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ROZDZIA£ VIII

WP£YW REJONU I OKRESU POZYSKANIA NA MASÊ

TUSZY JELENIA SZLACHETNEGO (CERVUS ELAPHUS L.)

NA PRZYK£ADZIE OKRÊGOWYCH ZARZ¥DÓW POLSKIEGO 

ZWI¥ZKU £OWIECKIEGO W SZCZECINIE I OLSZTYNIE

WSTÊP

Spadek jakoœci osobniczej populacji jelenia szlachetnego wywo³a³ burzliw¹ 

dyskusjê na temat potrzeby zmiany w zasadach selekcyjnego odstrza³u                           

i spowodowa³ lawinê propozycji jakimi metodami mo¿na przywróciæ populacjê do 

normy (Bobek i inni 1992). W Polsce stosuje siê prawie wy³¹czanie selekcjê 

osobników mêskich, czyli po³owy puli genowej. Druga po³owa jest traktowana 

zawsze po macoszemu, bo przecie¿ sprawy nie za³atwi zapis, ¿e strzelamy ³anie 

odbite i cherlawe, nie ucz¹c, co to znaczy. Chronimy licówki jako ten najcenniejszy 

genotyp, pozwalaj¹c na strzelanie do jeleni w pêdzeniach, konia z rzêdem temu co 

zapewni, ¿e z chmary ruszonej przez nagankê pierwsza idzie licówka. Dlatego 

nale¿y zwróciæ uwagê na selekcjê samic, ucz¹c jej przysz³ych selekcjonerów,           

i nie tylko bo przecie¿ nie tylko oni na nie poluj¹ (Szerszeniewski 2007).

Kolejnym bardzo wa¿nym zagadnieniem jest wp³yw na populacjê czynników 

œrodowiskowych. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e korzystniejsze warunki ekologiczne 

bytowania poszczególnych populacji bêd¹ wp³ywa³y na kondycjê osobników 

wchodz¹cych w jej sk³ad. Dlatego te¿ bardzo istotnym zagadnieniem jest analiza 

regionalnych morfologicznych cech bytowania jeleni w ró¿nych rejonach Polski.

Wspó³czeœnie uwa¿a siê, ¿e na cechy danego osobnika wp³yw matki jest 

wiêkszy ni¿ wp³yw ojca. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e selekcja prowadzona wy³¹cznie             

w odniesieniu do samców nie przyniesie praktycznie ¿adnego skutku, poniewa¿ 

genotyp matki, dominuj¹cy w okreœlonych „loci” genowych, mo¿e przykrywaæ 



fenotypowe efekty genotypu ojca. Fenotypowy efekt odziedziczalnoœci po matce 

mo¿e byæ zatem wiêkszy ni¿ po ojcu, szczególnie w zakresie formy poro¿a, co jest 

istotne dlatego, ¿e masa poro¿a – poza t¹ czêœci¹, która wynika z jego formy 

(dziesi¹tak z istoty bêdzie mia³ wiêksza masê ni¿ szpicak lub szydlarz) – jest 

kszta³towana przez warunki pokarmowe, w jakich ¿yje samiec w okresie 

poprzedzaj¹cym budowê oraz w okresie budowy poro¿a (Jezierski 2008).

Korzystny wp³yw na populacje jelenia wywieraæ mo¿e dostosowanie 

kryteriów selekcji do konkretnych rejonów hodowlanych. Jednym z takich kroków 

by³aby zamiana klas wiekowych byków, tak aby spe³nia³a ona potrzeby danej 

populacji. Depczyki i inni (1997) proponuj¹ dla populacji jelenia bytuj¹cego na 

obszarze Pomorza Zachodniego wyró¿nienie w planowanej do pozyskania liczbie 

byków klasy Ia., tj. szpicaków. Ustalenie poziomu odstrza³u dla tej grupy                  

w wysokoœci 40 %. Odstrza³ byków 3- 5- letnich  (klasa Ib.) w wysokoœci 30 %           

a w II. i III. klasie wieku w wysokoœci 30 % ³¹cznego planu odstrza³u.

Zalewski i Szczepañski (2004) stawiaj¹ jeszcze dalej id¹ce propozycje 

polegaj¹ce na wyodrêbnieniu w populacji jelenia mazurskiego szeœciu grup 

wiekowych, w których zalecane by³oby prowadzenie selekcji (brakowania)                

w ramach odstrza³ów: I grupa- drugi rok ¿ycia, II grupa- trzeci rok ¿ycia, III grupa- 

czwarty- pi¹ty rok ¿ycia, IV grupa- szósty- ósmy rok ¿ycia, V grupa dziewi¹ty – 

dziesi¹ty rok ¿ycia, VI grupa- jedenasty rok ¿ycia i starsze (Zalewski, Szczepañski 

2004).

Zagadnienia poruszane w niniejszym opracowaniu nie stanowi¹ co prawda 

bezpoœredniego odniesienia do zasad selekcji stosowanych w kraju jednak 

poœrednio poprzez porównanie dwóch OZ PZ£ pozwalaj¹ na ocenê ró¿nic miêdzy 

populacjami wskazuj¹cych na koniecznoœæ regionalnego podejœcia do selekcji 

osobniczej.

CEL I ZAKRES BADAÑ

Podstawowym celem badawczym pracy by³a analiza wp³ywu rejonu oraz 

okresu pozyskania osobników mêskich gatunku Jeleñ szlachetny (Cervus elaphus 

L.) na masê ich tusz.  Osi¹gniêcie zamierzonego celu oparto o szczegó³owe analizy 

porównawcze dwóch rejonów wystêpowania jeleni. W celu realizacji 

podstawowych problemów pracy sformu³owano nastêpuj¹ce pytania badawcze:

1. Jak kszta³towa³o siê pozyskanie  jeleni byków na terenie poszczególnych OZ

    PZ£?

2. Jaka by³a wiekowa struktura pozyskania?
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3. W jaki sposób kszta³towa³a siê œrednia masa pozyskanych tusz byków jelenia

    w poszczególnych miesi¹cach i rejonach?

Zakres badañ obejmowa³ dwa sezony ³owieckie sezon 2006/2007 i 2007/2008.

METODYKA BADAÑ

Podstawowy materia³ Ÿród³owy stanowi³y dane uzyskane z Zarz¹dów 

Okrêgowych Polskiego Zwi¹zku £owieckiego w Olsztynie i Szczecinie.

Analizy oparto na informacjach pochodz¹cych z wyceny prawid³owoœci 

odstrza³ów oraz jakoœci trofeów byków jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) 

wykonywanej przez komisjê oceny prawid³owoœci odstrza³ów  na terenie w. wym. 

ZO PZ£ podczas sezonów ³owieckich 2006/2007 i 2007/2008. Dane wykorzystane 

w pracy zawarte by³y w arkuszu oceny prawid³owoœci odstrza³u jeleni byków.              

Z analiz wyeliminowano informacjê na temat osobników,  których tusze uleg³y 

rozk³adowi lub znajdowa³y siê w fazie rozk³adu. W zwi¹zku  z brakiem 

wyczerpuj¹cych danych w pracy nie ujêto równie¿ informacji na temat byków 

pozyskanych przez myœliwych dewizowych, a tak¿e jeleni pochodz¹cych z terenów 

OHZ-ów. 

W celu realizacji podstawowych problemów badawczych posegregowano          

i  skatalogowano dane dotycz¹ce daty odstrza³u (miesi¹c) poszczególnych 

osobników, masy ich tuszy (kg) oraz wiek  (lata).

W oparciu o zgromadzone materia³y Ÿród³owe wykonano iloœciow¹ analizê 

wzglêdnego udzia³u pozyskania byków Jelenia szlachetnego (Cereus elaphus L.)         

w trójstopniowej skali wiekowej. Przyjêto i sklasyfikowano poszczególne osobniki 

do odpowiedniej grupy wiekowej zgodnie ze stosowanymi w Polsce zasadami 

selekcji osobniczej. Wzglêdny udzia³ pozyskania poszczególnych klas wieku              

w ca³kowitym pozyskaniu okreœlono z nastêpuj¹cej formu³y:

gdzie:

UP- udzia³ poszczególnych klas wieku w ca³kowitym pozyskaniu

P – liczba osobników pozyskanych w I, II lub III klasie wiekukI,II,III 

P - pozyskanie

Szczegó³owej analizie poddano masê tuszy pozyskiwanych osobników               

w poszczególnych klasach wieku. Przeciêtna masê tuszy okreœlono na podstawie 

œredniej arytmetycznej masy tusz pozyskiwanych osobników w ró¿nym wieku.
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WYNIKI BADAÑ

Podczas prowadzenia badañ poddano analizie 2016  informacji dotycz¹cych 

masy tuszy byków jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) pozyskanych                    

w sezonach ³owieckich 2006/2007 i 2007/2008. Z terenu ZO PZ£  Olsztyn 

pochodzi³o 1033 informacje, a  z terenu ZO PZ£  Szczecin 983.

W oparciu o wykonane analizy stwierdzono, ¿e w sezonach 2006/2007                    

i 2007/2008 w obu okrêgach najwiêkszy udzia³ procentowy pozyskanych jeleni 

stanowi³y byki w I klasie wieku. W ZO PZ£ Szczecin w sezonie 2006/2007 

pozyskanie tej grupy wiekowej stanowi³o 73,42 %, natomiast w sezonie 2007/2008- 

78,54 % (ryc.1).  Mniejszy procent pozyskanych byków w I klasie wieku 

odnotowano w ZO PZ£ Olsztyn, w sezonie 2006/2007 wynosi³ on 54,25 %,                    

w  sezonie 2007/2008 – 56,25 % (ryc.1). Porównuj¹c poszczególne sezony 

³owieckie stwierdzono, i¿ pozyskanie osobników w pierwszej klasie wieku 

zwiêkszy³o siê kosztem  pozyskania osobników starszych (o 2  punkty procentowe 

w ZO PZ£ w Olsztynie i ponad 5% na terenie ³owisk ZO PZ£ w Szczecinie).

Odmienn¹ sytuacjê odnotowano w II klasie wieku, gdzie procentowy udzia³ 

pozyskanych byków by³ w obu okrêgach wiêkszy w sezonie 2006/2007. W Okrêgu 

szczeciñskim ró¿nica ta wynios³a ponad 5 %, natomiast  w Okrêgu olsztyñskim 

zaledwie 0,45 % (ryc.1). Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e wzrost pozyskania 

osobników w I klasie wieku w szczeciñskim  rejonie zosta³ w ca³oœci pokryty 

spadkiem pozyskania w II klasie wieku natomiast w rejonie olsztyñskim proces ten 

odbywa³ siê g³ównie za spraw¹ ograniczenia pozyskania osobników najstarszych.

Najmniejszy udzia³ procentowy pozyskanych jeleni stanowi¹ byki w III klasie 

wieku. W ZO PZ£ Szczecin w sezonie 2006/2007 strzelono 4 byki, co stanowi³o 

0,82 %, natomiast w sezonie 2007/2008 – 5 byków (1,01%). Znacznie wiêkszy 

procent byków strzelonych w III klasie wieku odnotowano w ZO PZ£ Olsztyn, 

odpowiednio w sezonie 2006/2007- 4,88% (16 byków),w sezonie 2007/2008- 

3,33% (27 byków).

W oparciu o wykonane analizy mo¿na stwierdziæ, i¿ w okrêgu szczeciñskim 

pozyskiwano gùównie byki w I klasie wieku, co  stanowi aý ¾ ùàcznej liczby 

pozyskanych jeleni. W okrêgu olsztyñskim pozyskanie byków strzelonych                 

w I klasie wieku stanowi³o nieco ponad po³owê ³¹cznej liczby strzelonych jeleni 

(ryc.1).

Porównuj¹c dane z dwóch rozpatrywanych okrêgów stwierdzono, ¿e osobniki 

o wiêkszej masie cia³a pozyskano na terenie ³owisk OZ PZ£ w Olsztynie. Byki 

pozyskiwane na terenie tego okrêgu posiada³y œrednio o 15% wiêksz¹ masê od 

byków pozyskanych w okrêgu szczeciñskim. 
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Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e masa tuszy jelenia zwi¹zana jest w du¿ej mierze        

z obszarem wystêpowania. W ujêciu globalnym mo¿na stwierdziæ, ¿e najmniejsze 

Jelenie szlachetne (Cervus elaphus L.) wystêpuj¹ na terenie Szkocji i Pó³nocnej 

Afryki. Cielêta mêskie wa¿¹ tam 24 kg, a ¿eñskie 26 kg (Mithell i inni 1977). 

Najwiêksze z kolei jelenie wystêpuj¹ na Ba³kanach (Bajcev1967).

Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, ¿e w badanym okresie 

przeciêtna masa tusz jelenia szlachetnego zmienia³a siê. Najwy¿sz¹ masê 

odnotowano przed okresem rykowiska (ok. 140 kg- sierpieñ PZ£ Olsztyn)                

i  w trakcie jego trwania (wrzesieñ  ok. 119 kg -PZ£ Olsztyn).  Nastêpnie stopniowo 

masa pozyskiwanych osobników zmniejsza³a siê. Najwy¿szy spadek masy tuszy 

odnotowano w obu okrêgach miêdzy wrzeœniem a paŸdziernikiem i wynosi³ on 

15kg.- olsztyñski, 14kg.- szczeciñski. Byki osi¹gnê³y najni¿sz¹  masê tuszy w PZ£ 

Szczecin w miesi¹cu listopadzie, natomiast w PZ£ Olsztyn- w  styczniu .

Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ spadek masy cia³a, mimo nierównomiernego 

przebiegu, utrzymywa³ siê do koñca okresu polowañ na jelenie byki, choæ œrednia 

masa pozyskanych osobników  na terenie OZ PZ£ w Szczecinie wzros³a miêdzy 

grudniem  a styczniem o ok. 3 kg, a na terenie OZ PZ£ w Olsztynie miêdzy 

styczniem i lutym o ok. 0,5kg. W syntetycznym ujêciu nie wp³ywa³o to jednak na 

spadkowy trend zmiany masy tusz pozyskanych osobników (ryc. 2).

W oparciu o wykonane badania wykazano, ¿e w miesi¹cu wrzeœniu pozyskano 

ponad po³owê, czyli 54,35% ca³kowitej pozyskanej masy tuszy byków w sezonach 

³owieckich 2006/2007 i 2007/2008 w obu okrêgach.

Ryc. 1. Wzglêdny udzia³ w ca³kowitym pozyskaniu poszczególnych klas wieku byków

Jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.)  pozyskanych na terenie ZO PZ£ Szczecin

i Olsztyn w sezonach 2006/2007 i 2007/2008.

�ród³o: Badania w³asne.
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Wp³yw na tak du¿e pozyskanie byków w tym okresie ma niew¹tpliwie 

rykowisko, w czasie którego byki zdradzaj¹ swoj¹ obecnoœæ oraz intensywnie 

przemieszczaj¹ siê. Podczas trwania rykowiska myœliwy ma czas na ocenê 

selekcyjn¹ i oddanie skutecznego strza³u. Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt,           

i¿ w tym czasie znacznie ³atwiej spotkaæ dorodne okazy. 

Wzglêdny udzia³ pozyskanej  tuszy w ca³kowitym pozyskaniu by³ najni¿szy          

w grudniu i wynosi³ 4,44% 1 (ryc. 3).

�ród³o: Badania w³asne.

Ryc. 2. Œrednia masa (kg) tusz pozyskanych osobników mêskich gatunku Jeleñ szlachetny 

(Cervus elaphus L.)  pozyskanych na terenie  ZO PZ£ Olsztyn i ZO PZ£ Szczecin                    

w sezonach 2006/2007 i 2007/2008.

Ryc. 3. Procentowy udzia³ pozyskanej ³¹cznie  masy tuszy gatunku Jeleñ szlachetny 

(Cervus elaphus L.) w ZO PZ£ Szczecin i Olsztyn w sezonach 2006/2007 i 2007/2008 

�ród³o: Badania w³asne.
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�ród³o: Badania w³asne.

Pozyskanie masy tuszy stopniowo wzrasta³o w miesi¹cach styczniu i lutym 

odpowiednio o 2,03% i 2,43% w stosunku do grudnia.

Porównuj¹c na podstawie przeprowadzonych analiz œredni¹ masê tuszy jeleni 

pozyskanych w Okrêgach szczeciñskim i olsztyñskim w trzech klasach wieku, 

nale¿y stwierdziæ, i¿ najmniejsz¹ œredni¹ masê tuszy mia³y byki w I klasie wieku,           

a najwiêksz¹ w III klasie (ryc.4). Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wyraŸnie widoczna 

jest ró¿nica w œredniej masie tuszy miêdzy bykami strzelonymi w ZO PZ£ Szczecin 

i ZO PZ£ Olsztyn. W ka¿dej klasie wieku znacznie wiêksz¹ tusz¹ charakteryzuj¹ siê 

byki pozyskane w okrêgu olsztyñskim. Ró¿nice te wynosi³y odpowiednio:                 

w I klasie wieku-10,52kg, II klasie wieku- 16,85kg, III klasie wieku – 28,22kg. 

Wynika z tego, ¿e dysproporcja w poszczególnych klasach wieku miêdzy 

rozpatrywanymi okrêgami zwiêksza³a siê wraz z wiekiem pozyskiwanych 

osobników.

Przeciêtna masa  tuszy osobników mêskich pozyskanych w okrêgu 

olsztyñskim w II klasie wieku by³a nawet wiêksza o 20,16 kg od masy tuszy byków 

pozyskanych w III klasie wieku w okrêgu szczeciñskim (ryc.4).

Ryc. 4. Œrednie masy tuszy pozyskanych osobników gatunku Jeleñ szlachetny (Cervus 
elaphus L.) w ³owiskach ZO PZ£ Olsztyn i ZO PZ£ Szczecin w sezonach 2006/2007
i 2007/2008.
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PODSUMOWANIE

W oparciu o zgromadzone informacje Ÿród³owe i wykonane badania 

stwierdzono, ¿e w rozpatrywanym okresie w obu OZ PZ£ pozyskiwano jelenie we 

wszystkich klasach wieku. Najwiêksze pozyskanie odnotowano w I klasie wieku 

które w zale¿noœci od sezonu i rejonu pozyskania waha³o siê w granicach 54% do 

blisko 79% wszystkich pozyskanych osobników. W œwietle najnowszych 

przepisów (Uchwa³a PZ£ nr 63/2009), w których plan odstrza³u musi wynikaæ              

z rzeczywistego stanu populacji i nie mo¿e byæ prostym prze³o¿eniem wskaŸników 

modelowych, wydaje siê, ¿e wzmo¿one pozyskanie byków najm³odszych                   

w analizowanych OZ PZ£ by³o b³êdne. W populacjach o zachwianej strukturze 

wiekowej, w grupie jeleni - byków i przewadze osobników w I klasie wieku, a tak¹ 

sytuacjê obserwujemy w wiêkszoœci ³owisk w Polsce, nale¿y podj¹æ zdecydowane 

kroki prowadz¹ce do zmiany tej sytuacji.

Winno to nast¹piæ poprzez ochronê byków prawid³owo rozwijaj¹cych siê w II 

klasie wieku oraz ograniczenie nadmiernego odstrza³u w klasie I. Odstrza³ w I klasie 

wieku nie mo¿e w ¿adnym przypadku przekraczaæ 50% stanu jeleni - byków 

przeznaczonych do odstrza³u w danym sezonie, a tym samym niedopuszczalnym 

jest, aby jelenie - byki by³y zamiennie odstrzeliwane w innych ni¿ zaplanowane 

klasach wiekowych. Autorzy stoj¹ na stanowisku, i¿ jeœli jest to mo¿liwe nale¿y 

realizowaæ odstrza³ jeleni byków w pierwszej klasie wieku na poziomie dolnej 

dopuszczalnej granicy ok. 30%, natomiast odstrza³ byków w  II klasie wieku 

realizowaæ z dominuj¹cym udzia³em osobników w przedziale 8-10 lat (7-9 poro¿a). 

Postarzanie populacji jelenia szlachetnego w Polsce ma zarówno charakter 

ekologiczny jak i ekonomiczny. Z wykonanych badañ wynika, ¿e wraz z wiekiem 

zwiêksza siê masa pozyskiwanych osobników. Ma to wymierny efekt ekonomiczny 

zwi¹zany z przychodami ze  sprzeda¿y tusz pozyskanych osobników.

Nasilenie pozyskania w okresie rykowiska (wrzesieñ ponad 54%) nale¿y 

oceniæ jako prawid³ow¹ praktykê stosowan¹ w Polsce. Oczywistymi s¹ tu aspekty 

ekologiczne zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ wykonania lepszej oceny osobników 

dominuj¹cych. Poza tym niema³¹ rolê w realizacji gospodarki ³owieckiej odgrywaj¹ 

przychody ze sprzeda¿y tuszy. Z wykonanych badañ wynika, i¿ masa tuszy 

pozyskanych osobników jest najwiêksza na pocz¹tku sezonu ³owieckiego, dlatego 

te¿ przychody do kas kó³  z tytu³u sprzedanych tusz s¹ najwiêksze. Przyk³adowo 

przy hipotetycznej cenie 5z³/kg jeleniny za przeciêtnej masy osobnika ok. 140 kg 

pozyskanego we wrzeœniu ko³a ³owieckie i OHZ otrzymaj¹ 700 z³, natomiast 

osobnik pozyskany na koñcu sezonu ³owieckiego którego przeciêtna masa wynosi 

ok. 114 kg przyniesie dochód w wysokoœci 570 z³. Z ³atwoœci¹ mo¿na policzyæ,         
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¿e pozyskanie byka ³ojnego we wrzeœniu przyniesie dodatkowy przychód               

w wysokoœci 130 z³. Relacje te zwiêksz¹ siê jeszcze wraz ze wzrostem ceny. 

Przyk³adowo przy cenie 7z³/kg ró¿nica ta bêdzie wynosi³a ju¿ 182 z³.
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