Spotkanie Komisji Kynologicznej
przy Naczelnej Radzie Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego
z przedstawicielem Komisji Łuczniczej przy NRŁ

W dniach 27-28.07.2019 obradowała w Czempiniu Komisja Kynologiczna przy Naczelnej
Radzie Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego. Na obrady komisji został zaproszony
członek Komisji Łuczniczej przy NRŁ kolega Waldemar Włodarczyk.
Celem spotkania było nawiązanie współpracy między komisjami, przedstawienie priorytetów
łączących obie komisje których wynikiem ma być opracowanie jednolitego programu
układania psów myśliwskich do poszukiwań postrzałków z łuku.
Na wstępie kolega Waldemar przedstawił myśliwym, kynologom specyfikę polowań z łuku ze
szczególnym uwzględnieniem charakterystyki ran powstających po penetracji strzał z grotami
myśliwskimi. Każdy mógł zapoznać się z przykładowymi strzałami myśliwskimi z różnymi
grotami od G5 Montec po NAP. Zwrócona została uwaga na różnicę towarzyszącą poziomowi
stresu przy pozyskaniu zwierzyny z broni palnej i łuku. Temat ten stanowił podstawę długich
rozważań o fenomenie odwiatru śmierci tak różnym dla obu sposobów pozyskania.
Członkowie komisji kynologicznej wykazali ogromne zainteresowanie tematem, który stanowi
dla nich intrygujące novum gdyż wprowadza do ich pasji zagadnienie czyniące ją jeszcze
bardziej interesującym. Zwrócono szczególną uwagę na konieczną dostępność do materiału ze
zwierzyny pozyskanej cięciwowo który ma służyć do układania psów pod kątem wykorzystania
łuczniczego.
Członkowie wykazali się gotowością wzięcia udziału w wyprawie łuczniczej by móc sprawdzić
różnice w zachowaniu swoich psów przy poszukiwaniu postrzałków z łuku na tle
dotychczasowych doświadczeń przy poszukiwaniu postrzałków z broni palnej.

Wspomniano o planowanym projekcie badawczym profesora Skorupskiego z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Członkowie komisji kynologicznej stwierdzili wręcz konieczność
przeprowadzenia takiego projektu, który pozwoli na powstanie i rozwój nowej subspecjalności.
Kynologii myśliwskiej a mianowicie kynologii łuczniczej. Wszyscy wyrazili chęć
uczestniczenia w projekcie jako przewodnicy psów do poszukiwań postrzałków.
Wszelkie zagadnienia omawiana na komisji zostały ujęte w protokole który zostanie
przedstawiony w ZG PZŁ, Newsletterze PZŁ jaki i w Łowców Polski.
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Waldemar Włodarczyk
członek Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego PBA, certyfikowany bowhunter,
członek Komisji Łuczniczej przy NRŁ i ZO PZŁ Poznań należący do KŁ nr 78 „Łoś w
Poznaniu.

