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] Je eń sż ach

Rodza]

odstrZa]u
Poroże

odstrza] prawidłowy o' odstrzai niepraWidłoWy ..1,

op s form poroza

se ekcy]ny _ do
85% 09ólnej iczby

bykóW
zap anowanych do

odstrzału

,|
szprcaki o średniej długoŚci

tyk do 30 cm
szpicaki o długości tyk powyże
30 cm, rozwidlone, koronne

2
ósmaki nieregularne i poniżei

tei lormy formy Wyższe

3_4 Wsżystk e byki niekoronne iorrr]y Wyzsże

5 istarsze
Wsżystkie formy niekoronne i

jednoslronnie koronne formy Wyzsze

150/ó ogólnej liczby
bykóW

zaplanowanych do
odstrzału ,,

10 i starsże beż Wżgled! na fornrę poroża

za odnogę prżyjmuje się odrost o
długości powyżej:
- 2 cm w pieNszym porożu,
- 5 cm w drugim porożu i

slarszych.



2 Dan e

odstrzału
odstlza] prawidłowy "o odStlzał n epfaw dłowy x

opis form poroźa

85% ogo]ne]
czby bykóW

żaplanoWanych
do odstrzału

1 iormy WyżsZe

2

łszystkie szydlaże oraŻ
yzkarz e o średniej długośc
:yk do 40 cm

formy Wyzsże

3 i Slarsże

łszystkie formy poniżej

opalacza, lopalacze o długośc]

opat do 1/3 długości poloża oraz
opatacze o zalokach
"ozcinających płaszcżyznę łopaly
:o najmniej do połowy jej

lłUgości

iormy Wyżsże

]owny - m n,

15% ogó nej

czby bykóW

do odstrzalu

7

starsze bez V/zg ęd! na formę poroża
brak

3, Sama

Rodzaj
odstrża]u

odstrżał praw dłowy ,,o odstża] n epraw dłowy x"

opis folm poroża

se ekcyjny do
70% ogó ne]

l czby kozłóW
żap anow€nych
do odstrzał!

1

gUżikarze , sżp caki olaz
W d]aki

2 i starsze
do n eregLJlarnego
sżóstaka Włączn]e

formy Wyżsże

łowny -T- min,
30% ogólne]
liczby kozłóW,
zaplanowanych
do odstrzału

bez WżględU na formę poroża brak

za odn09ę przyjmuje się odrost o długości:
. powyŻej 2 cm W pieMszym poroŹu,
- powy7ej 3 crr W drugi,n polożU i slalszycl'
*/ po zmianach Wynikających z uchwały nr 50 Naczelnej Rady Łowieckiejz dn]a
24-07.2018r,,W sprawie zmiany uchwaly NRŁ nr 1412015


