Zestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin ustny dla selekcjonerów:
1. Prawne zasady uzyskania uprawnień selekcjonerskich,
2. Podstawowe zasady selekcji osobniczej samców jeleniowatych,
3. Wzrost i morfologia poroży poszczególnych gatunków jeleniowatych,
4. Deformacje i zniekształcenia poroży (nazewnictwo z języka łowieckiego),
5. Genetyczne i hormonalne aspekty wzrostu poroża u jeleniowatych,
6. Omów podstawowe różnice w budowie i wzroście poroża oraz rogów,
7. Zasady przyżyciowej oceny samców jeleniowatych,
8. Scharakteryzuj rogacza selekcyjnego w 1 porożu (wygląd oraz poroże),
9. Scharakteryzuj rogacza selekcyjnego w 3 porożu (wygląd oraz poroże),
10. Scharakteryzuj rogacza łownego (tusza oraz poroże),
11. Scharakteryzuj jelenia byka selekcyjnego w 2-4 porożu (tusza oraz poroże),
12. Scharakteryzuj jelenia byka łownego,
13. Scharakteryzuj daniela byka w 3-6 porożu (tusza oraz poroże),
14. Scharakteryzuj daniela byka łownego,
15. Scharakteryzuj selekcyjnego tryka muflona w wieku 3-5 lat (wygląd oraz ślimy),
16. Scharakteryzuj łosia byka selekcyjnego,
17. Zasady selekcji osobników żeńskich i młodzieży,
18. Zdefiniuj pojęcie przyrost zrealizowany i podaj wskaźniki dla poszczególnych
gatunków jeleniowatych,
19. Scharakteryzuj okres godowy u jelenia szlachetnego,
20. Scharakteryzuj okres godowy saren,
21. Omów strukturę socjalną i przestrzenną populacji sarny europejskiej,
22. Charakterystyka rozrodu sarny europejskiej,
23. Specyfika żerowania i trawienia u przedstawicieli rodziny jeleniowatych,
24. Muflon – rozmieszczenie geograficzne i użytkowanie łowieckie,
25. Metody inwentaryzacji saren,
26. Metody polowań na samce zwierzyny płowej, prawne uwarunkowania oddania strzału,
27. Omów cykl nakładania i zrzucania poroża u samców sarny,
28. Cykl nakładania i zrucania oraz formy poroża łosia,
29. Wyjaśnij pojęcia: mnich, gomóła, perukarz, myłkus oraz podaj przyczyny ich
powstawania,
30. Omów zasady postępowania myśliwego z upolowanym jeleniem bykiem,

31. Omów rodzaje broni i amunicji dopuszczonej prawnie do pozyskiwania samców
jeleniowatych,
32. Reakcja zwierzyny płowej na strzał, omów najczęściej występujące sytuacje na
polowaniu,
33. Uzębienie jeleniowatych i zasady oceny wieku na postawie charakterystycznych
zmian zębów przedtrzonowych i trzonowych,
34. Wyjaśnij pojęcia: grandel, przyząbek, rejestr, trójdzielność zęba oraz omów, które z
nich są pomocne przy ocenie wieku jeleniowatych,
35. Scharakteryzuj uzębienie rogacza w 3 porożu
36. Scharakteryzuj uzębienie jelenia byka w 3 roku życia,
37. Scharakteryzuj uzębienie jelenia byka w 8 roku życia,
38. Omów przypadki związane z nagannym postępowaniem myśliwego, który dokonał
odstrzału samca zwierzyny trofeowej, w których zarząd okręgowy może powiadomić
rzecznika dyscyplinarnego,
39. Wskaźnik struktury płci jeleniowatych i jego wpływ na funkcjonowanie populacji,
40. Zagęszczenie zwierzyny płowej (podaj wskaźniki u poszczególnych gatunków),
41. Omów zasady planowania wielkości pozyskania zwierzyny płowej,
42. Omów zasady preparacji trofeów i ich przygotowania do oceny prawidłowości
odstrzału,
43. Gatunki zwierząt, których trofea podlegają obowiązkowej ocenie prawidłowości
odstrzału,
44. Omów zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału w sytuacji gdy
jedna tyka poroża jelenia jest złamana tuż nad nadoczniakiem,
45. Zdefiniuj długości odnóg w porożach jeleniowatych brane pod uwagę przy ocenie
prawidłowości odstrzału poszczególnych gatunków w zależności od wieku,
46. Podstawowe choroby zwierzyny płowej z uwzględnieniem ich wpływu na rozwój
poroży,
47. Prawne podstawy oceny trofeów łowieckich,
48. Prawne podstawy wyceny medalowej trofeów łowieckich,
49. Ocena a wycena trofeów łowieckich,
50. Co to jest trofeum łowieckie (trofea z poszczególnych gatunków),
51. Trofea, które muszą, które mogą i które nie podlegają wycenie medalowej,
52. Trofealne gatunki w Polsce objęte ochroną gatunkową,
53. Wycena wstępna i ostateczna trofeów,

54. Normy kwalifikujące trofea samców zwierzyny płowej do wyceny ostatecznej,
55. Obowiązki myśliwego, który dokonał odstrzału samca zwierzyny płowej (od strzału
do oceny jego prawidłowości),
56. Jakie informacje powinna zawierać metryczka trofeum. Gdzie składa się trofeum do
oceny,
57. Obowiązki organów okręgowych PZŁ w zakresie oceny prawidłowości odstrzału
samców zwierzyny płowej,
58. Procedura „odwoławcza” od wyników oceny prawidłowości odstrzału,
59. Jakie obowiązują i co oznaczają poszczególne kolory punktów przyznawanych przez
komisję oceny prawidłowości odstrzału,
60. Obowiązki komisji oceny prawidłowości odstrzału,
61. Jakie organy, za co i jakie sankcje mogą stosować w przypadku nieprawidłowego
odstrzału, niestarannej preparacji lub niedostarczenia trofeum do oceny,
62. Dokumenty regulujące rodzaje i zasady pomiarów w trakcie wyceny medalowej,
63. Elementy pomiarowe przy wycenie medalowej rosoch,
64. Elementy pomiarowe przy wycenie medalowej wieńcy jelenia szlachetnego,
65. Elementy pomiarowe przy wycenie medalowej łopat,
66. Elementy pomiarowe przy wycenie medalowej parostków,
67. Jakie elementy poza pomiarami wpływają na wartość punktową parostków,
68. Rozłoga – miejsca i technika pomiaru u poszczególnych gatunków jeleniowatych,
69. Masa brutto i netto trofeów u poszczególnych gatunków jeleniowatych,
70. Trofea, których gatunków jeleniowatych są w trakcie wyceny medalowej ważone. W
jakich jednostkach i z jaką dokładnością,
71. Wartości punktowe dla zakwalifikowania trofeum do jednego z medali (rosochy i
parostki),
72. Wartości punktowe dla zakwalifikowania trofeum do jednego z medali (wieniec i
łopaty),
73. Zasady wyceny koron wieńcy jeleni,
74. Obowiązki myśliwego – posiadacza trofeum,
75. Co to są trofea rekordowe. Przepisy związane z tym pojęciem.

