
IGO
Inwazyjne Gatunki Obce 

Co musisz wiedzieć?



Co to jest IGO?
1. Status IGO otrzymały gatunki uznane za obce, inwazyjne oraz stwarzające zagrożenie dla 
krajów UE w tym Polski. 

2. Przede wszystkim z listy zwierząt łownych skreślono: jelenie sika, jenoty, szopy pracze 
oraz piżmaki, a w ślad za tym zniesiono okresy polowań na te gatunki. Jednak nie oznacza to, 
że nie możemy na nie polować.

3. Od 1 kwietnia 2022 r. na w/w gatunki Łowczowie nie wypisują „Upoważnień do 
wykonywania polowania indywidualnego” . Myśliwi posiadający ważne „odstrzały” na 
jakikolwiek gatunek łowny, może odstrzelić dowolną liczbę IGO. 

4. Każdy myśliwy jest zobowiązany do odnotowania każdej odstrzelonej zwierzyny IGO 
niezwłocznie po zakończeniu polowania, a w przypadku zwierzyny grubej przed podjęciem 
czynności transportowych w:

a) książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 

b) sprawozdaniu z wykonywania polowania znajdującym się na tylnej stronie „odstrzału”







1. NA IGO MOŻNA POLOWAĆ TYLKO INDYWIDUALNIE

Wyjaśnienie: 

W myśl ustawy IGO nie są zwierzyną, zatem prowadzący polowanie 
zbiorowe nie może wskazać ich do pozyskania na polowaniu 
zbiorowym.



2. NA IGO MOŻNA POLOWAĆ TYLKO KULĄ

Wyjaśnienie: 

Skreślenie IGO z listy zwierząt łownych doprowadziło do wyeliminowania gatunków 
z kategorii:

- Jeleń sika grubej i płowej

- Piżmak drobnej

- Jenot oraz szop pracz drapieżników

Zatem przestały obowiązywać regulacje dotyczące rodzaju broni i amunicji zawarte 

w §3 ust. 3-6 rozporządzenia ws. szczegółowych warunków wykonywania polowania. 

Od 1.04. br. Nie można użyć broni gładkolufowej oraz śrutu do polowania na jenoty, 
szopy pracze oraz piżmaki.



3. NA SZOPY PRACZE I JENOTY NIE POLUJEMY NOCĄ

Wyjaśnienie: 

W świetle prawa gatunki te przestały być drapieżnikami zatem wolno na nie 
polować wyłącznie w dzień (czyli od wschodu do zachodu słońca).



4. NA BYKI JELENIA SIKA MOŻNA POLOWAĆ NIE MAJĄC     
UPRAWNIEŃ SELEKCJONERSKICH

Wyjaśnienie: 

W świetle obowiązujących uregulowań prawnych jeleń sika nie jest 
zaliczany do zwierzyny płowej, a więc mogą na nie polować myśliwi, 
którzy nie posiadają uprawnień selekcjonerskich.


