


Słownik:

paśnik – urządzenie do 
podawania karmy 
zwierzynie

Karmowisko – miejsce 
wykładania karmy 
dla zwierzyny płowej 
i dzików

Poletko -powierzchnia 
uprawna z roślinami 
służącymi zwierzynie 
bezpośrednio jako żer 
i osłona, lub 
pośrednio, dla 
produkcji karmy 
zadawanej w okresie 
dokarmiania

Techniczne urządzenia łowieckie

Urządzenia do dokarmiania - wszelkiego typu paśniki, których konstrukcja jest 
przystosowana do dokarmiania różnych gatunków zwierzyny.

Odpowiednio skonstruowany, jest urządzeniem uniwersalnym. Składa się on z 
dwuspadowego dachu z umieszczonymi pod nim drabinkami do zadawania karmy 
objętościowej. Do drabin przytwierdza się korytka do podawania karmy treściwej 
lub soczystej w postaci kiszonki i okopowych.

Największym urządzeniem jest tzw. Paśnik – magazyn, który umożliwia zarówno 
zadawanie karmy, jak i jej przechowywanie, co ogranicza koszty częstego dowozu 
karmy

W tradycyjnym, dość uniwersalnym dokarmianiu obliczono pewne dawki karmy dla 
poszczególnych gatunków zwierzyny na okres zimowy na jednego osobnika:

Jeleń – 25 kg owsa i 60 kg siana

Daniel – 15 kg owsa i 30 kg siana

Sarna – 5 kg owsa i 12 kg siana

Dzik – 25 kg owsa i 50 kg ziemniaków.

Obecnie nie ma to jednak większego znaczenia dla praktyki łowieckiej. Odchodzimy 
bowiem od zasady intensywnego dokarmiania i tylko w skrajnie niekorzystnych 
warunkach zimowych staje się ono konieczne dla ograniczenia śmiertelności 
naturalnej. W niektórych łowiskach, w których znaczący skład drzewostanu stanowi 
dąb, w jego latach nasiennych dokarmianie staje się całkowicie zbędne
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- urządzenie uniwersalne
- składa się z dwuspadowego dachu z umieszczonymi pod nim drabinami       

do zadawania karmy objętościowej
- do drabin przytwierdzone są korytka do podawania karmy treściwej lub 

soczystej 











- stosunkowo ciężki dach jest osadzony 
na dwóch prowadnicach

-regulacja położenia dachu umożliwia
jednorazowe zadawanie nawet    
znacznej ilości karmy przy równoczesnym    
silnym jej sprasowaniu

-na czole paśnika umieszczone są pojemniki 
na karmę treściwą-uzupełniane samoczynnie 
w miarę wyjadania karmy

- Korytka po bokach do wykładania kiszonki



- umożliwia zadawanie i przechowywanie karmy

- ogranicza koszty częstego dowozu karmy oraz  zmniejsza problemy 
dowozu karmy podczas zalegania grubej pokrywy śnieżnej

- mogą powodować nadmierną koncentrację zwierzyny, gdyż nie mogą być
zbyt licznie rozmieszczone w łowisku 







- podobne w konstrukcji do podsypów dla bażantów

- jednostronnie skośny, opadający dach umożliwia korzystanie z karmy przez 
wszystkie osobniki z watahy

- utrudnia dostęp do karmy dużym dzikom, ale umożliwia korzystanie z niej 
warchlakom

-wyłożona karma jest niedostępna dla jeleniowatych, co jest ważne przy 
dużych mrozach, które powodują silne przemarzanie okopowych , a te w 
takiej postaci źle wpływają na przewód pokarmowy jeleniowatych







- stosowane wokół punktów dokarmiania zwierzyny

- używane do podawania jeleniowatym brył soli lub soli zmieszanej z gliną

- uzupełniają niedobór soli mineralnych, potrzebnych organizmowi

zwierzęcemu  szczególnie w okresie wczesnego przedwiośnia i wiosny

Lizawki

skrzynkowe

słupowe z wydrążonym otworem

słupkowe ze skrzynką









- służą do przechowywania przygotowanej kiszonki

- najlepiej zlecić ich budowę w  pobliżu punktów dokarmiania

- silos składa się z trzech kręgów betonowych o średnicy 100-150 cm, które 
umieszcza się na dnie desek przykrytych papierem silosowym i 
wkopanym na odpowiednią głębokość , tak by ostatni krąg wystawał ok. 
30 cm nad powierzchnię ziemi

- wierzch przykrywa się papierem silosowym i drewnianą pokrywą, 20-30 cm 
warstwą słomy i przysypuje ziemią (30-50cm)

- okres zakiszania trwa ok. 2 miesięcy



- służą do magazynowania paszy objętościowej 



UrzUrząądzenia sdzenia słłuużążące do dokarmiania zwierzyny :ce do dokarmiania zwierzyny :

� nie powinny być usytuowane w zaroślach lub gęstych młodnikach, ani w 
dołkach
� zwierzyna musi widzieć co się wokół dzieje, miejsce musi być spokojne, aby 
zwierzyna czuła się tam bezpiecznie
� miejsce dokarmiania jeleni powinno być umieszczone w starodrzewiu, na 
górce i niezbyt daleko od miejsca w którym zwierzęta mogłyby się ukryć
w razie niebezpieczeństwa
� dla danieli i saren dokarmianie powinno być zorganizowane w drągowinach, 
zachowując analogiczne warunki jak w przypadku jeleni
� miejsca dokarmiania nie powinny znajdować się w okolicach ruchliwych 
dróg i szlaków turystycznych

� liczba lizawek uzależniona jest od liczby i zagęszczenia zwierzyny. Przy 
dużym zagęszczeniu trzeba ustawić lizawki na każde 10 szt. Zwierzyny
� wskazane jest tworzenie kompleksów paśników, aby mogły z nich korzystać
np. wszystkie osobniki chmary , rudla lub watachy
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