierzchni uprawy.

13



14

.

Podczas pobierania prób warto nanosić od razu wszystkie dane. 

Podczas robienia dokumentacji fotograficznej należy pamiętać m.in. o oznaczeniu na 

jakiej działce zostało dokonane dane zdjęcie. 
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Metoda mierzenia uszkodzeń placowych ,,gniazdowych”

Metodę tą stosujemy w przypadku wystąpienia tylko uszkodzeń placowych zwanych 
również gniazdowymi.
Polega ona na zmierzeniu i zsumowaniu zniszczonych placów powyżej 60 - 70 %, przeliczając je 
na powierzchnię tzw. zredukowaną
Pomiary możemy wykonać używając np. taśmy mierniczej lub GPS-a.

Szkody punktowe i placowe sumujemy przy zachowaniu ogólnych zasad redukcji.

Przykład:

Na polu o powierzchni 10 ha występują szkody placowe o łącznej powierzchni 2 ha, 

a uszkodzenia punktowe wynoszą 10 %, to powierzchnia zredukowana nie wynosi:

10 ha x 10% (szkody punktowe) + 2 ha (szkody placowe) = 3 ha

Odpowiedź:

(10 ha - 2 ha) x 10 % + 2 ha = 2,80 ha
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KOMBAJNOWANIE

(SZACOWANIE    PLONÓW 
NA   PODSTAWIE  POLOWYCH   PRÓB   WYDAJNOŚCI) 

Metoda stosowana przy ocenie wysokości plonu jaki moglibyśmy

uzyskać na danej uprawie.

Polowe próby wydajności są dokonywane przy użyciu kombajnu na określonej

nieuszkodzonej powierzchni.

Metoda szczególnie wykorzystywana przy szacowaniu wielkości plonu zbóż i rzepaku.
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Polowe próby wydajności, podczas określania szacunkowego plonu w uprawie kukurydzy 

na ziarno. 
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Kombajnowanie w uprawie rzepaku. 
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Kombajnowanie w uprawie rzepaku. 
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Kombajnowanie w uprawie rzepaku – określenie wilgotności .
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Kombajnowanie w uprawie rzepaku – określenie wagi. 
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Dzisiejsze kombajny są wyposażone w wiele funkcji, które mogą być bardzo użyteczne 

podczas polowych prób wydajności. 
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Dzisiejsze kombajny są wyposażone w wiele funkcji, które mogą być bardzo użyteczne 

podczas polowych prób wydajności. 
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Nie ma możliwości aby szkoda przekroczyła 100 %!!!

Przykład:
Wiosenna szkoda jest w wysokości 40 %, a jesienna 70 %, 

to szkoda nie wynosi 110%

Odpowiedź:
Całość szkody wynosi 82%, 

Obliczenia:

40 % + (100 - 40) x 70 % = 82 %

Dzieje się tak, dlatego, że 70 % szkody liczonej jesienią, zostało policzone z pozostałości 

po 40 % wybraniu wiosennym
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UWAGA !!!

PROCENT USZKODZENIA ROŚLINY OKREŚLONY 
NA ETAPIE OGLĘDZIN 

NIE MUSI BYĆ PROCENTEM SZKODY 
OKREŚLONYM NA ETAPIE SZACOWANIA 

OSTATECZNEGO

Aby to stwierdzić, należy szczegółowo określić:

- rodzaj uprawy,   

- w jakiej fazie rozwoju doszło do uszkodzenia rośliny,

- rodzaj uszkodzenia (czy nastąpiło całkowite zniszczenie roślin,   

czy częściowe np. zniszczenie liści, pędów, kwiatów itp.),

- czy uszkodzone rośliny dały plon, jeżeli tak to jakiej wielkości 

(należy wykonać polowe próby wydajności). 
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4. Główne przyczyny mogące mieć wpływ na obniżenie ilości i jakości plonu 
nie spowodowane uszkodzeniami przez dzikie zwierzęta łowne 

Główne przyczyny mogące mieć wpływ na obniżenie ilości i jakości plonu 

nie spowodowane uszkodzeniami przez dzikie zwierzęta łowne to: 

• klasa bonitacyjna gleby;

• ilość i rozkład opadów;

• jakość uprawy;

• nieodpowiedni przedplon;

• termin siewu;

• obsada roślin;

• odmiana rośliny uprawnej;

• odczyn gleby, czyli pH;

• nawożenie;

• zachwaszczenie;

• ochrona roślin;

• choroby roślin;

• szkodniki roślin;

• przeterminowanie zbioru;

•    szkody losowe takie jak skutki złego przezimowania, przymrozki wiosenne, 
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gradobicie, deszcz nawalny, huragan, susza, powódź, ogień•    szkody spowodowane przez 

ptaki np. żurawie, łabędzie, wrony;

• szkody spowodowane inną zwierzyną niż wymienione w Art. 46.1.1).
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USTALANIE PARAMETRÓW ILOŚCIOWYCH DLA UPRAW

5. Zakładanie i pobieranie prób polowych 

na powierzchniach uszkodzonych i nieuszkodzonych upraw rolnych

Parametry ilościowe dla upraw – obsady kwalifikujące daną uprawę do zaorania. 

W przypadku gdy zakres uszkodzeń nie pozwala na ekonomiczną uprawę, szacujący 

powinni podjąć decyzję o jej zaoraniu 
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USTALENIE PROCENTOWEGO ZNISZCZENIA UPRAWY 

NA USZKODZONYM OBSZARZE

określamy szacunkowy ubytek, czyli procent zniszczenia,

który stanowi iloraz liczby roślin uszkodzonych do faktycznej obsady roślin

rodzaj uszkodzeń uprawy 

o punktowy

o gniazdowy

o punktowo-gniazdowy

Aby prawidłowo określić procent uszkodzenia należy w pierwszej kolejności określić 

faktyczną obsadę roślin, którą określany w nieuszkodzonej części uprawy. 
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Zgodnie z rozporządzeniem

przy ostatecznym szacowaniu szkody w uprawach wymagających

zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała w okresie:

1. w okresie do dnia 30 kwietnia        – w wysokości 30%,

2. w okresie od dnia 1 maja do dnia 25 maja         – w wysokości 50%,

3. w okresie po dniu 25 maja                                  – w wysokości 85%

kwoty odszkodowania, 

z zastrzeżeniem, że za plon z 1 ha przyjmuje się średni plon obliczony dla danego

województwa na podstawie danych zawartych w trzech rocznikach statystycznych 

„Wyniki produkcji roślinnej” ostatnio opublikowanych na stronie podmiotowej 

Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w 
sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach 
rolnych, w uprawach wymagających zaorania wysokość odszkodowania jest 
uzależniono m.in. od okresu jej powstania. 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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