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Rejony hodowlane – koncepcja i praktyka po 10 latach
Hunting divisions – the concept and practice after 10 years
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Abstract: The conception of creation and functioning in Poland the hunting divisions as a modern ¿eld unit, as a population management space
especially of big game was discussed. The idea of
hunting divisions existence is the year-long management of game population in its range. In 1997
started to oblige Long-term Hunting Management
Plans, which assume perspective planning in period of 10 years. Actually within the country exist
147 Hunting Divisions. The experiences gained
between 1997 and 2007 and actual stage show
many week points in functioning of divisions.
The main shortcoming is lack of reliable knowledge about the number and structure of game
population. Moreover lack of authorization of the
hunting division coordinators causes that in many
regions management is based on the plans prepared for the hunting district level, what is serious
mistake for red deer population.
Sáowa kluczowe: rejony hodowlane, gospodarka
áowiecka.
Key words: hunting divisions, game management.

WSTĉP
NajwaĪniejszym zadaniem áowiectwa
jest optymalne gospodarowanie populacjami zwierzyny. Funkcjonujący od lat
50 ub. wieku system gospodarki áowieckiej w Polsce oparto o podziaá terytorium

kraju na obwody áowieckie. Rosnące
stany zwierzyny grubej, szczególnie gatunków jeleniowatych, i związane z tym
problemy ich oddziaáywania na Ğrodowisko, spowodowaáy, Īe na przeáomie lat
80. i 90. ub. wieku powstaáa nowoczesna
koncepcja
sterowania
populacjami
zwierząt áownych. Koncepcje optymalizacji gospodarowania populacjami
na duĪych przestrzeniach realizowane
są w praktyce áowieckiej od wielu lat
w áowiskach naszych zachodnich sąsiadów. Potrzeba nowego spojrzenia na
gospodarkĊ áowiecką w Polsce wynikaáa
z pogarszającej siĊ sytuacji ekosystemów
wiĊkszoĞci gatunków zwierząt áownych.
Dodatkowym argumentem dla nowego
sposobu gospodarowania miaáo byü
zahamowanie pogarszającej siĊ jakoĞci
osobniczej zwierzyny, gáównie w populacjach jeleni. Dotychczasowa praktyka
wykazaáa, Īe prawidáowe gospodarowanie
populacjami takich gatunków zwierzyny
grubej, jak áoĞ czy jeleĔ, w warunkach
istniejącego modelu przestrzennego
gospodarki áowieckiej, staje siĊ trudnym
i niejednokrotnie wrĊcz niemoĪliwym
zadaniem. Nowa koncepcja, oparta
na zasadzie zarządzania populacjami,
polega na traktowaniu caáego zbioru
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zwierząt danego gatunku jako obiektu
biologicznego, których areaá bytowania
znacznie wykracza poza granice jednego, a nawet kilku obwodów áowieckich.
Zasadniczym podmiotem przyjmującym
oddziaáywanie
technik
gospodarki
áowieckiej staje siĊ populacja – zbiór
osobników danego gatunku – Īyjących
w okreĞlonej przestrzeni zajmowanego
przez nie Ğrodowiska przyrodniczego.

POWSTANIE REJONÓW
HODOWLANYCH
O potrzebie jednolitego sposobu gospodarowania niektórymi gatunkami
zwierzyny áownej na obszarze znacznie
przekraczającym powierzchniĊ obwodu
áowieckiego pisaá juĪ w 1971 roku Stanisáaw DziĊgielewski w odniesieniu do
jelenia: „JeleĔ potrzebuje i Īyje w granicach obszernego areaáu Īyciowego, który
czeski badacz Bubenik okreĞliá na 25–30
tys. ha. Wszyscy autorzy ówczesnych
prac o jeleniu wskazywali na koniecznoĞü objĊcia jednolitą polityką hodowlaną duĪych rejonów leĞnych. Wszystkie
poczynania w kierunku regulacji struktur
– páciowej i wiekowej – nie dadzą peánych wyników, jeĞli dla tej zwierzyny nie
bĊdzie siĊ stosowaü identycznych metod
w granicach ich naturalnego obszaru Īyciowego. ZaleĪnie od rozczáonkowania
lasów i warunków terenowych powinno
siĊ utworzyü rejony hodowli jelenia”.
Drugim gatunkiem zwierzyny grubej,
który wymagaá gospodarowania na
duĪym obszarze, przekraczającym
powierzchniĊ obwodu áowieckiego, byá
áoĞ. Od 1982 roku podejmowano próby
wprowadzenia rejonizacji umoĪliwiającej prowadzenie racjonalnej gospodarki
populacją áosia.

Zmiana podejĞcia do problemu gospodarowania czĊĞcią Īywych zasobów
przyrody byáa coraz czĊĞciej podnoszona. Ostatecznego sformuáowania celów
i koniecznoĞci utworzenia rejonów
hodowlanych dokonali na seminarium
„Model áowiectwa we wspóáczesnej
Polsce” w 1992 roku profesorowie
B. FruziĔski i Z. Pielowski: „Wychodząc z ekologicznie, ale i gospodarczo
ze wszech miar sáusznego zaáoĪenia, Īe
racjonalnie moĪna gospodarowaü tylko
caáymi populacjami, a nie ich sztucznie, terenowo podzielonymi cząstkami,
wrĊcz narzuca siĊ wniosek, Īe sensowne
sterowanie populacją moĪliwe jest tylko
wówczas, gdy wszystkich zarządców
i uĪytkowników áowieckich obligowaü
bĊdą jedne i te same zasady, metody
i sposoby gospodarki. Oznaczaáoby to
koniecznoĞü utworzenia dla gospodarki
áowieckiej nowych jednostek terenowych, obszarowo obejmujących caáe
areaáy wystĊpowania populacji danych
gatunków zwierzyny grubej. A jako Īe
zwierzyna gruba wystĊpuje obecnie we
wszystkich niemalĪe áowiskach, áączyáoby siĊ to z nowym przyrodniczo-áowieckim podziaáem caáego terytorium kraju.
Aktualny podziaá na obwody áowieckie
warunkom tym nie odpowiada, choü
są jednostki terenowe wielkoĞci kilku
tysiĊcy hektarów. O ile obwody áowieckie tej wielkoĞci są wystarczająco duĪe
do prowadzenia racjonalnej gospodarki
zwierzyną drobną, o tyle zupeánie nie
odpowiadają wspóáczesnym zaáoĪeniom
hodowli zwierzyny grubej. Po niewielkich gdzieniegdzie korektach granic
mogáyby natomiast z powodzeniem
wchodziü w skáad nadrzĊdnych wielkoobszarowych áowieckich jednostek
terenowych (rejonów)”.

Rejony hodowlane – koncepcja i praktyka po 10 latach

Kolejnym krokiem uzasadniającym
koniecznoĞü powstania rejonów hodowlanych byáo stanowisko zawarte w „Raporcie o zwierzĊtach áownych w Polsce”
(1993). Wedáug autorów raportu:
y utworzenie rejonów hodowlanych, jako
zupeánie nowych jednostek w systemie
organizacji przestrzennej gospodarki
áowieckiej, jest powaĪnym krokiem
w kierunku postawienia gospodarki
áowieckiej na poziomie odpowiadającym wspóáczesnym wymogom przyrodniczym i ekonomicznym;
y rejon hodowlany zrzeszaáby na okreĞlonych zasadach wszystkich zarządców i dzierĪawców obwodów áowieckich obszarowo przez niego objĊtych
i stanowiących integralne jego czĊĞci;
y dziaáania wszystkich zarządców i dzierĪawców powinny byü podporządkowane zaáoĪeniom hodowlano-ochronnym
dla danego rejonu, na których spoczywa wspólna odpowiedzialnoĞü za losy
zwierzyny i Ğrodowiska jej bytowania;
y przedstawiciele wszystkich obwodów
áowieckich wchodzących w skáad
rejonu kaĪdego roku wspólnie, wedáug
najlepszej wiedzy i intencji, ocenialiby
stan liczebny zwierzyny dla caáego
obszaru, a co za tym idzie opracowaliby plan pozyskania oraz inne elementy
planu hodowlanego, z proporcjonalnym
rozbiciem na poszczególne obwody;
y we wáasnym zakresie i w dobrze
pojĊtym wspólnym interesie, co roku
kontrolowane i oceniane, byáoby teĪ
iloĞciowe i i jakoĞciowe wykonanie
planów odstrzaáu przez poszczególnych uĪytkowników obwodów;
y ocena
prawidáowoĞci
odstrzaáu
samców zwierzyny páowej dokonywana powinna byü na szczeblu rejonu
hodowlanego.
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REJONY HODOWLANE
– CEL, ZADANIA, ZASADY
TWORZENIA I FUNKCJONOWANIE
Koncepcja utworzenia rejonów hodowlanych zostaáa ostatecznie zrealizowana
w 1997 roku. Rejony hodowlane powoáano na podstawie Rozporządzenia
Ministra Ochrony ĝrodowiska, Zasobów Naturalnych i LeĞnictwa z dnia
9 maja 1997 r. (DzU z 30 maja 1997 r.),
w sprawie szczegóáowych zasad sporządzania i zatwierdzania wieloletnich
planów áowieckich i rocznych planów
áowieckich.
WaĪnym krokiem w kierunku ustalenia zakresu odpowiedzialnoĞci za wdroĪenie rejonów hodowlanych byáo „Porozumienie” zawarte miĊdzy Generalnym
Dyrektorem LP a Przewodniczącym
Zarządu Gáównego PZà w sprawie zasad
ustalania wieloletnich áowieckich planów
hodowlanych.
Zasady tworzenia rejonów hodowlanych, jako czĊĞü ramowych wytycznych
w zakresie zagospodarowania rejonów
hodowlanych, zgodnie z porozumieniem opracowane zostaáy przez zespóá
naukowców i praktyków áowieckich
powoáany przez Dyrektora Generalnego
Lasów PaĔstwowych w paĨdzierniku
1997 r. Ustalono Īe:
y Populacje zwierząt áownych, zwáaszcza wiĊkszych lub bardziej mobilnych,
nie są ograniczone do pojedynczych
ekosystemów, lecz funkcjonują w obrĊbie jednostek wyĪszego rzĊdu, mianowicie krajobrazów.
y Ze wzglĊdów pragmatycznych postanowiono przyjąü podziaá na 17 regionalnych dyrekcji LP, a w ich ramach
tworzyü rejony hodowlane na podstawach ekologiczno-fizjograficznych,
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a nie administracyjnych, nie dzieląc przy
tym obwodów áowieckich.
y W przypadku wystĊpowania duĪych
obszarów kompleksów leĞnych o charakterze puszczaĔskim powinny one
w caáoĞci, wraz z otuliną rolniczą
i enklawami, wejĞü w skáad jednego
rejonu hodowlanego.
y W regionach o niskiej lesistoĞci przewaĪaü bĊdą krajobrazy polno-leĞne,
i takie bĊdą rejony.
y W rzadkich przypadkach mogą byü
tworzone wodno-báotne rejony hodowlane.
y Dla kaĪdego typu rejonu hodowlanego okreĞla siĊ gatunki wiodące. Dla
krajobrazu leĞnego bĊdą to: áoĞ, jeleĔ,
dzik, sarna lub daniel. Dla krajobrazu
polno-leĞnego mogą to byü kuropatwa
lub zając.
Powstanie rejonów hodowlanych stworzyáo moĪliwoĞü racjonalnego gospodarowania populacjami zwierząt áownych
na wiĊkszych obszarach i daáo moĪliwoĞü
elastycznego planowania oraz realizacji pozyskania zwierzyny w obwodzie
áowieckim. Istotnym elementem tych
ustaleĔ byáo powoáanie koordynatorów
odpowiedzialnych za realizacjĊ planu
w danym rejonie hodowlanym.

REJONY HODOWLANE
– STAN OBECNY
Realizując wytyczne zawarte w rozporządzeniu MĝZNiL z dnia 9 maja 1997
roku w sprawie szczegóáowych zasad
sporządzania i zatwierdzania wieloletnich áowieckich planów hodowlanych
i rocznych planów áowieckich utworzono
w Polsce (na lata 1997–2007) 144 rejony
hodowlane, w skáad których weszáo 5098
obwodów áowieckich. Po pierwszym

dziesiĊcioletnim okresie wdroĪeniowym
w wielu RDLP dokonano zmian powierzchniowych rejonów, dostosowując
ich granice do rzeczywistych areaáów
bytowania przede wszystkim populacji
jeleni, jako podstawowego wskaĨnika
wielkoĞci rejonu. Innym waĪnym
kryterium korekty byáo uwzglĊdnienie
istniejących ciągów migracyjnych jeleni
miĊdzy poszczególnymi kompleksami
leĞnymi oraz rezygnacja z czĊsto sztucznie narzuconych administracyjnie granic.
Brane byáy równieĪ pod uwagĊ inne elementy, które w okreĞlonych warunkach
wymuszaáy niejako granice rejonów.
Byáy to przede wszystkim nowe szlaki
komunikacyjne powstające na terenie
kraju. Ewidentnym tego przykáadem jest
podziaá na rejony hodowlane RDLP we
Wrocáawiu. W 1997 roku na terenie tej dyrekcji zostaáo utworzonych 20 áowieckich
rejonów hodowlanych, natomiast w 2007
roku ich liczba zostaáa ograniczona do 9.
W rzeczywistoĞci zmniejszenie liczby
rejonów wymusiáa budowa autostrady
A-18, zachodni odcinek autostrady A-4
oraz drogi ekspresowe nr 5 i nr 3.
Obecnie w Polsce w aktualnie obowiązujących wieloletnich áowieckich planach
hodowlanych na lata 2008–2017 wyodrĊbnionych jest 147 rejonów hodowlanych.

AKTUALNE PROBLEMY
I NEGATYWY
W FUNKCJONOWANIU REJONÓW
HODOWLANYCH
Rejony hodowlane jako jednostki sáuĪące
do prowadzenia jednolitej gospodarki
áowieckiej na duĪym areale nabraáy juĪ
wáaĞciwego znaczenia, stanowiąc znaczny postĊp w prowadzeniu gospodarki áowieckiej. O ich istotnej roli w sterowaniu

Rejony hodowlane – koncepcja i praktyka po 10 latach

populacjami zwierzyny w duĪej mierze
decyduje koordynator áowieckiego rejonu
hodowlanego, którego merytoryczna
wiedza i zaangaĪowanie konsoliduje
zainteresowane strony, co sprzyja rozumieniu znaczenia stworzenia tej nowej
jednostki w gospodarce áowieckiej.
I odwrotnie – brak zaangaĪowania i biernoĞü koordynatora rzutuje negatywnie na
funkcjonowanie rejonu.
Sporządzone w uzgodnieniu miĊdzy
trzema stronami (Lasy PaĔstwowe,
Polski Związek àowiecki, Zarząd Województwa) wieloletnie áowieckie plany
hodowlane, bĊdące dokumentami strategii optymalizacji gospodarki áowieckiej,
wymagają staáego monitoringu i nadzoru z poziomu tej przestrzeni dziaáania.
Koordynator z zadaniami okreĞlonymi
w przepisach wykonawczych do ustawy
Prawo áowieckie powinien byü niekwestionowanym liderem, skupiającym najwiĊksze autorytety „game management”
z przestrzeni wykonywanych zadaĔ.
Ustanowienie osoby odpowiedzialnej
za nadzór i koordynacjĊ realizacji planu
wieloletniego w danym rejonie hodowlanym okreĞlone zostaáo w wyĪej wymienionym „Porozumieniu”. Na podstawie tego
dokumentu Dyrektorzy RDLP powoáali
koordynatorów rejonów. W 1997 roku,
na początku pierwszego dziesiĊcioletniego okresu obowiązywania wáph, funkcjĊ
koordynatorów peániáo 126 nadleĞniczych
oraz 18 innych pracowników nadleĞnictw.
W momencie zakoĔczenia tego okresu
stan osobowy nie zmieniá siĊ i praktycznie
pozostaá w rĊkach pracowników Lasów;
nadal 126 koordynatorów to nadleĞniczowie, 8 osób to inni pracownicy nadleĞnictw, natomiast w RDLP PoznaĔ, nad 10
rejonami hodowlanymi pieczĊ sprawuje
jeden pracownik RDLP.
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Istotnym zatem mankamentem wáaĞciwego funkcjonowania rejonu jest brak
w przepisach wykonawczych do ustawy
Prawo áowieckie konkretnego umocowania koordynatora rejonu hodowlanego.
W praktyce sprawĊ tą niektórzy dyrektorzy RDLP powierzyli i wskazali zadania
w stosownych zarządzeniach wewnĊtrznych. Czternastoletni okres istnienia
rejonów w peáni potwierdziá celowoĞü
i sens ich wprowadzenia. Natomiast brak
ich prawnego umocowania jest zasadniczo frustrująca i niezrozumiaáa, stwarza
w wielu przypadkach niechĊü do rozwiązania wielu problemów i prowadzi do
wielu nieprawidáowoĞci, takich jak:
y braku wáaĞciwej wiedzy o rzeczywistym stanie populacji, w tym przede
wszystkim liczebnoĞci, przyroĞcie,
strukturze páci i wieku;
y braku moĪliwoĞci bieĪącej korekty
rocznych planów pozyskania, gáównie
jeleniowatych, szczególnie pod koniec
okresu polowaĔ;
y wystĊpowanie „sztywnych” regulacji
prawnych krĊpujących dziaáania dzierĪawców i zarządców obwodów áowieckich w przypadku nie wykonania rocznego planu pozyskania jeleniowatych;
y brak czasu na solidne sporządzanie
rocznych planów áowieckich – wyniki
inwentaryzacji wiosennych i letnich
nie są uwzglĊdniane w caáoĞciowym
oglądzie stanu zwierzyny w rejonie
hodowlanym.
PowyĪsze negatywy i nieprawidáowoĞci są podstawowym powodem, Īe nadal
w wiĊkszoĞci kóá áowieckich i oĞrodkach hodowli zwierzyny planowanie
roczne pozyskania zwierzyny i realizacja odstrzaáu, podobnie jak przed 1997
rokiem, nadal odbywa siĊ na poziomie
obwodu áowieckiego.
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Kolejnym mankamentem są báĊdy
w ocenie liczebnoĞci i pozostaáych struktur populacji. Analiza funkcjonowania
wieloletnich áowieckich planów hodowlanych na lata 1997–2007 przeprowadzona w 78 nadleĞnictwach wykazaáa,
iĪ tylko w 4 jednostkach róĪnice pomiĊdzy zaáoĪeniami planów a rzeczywistą
liczebnoĞcią populacji zwierzyny grubej
nie przekraczaáy 20%. W pozostaáych
jednostkach rozbieĪnoĞci byáy znacznie
wiĊksze i siĊgaáy niekiedy nawet 350%.
NiewiarygodnoĞü tych ocen wynika
z wielu przyczyn wymagających osobnego oglądu i opracowania.
Obecnie, po trzech latach drugiego
okresu 10-letniego (2007–2017) stany
docelowe jeleniowatych zostaáy w wielu
przypadkach osiągniĊte, a nawet przekroczone. Dotyczy to wiĊkszoĞci obszaru
Pomorza oraz czĊĞci Wielkopolski. Problem ten ma miejsce szczególnie w rejonach o wyĪszym od przeciĊtnego zagĊszczeniu jeleni i danieli. W takich sytuacjach
naleĪy rozwaĪyü, czy ujawnione zaniĪenie
wyjĞciowego stanu liczebnego jeleni na
początku okresu musi skutkowaü wyáącznie redukcją, czy takĪe lub wyáącznie
korektą stanu docelowego. W powyĪszej
sytuacji rozstrzygającym elementem decyzyjnym powinien byü stan i perspektywa
trwaáoĞci Ğrodowiska (drzewostanów),
a nie báąd w szacowaniu liczebnoĞci.

POZYTYWNE ASPEKTY
FUNKCJONOWANIA REJONÓW
HODOWLANYCH
W wielu jednak przypadkach, dotychczasowe sposoby funkcjonowania rejonów
w poszczególnych RDLP dostarczają
wiele pozytywnych przykáadów trafnoĞci
koncepcji tych nowych jednostek organi-

zacji przestrzennej. Sama zmiana liczby
rejonów w wiĊkszoĞci RDLP Ğwiadczy
o ciągáym poszukiwaniu najlepszych
rozwiązaĔ. RównieĪ dziaáania niektórych
koordynatorów w wielu przypadkach
wyprzedzają zapóĨnienia legislacyjne.
Oto przykáady:
1. ObjĊcie granicami jednego rejonu
caáego zwartego i jednorodnego kompleksu leĞnego, który administracyjnie
zarządzany jest przez kilka RDLP.
Przykáadem jest VII rejon hodowlany
„Puszcza Notecka”, którego 7 nadleĞnictw naleĪy administracyjnie do
3 RDLP (Piáa, PoznaĔ i Szczecin).
2. Wáączenie do wspólnego gospodarowania populacją jeleni sąsiadującego
bezpoĞrednio z rejonem hodowlanym parku narodowego. IV rejon
hodowlany Czáopa wspóápracuje od
2 lat z DrawieĔskim Parkiem Narodowym. Dokonywana jest wspólna
ocena liczebnoĞci i jakoĞci populacji,
a w puli odstrzaáów uwzglĊdnia siĊ
jelenie migrujące z DPN na obwody
kóá áowieckich.
3. W normalny tryb funkcjonowania
rejonów wchodzą dziaáania planistyczne, tj. rozdziaá zwierzyny (jelenie) przeznaczonej do pozyskania
na nadleĞnictwa wchodzące w skáad
rejonu, a dopiero z tego szczebla na
poszczególne obwody áowieckie.
4. Pozostawianie pewnej niewielkiej puli
odstrzaáowej jako bezpiecznej rezerwy do rozdziaáu pod koniec sezonu
áowieckiego.
5. Prowadzenie wáaĞciwie rozumianej koordynacji na poziomie rejonu
hodowlanego.
6. Obowiązkowe organizowanie ocen
trofeów i wystaw w rejonie hodowlanym.
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PRZYKàAD MODELOWY
– IV REJON HODOWLANY CZàOPA
(RDLP PIàA)
IV Rejon hodowlany Czáopa (w okresie
1997–2007 funkcjonowaá jako III rejon)
jest jednym z siedmiu áowieckich rejonów
hodowlanych, dziaáających na terenie
RDLP w Pile. W skáad rejonu wchodzi
26 obwodów áowieckich leĪących
w 4 nadleĞnictwach: Czáopa, Tuczno,
KrzyĪ i Trzcianka. Powierzchnia caákowita rejonu wynosi 148 tys. ha, w tym
powierzchnia leĞna 82 tys. ha. Gatunkiem
wiodącym w rejonie jest jeleĔ, którego
liczebnoĞü szacowana jest na poziomie
okoáo 2000 osobników. Gospodarowanie
populacją jeleni prowadzone jest na podstawie rzeczywistych stanów liczebnych
i parametrów strukturalnych. W tym
celu przeprowadza siĊ wiosną w jednym
terminie na obszarze caáego rejonu inwentaryzacjĊ zwierząt, a w okresie letnim
prowadzi siĊ obserwacje pozwalające
okreĞliü struktury populacji, w tym przede
wszystkim strukturĊ páci i przyrost. Dokonuje siĊ równieĪ oceny rozmieszczenia
przestrzennego jeleni w rejonie. W wyniku prowadzonych obserwacji ocenia siĊ
strukturĊ wieku byków oraz okreĞla siĊ
takĪe udziaá form poroĪy. Na podstawie
powyĪszych danych oraz analizy odstrzaáów z poprzednich sezonów áowieckich,
z inicjatywy koordynatora rejonu na
wspólnym spotkaniu nadleĞniczych i áowczych kóá z caáego rejonu, dokonywana
jest ocena stanu populacji. Ustalony zostaje plan odstrzaáu dla rejonu, a nastĊpnie
dokonuje siĊ rozdziaáu puli odstrzaáu na
poszczególne nadleĞnictwa. Rozdziaáu
jeleni dokonuje siĊ wedáug grup páciowowiekowych, a jeleni byków – wedáug klas
wieku. Z kolei nadleĞnictwa dokonują

17

rozdziaáu przyznanej do odstrzaáu liczby
jeleni na poszczególne obwody áowieckie
wedáug podobnego schematu. Szczególną
uwagĊ zwraca siĊ na jakoĞü grupy byków
i dziaáania w celu postarzenia grupy
byków. Priorytetem jest jakoĞü wynikająca z obserwacji letnich oraz z corocznych
ocen poroĪy.
Konsekwentnie prowadzona gospodarka daáa juĪ widoczne efekty. W latach
2003–2010, na podstawie obserwacji letnich, udziaá I klasy wieku jeleni byków
zmalaá z 77% do 60%, II klasy wieku
wzrósá z 22% do 36%, a III klasy wieku
wzrósá z 1% do 4%. U byków zwiĊksza siĊ
udziaá wyĪszych form poroĪa. W tym okresie udziaá form powyĪej ósmaka w I klasie
wieku wzrósá z 26% do 36%, a w II klasie
udziaá form od dwunastaka i powyĪej
tej formy zwiĊkszyá siĊ z 24% do 38%.
W wyniku tych wspólnych dziaáaĔ
liczba pozyskanych byków w III klasie
wieku zwiĊkszyáa siĊ z 5 osobników
w sezonie 2003/2004 do 21 osobników
w sezonie 2010/2011, a ich udziaá w caákowitym pozyskaniu byków w ostatnim
sezonie wynosi juĪ 8%. Co drugi pozyskany byk w III klasie wieku posiadaá
medalowe trofeum.

WNIOSKI
1. Wskazanie zakresu zadaĔ koordynatorów rejonów hodowlanych z jednoczesnym umocowaniem ich w przepisach
wykonawczych do ustawy Prawo áowieckie jest pilną potrzebą praktyki
áowieckiej i podstawowym warunkiem
usprawniającym skuteczne i prawidáowe
funkcjonowanie rejonów hodowlanych.
2. BieĪący monitoring wszystkich parametrów populacji poszczególnych gatunków zwierzyny w przestrzeni rejonu
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hodowlanego i ich wpáywu na Ğrodowisko bytowania. To zadanie powinno
byü traktowane priorytetowo. BáĊdne
szacunki zagĊszczeĔ początkowych
mogą skutkowaü nieprawidáowym sposobem uĪytkowania populacji w caáym
okresie obowiązywania planów.
3. NiezbĊdną moĪe siĊ okazaü korekta
granic wielu rejonów hodowlanych,
szczególnie w przypadku dzielenia
puszcz lub kompleksów leĞnych leĪących w kilku odrĊbnych jednostkach
LP.
4. PostĊpująca fragmentacja siedlisk,
wynikająca z planowanego rozwoju
infrastruktury komunikacyjnej stanowi powaĪne zagroĪenie dla funkcjonującego obecnie systemu wielkopowierzchniowego gospodarowania
populacjami zwierzyny grubej.
5. Wspóádziaáanie sąsiadujących ze sobą
rejonów hodowlanych o podobnych
warunkach fizjograficznych powinno
prowadziü do peánej wspóápracy w zakresie oddziaáywania na „przenikające” siĊ populacje. Dotyczy to rejonów
usytuowanych w dwóch lub nawet
kilku RDLP, oraz rejonów graniczących z parkami narodowymi, i powinno stanowiü o zachowaniu prawidáowego funkcjonowania krajobrazów.
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Streszczenie: Rejony hodowlane – koncepcja
i praktyka po 10 latach. Omówiono koncepcjĊ
powstania i funkcjonowania w Polsce áowieckich
rejonów hodowlanych jako nowoczesnych jednostek terenowych, przestrzeni gospodarowania
populacjami przede wszystkim zwierzyny grubej.
Ideą funkcjonowania rejonów jest gospodarowanie zwierzyną w caáorocznym areale bytowania
populacji. W 1997 roku zaczĊáy obowiązywaü
Wieloletnie àowieckie Plany Hodowlane, których
zaáoĪeniem byáo perspektywiczne planowanie gospodarki áowieckiej w okresach 10-letnich. Obecnie funkcjonuje w kraju 147 rejonów hodowlanych.
DoĞwiadczenia zdobyte w okresie 1997–2007 oraz
stan obecny wskazują na wiele niedociągniĊü
w prawidáowym funkcjonowaniu rejonów. Podstawowym mankamentem jest brak rzetelnej wiedzy
o liczebnoĞci oraz struktury populacji. Ponadto
brak umocowania prawnego koordynatorów rejonów hodowlanych sprawia, Īe w wielu rejonach hodowlanych gospodarka áowiecka opiera siĊ przede
wszystkim na planowaniu uĪytkowania populacji
na poziomie obwodu áowieckiego, co w przypadku
populacji jeleni jest powaĪnym báĊdem.
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