
 Dariusz Zalewski

DARIUSZ ZALEWSKI

Absolwent Akademii Rolniczo-

-Technicznej w Olsztynie, doktor 

habilitowany	nauk	leśn
ych,	obecnie

adiunkt w Katedrze Hodowli 

Zwierząt	Futerkowych
	i	Łowiectwa	

na	Wydziale	Bioinżyni
erii	Zwierząt	

Uniwersytetu	 Warmi
ńsko-Mazur-

skiego. 

Tematyka	prowadzony
ch	przez	niego	badań	d

otyczy	biologii	

i	 ekologii	 ssaków	 k
opytnych,	 szczególni

e	 zarządzania 

populacjami	zwierzyn
y	grubej	oraz	 jej	 jako

ści	osobniczej.

Promotor ponad 100 prac dyplomowych magisterskich  

i	 inżynierskich	 oraz	
2	 dysertacji	 doktorsk

ich	 z	 zakresu	 

łowiectwa.	 Od	 198
8	 roku	 wykłada	 ło

wiectwo	 dla	 

studentów ART, a obecnie UWM w Olsztynie. Przez wiele lat  

prowadził	m.in.	szkole
nia	z	zakresu	oceny	wi

eku	zwierzyny

i	 wyceny	 trofeów	 łow
ieckich	 wg	 CIC	 w	 St

acji	 Badawczej	

PZŁ	 w	 Czempiniu.	
Członek	 Komisji	 Wy

ceny	 Trofeów	 

Łowieckich	 CIC	 na	
ekspozycjach	 łowieck

ich	 w	 kraju	 

i	zagranicą.
Przez	 blisko	 23	 lata	 ł

owczy	 okręgowy	Pols
kiego	Związku	

Łowieckiego	w	Olsztyn
ie,	członek	Naczelnej	R

ady	Łowieckiej	

kadencji	 2018-2023,	
a	 zarazem	 przewodni

czący	 Komisji	

Szkoleniowej	NRŁ.

Wycena
wybranych gatunków zwierzyny

D
ariusz Zalew

ski       W
ycena	Trofeów

	Ł
ow
ieckich w

ybranych gatunków
 zw

ierzyny

To wydanie poszerzone  i uzupełnione „Wyceny 
CIC trofeów łowieckich” z 2016 roku - trzecie opraco-
wanie w historii trofeistyki w Polsce, które w tak szero-
kim zakresie obejmuje zagadnienia dotyczące jakości 
trofeów gatunków zwierząt dziko żyjących występują-
cych w Polsce. Monografi a ta zawiera kilkaset opisów 
grafi czno-metodycznych dotyczących sposobu stoso-
wania formuł wyceny trofeów łowieckich przygotowa-
nych przez Międzynarodową Radę Łowiectwa i Ochro-
ny Zwierzyny (CIC) i pod tym względem z pewnością 
należy do wyjątkowych opracowań tego typu w skali 
europejskiej. Publikacja ta znajdzie z pewnością zasto-
sowanie w realizacji bieżących zadań Polskiego Związ-
ku Łowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Lasy 
Państwowe m.in. w realizacji postanowień ustawy Pra-
wo Łowieckie, ale posłuży również lepszemu monito-
ringowi - bobra i żubra - zwierząt znajdujących się pod 
ochroną gatunkową w Polsce. 
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wanych formuł. Do 1975 r. w ramach formuły CIC 

wyceniano jedynie rosochy w formie łopat. Polski 

Związek Łowiecki opracował wstępną koncepcję 

nowej formuły wyceny rosoch łosia europejskiego, 

uwzględniającą również wycenę poroża badylarza. 

Po raz pierwszy w imieniu Polski zaprezentował ją 

wybitny trofeista Ignacy Stachowiak na kongresie 

CIC w Turynie w 1972 roku.  Formułę tę ostatecz-

nie przygotowano i przyjęto na XXII Zgromadze-

niu Ogólnym Międzynarodowej Rady Łowiectwa 

i Ochrony Zwierzyny, które odbyło się w Paryżu we 

wrześniu 1975 roku [14]. Formuła ta jest uniwer-

salna dla rosoch łopatacza i badylarza, gdy osobnik 

wykształcił poroże, którego formę trudno określić, 

gdyż jest ona pośrednia między rosochami badylarza 

i łopatacza. Takie rosochy wycenia się dwoma sposo-

bami wg formularza wyceny rosoch, a jako wycenę 

ostateczną przyjmuje się wyżej punktowaną.

Na Światowej Wystawie Łowieckiej Expo’81 

w Płowdiw dokonano podziału systematyczne-

go i geografi cznego na łosie europejskie i łosie 

wschodniosyberyjskie. W przypadku rosoch łosi 

Rys. 123.  Zewnętrzna (tylna) powierzchnia poroża łosia europejskiego - ułożenie poroża w przypadku pomiaru długości tyk i długości 

odnóg u łopataczy oraz badylarzy

POROŻE ŁOSIA  EUROPEJSKIEGO

rosochy badylarza

Rys. 122. Rosochy łosia badylarza 
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UŁOŻENIE ROSOCH PRZY POMIARZE ICH DŁUGOŚCI, SZEROKOŚCI ŁOPAT,

I DŁUGOŚCI ODNÓG

łopatacz - zewnętrzna 

(tylna) strona poroża

badylarz - zewnętrzna 

(tylna) strona poroża

Rys. 123.  Zewnętrzna (tylna) powierzchnia poroża łosia europejskiego - ułożenie poroża w przypadku pomiaru długości tyk i długości 

badylarz - zewnętrzna 

(tylna) strona poroża
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Rys. 23  Schemat wyznaczenia miejsca pomiaru rozłogi wieńca -  u szydlarza i w przypadku poroża, gdzie tylko na jednej tyce 

występuje grot

Rys. 22.  Schemat wyznaczenia rozłogi wideńca w zależności od jego formy

jedna odnoga wilcza

korony na różnych wysokościach
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U szydlarzy nieregular-nych szukamy najwięk-szego pomiaru rozłogi do wysokości widlicy lub korony.
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Pomiary:
1 - dolny obwód rogu2 - środkowy obwód rogu3 - górny obwód rogu

1

2

3

skręt (S)

Instrukcja wyceny ślimów
1. Długość rogów – pomiar w cm z dokładno-ścią do 1 mm wzdłuż zewnętrznej (górnej) wypukłej krzywizny pochwy rogowej, od brzegu najdalej wy-suniętej jej krawędzi (podstawy pochwy rogowej), przez punkt H – najwyżej zlokalizowany punkt na obwodzie każdej ślimy (rys. 140 i 141) do stycznej poprowadzonej prostopadle do czubka (wierzchoł-ka) rogu (rys. 141 a). Pomiar przeprowadzamy wg schematu zaprezentowanego na rys. 140 i 141, gdzie przedstawiono najważniejsze wskazówki do-tyczące pomiaru długości rogów [2, 5, 16]. Taśma pomiarowa podczas pomiaru powinna przylegać do powierzchni rogów i przebiegać swo-bodnie po wierzchołkach karbów znajdujących się na powierzchni pochwy rogowej. Nie należy jej wciskać w bruzdy i zagłębienia karbowania pochwy rogowej. 

2. Obwód rogów – jak przedstawiono na sche-macie (rys. 140), pomiar wykonujemy na każdym rogu w trzech miejscach określonych następująco: zmierzoną wcześniej długość prawego i lewego rogu dzielimy na trzy równe odcinki: dolny, środ-kowy i górny, oznaczając to na powierzchni pochwy rogowej np. kredą lub papierową taśmą przylepną. Następnie w każdym z trzech wyznaczonych od-

cinków na lewym i prawym rogu wyznaczamy naj-większy obwód [5, 16, 19], obejmując pętlą taśmy pomiarowej (szer. do 1 cm) obwód rogu, poszukując wskazanych wyżej pomiarów (rys. 140). 2a. Dolny obwód rogów – największy obwód wyznaczony w pierwszym od podstawy odcinku śli-mów (rys. 140). Miejsca tego poszukujemy obejmu-jąc obwód rogów pętlą taśmy pomiarowej. Koniecz-ne jest wówczas odczytanie pomiaru na podziałce taśmy w miejscu np. oznaczonym cyfrą 10 cm, co znacznie ułatwia precyzyjny pomiar.2b. Środkowy obwód rogów – największy ob-wód ślimów w ich środkowej części (rys. 140).2c. Górny obwód rogów – największy obwód ślimów w ich wierzchołkowej części. Obowiązuje identyczna zasada pomiaru, jak w przypadku dol-nego i środkowego obwodu rogów (rys. 140).3. Rozłoga – pomiar wykonujemy klupą, kórej ramię główne ustawione jest propstopadle do osi czaszki, w miejscu największej rozpiętości ślimów, tj. między zewnętrznymi powierzchniami pokryw rogowych [1, 2]. Ramiona pomiarowe klupy usta-wiamy równolegle do osi czaszki (rys. 142). Gdy ramiona pomiarowe klupy są zaciśnięte na ślimach, a ramię główne ustawione prostopadle do osi czasz-ki, odczytujemy pomiar i zapisujemy w cm, z do-kładnością do 1 mm.

Rys. 140. Elementy pomiarowe ślimów mufl ona do wyceny CIC
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SARNA EUROPEJSKA (Capreolus capreolus L.)

(rys. 67). Umożliwia on określenie ilości wody, 

jaką wypierają parostki (tyki poroża) zanurzone do 

podstawy róż (rys. 67, 68). Poroże może być zanu-

rzone tylko do dolnej krawędzi róży. Nie należy 

zasadniczo zanurzać możdżeni ani kości czaszki  

(rys. 68). W praktyce ta zasada przysparza niejed-

nokrotnie wiele trudności [12].

a
Rys. 66.  Pomiar masy brutto parostków (a) oraz wyznaczanie masy parostków netto - potrącenia od masy brutto (b)

W przypadku pełnej czaszki z kością poty-

liczną, potrącamy maks. 90 g. Gdy czaszka 

jest przycięta wzłuż linii B, jak na rys. 66, 

potrącenie wynosi 65 g.

Ustalenie masy netto parostków

A

b

B90  g

65  g

Rys. 67.  Przykład obliczenia objętości (V) parostków to różnica masy parostków suchych (A) i zanurzonych w wodzie (B).  

(656 g - 405 g=251cm3)

A. Pomiar masy suchych parostków 

B.  Pomiar masy parostków zanurzo-

nych w wodzie

Urządzenia do pomiaru wyporności 

(objętości) parostków

A

B
A

B

MASA BRUTTO I NETTO PAROSTKÓW

Przykład obliczenia objętości (V) parostków to różnica masy parostków suchych (A) i zanurzonych w wodzie (B). 

B

Sprzedaż bezpośrednia przez wydawnictwo: 

18 WYCENA CIC TROFEÓW ŁOWIECKICH

5.  Dolny obwód tyki (DTO) – tj. obwód między 
oczniakiem i opierakiem – mierzymy go w naj-
cieńszym miejscu wskazanego odcinka (rys. 17). 
Praktycznie miejsca tego poszukujemy obej-
mując tykę pętlą taśmy pomiarowej blisko róży 
i przesuwamy ją w kierunku opieraka, poszuku-
jąc najmniejszego wskazania taśmy pomiarowej. 
Konieczne jest, aby odczytywać pomiar na po-
działce taśmy w miejscu np. oznaczonym cyfrą 
10 cm, jak w przypadku pomiaru obwodu róży 
(rys. 18), co znacznie ułatwia pomiar. Podobnie 
mierzymy górny obwód tyki.Jeżeli na tyce jest nadoczniak, to zasada się nie 

zmienia, poszukujemy najmniejszego obwodu tyki 
między oczniakiem a opierakiem. Dlatego szuka-
my tego pomiaru zarówno nad nadoczniakiem, jak 
i pod  nim (rys. 17).6.  Górny obwód tyki (GTO) – to najmniejszy ob-

wód tyki między opierakiem a koroną lub wi-
dlicą – obowiązuje tu analogiczna zasada jak 
w przypadku dolnego obwodu tyki. Warto 
zwrócić uwagę na ewentualną obecność tzw. wilczej (podkoronnej) odnogi. Wówczas górny obwód może zostać wyznaczony między tą odnogą a koro-ną lub widlicą (rys 19). Mamy tu analogiczną sytuację jak podczas pomiaru DTO, gdy na tyce jest nadoczniak. Aby wyznaczyć GTO, poszu-kujemy nad opierakiem miejsca na tyce, 

w którym pomiar jej obwodu będzie najmniej-

szy. Na rysunkach zaprezentowano różne warianty 
wykonania tego pomiaru (rys. 19, 20).7.  Masa poroża netto (kg) – to pomiar, który powi-

nien być wykonany nie wcześniej niż 30 dni (do 
2016 r. obowiązywało 90 dni) po odstrzale zwie-
rzyny, a właściwie po spreparowaniu jej trofeum. 
Aby określić liczbę punktów za ten element 
wyceny, najpierw należy określić tzw. masę net-
to (wyrażoną w kg z dokładnością do 1 dkg), tj. 
masę poroża bez żuchwy z odciętą częścią czaszki, 

Rys. 17. Wskazówki praktyczne podczas pomiaru dolnego obwodu tyki (DTO)

B

kierunek przesuwania taśmy pomiarowej w poszukiwaniu najmniejszego obwodu tyki

kierunek przesuwania taśmy pomiarowej  w poszukiwaniu naj-mniejszego obwodu tyki

przełamanie tyki w miejscu wyrastania opieraka

DTO to najmniejszy pomiar obwodu między oczniakiem a opierakiem

A

A
1

B
1

B

Rys.18.  Schemat pomiaru obwodu tyki - sposób odczytu pomiaru 

25,7 cm - 10 cm = 15,7 cm

ODCZYT POMIARU

DOLNY OBWÓD TYKI

tyka bez nadoczniaka
tyka z nadoczniakiem
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CZASZKA BOBRA - elementy wyceny CIC

- najdalej 
wysunięty 
do tyłu punkt 
kości 
potylicznej 

A -  najdalej wysunięty do przo-

du punkt czaszki położony na 

zewnętrznej powierzchni siekaczy 

lub zewnętrznej krawędzi szczęki 

(nasady koron siekaczy)

C i D - najdalej na 

zewnątrz wysunięte 

punkty na łukach 
jarzmowych

oś czaszki

Czaszki bobra, którym przyznano liczbę punktów CIC od 25 do 26 i więcej, wyróżniamy 

medalami:

- brązowym (25 - 25,49 pkt CIC),

- srebrnym (25,50 - 25,99 pkt CIC),

- złotym (26 pkt CIC i więcej).

Medalowe czaszki bobra

Formuła wyceny czaszki bobra

 (Castor fi ber L.)

Rys. 155. Czaszka bobra - elementy wyceny CIC 

Elementy wyceny
Punktacja CIC*

1. Długość czaszki (cm)

2. Szerokość czaszki (cm)

Wycena ostateczna

*Wartości punktacji CIC poszczególnych elementów wyceny podajemy do dwóch miejsc po przecinku.


