
   

 

Dobre praktyki zbieracza zrzutów. 

 

Zrzutami nazywamy poroże, które każdego roku zrzucane jest przez jeleniowate, 

takie jak jelenie, sarny, daniele i łosie. Zbieranie ich jest legalne oraz może stanowić 

własność znalazcy, przy czym należy pamiętać, że czaszka z porożem stanowi 

własność Skarbu Państwa i o takim znalezisku należy powiadomić najbliższe 

nadleśnictwo. Są jednak tereny, na których szukanie zrzutów jest zabronione. Należą 

do nich między innymi parki narodowe, rezerwaty przyrody oraz ostoje zwierzyny.  

 

PAMIĘTAJ o tym, że to Ty jesteś w lesie gościem, w którym powinieneś 

przestrzegać zasad w nim panujących, m.in. 

1. Zbierając zrzuty poroża niedopuszczalne jest dokarmianie oraz ściganie dziko 

żyjących zwierząt (art. 45 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  

art. 30 ust. 1 pkt 12 ustawy o lasach); 

2. Zbierając zrzuty poroża surowo zabronione jest puszczanie psów luzem (art. 30 

ust. 1 pkt 13 ustawy o lasach); 

3. Zbierając zrzuty poroża zabronione jest hałasowanie oraz używanie sygnałów 

dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu  

(art. 30 ust. 1 pkt 14 ustawy o lasach); 

4. Zbierając zrzuty poroża zabronione jest niszczenie gleby, runa leśnego, 

krzewów i drzew (art. 30 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 8 ustawy o lasach); 

5. Zbierając zrzuty poroża zabronione jest wchodzenie na uprawy leśne, które 

mają do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, 

ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone erozją (art. 26 ust. 

2 pkt 1-5 ustawy o lasach);  

6. Zbierając zrzuty poroża w porze nocnej zabronione jest używanie latarek  

i reflektorów, których światło płoszy zwierzynę (art. 9a ust. 1 ustawy Prawo 

łowieckie); 



   

 

7. Zbierając zrzuty poroża surowo zabronione jest celowe płoszenie zwierzyny, 

która podczas ucieczki może zniszczyć uprawy i płody rolne oraz stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo łowieckie oraz Art. 86 par. 1 Kodeksu wykroczeń – zagrożenie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym);  

8. Zbierając zrzuty poroża niedopuszczalne jest wjeżdżanie do lasu pojazdami 

silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, chyba że droga jest oznakowana 

drogowskazami dopuszczającymi ruch po nich (art. 29 ust. 1 ustawy o lasach); 

9. Zbierając zrzuty poroża nie zaśmiecaj lasu (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach); 

10. Zbierając zrzuty poroża szanuj las i przyrodę. 
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