
REGULAMIN III POWIATOWYCH POLOWAŃ NA LISY - 2015 

Celem „Powiatowych Łowów na lisy” jest regulacja liczebności lisa w obwodach łowieckich na 

terenie powiatów: brzezińskiego, łódzkiego - wschodniego, łęczyckiego, pabianickiego                    

i zgierskiego w celu zwiększenia populacji i restytucji zająca szaraka, kuropatwy polnej, bażanta 

obrożnego oraz kaczki krzyżówki przez Koła Łowieckie mające obwody łowieckie w tych 

powiatach we współpracy ze Starostwami Powiatowymi. Głównym celem programu jest 

doprowadzenie do równowagi gatunkowej, zmierzającej do zwiększenia liczebności zajęcy, 

kuropatw, bażantów i dzikich kaczek. Prowadzone przez myśliwych zrzeszonych w Polskim 

Związku Łowieckim akcje zasiedlania obwodów łowieckich zającami, kuropatwami i bażantami 

odłowionymi ze środowiska naturalnego bądź uzyskanymi z hodowli są niweczone przez ich 

naturalnych wrogów, z których najważniejszym jest lis i jenot. Również ekspansja norki 

amerykańskiej spowodowała, że liczne zbiorniki wodnych w naszych łowiskach są pozbawione 

dzikich kaczek. Rezultatem dotychczasowych, dwuletnich wysiłków podczas Powiatowych Łowów 

na lisy jest zaobserwowany już niewielki wzrost liczby zajęcy oraz spadek liczby lisów. 

W Łowach uczestniczą zainteresowane koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie 

powiatów znajdujących się w obszarze działania Łódzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej,                 

tj: brzezińskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego.  

Termin III Powiatowych łowów na lisy ustala się na 13 – 15 luty 2015 roku (we wszystkich 

powiatach jednocześnie). Ma to zapobiec nieetycznym praktykom stosowanym tak przez niektórych 

myśliwych i niektóre Koła.  

Każde koło łowieckie (myśliwi oraz zaproszeni goście) poluje w wyżej wskazanym terminie na 

terenie dzierżawionych przez koło obwodów łowieckich na lisy oraz inne drapieżniki (jenoty, kuny, 

tchórze, norki amerykańskie, szopy pracze) w ramach rocznego planu łowieckiego.  

Dozwolone są metody polowań indywidualne oraz zbiorowe zgodne z regulaminem polowań. 

Łowy mogą odbywać się na terenie każdego powiatu od godz. 12:00 w dniu 13 lutego 2015 r.        

do godz. 13:00. w dniu15 lutego 2015 r.  

O godz. 15:00 w dniu 15 lutego 2015 r. planowane jest uroczyste zakończenie polowania oraz 

wspólny pokot i biesiada myśliwska.  

Tytuł „Powiatowego Lisiarza’2015” otrzyma myśliwy lub Koło Łowieckie, który(e) w określonym 

regulaminem czasie zdobędzie największą ilość lisów.  

W klasyfikacji indywidualnej przy równej ilości strzelonych lisów przez dwóch lub więcej 

myśliwych, o zwycięstwie decyduje większa ilość liszek, a w przypadku strzelenia jednakowej 

ilości liszek,  kolejnym kryterium oceny w klasyfikacji indywidualnej będzie godzina odstrzału 

pierwszej osobnika. 

W klasyfikacji drużynowej zwycięży Koło Łowieckie, które zdobędzie największą ilość lisów. Przy 

równej ilości strzelonych lisów przez więcej niż jedno Koło Łowieckie, o zwycięstwie decyduje 

większa ilość liszek, a w przypadku strzelenia jednakowej ilości liszek,  kolejnym kryterium oceny 

w klasyfikacji drużynowej będzie godzina odstrzału pierwszej osobnika. 

Odpowiedzialnymi za prowadzenie dokumentacji odstrzelonych lisów do klasyfikacji w kołach 

łowieckich są łowczowie lub wyznaczone przez nich osoby. 

Koła deklarujące swój udział w Powiatowych Łowach na lisy są zobowiązane do wpłaty 100 zł na 

wspólny powiatowy fundusz łowiecki z którego będą zakupione nagrody i upominki.  

Nagrodami w konkursie będą dyplomy, statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe. 

Dla zwycięskich Kół Łowieckich organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe będące elementami 

zagospodarowania łowisk.  

Dla zwycięzców indywidualnych przewidziane są dyplomy uznania oraz pamiątkowe statuetki (dla 

zdobywców pierwszych miejsc) i drobne upominki rzeczowe które zostaną przekazane przez 

darczyńców (SPONSORÓW ŁOWÓW). 

 

Pojawiające się pytania w kwestii organizacji łowów na lisy i uroczystego ich zakończenia w 

poszczególnych powiatach, proszę kierować telefonicznie do kolegów z Komisji Hodowlanej.  

 



ZAKOŃCZENIE POLOWAŃ W POWIATACH I UROCZYSTY POKOT 

 

1. Powiat ŁĘCZYCA 

Gospodarz uroczystości - Koło Łowieckie nr 31 „BAŻANT” w  ŚWINICACH WARCKICH.   

Miejsce uroczystości: Strażnica O S P w Świnicach Warckich, ul. Szkolna 4.  

Odpowiedzialny: Kol. Sławomir Włoszkiewicz – 606 719 209 

 

2. Powiat ŁÓDZKI - WSCHODNI 

Gospodarz uroczystości - Koło Łowieckie „TUR” w TUSZYNIE 

Miejsce uroczystości: Garbów, ul Garbówek nr 30 (gmina Tuszyn) 

Odpowiedzialny: Kol. Włodzimierz Ptasznik – 502 431 773 

 

3. Powiat PABIANICE 

Gospodarz uroczystości - Koło Łowieckie nr 19 „ORZEŁ” w LUTOMIERSKU  

Miejsce uroczystości: Wodzierady. Domek myśliwski Koła Łowieckiego nr 19 „ORZEŁ”  

Odpowiedzialny: Kol. Krzysztof Nowak – 604 791 385 

 

4. Powiat: ZGIERZ 

Gospodarz uroczystości - Koło Łowieckie nr 12 „ORZEŁ”  

Miejsce uroczystości: osada leśna KALINÓW (gmina Stryków) w pow. zgierskim  

Odpowiedzialny: Kol. Tadeusz Smejda – 607 677 707 

 

5. Powiat: BRZEZINY 

Gospodarz uroczystości - Koło Łowieckie nr 12 „ORZEŁ”  

Miejsce uroczystości: osada leśna KALINÓW (gmina Stryków) w pow. zgierskim 

Odpowiedzialny: Kol. Robert Puławski – 500 007 883 

 

Komisja Hodowlana 

 

 

 


