POLOWANIA ZBIOROWE
ZBIÓR OGÓLNYCH ZASAD

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Pile

WSPÓLNOTA NA POLOWANIU
Polowanie zbiorowe nie tylko zwiększa
szanse sukcesu, ale jest okazją do wspólnego
przeżywania łowieckich emocji. Zorganizowane
tradycje łowieckie na ziemi pilskiej sięgają
epoki Wielkiego Księstwa Poznańskiego,
jednak największą sławę tutejsze łowiska
zyskały w okresie międzywojennym. Wówczas
wielokrotnie polowały tutaj elity z prezydentem
II Rzeczpospolitej Ignacym Mościckim na czele.
Naszym pragnieniem i obowiązkiem jest,
aby te tradycje i zwyczaje pielęgnować.

Lasy i pola naszego regionu są zasobne
w zwierzynę. Urozmaicony krajobraz zachęca,
by go eksplorować. Dobrze przygotowana
infrastruktura zwiększa szanse udanych łowów,
a nad sprawnym przebiegiem i bezpieczeństwem
polowań czuwa profesjonalna kadra.
Oddajemy w Państwa ręce zbiór zasad organizacji
polowań zbiorowych. Jest to wyraz naszej
dbałości o myśliwskie tradycje.
DARZ BÓR!
- leśnicy pilskiej dyrekcji Lasów Państwowych

ŚLUBOWANIE MYŚLIWSKIE
Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuję uroczyście:
- przestrzegać sumiennie praw łowieckich,
- postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,
- zachowywać tradycję polskiego łowiectwa,
- chronić przyrodę ojczystą,
- dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.
Przyjmujący ślubowanie
- Na chwałę polskiego łowiectwa bądź prawym myśliwym, niech Ci bór darzy!
Zebrani myśliwi
- Darz Bór!

PASOWANIE MYŚLIWSKIE
Zgodnie z wielowiekową tradycją pasuję Cię na rycerza Św. Huberta,
znakiem farby Cię znaczę. Bądź zawsze wierny kniei i dobrym obyczajom łowieckim,
przestrzegaj prawa łowieckiego. Darz Bór Ci życzę.
Myśliwy odpowiada
– Ku chwale polskiego łowiectwa!

ODPRAWA
rozpoczęcie polowania zbiorowego

naganka i obsługa

prowadzący
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sygnaliści

fot.: film Dzikie Smaki –TV Asta

myśliwi

Prowadzący:
APTECZKA, KRÓTKOFALÓWKI, SYGNAŁÓWKA,
SCHEMATY PĘDZEŃ, NAKRYCIE GŁOWY, BROŃ

Zabierz
na polowanie

Myśliwi:
JASKRAWE ELEMENTY UBIORU, POZWOLENIE NA BROŃ,
LEGITYMACJA PZŁ, NÓŻ, NAKRYCIE GŁOWY, BROŃ
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Sygnaliści:
JASKRAWE ELEMENTY UBIORU,
SYGNAŁÓWKA, NAKRYCIE GŁOWY
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ogólny schemat pędzenia

Naganka i obsługa:
KAMIZELKA ODBLASKOWA, APTECZKA, NÓŻ,
KOŁATKA, PIES, ZESTAW BIOASEKURACYJNY - ASF
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PROWADZĄCY

ODPRAWA:

• przed przeprowadzeniem właściwej odprawy
przeprowadź odprawę z naganką,
ustal „szefa naganki”, zwróć uwagę na istotne
kwestie dotyczące pracy naganiaczy
oraz podkładaczy psów,
• sporządź listę myśliwych, naganiaczy, psów
biorących udział w polowaniu
oraz osób towarzyszących,
• po sygnale „Zbiórka myśliwych” ustaw wszystkich
uczestników polowania według przyjętych zasad,
• po ustawieniu grany jest sygnał „Powitanie”
rozpoczynający odprawę,
• przywitaj gości, myśliwych, obsługę, psy, knieję,
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• przeprowadź ceremoniał ślubowania
myśliwskiego dla myśliwego, który pierwszy raz
uczestniczy w polowaniu zbiorowym,
• poinformuj o gatunkach i ilości zwierzyny
przewidzianej do pozyskania,
• bezwzględnie przypomnij o zasadach
bezpieczeństwa oraz poinformuj o miejscu
przetrzymywania apteczki,
• omów system porozumiewawczy oraz zasady
transportu (sygnały, radiotelefony, podwóz itp.),
• upewnij się o posiadaniu przez uczestników
niezbędnych dokumentów,
• przeprowadź losowanie kart stanowiskowych,
• sygnał „Apel na łowy” kończący odprawę.

fot.: archiwum RDLP w Pile

fot.: film Dzikie Smaki –TV Asta

PROWADZĄCY

W TRAKCIE POLOWANIA:

W PRZERWIE POLOWANIA:

POKOT:

• koordynuj pracę zespołów
uczestniczących w polowaniu,
• zadbaj o bezpieczeństwo
wszystkich uczestników
polowania,
• zadbaj o dobrą atmosferę,
• zerwany i umoczony farbą
„złom” podaj lewą ręką na
kapeluszu, kordelasie lub nożu
myśliwskim.

• sygnałem „Posiłek” zaproś
uczestników na posiłek,
• „rozlicz” wszystkie strzały
oddane przez myśliwych
w zakończonym pędzeniu,
• przeprowadź ceremoniał
pasowania myśliwskiego
(dla pierwszej sztuki
zwierzyny grubej) lub chrztu
myśliwskiego (dla pierwszej
sztuki zwierzyny drobnej).

• sygnał „Zbiórka myśliwych”,
• koniec polowania,
zaakcentowany sygnałem
„Koniec polowania”,
• złóż raport z przebiegu
polowania najstarszemu
lub najwyższemu funkcją
myśliwemu,
• podziękuj wszystkim
uczestnikom polowania
(myśliwi, obsługa, sygnaliści),
• odtrąbienie pokotu,
• ogłoszenie wyników
i udekorowanie króla polowania,
• sygnał „Darz Bór” na
zakończenie ceremonii pokotu.
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MYŚLIWI
POKOT:

• po sygnale „Zbiórka myśliwych”
ustaw się zgodnie z przyjętymi zasadami,
• sygnału „Powitanie”
wysłuchaj bez nakrycia głowy,
• przygotuj niezbędne dokumenty (legitymacja
członkowska PZŁ, pozwolenie na broń).

• po sygnale „Zbiórka myśliwych”
ustaw się zgodnie z przyjętymi zasadami,
• sygnał „Koniec polowania”,
• sygnałów pokotu dla każdego gatunku
zwierzyny wysłuchaj bez nakrycia głowy,
• jako król polowania wystąp przed szereg
myśliwych i podziękuj za udane polowanie,
• sygnału „Darz Bór”, kończącego ceremonię
pokotu, wysłuchaj bez nakrycia głowy.

W TRAKCIE POLOWANIA:

• korzystaj z uroków i bogactwa łowiska,
pamiętając o bezwzględnym przestrzeganiu
zasad bezpieczeństwa,
• dostosuj się do poleceń prowadzącego polowanie,
• nie opóźniaj tempa polowania,
• bądź życzliwy dla swoich towarzyszy łowów.

MYŚLIWI

ODPRAWA:
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fot.: film Dzikie Smaki –TV Asta

8
fot.: archiwum RDLP w Pile

SYGNALIŚCI
sygnały grane podczas polowania zbiorowego

ODPRAWA:

ŚLUBOWANIE MYŚLIWSKIE:

WRĘCZENIE ZŁOMU:

• „Zbiórka myśliwych”
• „Powitanie”
• „Apel na łowy”

• „Pasowanie myśliwskie”
• „Darz Bór”

• sygnał pokotu właściwy dla
gatunku lub grupy gatunków
pozyskanej zwierzyny

W TRAKCIE PĘDZENIA:

PRZERWA NA POSIŁEK:

• „Posiłek”
• „Apel na łowy”

• „Zbiórka myśliwych”
• „Pasowanie myśliwskie”
• sygnał pokotu właściwy dla
upolowanej zwierzyny
• „Darz Bór”

POKOT:

• „Zbiórka myśliwych”
• „Koniec polowania”
• sygnały pokotu właściwe dla
gatunku lub grupy gatunków
pozyskanej zwierzyny
• „Król polowania”
• „Darz Bór”

SYGNALIŚCI

• „Naganka naprzód”
• „Zakaz strzału w miot”
• „Rozładuj broń”

CHRZEST
/ PASOWANIE MYŚLIWSKIE:
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UWAGA: ASF
Zapoznaj się
z rozporządzeniem MRiRW
z 31 stycznia 2020 r.
o zasadach bioasekuracji
podczas polowań na dziki.

używaj odzieży ochronnej
jednorazowego użytku

dezynfekuj: buty, ręce,
narzędzia, ubiór, miejsce
patroszenia
patroszenie wykonuj
na folii lub na plandece

transportuj pozyskane
dziki oraz ich części
w szczelnych
pojemnikach
lub w workach
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NAGANKA I OBSŁUGA
W TRAKCIE PĘDZENIA:

POKOT:

• przed przyjazdem myśliwych
rozpal ognisko,
• upewnij się
czy apteczka znajduje się
w wyznaczonym miejscu,
• karawan wyłóż
gałązkami świerka,
• po sygnale „Zbiórka myśliwych”
ustaw się zgodnie z przyjętymi
zasadami,
• sygnału „Powitanie” wysłuchaj
bez nakrycia głowy,
• wysłuchaj zasad
bezpieczeństwa, transportu
i porozumiewania się,
• wysłuchaj i stosuj wszystkie
polecenia prowadzącego
polowanie.

• rozstawienie na linii naganki
powinno przebiegać w sposób
cichy i sprawny,
• rozpoczęcie pędzenia następuje
po sygnale „Naganka na przód”,
• nie załamuj linii naganki,
• pamiętaj, że pies jest
nieodzownym i równorzędnym
uczestnikiem polowania,
• na 150 m w polu lub 100 m
w lesie przed linią myśliwych
grany jest sygnał „Zakaz strzału
w miot”,
• po dojściu do końca miotu
oczekuj na sygnał „Rozładuj
broń” nie wychodząc na linię
myśliwych,
• zatroszcz się o pozyskaną
zwierzynę i dopilnuj, aby
się nie zmarnowała poprzez
zaparzenie, niewłaściwy
transport oraz nienależyte
składowanie.

• przed zbiórką rozpal cztery
ogniska w narożnikach
wyłożonego świerkiem pokotu,
• na prawym boku ułóż na
pokocie ubitą zwierzynę zgodnie
z łowiecką hierarchią,
• w pierwszym szeregu ułóż
jelenie, następnie daniele, dziki,
sarny, lisy i inne drapieżniki,
zające i „pióro”,
• lisy układa się z kitami
wyprostowanymi wzdłuż linii
grzbietu,
• podczas otrąbienia pokotu
oraz sygnału „Darz Bór”
ściągnij nakrycie głowy,
• zatroszcz się o pozyskaną
zwierzynę po ceremonii pokotu,
traktuj jej tusze z szacunkiem.

POKOT
STR.12
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NAGANKA
I OBSŁUGA

ODPRAWA:

POKOT
to tradycyjny zwyczaj zakończenia łowów, wyrażający
szacunek myśliwych dla upolowanej zwierzyny.
Upolowana zwierzyna na miejsce pokotu zwożona
lub znoszona jest z należnym poszanowaniem. Każdy
gatunek układany jest w odrębnym rzędzie – kolejno:

zwierzyna gruba:
ŁOSIE, JELENIE, DANIELE, MUFLONY, DZIKI, SARNY;

Prowadzący polowanie zarządza pokotem.
Sygnaliści stają po stronie grzbietowej zwierzyny
(prawej od prowadzącego polowanie).
Myśliwi na pokocie ustawiają się z bronią
naprzeciwko prowadzącego polowanie od
strony głów upolowanej zwierzyny zwróconych
w ich kierunku. Naganka staje po lewej stronie
prowadzącego polowanie prostopadle do szeregu
myśliwych (pozostając w kamizelkach ochronnych).

zwierzyna drobna poczynając od drapieżników:
BORSUKI, LISY, KUNY, TCHÓRZE, JENOTY, SZOPY
PRACZE, NORKI AMERYKAŃSKIE;

kolejne rzędy zajmują:
ZAJĄCE, DZIKIE KRÓLIKI;

Zwierzynę
układa się
na prawym boku.

Drapieżniki układa się
z wyprostowanymi
kitami w przedłużeniu
linii grzbietu.

Co dziesiątą sztukę
wysuwa się o pół
długości tuszy do
przodu.

Tradycja zakazuje
chodzenia pomiędzy
zwierzyną ułożoną
na pokocie.

następnie układane jest ptactwo:
JARZĄBKI, SŁONKI, BAŻANTY, KUROPATWY,
GRZYWACZE, DZIKIE GĘSI, DZIKIE KACZKI, ŁYSKI.
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POKOT
zakończenie polowania zbiorowego

sygnaliści

myśliwi

cztery ogniska

fot.: film Dzikie Smaki –TV Asta

prowadzący

naganka i obsługa
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TERENY ŁOWIECKIE
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Pile

Zwyżki

Obecność
żubra

Obszar
Natura 2000
Dolina Noteci
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Obecność
wilka

Fortyfikacje
Wału Pomorskiego

Obecność
łosia

fot.: Wojciech Misiukiewicz
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Zapraszamy na polowania w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny
prowadzonych przez Nadleśnictwa:

OKONEK

WAŁCZ

obwód łowiecki nr 2
powierzchnia: 12 200 ha
lesistość obwodu: 72,0 %
okonek@pila.lasy.gov.pl
tel. 67 266 91 01

obwód łowiecki nr 197
powierzchnia: 12 415 ha
lesistość obwodu: 78,7 %
walcz@pila.lasy.gov.pl
tel. 67 250 08 94

PODANIN

ZŁOTÓW

obwód łowiecki nr 51
powierzchnia: 25 450 ha
lesistość obwodu: 48,4 %
podanin@pila.lasy.gov.pl
tel. 67 282 98 97

obwód łowiecki nr 22
powierzchnia: 6 765 ha
lesistość obwodu: 54,3 %
zlotow@pila.lasy.gov.pl
tel. 67 263 34 71

SARBIA
obwód łowiecki nr 57
powierzchnia: 16 005 ha
lesistość obwodu: 76,7 %
sarbia@pila.lasy.gov.pl
tel. 67 255 12 20
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