Nadleśnictwo wypełnia wymogi ustawy Prawo Łowieckie w zakresie prawidłowej
gospodarki łowieckiej:


prowadzi wzorcowe zagospodarowanie łowisk oraz wdraża nowe osiągnięcia
łowieckie:
Poletka żerowe obsiane są różnymi gatunkami roślin, w tym: kukurydzą, owsem,
brachiną, rzepą pastewną, wysadzone topinamburem, stanowiąc doskonały żer na pniu
dla zwierzyny oraz zabezpieczając potrzebną ilość karmy. Przyczyniają się również do
ograniczenia szkód na gruntach rolnych. W terenach leśnych wysadzane są właściwie
zabezpieczone przed zgryzaniem drzewa owocowe, które w przyszłości wpłyną na
urozmaicenie bazy żerowej. Dla celów łowieckich zaadoptowano i dostosowano
również stare sady, w których zwierzyna chętnie żeruje. Urządzenia do dokarmiania
konstruowane są tak, by karma mogła być pobierana nie tylko przez zwierzynę płową,
ale również dziki. Duża liczba lizawek w obwodzie zabezpiecza dostarczenie soli
niezbędnej dla właściwego rozwoju osobniczego. Wybrane tereny pod liniami
energetycznymi, położonymi na gruntach leśnych, wykorzystywane są do celów
łowieckich z przeznaczeniem na uprawę roślin chętnie zjadanych przez
zwierzynę. Właściwie zagospodarowana sieć wodopojów powoduje, że zwierzyna nie
musi pokonywać znacznych odległości w celu dostępu do wody.



współpracuje z Instytutem Badawczym Leśnictwa w zakresie badań dotyczących
wpływu danieli pochodzących z hodowli zamkniętej w Nadleśnictwie Brzeziny na jakość
osobniczą i strukturę genetyczną populacji tego gatunku w miejscu wsiedlenia. Celem
pracy jest:
- Oszacowanie śmiertelności i dyspersji introdukowanych osobników w porównaniu do
zwierząt lokalnej populacji,
- Oszacowanie
introdukowanych i

sukcesu rozrodczego
lokalnych,

(przyrostu

naturalnego)

osobników

- Porównanie wykorzystania środowiska przez daniele pochodzące z introdukcji
i populacji lokalnej,
- Oszacowanie wpływu wsiedleń na charakterystykę genetyczną miejscowej populacji.


odtwarza populacje zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących oraz hoduje
rodzime gatunki łowne:
- Introdukcja daniela: Daniel został wprowadzony w latach 50 XX wieku, brak jest
dokładnej informacji, co do ilości introdukowanych sztuk. Od tego okresu nie
dokonywano nowych wsiedleń, a populacja tego gatunku wykazywała oznaki
uwsteczniania. Stąd też od 2005 r. prowadzony jest wspomniany wyżej
program. Informacja o introdukcji
- Reintrodukcja bażanta: W sezonach 2002/2003 oraz 2008/2009 przeprowadzono
reintrodukcję bażanta w celu zwiększenia liczebności i wzmocnienia miejscowej
populacji. Jesienią 2002 r. wypuszczono 200 szt. bażantów, wiosną 2003 r. dodatkowo
wypuszczono 300 sztuk, jesienią 2008 r. – 100 szt., a w 2012 roku - 200
ptaków. Informacja o introdukcji.
- Reintrodukcja kuropatwy: W sezonie 2005/2006 sprowadzono 100 szt., a w 2012
roku - 250 sztuk, w celu wzmocnienia żywotności istniejącej populacji oraz
zwiększenia jej liczebności. Informacja o introdukcji.
W latach 2013 - 2016 nadleśnictwo prowadzić będzie program ochrony powyższych
kuraków. Więcej o programie czytaj tutaj.

- Reintrodukcja zająca: W sezonach 2009/2010 i 2010/2011 wypuszczono łącznie 30
szt. w celu wzmocnienia puli genowej populacji. Informacja o reintrodukcji


hoduje zwierzęta łowne szczególnie pożyteczne w biocenozach leśnych poprzez
utrzymywanie populacji dzika na względnie stałym poziomie ograniczającym liczebność
szkodników pierwotnych, pędraków i gryzoni na terenach leśnych.



prowadzi szkolenia z zakresu łowiectwa:
Każdego roku na terenie Ośrodka Hodowli zwierzyny organizowane jest 1 polowanie
administracyjno – szkoleniowe, w którym uczestniczą pracownicy Lasów
Państwowych. Biorący udział w polowaniu mogą zapoznać się z wzorcową
organizacją polowania zbiorowego, połączonego z kultywowaniem tradycji i obyczajów
łowieckich. Na terenie OHZ, obok izby edukacyjnej znajduje się również punkt
dydaktyczny o tematyce łowieckiej.

Analizując OHZ pod kątem zwierzyny należy zauważyć jej stały stopniowy wzrost
liczebności.
W poprzednim dziesięcioleciu ilość danieli szacowano na 80 osobników. Obecnie populacja
daniela kształtuje się na poziomie 110 sztuk, w tym 40 byków. Stan liczebny sarny
w ostatnim dziesięcioleciu ustabilizował się na poziomie 272 sztuk, w tym 122 rogaczy.
W obwodzie obserwuje się wzrost liczebności dzika. Po intensywnym pojawie tego gatunku
na początku lat dziewięćdziesiątych gdzie odstrzał, np. w sezonie łowieckim 1991/1992
wyniósł 106 szt. i późniejszej stabilizacji liczebności na poziomie 35 - 40 szt. znowu nastąpił
wzrost jego populacji. W sezonie 2010/2011 odstrzelono 88 osobników. Obecnie jego
liczebność to 70 osobników. Wg wieloletniego planu łowieckiego na 2016 rok w łowisku
przewiduje się następujące stany zwierzyny:




daniel - 80 szt.
sarna - 275 szt.
dzik - 43 szt.

Planowane roczne pozyskanie zwierzyny na terenie OHZ w bieżącym sezonie:





daniel - 45 szt.
sarna - 65 szt.
dzik - 80 szt.
lis - 35 szt.

W obwodzie liczba urządzeń łowieckich utrzymuje się niemal na stałym poziomie. Obecnie
wykonuje się nowe urządzenia w miejsce urządzeń zniszczonych, zmieniając jedynie ich
lokalizację. Sytuuje się także ambony w miejscach szczególnego nasilania się szkód od
zwierzyny.
Na terenie OHZ nadleśnictwo organizuje polowania dewizowe dla myśliwych krajowych
i zagranicznych z możliwością zakwaterowania (4 dwuosobowe pokoje gościnne
w miejscowości Rodrysin o podwyższonym standardzie).
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