
Narady przedstawicieli zarządów kół łowieckich w zakresie ASF 

W dniach 11 – 13 lutego 2020 r. Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze we 

współpracy z Powiatowymi Inspektoratami Weterynarii zorganizował i przeprowadził narady 

powiatowe, których tematem przewodnim był ASF. Dużo miejsca poświęcono także sprawom 

bieżącym z zakresu gospodarki łowieckiej. Kulminacyjnym punktem narad były szkolenia                        

z przestrzegania zasad bioasekuracji oraz pobierania prób w kierunku ASF. W szkoleniu tym 

oprócz zarządów kół łowieckich wzięły również udział osoby odpowiedzialne za prowadzenie 

chłodni wykorzystywanych przez koła. 

Narady i szkolenia przeprowadzono w powiatach: zielonogórskim, żarskim, żagańskim, 

słubickim, krośnieńskim, nowosolskim, wschowskim, świebodzińskim i sulęcińskim. 

Pomieszczeń do przeprowadzenia narad i szkoleń użyczyli: Nadleśnictwo Nowa Sól, 

Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie, Nadleśnictwo Świebodzin, Starostwo Powiatowe w Żaganiu 

i Gmina Lipinki Łużyckie oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze. 

Plan narady połączonej ze szkoleniem był bardzo bogaty. 

Łowczy Okręgowy kol. Jacek Banaszek przedstawił sytuację epizootyczną w okręgu 

zielonogórskim PZŁ oraz działania jakie podejmują wszyscy myśliwi okręgu zielonogórskiego 

jednocześnie podziękował Koleżankom i Kolegom za ogromne zaangażowanie i zrozumienie 

poważnej sytuacji jaką jest dla nas wszystkich występowanie wirusa ASF w środowisku 

naturalnym. 

Powiatowi Lekarze Weterynarii, którzy osobiście uczestniczyli we wszystkich 

szkoleniach, przedstawili i omówili zasady bioasekuracji obowiązujące: w trakcie 

wykonywania polowania, transportu upolowanego dzika oraz standardy jakie muszą być 

spełnione przy chłodniach przeznaczonych do przechowywania dzików do czasu uzyskania 

wyników badań na obecność wirusa ASF, miejscach patroszenia, zasady pobierania próbek w 

kierunku ASF. 

Szkolenie uzupełnił przedstawiciel ZO PZŁ w Zielonej Górze, który przedstawił: 

rozporządzenie MRiRW z dnia 30 stycznia br. w sprawie zasad bioasekuracji jakie powinny 

być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu 

czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik oraz 

rozporządzenie MRiRW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na 

terytorium RP „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem ASF i 

poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. 

Łowczy Okręgowy przedstawił również zagadnienia związane z przeszukiwaniami 

padłych dzików oraz główne założenia specustawy w zakresie ASF. 

Na zakończenie narad Łowczy Okręgowy podsumował działalność kół łowieckich                                

w sezonie łowieckim 2019/2020 oraz przypomniał o obowiązkach jakie spoczywają na 

dzierżawcach obwodów łowieckich z uwagi na kończący się sezon a w szczególności: 

inwentaryzację, uzgodnienia planów łowieckich, ocenę prawidłowości odstrzału samców 

zwierzyny płowej jeleni byków, danieli byków. Łowczy zaprosił również prezesów i łowczych 

kół łowieckich na naradę podsumowującą sezon łowiecki 2019/2020 i rozpoczynającą sezon 

łowiecki 2020/2021, która odbędzie się w trzeciej dekadzie marca 2020 r. 

Według oceny Łowczego Okręgowego, przedstawicieli Powiatowych Inspektoratów 

Weterynarii oraz samych uczestników narada i szkolenie spełniły swój cel i podniosły na 

wyższy poziom znajomość zasad bioasekuracji, jednocześnie powzięte informacje zostaną 

także szczegółowo omówione i przedstawione wszystkim członkom kół łowieckich na 

najbliższych walnych zgromadzeniach. 

Serdecznie dziękuję raz jeszcze wszystkim za przybycie oraz merytoryczną dyskusję. 

         Darz Bór! 

Jacek Banaszek  

Fot. H. Nadborski 

  



 
 

 
 

 


