Koleżanki i Koledzy,

W związku z wieloma zapytaniami przez Członków Koła Łowieckiego „Drop” o kolejność i
sposób postępowania w przypadku pozyskania dzika, Zarząd Koła przedstawia uproszczoną
instrukcję z podziałem na strefy ASF. Poniższa instrukcja dotyczy zarówno dzików
sanitarnych, jak i dzików z łowieckiego planu rocznego.

STREFA CZERWONA (Obwody 151 i 166)
1.
2.
3.
4.

Strzelamy dzika.
Po odnalezieniu dzika sprawdzamy współrzędne GPS w telefonie.
Ładujemy dzika do szczelnego pojemnika.
Dezynfekujemy wszelkie pozostałości pochodzenia zwierzęcego na miejscu odstrzału
(farba, itp.).
5. Wpisujemy dzika do odstrzału (tylko tylna strona).
6. Przewozimy dzika do chłodni w Lubiatowie.
7. Umieszczamy dzika w oznaczonym miejscu do patroszenia.
8. Bierzemy z biurka znaczniki (długi i krótki o tym samym numerze), probówkę lub
strzykawkę do pobierania farby, woreczek strunowy, woreczek na próbkę do badania
na włosień oraz worek na patrochy.
9. Mazakiem oznaczamy woreczek strunowy numerem znacznika.
10. Nakładamy długi znacznik na PRAWY tylny bieg dzika.
11. Nacinamy PRAWE ucho (wycinamy „trójkąt”) i kładziemy wycięty kawałek na dzika
12. Robimy zdjęcie narządów płciowych, zdjęcie znacznika oraz zdjęcie całego dzika z
naciętym uchem.
13. Patroszymy dzika (podczas patroszenia pobieramy próbkę farby i umieszczamy ją w
oznaczonym woreczku strunowym).
14. Patrochy oraz jednorazowe środki bioasekuracyjne (np. rękawiczki) umieszczamy w
worku na patrochy i zakładamy na worek krótki znacznik (jeśli go nie ma to
oznaczamy worek kartką z numerem znacznika).
15. Zamknięty worek z patrochami umieszczamy w chłodziarce na odpady z numerem
odpowiadającym numerowi chłodni w której umieścimy naszego dzika.
16. Pobieramy próbkę do badania na włosień (ozorek, mięśnie policzkowe, mięśnie
przepony, mięśnie przedramienia) i umieszczamy je w woreczku foliowym.
17. Woreczek strunowy z próbką farby umieszczamy w wiaderku znajdującym się w
chłodni oznaczonym numerem obwodu, w którym pozyskaliśmy naszego dzika.
18. Umieszczamy dzika w chłodni.
19. Pod dzikiem kładziemy pojemnik w którym będzie zbierać się ściekająca farba.
20. Wieszamy na dziku woreczek z próbką na włosień.
21. Sprzątamy miejsce patroszenia, myjemy wszelkie narzędzia oraz urządzenia i na
koniec wszystko dezynfekujemy.

22. Przystępujemy do wypełnienia dokumentacji wg wzoru znajdującego się na tablicy
nad biurkiem (dokument dochodzenia epizootycznego, rejestr pobranych prób,
wpisanie nr znacznika do naszego odstrzału, protokół zabrania zwierzyny na użytek
własny).
23. Robimy zdjęcia naszego odstrzału (obie strony).
24. Odstrzał zabieramy a wszystkie pozostałe dokumenty zostawiamy na biurku w
chłodni.
25. W książce wyjść w łowisko dokonujemy wpisu o pozyskaniu dzika (wpisujemy nr
znacznika, ilość pozyskanych sztuk, płeć oraz ilość strzałów).
26. Robimy zdjęcie uzupełnionej książki wyjść w łowisko.
27. Po przeprowadzonych badaniach na ASF i otwarciu chłodni odbieramy naszego
dzika.
28. Przekazujemy próbkę do badania na włosień lekarzowi weterynarii.
29. Drukujemy wynik z badania na włosień oraz pozostałe zdjęcia.
30. Wynik z badania na włosień oraz wszystkie wydrukowane zdjęcia przekazujemy
Koledze Mirosławowi Łukianowskiemu (ul. Kożuchowska 12A, 65-001 Zielona Góra
tel. 517 589 982).

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z Kolegą Marcinem
Wąsiewiczem tel. 600 989 910.

STREFA BIAŁA (Obwód 78 i część obwodu 56)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strzelamy dzika.
Po odnalezieniu dzika sprawdzamy współrzędne GPS w telefonie.
Ładujemy dzika do szczelnego pojemnika.
Na PRAWY tylny bieg zakładamy znacznik.
Nacinamy PRAWE ucho (wycinamy „trójkąt) i kładziemy wycięty kawałek na dzika
Robimy zdjęcie narządów płciowych, zdjęcie znacznika oraz zdjęcie całego dzika z
naciętym uchem.
7. Patroszymy dzika.
8. Pobieramy próbkę do badania na włosień (ozorek, mięśnie policzkowe, mięśnie
przepony, mięśnie przedramienia) i umieszczamy je w woreczku foliowym.
9. Zabezpieczamy patrochy (przechowujemy je do czasu otrzymania wyniku badań na
włosień).
10. Wpisujemy dzika do odstrzału (przednia i tylna strona).
11. Wypełniamy dokument dochodzenia epizootycznego.
12. W książce wyjść w łowisko dokonujemy wpisu o pozyskaniu dzika (wpisujemy nr
znacznika, ilość pozyskanych sztuk, płeć oraz ilość strzałów).
13. Robimy zdjęcia odstrzału oraz książki wyjść w łowisko.
14. Wypełniamy protokół zabrania zwierzyny na użytek własny lub odwozimy zwierzynę
do skupu (tylko dziki z łowieckiego planu rocznego).

15. Przekazujemy próbkę do badania na włosień lekarzowi weterynarii w przypadku
wzięcia dzika na użytek własny.
16. Drukujemy wynik z badania na włosień oraz wszystkie pozostałe zdjęcia.
17. Całą dokumentację wraz ze zdjęciami przekazujemy Koledze Leszkowi Pastuszkowi
(obwód 56 – ul. Konstytucji 3 Maja, 66-300 Międzyrzecz 55, tel. 609 099 288) lub
Darkowi Skowrońskiemu (obwód 78 – ul. Osiedle Krasickiego 20A, 69-100 Słubice,
tel. 517 954 972).

Ponadto Zarząd Koła przypomina, że w każdym obwodzie, za samice dzika
powyżej 30 kg Powiatowe Inspektoraty Weterynarii płacą 650 zł, oraz, że dziki
sanitarne i dziki z łowieckiego planu rocznego pozyskiwane w czerwonej strefie
ASF, są nieodpłatne (darmowe) dla myśliwego, który dokonał odstrzału.
Z up. Zarządu Patryk Zieliński

