
 

KOLEJNOŚĆ   CZYNNOŚCI   DO   WYKONANIA   PO   POZYSKANIU   DZIKA  
W   „STREFIE    ŻÓŁTEJ”   

 
 

1. Fakt   pozyskania   dzika   odnotowujemy   w   Upoważnieniu   do   wykonywania   polowania   indywidualnego,  
przed   podjęciem   czynności   transportowych     na   osadę   myśliwską   Koła.  

 

2. Fakt   pozyskania   dzika   wpisujemy   do   właściwej   ze   względu   na   miejsce   pozyskania   „Książki   ewidencji  
pobytu   myśliwych   na   polowaniu   indywidualnym”   (dodatkowo   określamy   rodzaj   odstrzału    planowy    lub  
sanitarny    oraz   płeć    samiec    lub    samica ).  

 

3. Na   prawym   stawie   skokowym   dzika   zakładamy,   zgodnie   z   kolejnością   numeracji   właściwy   znacznik.   
 

4. Tuszę   dzika   patroszymy   na   folii   w   gumowych   rękawiczkach   oraz   ochraniaczach   na   buty   w   miejscu    specjalnie  
do   tego   przeznaczonym    na   osadzie   myśliwskiej   obok   chłodni    w   trakcie   patroszenia   pobieramy     do  
specjalnego   pojemnika   krew   do   badania   na   wirusa   ASF    zgodnie   z   zasadami   higieny   i   bioasekuracji   oraz  
pobieramy   próbkę   do   badania   na   obecność   włośni    do   specjalnej   torebki   „strunowej”   do   której   dołączamy  
wypełnioną   „papierową   metryczkę”,   a   następnie   tuszę   ważymy.  

 

5. Próbkę     do   badania   dzika   na   obecność   włośni     opisujemy   numerem   znacznika   i   dostarczamy   do   badania  
uprawnionemu   lekarzowi   weterynarii   (w   zależności   od   miejsca   pozyskania   dzika),   a   po   uzyskaniu   wyniku  
badania   przesyłamy   informację   do   łowczego   Koła.  

 

6. Tuszę   dzika   wieszamy   w   chłodni   przeznaczonej   dla   „ strefy   żółtej”    gwizdem   w   dół   obok   tuszy   wieszamy  
„narogi”   zabezpieczone   w   worku   foliowym   z   opisanym   numerem   znacznika.  

 

7. Folię   z   „patrochami”   po   patroszeniu,   rękawiczki   oraz   ochraniacze   wkładamy   do   worka   foliowego,   następnie  
worek   foliowy   wkładamy   do    worka   z   tworzywa   sztucznego   na   który   zakładamy   drugą   część   znacznika. .       Tak  
spakowane   i   oplombowane   „patrochy”   wkładamy   do   zamrażarki   przeznaczonej   dla   „strefy   żółtej”.  

 

8. Wypełniamy   właściwą   dokumentację   znajdującą   się   w   szafce   opisanej    „strefa   żółta”    tj.:  
❑ Dokument   dochodzenia   epizootycznego   w   zakresie   danych   dotyczących   odstrzelonego   dzika   
❑ Zestawienie   dzików   odstrzelonych   w   okresie   od   ...   do   w   danym   obwodzie  

 
9. Sprzątamy,   czyścimy   i   odkażamy   specjalnym   środkiem   do   bioasekuracji   miejsce   patroszenia   i   ważenia   dzika  

oraz   użyte   narzędzia   (kuwetę,   nóż,   grabie,   miotłę)   następnie   samochód,   obuwie   i   ręce.  
 

10. Pojemnik   z   krwią   dzika   do   badania   w   kierunku   wirusa   ASF   i   wypełniony   druk   DDE    przekazujemy  
przedstawicielowi   Powiatowego   Lekarza   Weterynarii   uzgadniając   telefonicznie   termin   przekazania   pojemnika  
i   DDE .  

 

11. Wysyłamy   SMS   do   Łowczego   Koła   z   informacją   następującej   treści:  
❑ Gatunek   zwierzyny    (określając   płeć   dzika   i   rodzaj   odstrzału)  
❑ Ilość   sztuk   zwierzyny  
❑ Wagę   tuszy    (tusz)  
❑ Nr   upoważnienia   do   wykonywania   polowania   /   Nr   obwodu   łowieckiego  
❑ Datę   pozyskania   zwierzyny  
❑ Miejsce   odstrzału   dzika    (nazwa   łowiska)  
❑ Sposób   zagospodarowania   tuszy    (np.   użytek   własny   lub   utylizacja)  
❑ Numer   wpisu   do    „Książki   ewidencji   pobytu   myśliwych   na   polowaniu   indywidualnym”   (L.p.)  
❑ Ocena   stanu   zdrowia,   zachowania,   niepokojące   objawy   itp.    (zachowanie   naturalne,   itp.)  


