Formularz inwentaryzacji zwierzyny
według stanu na dzień .……….……….. r.

1.

Obwód łowiecki nr ................

2.

Województwo .............................................................................., Powiat ...................................... ......................

3.

Nadleśnictwo (nazwa i adres siedziby) ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

4.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (nazwa i adres siedziby)............................................................................
.................................................................................................................................................................................

5.

Zarząd Okręgowy PZŁ (nazwa i adres siedziby) ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

6.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego (nazwa i adres)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

7.

Data przeprowadzenia inwentaryzacji ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………… .
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego)

………………………………………………………………………………………………………………. .
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego)

Podmioty uczestniczące w inwentaryzacji:
1.

Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

……………………………………………
( imię, nazwisko, podpis)

2.

Przedstawiciel właściwej Izby Rolniczej

……………………………………………
( imię, nazwisko, podpis)

str. 1

a)

zwierzyna gruba

L. p.

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gatunki zwierząt łownych

Szacowana liczebność zwierząt
na dzień ……………………….
w szt.

2

3

Łoś razem
a) byki
b) klępy
c) łoszaki
Jeleń szlachetny razem
a) byki
b) łanie
c) cielęta
Jeleń sika razem
a) byki
b) łanie
c)cielęta
Daniel razem
a) byki
b) łanie
c) cielęta
5.Sarna razem
a) kozły
b) kozy
c) koźlęta
6.Muflon razem
a) tryki
b) owce
c) jagnięta
7.Dzik razem

str. 2

b)

zwierzyna drobna

L. p.

Gatunki zwierząt łownych

Szacowana liczebność zwierząt
na dzień ………………………..
w szt.

2

3

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

c)

Lis
Jenot
Borsuk
Szakal złocisty
Kuna leśna
Kuna domowa
Norka amerykańska
Tchórz zwyczajny
Szop pracz
Piżmak
Zając szarak
Dziki królik
Jarząbek
Bażant
Kuropatwa

Dane dotyczące zwierząt zaliczonych do inwazyjnych gatunków obcych (IGO)
zagrażających UE lub Polsce.

Zwierzęta zaliczone do IGO

Liczba zwierząt zaliczonych do
IGO zaobserwowanych w
obwodzie łowieckim, w łowieckim
roku gospodarczym
poprzedzającym rok, na który
sporządzony jest rpł.

1

2

Burunduk

str. 3

Koati
Mangusta złocista
Mundżak
Nutria
Jenot
Piżmak
Szop pracz
Wiewiórczak rdzawobrzuchy
Wiewiórka czarna
Wiewiórka szara
Bizon
Bóbr kanadyjski
Jeleń aksis
Jeleń sika
Jeleń wirginijski
Maral
Wapiti
Gęsiówka egipska
Ibis czczony
Majna brunatna
Sterniczka jamajska
Wrona orientalna
Bernikla kanadyjska

d) Drapieżniki chronione lub inna zwierzyna chroniona

Gatunki zwierząt
1

Liczebność zwierząt [szt.]
Ostateczny wynik
wg. inwentaryzacji
inwentaryzacji
przeprowadzonej
uwzględniający inne metody
inwentaryzacyjne
w dniu ……………..
lub inne informacje
2

3

1. Wilk
2. Ryś
3. Niedźwiedź
4. Bóbr
……
……

str. 4

