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Zdjęcie bobra (Castor canadensis) i kaczek krzyżówek (Anas platyrhynchos) dzięki uprzejmości Chrisa Younga

Wiadomość od dyrektora
W imieniu pracowników Departamentu
Zasobów Naturalnych stanu Illinois, chciałbym
podziękować łowcom, traperom, właścicielom
gruntów i innym mieszkańcom, korzystającym
z możliwości rekreacji na świeżym powietrzu
w stanie Illinois, za wsparcie i motywację w
ostatnich miesiącach, kiedy to usiłowaliśmy
poradzić sobie z wyzwaniami, jakie przyniosła
nam pandemia koronawirusa.
Jesteśmy wdzięczni za Państwa życzliwość i
cierpliwość podczas wdrażania przez nas szeregu działań mających
na celu ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa społeczności,
której służymy.
W związku z rozpoczęciem pracowitego sezonu łowieckiego i
traperskiego, chciałbym również podzielić się z Państwem Przeglądem
informacji o rozporządzeniach stanu Illinois na temat polowań i
traperstwa w sezonie 2021-2022.
Zawiera on wszystkie najważniejsze informacje o terminach działań
łowieckich i traperskich, limitach ilości posiadanych zwierząt,
granicach stref łowieckich, rozporządzeniach dotyczących polowań w
całym stanie oraz informacje na temat licencji i zezwoleń. Nowe lub
zmienione rozporządzenia obowiązujące w latach 2021-2022 zostały
wyróżnione. Dodatkowo w publikacji znajdą Państwo informacje na
temat publicznych obszarów łowieckich, prawa własności w stanie
Illinois, wymagań dotyczących raportowania zbiorów oraz działań
mających na celu zwalczanie chorób dzikich zwierząt.
Ci z Państwa, którzy zajmują się łowiectwem i traperstwem są
naszymi najważniejszymi partnerami w zarządzaniu dzikimi
zwierzętami w stanie Illinois. Jesteście również kluczowymi partnerami
w naszych działaniach mających na celu rekrutowanie nowych łowców
i traperów oraz ponownej aktywizacji tych, którzy w ostatnich latach
nie mogli korzystać z omawianych tutaj form aktywności. W ramach
tych działań, proszę rozważyć zabranie ze sobą na polowanie w tym
sezonie młodej osoby lub dorosłego przyjaciela.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za Państwa wsparcie okazane nam
w tym trudnym okresie. Pamiętajmy, że każdy z nas odgrywa ważną
rolę w zarządzaniu fauną i florą w stanie Illinois i korzystaniu z jego
naturalnych walorów.
Pozdrawiam serdecznie i życzę bezpiecznego oraz udanego sezonu.

Colleen Callahan, dyrektor

Departament Zasobów Naturalnych stanu Illinois

Cel przeglądu informacji
Niniejsza publikacja jst podsumowaniem rozporządzeń dotyczących
polowań i traperstwa w stanie Illinois i została przygotowana dla ułatwienia
Państwu ich zrozumienia. Opracowany przez nas przewodnik pomoże
Państwu zrozumieć prawa i przepisy dotyczące polowań i traperstwa w
stanie Illinois. Zawiera on również informacje o poszczególnych sezonach,
limitach zbiorów i wymaganych zezwoleniach dla tych rodzajów aktywności
w stanie Illinois. Ta publikacja nie jest dokumentem prawnym i nie
uwzględnienia wszystkich praw oraz rozporządzeń dotyczących polowań
i traperstwa. Niniejszy dokument nie jest dokładnym odzwierciedleniem
przepisów administracyjnych stanu Illinois, dostępnych pod adresem
www2.illinois.gov/dnr/adrules/pages/default.aspx lub też przepisów
Kodeksu Dzikiej Przyrody w Zbiorczych Statutach stanu Illinois (z ang.
Wildlife Code of the Illinois Compiled Statutes), dostępnych pod adresem
www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs2.asp?ChapterID=43.
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Przegląd informacji o rozporządzeniach stanu Illinois na temat polowań i traperstwa
Równe szanse uczestnictwa w programach Departamentu Zasobów Naturalnych stanu Illinois (IDNR) oraz programach finansowanych przez Służbę Połowu i Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. Fish and
Wildlife Service, FWS) i inne agencje są dostępne dla wszystkich osób bez względu na rasę, płeć, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, wiek, religię lub inne czynniki pozamerytoryczne. W przypadku doświadczenia
dyskryminacji prosimy o kontakt z biurem ds. praw obywatelskich danego źródła finansowania i/lub z urzędnikiem ds. równouprawnienia w zatrudnieniu (ang. Equal Employment Opportunity Officer), IDNR, One Natural
Resources Way, Springfield, IL 62702-1271; 217/785-0067; TTY 217/782-9175. Wydrukowano przez Urząd stanu Illinois. Wydrukowano na papierze pochodzącym z recyklingu. Informacje te mogą zostać dostarczone w
alternatywnym formacie, jeśli jest to wymagane. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z centrum informacyjnym IDNR pod numerem 217/782-7498.
DNR-ORC-20-0156 • 275M • 07/20 • IOCI 20-0819

Departament Zasobów Naturalnych stanu Illinois

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt

Biura regionalne IDNR
Siedziby główne
One Natural Resources Way
Springfield, IL 62702-1271
217-782-6302
Biuro regionu 1
1510 46th Avenue
Rock Island, IL 61201
309-788-0418

Namierzanie kłusowników ze stanu Illinois . . (877) 2DNRLAW (236-7529)
Biura w Springfield:
Specjalne zezwolenia na polowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (217) 782-7305
Biuro ds. wydawania licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (217) 782-2965
Zasoby dzikiej przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (217) 782-6384
Organy ścigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (217) 782-6431
Urządzenie telekomunikacyjne
dla osób niesłyszących i niedosłyszących (TTY). . . . .. . . . . . . (217) 782-9175

Indeks strony internetowej IDNR

Biuro regionu 2
2050 West Stearns Road
Bartlett, IL 60103
847-608-3100

Departament Zasobów Naturalnych stanu Illinois
www2.illinois.gov/dnr
Informacje na temat polowań/traperstwa
www2.illinois.gov/dnr/hunting/Pages/default.aspx
Licencje łowieckie/traperskie
www.exploremoreil.com

Biuro regionu 3
Brak

Publiczne obszary łowieckie
www2.illinois.gov/dnr/hunting/Pages/PublicHuntingAreas.aspx

Biuro regionu 4
Wszelkie zapytania prosimy kierować do
Pere Marquette State Park
618-786-3323

Certyfikat z zakresu bezpieczeństwa działań łowieckich
www2.illinois.gov/dnr/safety/Pages/HunterSafety.aspx
Certyfikat z zakresu bezpieczeństwa działań traperskich
www2.illinois.gov/dnr/safety/Pages/Trapping.aspx

Biuro regionu 5
11731 State Highway 37
Benton, IL 62812
618-435-8138

Policja ds. ochrony przyrody
www2.illinois.gov/dnr/LawEnforcement/Pages/default.aspx
Biuro dyrektora
www2.illinois.gov/dnr/director/Pages/default.aspx
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Harmonogram działań łowieckich i traperskich 2021-2022
Zwierzę

sie-21

wrz-21

paź-21

lis-21

gru-21

sty-22

Kojoty/skunksy zwyczajne

Zamknięty 19-21 Zamknięty 2-5

Świstaki

Zamknięty 19-21 Zamknięty 2-5

Wiewiórki

Zamknięty 19-21 Zamknięty 2-5

Gołębie

Patrz strona 37 dla konkretnych dat

Bernikle kanadyjskie

Patrz strona 29-30 dla konkretnych dat

Kszyki (bekasy amerykańskie)

Otwarcie 11

Chruściele

Otwarcie 11

Cyraneczki

11-26

lut-22

mar-22

kwi-22

maj-22

cze-22

lip-22

Otwarcie 1

Zamknięcie 31
Zamknięcie 15

Zamknięcie 26

Zamknięcie 19

Jelenie

Patrz strona 13 dla konkretnych dat

Indyki

Patrz strona 24 dla konkretnych dat

Kaczki/mergusy/fulice

Patrz strona 29-30 dla konkretnych dat

Gęsi śnieżne/bernikle obrożne

Patrz strona 29-30 dla konkretnych dat

Gęsi białoczelne

Patrz strona 13 dla konkretnych dat

Patrz strona 29-30 dla konkretnych dat

Wrony

Otwarcie 28

Słonki
Króliki

Otwarcie 16 Zamknięcie 29

Zamknięcie 28

Otwarcie 6

Zamknięcie 15
Zamknięcie 8 (N)
Zamknięcie 15 (S)

Bażanty/przepiórki/kuropatwy

Otwarcie 6

Rysie rude/lisy/oposy/szopy
pracze
Nakaz ochrony gęsi śnieżnych

Otwarcie 10
Zamknięty 19-21

Zamknięty
2-5

Zamknięcie 15

Patrz strona 29-30 dla konkretnych dat

Harmonogram działań traperskich
Świstaki

Otwarcie 1

Zamknięcie 30

Borsuki/rysie rude/kojoty/lisy
norki/piżmaki/oposy/szopy pracze/
skunksy zwyczajne/łasice

Otwarcie 10

Bobry/wydry rzeczne

Otwarcie 10

Zamknięcie 15
Zamknięcie 31

Harmonogram zezwoleń loteryjnych (podane daty obejmują cały zakres, szczegółowe informacje znajdują się w sekcjach dotyczących gatunków)
Gatunki

Loteria

lip-21

sie-21

wrz-21

paź-21

lis-21

gru-21

sty-22

lut-22

1. loteria
Loterie dla młodzieży

Jelenie

Jesień – 2. loteria

Otwarcie od 19 do wyczerpania zezwoleń
Zamknięcie 5

Początek maja

Otwarcie od 20 do wyczerpania zezwoleń

Wiosna – 1. loteria

Otwarcie 5

Jesień – 2. loteria

Zamknięcie 1
Otwarcie 12 Zamknięcie 11

Jesień – 3. loteria

Otwarcie 22 Zamknięcie 9

Wiosna-młodzież

Otwarcie 18 Zamknięcie 21
Otwarcie od 8 do wyczerpania zezwoleń

1. loteria

16-31

Młodzież

Otwarcie 31

Otwarcie 1

2. loteria

1-15

3. loteria

16-28
Otwarcie 1 do odwołania

Loteria jednorazowa

1-31

1. loteria

Gołębie
Ryś rudy

1-30

2. loteria
OTC
Loteria jednorazowa

Zamknięcie 4

Otwarcie 6 Zamknięcie 23

W miarę dostępności
wyżynna
zwierzyna
łowna

lip-22

Otwarcie 26 Zamknięcie 22

Wiosna-OTC

Ptactwo
wodne

cze-22

Otwarcie 11 Zamknięcie 30

Jesień – OTC

Indyki

maj-22

Otwarcie 1 Zamknięcie 20

Późna zima
Jesień – 1. loteria

kwi-22

Patrz strony 18 i 23 dla konkretnych dat

2. loteria
3. loteria
OTC

mar-22

Początek marca Zamknięcie 30

6-20
Otwarcie 27 Zamknięcie 25

1-30
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INFORMACJE O LICENCJACH ŁOWIECKICH
•

•

•

Wszyscy mieszkańcy i osoby niebędące mieszkańcami stanu muszą posiadać
odpowiednią podstawową licencję łowiecką, chyba że w poniższej tabeli
zaznaczono, że są oni zwolnieni z obowiązku jej posiadania.
Dodatkowe licencje, zezwolenia i pieczątki wymagane do działań łowieckich
lub traperskich dla poszczególnych gatunków opisano w niniejszym przeglądzie
informacji w rozdziałach dotyczących tych gatunków.
Wszystkie licencje łowieckie i stanowe pieczątki są ważne od daty zakupu w
2021 roku do 31 marca 2022 roku.

•
•

•
•

Informacje o sprzedaży licencji online są dostępne na stronie
www.exploremoreil.com
Każda osoba posiadająca licencję łowiecką musi ją mieć przy sobie, wraz
ze wszystkimi odpowiednimi pieczątkami, w celu jej natychmiastowego
przedstawienia do kontroli każdemu upoważnionemu funkcjonariuszowi
organów ścigania podczas polowania.
Ograniczenia dotyczące miejsca zamieszkania – patrz definicja na stronie 5.
W sprawie konieczności posiadania licencji patrz (520 ILCS 5/3.1)
(od rozdz. 61, par. 3.1) w Kodeksie dzikiej przyrody (ang. Wildlife Code).

Podstawowe licencje łowieckie (bez opłat dla sprzedawców/opłat transakcyjnych)
Typ licencji

Opłata

Online

Sprzedawcy

Specyfikacje

Mieszkaniec

12,00 USD

X

X

Mieszkaniec senior

6,00 USD

X

X

Dostępna tylko dla łowców w wieku od 65 do 74 lat (włącznie).

Mieszkaniec super senior

1,00 USD

X

X

Dostępna tylko dla łowców w wieku 75 lat lub starszych.

Zmienna

X

X

Uczeń

7,00 USD

X

X

Łowcy-uczniowie muszą być nadzorowani przez posiadającego ważną licencję łowcę,
mieszkańca stanu Illinois, lub łowcę niebędącego mieszkańcem, który ukończył 21 lat. Do zakupu
tej licencji wymagany jest kurs bezpieczeństwa dla łowców.
Każdy łowca/traper poniżej 18 roku życia może nabyć tę licencję. Łowcy/traperzy
posiadający tę licencję muszą być nadzorowani przez osobę dorosłą, która ukończyła 21 lat
i posiada odpowiednią licencję łowcy lub trapera w stanie Illinois lub posiada ważną kartę
bezpieczeństwa łowcy i kartę identyfikacyjną właściciela broni palnej (FOID). Młody łowca nie
może polować, zastawiać pułapek ani nosić urządzeń łowieckich, chyba że towarzyszy mu i jest
pod ścisłym osobistym nadzorem osoby dorosłej.

Polowania/traperstwo dla
młodzieży

7,00 USD

X

X

Mieszkaniec (dożywotni)

360,00 USD

X

X

25,50 USD

X

X

Zmienna

X

X

Patrz wyżej specyfikacja dotycząca licencji weterana.

12,75 USD

X

X

Dostępna tylko dla łowców w wieku od 65 do 74 lat (włącznie).

2,00 USD

X

X

Dostępna tylko dla łowców w wieku 75+

765,00 USD

X

X

57,00 USD

X

X

35,00 USD

X

X

Mieszkaniec sportowiec
Polowania/połów ryb
Weteran stanu Illinois
sportowiec
Polowania/połów ryb
Mieszkaniec senior
Sportowiec
Polowania/połów ryb
Mieszkaniec super senior
Sportowiec
Polowania/połów ryb
Mieszkaniec (dożywotni)
sportowiec
Polowania/połów ryb
Osoba niebędąca
mieszkańcem
Osoba niebędąca
mieszkańcem (5-dniowa)

Osoby niepełnosprawne

Siły Zbrojne

Patrz specyfikacje

Niepełnosprawni mieszkańcy stanu Illinois mogą polować bez licencji, jeśli posiadają prawo
jazdy stanu Illinois lub kartę identyfikacyjną osoby niepełnosprawnej stanu Illinois wskazującą
na niepełnosprawność typu 1 lub 4, klasy 2. Niepełnosprawni weterani (mieszkańcy i
osoby niebędące mieszkańcami) mogą polować bez licencji, jeśli posiadają oświadczenie
o niepełnosprawności (mieszkańcy) z Departamentu ds. Kombatantów stanu Illinois lub
dokumentację potwierdzającą (osoby niebędące mieszkańcami) ich niepełnosprawność w co
najmniej 10% w związku z pełnieniem służby. Niektóre pieczątki nadal są wymagane.

Patrz specyfikacje

Wszystkie osoby będące w czynnej służbie w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych są
uznawane za mieszkańców stanu Illinois. Osoba pełniąca czynną służbę w Siłach Zbrojnych,
która rozpoczęła służbę w stanie Illinois i jest mieszkańcem stanu Illinois, może, podczas
zwykłego lub nieplanowego urlopu, polować bez licencji. Członkowie wojska, gwardii lub
rezerwy będący mieszkańcami stanu Illinois, którzy w ciągu ostatnich 2 lat odbywali służbę za
granicą mogą kwalifikować się do otrzymania specjalnej przepustki rezydenta Sił Zbrojnych
stanu Illinois, która zwalnia z opłat na połów ryb, polowanie i biwakowanie. Osoby kwalifikujące
się MUSZĄ STAWIĆ SIĘ OSOBIŚCIE w biurze IDNR w Springfield. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie www2.illinois.gov/dnr lub dzwoniąc pod numer (217) 782-2965.
Byli jeńcy wojenni są zobowiązani do zakupu licencji łowieckiej dla mieszkańców lub osób
niebędących mieszkańcami.
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Weteran stanu Illinois

Weterani stanu Illinois, którzy odbywali służbę za granicą lub zostali powołani przez
prezydenta Stanów Zjednoczonych i posiadają formularz DD214, mogą zabrać swój formularz
do biura IDNR w Springfield i poprosić o poświadczenie, że kwalifikują się do otrzymania
licencji za pół ceny.

Wytyczne dotyczące licencji/pieczątek dla mieszkańców
Licencja/pieczątka Poniżej 16 16-17

x

Mieszkaniec

x

18-64 65-74

Siły zbrojne*

x

Patrz przypis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Weteran

x
x

Senior

Właściciel
gruntu

x

Super senior

x

Uczeń

x

Sportowiec
licencja łączona

x

x

x

x

Senior
sportowiec
licencja łączona

x

Super senior
sportowiec
licencja łączona
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Osoby

Były jeniec
wojenny

Osoby

75+ niepełnosprawne niepełnosprawne

Dożywotnia

x

x

x

x

x

Polowania i traperstwo
dla młodzieży

x

x

Traperstwo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ptactwo wodne
federalna pieczątka

x

x

x

x

x

Stanowa pieczątka
siedliska

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ptactwo wodne federalna
pieczątka

Certyfikacja HIP

x

x

x

x

x

*Wszystkie osoby pełniące czynną służbę w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych są uważane za mieszkańców stanu Illinois. Osoba pełniąca czynną służbę w Siłach Zbrojnych, która
rozpoczęła służbę w stanie Illinois i jest mieszkańcem stanu Illinois, może, podczas zwykłego lub nieplanowego urlopu, polować bez licencji. Członkowie wojska, gwardii lub rezerwy będący
mieszkańcami stanu Illinois, którzy w ciągu ostatnich 2 lat odbywali służbę za granicą mogą kwalifikować się do otrzymania specjalnej przepustki rezydenta Sił Zbrojnych stanu Illinois, która
zwalnia z opłat na połów ryb, polowanie i biwakowanie. Osoby kwalifikujące się MUSZĄ STAWIĆ SIĘ OSOBIŚCIE w biurze IDNR w Springfield. Szczegółowe informacje można znaleźć pod
adresem www.dnr.illinois.gov lub pod numerem telefonu (217) 782-2965. Byli jeńcy wojenni są zobowiązani do zakupu licencji łowieckiej dla mieszkańców lub osób niebędących mieszkańcami.

Wytyczne dotyczące licencji/pieczątek dla osób niebędących mieszkańcami
Niepełnosprawny Były jeniec
weteran
wojenny

Właściciel
gruntu

Licencja/pieczątka

Poniżej 16

16-17

18-64

65+

Osoby
niepełnosprawne

Osoba niebędąca mieszkańcem

x

x

x

x

x

x

x

Osoba niebędąca mieszkańcem
(5-dniowa)

x

x

x

x

x

x

x

Uczeń

x

x

x

x

x

x

x

Polowania i traperstwo
dla młodzieży

x

x

Traperstwo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ptactwo wodne
stanowa pieczątka

x

x

x

x

x

Stanowa pieczątka siedliska

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ptactwo wodne
federalna pieczątka

Certyfikacja HIP

x

x
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Definicje

Tabela godzin polowań
Skorzystaj ze źródeł rządowych, takich jak www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/
lub www.weather.gov/dvn/sunrise-sunset w celu uzyskania dokładnych
godzin wschodu/zachodu słońca.

Karty na przednią szybę
Karty na przednią szybę dla działań łowieckich/traperskich na terenach publicznych
Bezpłatne „karty na przednią szybę” są wymagane do polowania na jelenie i
rejestrowania polowań/zbiorów w wielu publicznych obszarach łowieckich stanu
Illinois. Karty są dostępne na stronie: dnr2.illinois.gov/Windshieldcard. Kartę należy
wydrukować dla każdego terenu potencjalnego polowania i umieścić ją na desce
rozdzielczej swojego pojazdu podczas polowania w danym miejscu. Każdy łowca musi
posiadać kartę na przednią szybę. W celu uzyskania informacji lub pomocy należy
skontaktować się z placówką terenu, w którym zamierza się polować.
Łowcy są zobowiązani do powrotu na tę stronę internetową przed 15 lutego
każdego roku, aby zarejestrować informacje o zbiorach.

Karta identyfikacyjna posiadacza broni palnej (FOID)
Informacje o legalnym posiadaniu broni palnej, patrz 430 ILCS 65
IDNR nie wydaje kart F.O.I.D. Karty F.O.I.D. można uzyskać na stronie
www.ispfsb.com/Public/FOID.aspx lub zadzwonić do Policji stanowej stanu
Illinois pod numer (217) 782-7980.

Zdjęcie: Adelle Hodde

Szkolenia z bezpieczeństwa i umiejętności strzeleckich
IDNR i partnerzy oferują szkolenia „strzelania do ptaków łownych w locie
lub do ruchomych celów”, w ramach których uczą bezpiecznych praktyk
podczas strzelania, podstaw i umiejętności łowieckich przy użyciu strzelb i
ruchomych celów z gliny. Szkolenia te są organizowane dla początkujących i
zaawansowanych strzelców w weekendy w całym stanie Illinois od wiosny do
wczesnej jesieni każdego roku. Więcej informacji można znaleźć na poniższej
stronie internetowej, łącznie z kalendarzem klinik:

www2.illinois.gov/dnr/recreation/wingshooting/Pages/default.aspx
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Futerał: każdy futerał, pudełko do przenoszenia broni palnej, pudełko
transportowe lub pojemnik dopuszczalny zgodnie z art. 24.
www.ilga.gov/legislation/ilcs/documents/072000050k24-1.htm
Limit dzienny: maksymalna liczba lub ilość gatunków, które zgodnie z prawem
może pozyskać jedna osoba w ciągu jednego dnia kalendarzowego.
Pływająca kryjówka: każda jednostka pływająca lub konstrukcja pływająca,
która jest w stanie unieść osobę i która jest zakamuflowana, zamaskowana lub
ma zmieniony wygląd w celu zapewnienia miejsca ukrycia. Pływająca kryjówka
może być napędzana mechanicznie, o ile taka moc jest wykorzystywana
wyłącznie do przemieszczania się do i z miejsca polowania oraz podczas
takiego przemieszczania nie podejmuje się prób polowania.
Świeżo zabita zwierzyna: każda tusza, szczątki lub części ciała jakiegokolwiek
martwego ssaka lub ptaka, które nie zostały przygotowane do natychmiastowej
konsumpcji lub przechowywania w celu późniejszej konsumpcji.
Ssaki futerkowe: norka, piżmak, szop pracz, skunks zwyczajny, łasica, opos,
bóbr, lis rudy, lis wirginijski, borsuk, ryś rudy, wydra rzeczna i kojot.
Wyżynne ptaki łowne: przepiór wirginijski, kuropatwa zwyczajna, góropatwa
azjatycka, bażant zwyczajny i indyk zwyczajny.
Ssaki łowne: króliki zaroślowe i króliki bagienne, jeleń białoogonowy, lis i
wiewiórka szara oraz świstak (świstak amerykański).
Niewygarbowana skóra: każda skóra lub futro, które nie zostało wygarbowane.
Broń palna: strzelba, strzelba odprzodowa, broń krótka lub wiatrówka.
Polować: wykonywać działania osoby posiadającej broń lub przebywającej w
towarzystwie psa lub ptaka drapieżnego w celu pozyskania gatunków chronionych
niniejszą ustawą w dowolnym miejscu, które takie gatunki mogą zamieszkiwać.
Polowanie: zgodne z prawem ściganie, zastawianie pułapek, strzelanie,
chwytanie, zbieranie lub zabijanie dzikich zwierząt.
Licencja łowiecka: elektroniczna lub fizyczna licencja upoważniająca osobę do
pozyskiwania określonego rodzaju zwierząt w określonym czasie.
IDNR: Departament Zasobów Naturalnych stanu Illinois.
Amunicja ołowiana: pocisk zawierający jeden lub więcej procent wagowych ołowiu.
Wędrowne ptaki łowne: gołębiak długosterny, sierpówka, gołębiak
białoskrzydły, synogarlica zwyczajna, kureczka karolińska, wodnik błotny, słonka
amerykańska, kszyk (bekas amerykański), łyska amerykańska, kaczki, gęsi,
gołębie i wrona amerykańska.
Limit posiadania: maksymalna liczba lub ilość gatunków, które jedna osoba w
dowolnym momencie może zgodnie z prawem zatrzymać lub posiadać.
Gatunki chronione: dzikie ptaki i dzikie ssaki, w tym ich części, do których
zalicza się gniazda, jaja i niewygarbowane skóry, znajdujące się w stanie Illinois
lub które mogą być sprowadzone do tego stanu. Szczegółowe informacje można
znaleźć w art. 520 Kodeksu dzikiej przyrody ILCS 5/2.2.
Mieszkaniec: oznacza osobę, która w dobrej wierze składa wniosek o
jakąkolwiek licencję lub zezwolenie i potwierdza składając oświadczenie, że
utrzymuje swoje stałe miejsce zamieszkania w tym stanie przez okres co najmniej
30 kolejnych dni bezpośrednio poprzedzających wniosek tej osoby, i która nie
utrzymuje stałego miejsca zamieszkania lub nie twierdzi, że mieszka w innym
stanie w celu uzyskania takich samych lub podobnych licencji lub zezwoleń
objętych niniejszym Kodeksem. Stałe miejsce zamieszkania osoby to jej stałe i
trwałe miejsce zamieszkania, w odróżnieniu od tymczasowego lub przejściowego
miejsca zamieszkania. W celu ustalenia, czy dana osoba utrzymuje stałe miejsce
zamieszkania w tym stanie, wymagane jest posiadanie przez nią dowodu
potwierdzającego miejsce stałego zamieszkania. Dowodem potwierdzającym
stałe miejsce zamieszkania jest między innymi miejsce, w którym dana osoba
głosuje, płaci podatek dochodowy od osób fizycznych lub otrzymała prawo
jazdy. Z wyjątkiem uzyskania dożywotniego prawa jazdy, każda osoba pełniąca
czynną służbę w Siłach Zbrojnych jest uważana za mieszkańca stanu Illinois w
czasie trwania służby wojskowej.
Sprzedaż: sprzedaż, barter lub inne odpłatne oferowanie towarów innym
osobom. Termin „sprzedaż” obejmuje podawanie tego samego jako części posiłku
przez jakąkolwiek restaurację, hotel lub inną placówkę handlową.
Pozyskanie: polowanie, strzelanie, ściganie, wabienie, zabijanie, niszczenie,
chwytanie, ugodzenie za pomocą świdra lub włóczni, złapanie w pułapkę lub w
sidła, nękanie lub podejmowanie prób zrobienia tego.
Transport lub wysyłka: przewożenie za pośrednictwem paczki pocztowej,
ekspresowej, bagażu towarowego lub przesyłki przez wspólnego przewoźnika
jakiegokolwiek rodzaju; lub samochodem, motocyklem lub innym pojazdem
jakiegokolwiek rodzaju; lub drogą wodną lub samolotem jakiegokolwiek rodzaju
lub jakimkolwiek innym środkiem transportu.
Złapanie w pułapkę: schwytanie lub próba schwytania poprzez zastawienie
lub umieszczenie pułapki na odnóża, pułapki przytrzymujące ciało, klatki
lub żywej pułapki lub innego podobnego urządzenia dozwolonego na mocy
Kodeksu dzikiej przyrody stanu Illinois w celu schwytania, uwięzienia lub zabicia
jakiejkolwiek chronionej dzikiej zwierzyny.
Pojazd: każde urządzenie zdolne do przewożenia osoby na lądzie, na lodzie, na
wodzie, w wodzie lub w powietrzu.
Dzikie zwierzęta: każdy ptak lub ssak żyjący w stanie natury bez opieki
człowieka, w tym wszystkie dzikie zwierzęta objęte ochroną.
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Rozporządzenia ogólnostanowe

Ograniczenia dotyczące sprzętu myśliwskiego i amunicji

Ograniczenia godzin polowania Zgodnie z prawem nie można polować na
żadną zwierzynę łowną z wyjątkiem godzin określonych dla tych gatunków
zwierzyny łownej w odniesieniu do oficjalnego czasu wschodu i zachodu słońca
dla danej lokalizacji.
Limity dzienne i limity posiadania Zgodnie z prawem nie można posiadać
dzikiego ptactwa łownego, dzikich ssaków łownych lub dzikich ssaków
futerkowych ani ich żadnych części w ilości przekraczającej prawnie ustanowiony
limit dzienny lub limit posiadania, w zależności od tego, który z nich ma
zastosowanie.
Utrzymywanie oddzielnej torby Zgodnie z prawem nie można posiadać
zwierzyny łownej, dla której istnieje limit dzienny lub limit posiadania, chyba że
każdy łowca zachowuje swoją „torbę” na takie gatunki oddzielnie i wyraźnie od
torb wszystkich innych łowców.
Posiadanie cudzej zwierzyny Zgodnie z prawem nie można otrzymać lub
przetrzymywać jakiejkolwiek chronionej zwierzyny łownej należącej do
innej osoby, z wyjątkiem osobistego miejsca zamieszkania darczyńcy lub
obdarowanego, chyba że takie chronione gatunki są oznakowane nazwiskiem i
adresem łowcy, całkowitą liczbą osobników według gatunków i datą pozyskania
takich gatunków. (Patrz również „Posiadanie i znakowanie” w rozdziale
Polowanie na ptactwo wodne na str. 35).
Odzyskiwanie zabitych/okaleczonych dzikich zwierząt (marnotrawstwo
zwierzyny łownej) Zgodnie z prawem nie można zabijać lub okaleczać
jakiegokolwiek gatunku chronionego na mocy Kodeksu dzikiej przyrody stanu
Illinois, dla którego istnieje limit zbiorów, bez podjęcia rozsądnego wysiłku w
celu odzyskania takiego gatunku i włączenia go do limitu zbiorów. Ponadto
zabrania się każdej osobie posiadającej kontrolę nad odłowionymi ssakami
łownymi, ptactwem łownym lub wędrownym ptactwem łownym, dla których
istnieje limit ilościowy, bezmyślnego marnowania lub niszczenia nadającego
się do wykorzystania mięsa zwierzyny łownej, z wyjątkiem zwierzyny łownej
pozyskanej na podstawie zezwolenia na usuwanie uciążliwej zwierzyny łownej
lub zwierzyny łownej pozyskanej na podstawie zezwolenia na kolekcjonowanie
do celów naukowych. „Mięso nadające się do użytku” oznacza mięso z piersi
ptaka łownego lub wędrownego ptaka łownego oraz tylną szynkę i przednie
łopatki ssaka łownego. Zabrania się umieszczania, pozostawiania, wyrzucania
lub porzucania tuszy dzikiej zwierzyny lub jej części wzdłuż lub na drodze
publicznej, lub autostradzie, lub na własności publicznej lub prywatnej, w tym na
drodze wodnej lub w strumieniu, bez zgody właściciela lub dzierżawcy. Nie jest
niezgodne z prawem prawidłowe pozbycie się mięsa zwierząt łownych, które
zostało uznane za niezdatne do spożycia przez ludzi.
Posiadanie nielegalnie pozyskanej dzikiej zwierzyny Zgodnie z prawem nie
można posiadać żadnego gatunku dzikiej zwierzyny lub jej części pozyskanych
nielegalnie w stanie Illinois lub w jakimkolwiek innym stanie lub kraju, niezależnie
od tego, czy ta dzika zwierzyna lub jej części pochodzą ze stanu Illinois.
Przedawnienie za bezprawne posiadanie takiej dzikiej zwierzyny lub jej części
nie ustaje przed upływem 2 lat od trwałego zakończenia posiadania.
Posiadanie świeżo zabitej zwierzyny poza sezonem Zgodnie z prawem nie
można posiadać świeżo zabitej zwierzyny, kiedy sezon na jej pozyskiwanie jest
zamknięty (patrz sekcja Konflikty dotyczące dzikiej zwierzyny dla przypadkowo
zabitych jeleni).
Sprzedaż dzikiej zwierzyny, piór itp. Zgodnie z prawem nie można kupować,
sprzedawać, oferować do sprzedaży lub handlu wymiennego ptaków łownych
lub wędrownego ptactwa wodnego, lub ich części, w tym piór, gniazd lub jaj
(w tym części dzikiego indyka) lub jadalnych części ssaków łownych, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych w specjalnych zezwoleniach.

Zgodnie z prawem nie można:
•
•

•

•
•

•
•
•
•

polować na wszelkie gatunki chronione, z wyjątkiem polowań z użyciem broni palnej
lub łuku i strzał.
używać broni palnej o kalibrze większym niż .10 podczas chwytania lub usiłowania
pozyskania jakiegokolwiek gatunku chronionego. Długość lufy nie może być mniejsza
niż 45 cm (18 cali), a długość całkowita nie może być mniejsza niż 66 cm (26 cali).
polować lub mieć podczas polowania łuskę strzelby ze śrutem większym niż śrut
ołowiany rozmiaru BB, śrut stalowy rozmiaru T lub numer BBB jakiegokolwiek innego
śrutu nietoksycznego. Wyjątek: wielkość śrutu jest nieograniczona w przypadku
polowań na zwierzęta łowne, a jelenie można pozyskiwać przy użyciu strzelby o
kalibrze nie większym niż .10 lub mniejszej niż .20, załadowanej śrutem.
pozyskiwać jakichkolwiek gatunków zwierzyny łownej z wyjątkiem jeleni i zwierząt
futerkowych za pomocą broni śrutowej załadowanej śrutem.
używać strzelby, która może pomieścić więcej niż trzy pociski w magazynku i
komorze łącznie. Każda strzelba mogąca pomieścić więcej niż trzy naboje musi być
wyposażona w jednoczęściową zatyczkę, której nie można usunąć bez rozbierania
strzelby, lub w inny sposób zmieniona aby uniemożliwić utrzymanie więcej niż trzech
nabojów w magazynku i komorze łącznie. Wyjątek: nie dotyczy to licencjonowanych
rezerwatów łowieckich, chyba że poluje się na dzikie ptaki wędrowne, i nie ma
zastosowania w sezonach polowań na gęsi śnieżne (śnieżyca duża jasna i ciemna,
śnieżyca mała).
używać strzelby, broni krótkiej lub pneumatycznej do polowania na ptaki łowne lub
wędrowne ptaki łowne.
strzelać ze strzelby, broni krótkiej lub wiatrówki na, nad lub do wody lub lodu.
używać broni wyposażonej w tłumik.
posiadać dowolnej strzelby w terenie podczas sezonu polowania na jelenie,
z wyjątkiem licencjonowanych traperów w celu odstrzału zwierząt lub strzelb
odprzodowych używanych wyłącznie przez łowców polujących na jelenie. Uwaga:
nie zabrania się zgodnego z prawem posiadania strzelb w celu pozyskiwania
ssaków futerkowych oraz ssaków łownych innych niż jelenie w sezonie na jelenie dla
młodzieży, sezonie na jelenie ze strzelbą odprzodową, sezonie specjalnym na jelenie
z CWD oraz późnozimowym sezonie wyłącznie na jelenie bez poroża.

Polowanie w pobliżu zamieszkałych budynków mieszkalnych
Zgodnie z prawem nie można polować ani pozwalać psu na polowanie w
odległości mniejszej niż 274 metry (300 jardów) od zamieszkanego budynku
mieszkalnego bez uprzedniego uzyskania zgody właściciela lub najemcy tego
budynku. Wyjątek: Ograniczenie do 91 metrów (100 jardów) ma zastosowanie
podczas działań traperskich, polowania z łukiem i strzałami lub polowania ze
strzelbą wyłącznie na pociski śrutowe, lub na licencjonowanych terenach hodowli
zwierzyny i terenach łowieckich, na terenach będących własnością federalną i
zarządzanych, na terenach będących własnością, zarządzanych, dzierżawionych
lub kontrolowanych przez IDNR.

Ustawa o zakłócaniu działalności łowców
Zgodnie z prawem nie można:
• zakłócać lub przeszkadzać innej osobie biorącej udział w legalnym zabieraniu
dzikiego zwierzęcia, z zamiarem jego zapobieżenia, zakłócać lub brać udział
w aktywności, która będzie przeszkadzać dzikim zwierzętom, z zamiarem
zapobieżenia ich legalnemu zabraniu.
• używać drona w sposób, który zakłóca zgodne z prawem pozyskiwanie dzikiej
przyrody lub życia wodnego przez inną osobę. „Dron” oznacza dowolny statek
powietrzny, na którego pokładzie nie znajduje się ludzki operator.
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DZIĘKUJEMY!
Dziękujemy wszystkim osobom, które wypełniły i odesłały ankiety na temat swoich zbiorów, działań
łowieckich i traperskich w stanie Illinois. Departament Zasobów Naturalnych stanu Illinois od
30 lat współpracuje z Wydziałem Badań Historii Naturalnej stanu Illinois (Illinois Natural History
Survey) w celu zbierania ważnych informacji na temat polowań i zarządzania dzikimi zwierzętami
w stanie Illinois. Informacje od Państwa i Państwa kolegów łowców oraz traperów pomagają w
zarządzaniu zasobami dzikich zwierząt w stanie Illinois oraz w ocenie zmian w rozporządzeniach
dotyczących działań łowieckich i traperskich.

Szef, Wydział Zasobów Dzikiej Przyrody
Departament Zasobów Naturalnych stanu Illinois

Przewożenie strzelb na łodziach

Polowanie z pojazdów i łodzi
Zgodnie z prawem nie można polować, niepokoić, nękać lub zabierać
jakiegokolwiek chronionego ptaka lub ssaka przy użyciu lub z pomocą
samochodu, pojazdu lub środka transportu, jakiegokolwiek typu statku
wodnego, samolotu lub jakiejkolwiek maszyny napędzanej siłą mechaniczną.
Wyjątek: paraplegicy lub inne osoby niepełnosprawne, posiadające zezwolenie
Organów Ścigania, mogą polować z dowolnego stacjonarnego pojazdu
silnikowego lub stacjonarnego pojazdu lądowego o napędzie silnikowym.
Uwaga: polowanie na ptactwo i ssaki łowne (z wyjątkiem jeleni i ssaków
futerkowych) jest legalne z łodzi nie zakamuflowanej lub zamaskowanej w celu
zmiany jej wyglądu lub zapewnienia miejsca ukrycia i nienapędzanej żaglami
lub siłą mechaniczną. Łódź pomalowana jedynie we wzór kamuflażu nie jest
uważana za zakamuflowaną i może być używana do polowania w warunkach
określonych powyżej. Patrz wyjątki dotyczące używania łodzi w rozdziale
„Polowanie na ptactwo wodne” w niniejszym dokumencie.

Polowanie z dróg
Zgodnie z prawem nie można polować, zastawiać pułapek lub rozładowywać
broni palnej lub urządzeń łuczniczych wzdłuż, na, w poprzek lub z drogi
publicznej, autostrady lub drogi pierwszeństwa przejazdu. Autostrada (droga z
pierwszeństwem przejazdu) oznacza całą szerokość między liniami granicznymi
każdej drogi publicznej Jezdnia oznacza część drogi publicznej, która jest
ulepszona lub zwykle używana do poruszania się pojazdów, z wyłączeniem
obrzeża lub pobocza.

Zgodnie z prawem nie można umieszczać, przewozić, posiadać lub transportować
strzelby na łodzi dowolnego typu na obszarze podlegającym jurysdykcji IDNR
od 1 lutego do 31 maja włącznie, z wyjątkiem osób posiadających ważne,
niewypełnione zezwolenie na polowanie na indyki oraz licencjonowanych lub
upoważnionych łowców legalnie polujących na dzikie zwierzęta w sezonie.

Przewożenie broni palnej i urządzeń łuczniczych w pojazdach
Zgodnie z prawem nie można:
• posiadać lub przenosić strzelby, karabinu, broni krótkiej lub broni pneumatycznej
w lub na jakimkolwiek pojeździe, transporcie lub statku powietrznym, chyba że
taka broń palna lub pneumatyczna jest rozładowana i całkowicie zamknięta
w futerale, z wyjątkiem sytuacji opisanych w rozdziale „Polowanie na ptactwo
wodne” w niniejszym dokumencie. Patrz również „Polowanie z pojazdów i łodzi”
oraz „Najczęściej zadawane pytania” w dalszej części dokumentu.
• nosić łuku lub urządzenia łuczniczego w lub na pojeździe, środku transportowym
lub statku powietrznym, chyba że nie jest on naciągnięty lub zamknięty w
pokrowcu lub w inny sposób niemożliwy do użycia.

Ukryte noszenie broni palnej
W przypadku pytań dotyczących ukrytego noszenia broni palnej prosimy odnieść
się do 430 ILCS 66 (Ustawa o ukrytym noszeniu broni palnej (Firearm Concealed
Carry Act)

Nocne polowanie ze światłami, oświetlanie zwierzyny
Zgodnie z prawem nie można używać świateł stanowiących wyposażenie,
umieszczonych na lub podłączonych do źródła zasilania na pojeździe lub innym
środku transportu na obszarach występowania zwierzyny. Nie zabrania to
normalnego używania świateł przednich do jazdy po jezdni. Z wyjątkiem: skunksa,
oposa, lisa rudego lub wirginijskiego, kojota i szopa pracza, które mogą być
pozyskiwane podczas otwartego sezonu przy użyciu małej, ręcznie obsługiwanej
lampki przez osobę, która porusza się pieszo i nie znajduje się w żadnym
pojeździe.

Polowanie w pobliżu pożarów
Zgodnie z prawem nie można polować w sąsiedztwie lub w pobliżu płonącego
torfu, trawy, zarośli lub innej substancji łatwopalnej.
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Michael Wefer

Psy — jelenie i indyki

Prawa własności
Prawo znakowania fioletową farbą

Zgodnie z prawem nie można pozwolić, aby pies gonił, nękał lub zabijał jelenie
lub indyki. Psy można używać do polowań, z wyjątkiem polowań na jelenie i
indyki. Patrz rozdział „Polowanie na jelenie z psami, końmi, z pojazdów, łodzi i
samolotów”.

Właściciele lub dzierżawcy gruntów mogą oznaczyć drzewa lub słupy na
prywatnych gruntach fioletową farbą jako powiadomienie o „zakazie wstępu”.

Uszkodzenie mienia podczas polowania

Próby terenowe i szkolenia dla psów

Zgodnie z prawem nie można uszkodzić lub zniszczyć własności innej osoby
podczas polowań lub traperstwa na jej ziemi.

Zgodnie z prawem nie można:
• organizować prób terenowych, zorganizowanych polowań nocnych, wyścigów
wodnych lub innych zawodów z udziałem psów sportowych bez uprzedniego
uzyskania zezwolenia IDNR. Wnioski należy składać na 4 tygodnie przed
danym wydarzeniem.
• posiadać jakiejkolwiek broni palnej lub amunicji innej niż broń krótka
załadowana ślepymi nabojami podczas szkolenia psów, kiedy sezony łowieckie
są zamknięte, z wyjątkiem autoryzowanych prób terenowych lub obszaru
szkolenia psów. Podczas szkolenia psów od zachodu do wschodu słońca,
żadna osoba w grupie szkoleniowej psów, wraz z nią lub jej towarzysząc,
nie może posiadać broni palnej lub ostrej amunicji, z wyjątkiem broni krótkiej
przeznaczonej do strzelania jedynie ślepymi nabojami.
• W przypadku używania żywych ptaków na terenie szkoleniowym, operator
musi uzyskać od IDNR zezwolenie na prowadzenie hodowli dzikich zwierząt
(217-785-3423) oraz zezwolenie na teren szkolenia psów (217-785-8129).
Pełne informacje na temat prób terenowych i szkolenia psów są dostępne na
stronie www2.illinois.gov/dnr.

Zezwolenie na dostęp do gruntów prywatnych
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Pozyskanie (patrz definicja „pozyskania” powyżej) lub próba pozyskania
jakiegokolwiek gatunku dzikiej zwierzyny lub jej części, lub celowe albo
umyślne pozwolenie psu na polowanie, w obrębie lub na ziemi innej osoby,
lub na wodach płynących albo stojących na ziemi innej osoby, lub świadome
strzelanie z krótkiej broni lub łuku i sprzętu łuczniczego do jakiejkolwiek dzikiej
zwierzyny, fizycznie znajdującej się lub przelatującej nad własnością innej osoby,
bez uprzedniego uzyskania pozwolenia od właściciela lub wyznaczonej przez
niego osoby. Dla celów niniejszego prawa, osoba wyznaczona przez właściciela
oznacza każdego, kogo właściciel wyznaczy w pisemnym upoważnieniu, a
upoważnienie to musi zawierać (i) prawny lub wspólny opis nieruchomości, (ii)
zakres, w jakim osoba wyznaczona przez właściciela jest upoważniona do
podejmowania decyzji dotyczących tego, kto może zabierać lub próbować
zabierać jakiekolwiek gatunki dzikich zwierząt lub ich części, oraz (iii) notarialny
podpis właściciela.
Właściciele gruntów prywatnych mogą udzielić zgody na polowanie,
łowienie ryb lub inne działania rekreacyjne na ich terenie i w większości
przypadków nie ponoszą oni odpowiedzialności za obrażenia osób
wchodzących na teren nieruchomości. Mają zastosowanie ograniczenia.
Patrz www.ilga.gov/ legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=2081&ChapterID=58,
aby uzyskać więcej informacji. Przepisy prawa stanu Illinois zabraniają wejścia
na cudzy teren w celu odzyskania rannych lub okaleczonych zwierząt lub psów
myśliwskich. Przed wejściem na teren nieruchomości należy uzyskać pozwolenie
od właściciela lub dzierżawcy terenu. Zachowanie podczas działań łowieckich
i traperskich może wpłynąć na decyzję właściciela ziemi o zezwoleniu na
takie przyszłe działania. Uwaga: droga kolejowa na kawałku czyjejś ziemi
stanowi własność prywatną i przed podjęciem działań łowieckich i traperskich
wymagana jest zgoda właściciela.

Sokolnictwo
Stanowe zezwolenia na sokolnictwo, wydawane zgodnie z przepisami federalnymi
50 CFR 21.29, są wymagane do chwytania, posiadania i transportowania
jastrzębi, sokołów i sów w celach sokolniczych. Szczegółowe informacje można
uzyskać w Biurze Egzekwowania Prawa pod numerem telefonu (217) 782-6431
lub pod adresem e-mail Brian.Clark@illinois.gov.

Karmienie dzikich zwierząt
Zgodnie z prawem nie można udostępniać jedzenia, soli, bloków mineralnych lub
innych produktów do spożycia przez dzikie jelenie lub inne dzikie zwierzęta.
Obszar uznaje się za poddany działaniu środka wabiącego w czasie jego
obecności i przez 10 kolejnych dni po jego usunięciu.
Wyjątek:
• podwyższone karmniki dla ptaków/wiewiórek zapewniające nasiona, ziarna,
owoce, robaki lub łój dla ptaków lub wiewiórek, znajdujące się w odległości
do 30 metrów (100 stóp) od budynku mieszkalnego przeznaczonego do
zamieszkania przez ludzi.

Dla Państwa wygody, IDNR opracował ten formularz dla łowców,
aby uzyskać pisemne pozwolenie od właściciela (właścicieli) ziemi:
www2.illinois.gov/dnr/hunting/Documents/PermissionCard.pdf

Posiadanie ssaków i ptaków łownych
hodowanych w niewoli

•

Zgodnie z prawem nie można trzymać, posiadać lub angażować się w hodowlę
ssaków łownych, ptaków łownych lub wędrownego ptactwa wodnego bez
uzyskania niekomercyjnego zezwolenia klasy A lub komercyjnego zezwolenia
klasy B dla Hodowców zwierząt łownych i ptaków łownych. Posiadacze
zezwoleń muszą prowadzić szczegółową dokumentację dotyczącą pozyskiwania
i unieszkodliwienia każdego gatunku. Posiadacze zezwoleń klasy B muszą
prowadzić rejestry sprzedaży. Zapisy muszą być dostępne do wglądu dla
IDNR i funkcjonariuszy służb porządkowych. Kompletne przepisy dostępne
są są w Kodeksie Dzikiej Przyrody [520 ILCS 5/3.23] na stronie
www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=1729&ChapterID=43.

przypadkowe karmienie dzikich zwierząt w ramach czynnej działalności
hodowlanej.

karmienie dzikich zwierząt, innych niż dzikie jelenie, z ręki, pod warunkiem, że
podejmowane są rozsądne próby uprzątnięcia niespożytego pokarmu.
• paśników dla dzikich zwierząt innych niż jelenie, pod warunkiem że jelenie są
odgrodzone od paszy w paśniku i wokół niego za pomocą ogrodzenia lub
innych barier.
• ziaren lub innej paszy rozrzuconej lub rozprowadzonej wyłącznie w wyniku
normalnych praktyk rolniczych, ogrodniczych lub stabilizujących glebę.
• stojącej, zalanej lub manipulowanej naturalnej roślinności lub żywności/nasion
pozostawionych przez naturalną roślinność.
• ziaren lub innej paszy rozprowadzanej lub rozrzucanej wyłącznie w wyniku
manipulacji uprawą rolną lub inną paszą na na gruntach, na których są
uprawiane, do celów polowania na gołębie.
• materiałów żywnościowych umieszczonych w celu schwytania lub zabicia
dzikich zwierząt na mocy 520 ILCS 5/2.37, 2.30 i 1.3.
• zezwoleń naukowych wydanych zgodnie z 17 Ill. Kodeksu Administracyjnego
520, które zezwalają na wabienie dzikich zwierząt za pomocą żywności.
• wszelkich innych zezwoleń wydanych przez IDNR, które wymagają
wabienia dzikich zwierząt do celów zarządzania, badań lub kontroli.
Naruszenie przepisów tej części stanowi drobne wykroczenie, za które grozi
maksymalna grzywna w wysokości 1000 USD. Polowanie na jelenie ze środkiem
wabiącym stanowi odrębne wykroczenie.
•

Przepisy dotyczące taksydermii
Każda osoba prowadząca działalność w zakresie taksydermii musi uzyskać
zezwolenie IDNR. Osoby zabierające zwierzęta do taksydermisty muszą być w
stanie udowodnić, że zwierzę zostało pozyskane w sposób zgodny z prawem.
Taksydermiści są zobowiązani do prowadzenia pisemnych rejestrów wszystkich
otrzymanych zwierząt. Wszystkie zwierzęta znajdujące się w ich posiadaniu
muszą być odpowiednio oznakowane lub oznakowane. W celu uzyskania
dalszych informacji należy skontaktować się z biurem IDNR.

Informacje o rozporządzeniach dotyczących dostawców sprzętu
Opracowanie przepisów dotyczących dostawców sprzętu zostało zainicjowane
przez zaniepokojonych łowców i sprzedawców. Ich celem było zapewnienie
łowcom korzystającym z usług dostawców sprzętu odpowiednich usług i obsługi,
wzmocnienie reputacji branży tychże sprzedawców w stanie Illinois oraz
zapewnienie właściwego zarządzania stanowym stadem jeleni, stadem dzikich
indyków i zasobami ptactwa wodnego. Aby złożyć wniosek o zezwolenie dla
dostawców sprzętu lub otrzymać pełną kopię przepisów zawartych w przepisie
administracyjnym Regułę 640 można znaleźć na stronie www2.illinois.gov/dnr
lub kontaktując się z Biurem Egzekwowania Prawa (217) 782-6431.

Jamy, gniazda i żerowiska
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Zgodnie z prawem nie można:
• używać urządzeń mechanicznych, dymu lub gazów, aby usunąć zwierzę z
jego jamy.
• naruszać ani niszczyć żadnego żerowiska (kopca, stosu lub maty z gałęzi,
pałek lub innej roślinności zebranej i ułożonej w stosy przez piżmaki lub
bobry), gniazda, jamy, schronienia lub innej jamy zwierzęcej.

Departament Zasobów Naturalnych stanu Illinois

Wypuszczanie dzikich zwierząt i posiadanie żywych dzikich zwierząt
Zgodnie z prawem nie można:
• uwalniać z niewoli jakichkolwiek dzikich zwierząt, z wyjątkiem przypadków
dozwolonych przez IDNR lub dozwolonych na podstawie zezwoleń na próby
terenowe, tereny szkolenia psów, tereny hodowli zwierzyny łownej i rezerwatów
łowieckich lub zezwoleń dla hodowców ptactwa i zwierzyny łownej.
• wprowadzać do tego stanu żywych lub posiadania żywych gatunków
chronionych dzikich zwierząt, które zostały schwytane poza tym stanem bez
uprzedniego uzyskania zezwolenia IDNR, z wyjątkiem licencjonowanych
hodowców zwierząt dzikich, zgodnie z Kodeksem Dzikiej Przyrody stanu Illinois.
• wypuszczać indyków w stanie Illinois z wyjątkiem pracowników IDNR
oraz licencjonowanych zarządców terenów łowieckich upoważnionych do
wypuszczania indyków w celach łowieckich.
•

zabierać dzikich zwierząt i utrzymywać ich przy życiu.

Uprawnienia funkcjonariuszy policji ds. ochrony przyrody (CPO)

Ochrona jastrzębi, orłów i sów

Wszyscy funkcjonariusze policji ds. ochrony przyrody, zgodnie z prawem, są
upoważnieni do wejścia na wszystkie grunty i wody w celu egzekwowania
przepisów Kodeksu Dzikich Zwierząt i Przepisów Administracyjnych.

Zgodnie z prawem nie można pozyskiwać, ani próbować pozyskiwać, naruszać
lub niepokoić jastrzębia, orła lub sowę lub ich części (w tym pióra, gniazda
i jaja), w dowolnym czasie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w
przepisach sokolniczych.

Policja ds. ochrony przyrody stanu Illinois w służbie od 1885 roku
Na straży zasobów naturalnych, bezpieczeństwa publicznego i
bezpieczeństwa wewnętrznego stanu Illinois.

W przypadku znalezienia zranionego lub osieroconego zwierzęcia

•

Kontakt z funkcjonariuszem policji ds. ochrony przyrody
Biuro Egzekwowania Prawa Departamentu Zasobów Naturalnych opracowało
program do namierzania kłusowników w stanie Illinois (Target Illinois Poachers),
aby zachęcić każdego zainteresowanego obywatela, który jest świadkiem
wykroczenia z zakresu kłusownictwa, do zgłoszenia naruszenia, takiego jak
kłusownictwo lub zanieczyszczanie środowiska.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za należyte egzekwowanie prawa.
Jeśli jesteś świadkiem naruszenia, to masz obowiązek je zgłosić. Wspólnie
namierzmy kłusowników i trucicieli w stanie Illinois!

Nie należy karmić zwierzęcia ani podawać mu płynów.

Ochrona i opieka nad dzikimi zwierzętami
Wszystkie dzikie ptaki (Z WYJĄTKIEM wróbla zwyczajnego, szpaka
zwyczajnego i gołębia domowego) oraz ich części (gniazda i jaja) są chronione.
Indyk zwyczajny, modrzyk zwyczajny, kaczka piżmowa oraz ptaki łowne
wymienione w niniejszym przewodniku zgodnie z prawem można pozyskiwać.

Internet:
www2.illinois.gov/dnr/LawEnforcement/Pages/Target-Poachers.aspx

ZGŁOŚ NARUSZENIE POD NUMEREM:
1-877-2DNRLAW (236-7529)

Dzikie ssaki i ich części, łącznie z ich niewygarbowanymi skórami, są objęte ochroną,
Z WYJĄTKIEM sytuacji, w których zezwala na to sezon traperski lub polowań, i
obejmują: świstaka, wiewiórkę szarą, wiewiórkę czarną, królika florydzkiego, królika
bagiennego, jelenia wirginijskiego, piżmaka, bobra, szopa pracza, oposa, łasicę
pospolitą, łasicę długoogoniastą, norkę, skunksa zwyczajnego, lisa rudego, lisa
wirginijskiego, wydrę kanadyjską, rysia rudego, borsuka i kojota.

Czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Skontaktuj się z CPO: www2.illinois.gov/dnr/LawEnforcement/Documents/
DistrictCPOPhonesAndEmails.pdf.
Przekaźnik Ameritech 1-800-526-0644 dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
We wszystkich innych sprawach dotyczących funkcjonariuszy policji ds.
ochrony przyrody stanu Illinois po godzinach pracy należy skontaktować się z
dyspozytorem okręgowym Policji Stanowej stanu Illinois.

Dzikie ssaki i ich części, łącznie z ich niewygarbowanymi skórami, są objęte
ochroną przez cały rok i obejmują: wszystkie jelenie wirginijskie, wilki/wilki
szare, polatuchy, wiewiórki pospolite, wiewiórki białe, szczury leśne, złotomyszy
amerykańskie, ryżniaki, nietoperze, pumę i niedźwiedzia czarnego. Uwaga:
jelenie łaciate można pozyskiwać legalnie.
Zabranie jakiegokolwiek innego żywego dzikiego zwierzęcia, nie wymienionego
powyżej, bez zgody właściciela lub dzierżawcy gruntu jest niezgodne z prawem.

Porozumienie międzystanowe w sprawie naruszeń dotyczących
dzikiej przyrody
Stan Illinois jest członkiem międzystanowego porozumienia w sprawie naruszeń
dotyczących dzikiej przyrody (Interstate Wildlife Violator Compact, IWC).
Wszystkie 50 stanów jest członkami tego porozumienia.
Jak działa IWVC:
• Członkostwo w porozumieniu dotyczy naruszeń w odniesieniu do zwierząt
wodnych i dzikich zwierząt.
• Na mocy tego porozumienia osoby naruszające prawo niebędące mieszkańcami
i osoby otrzymujące mandaty za naruszenia w uczestniczących stanach, są
traktowanym tak samo jak mieszkańcy, którzy dopuścili się naruszenia.
• Osoba naruszająca prawo, która nie zastosuje się do warunków nakazu
wydanego w stanie uczestniczącym, może zostać zawieszona w swoim kraju do
czasu spełnienia warunków nakazu.
• Porozumienie to przewiduje wzajemne uznawanie zawieszenia przywilejów
licencyjnych przez stany uczestniczące. (Stan Illinois od kilku lat uznaje
zawieszenia nałożone przez inne stany. Członkostwo w porozumieniu pozwala
innym stanom uznawać zawieszenia nałożone w stanie Illinois).
• IWVC przewiduje, że informacje o wyrokach skazujących w stanach
uczestniczących mogą być przekazywane do macierzystego stanu osoby
naruszającej prawo.
• IWVC nie tylko zapewnia równe traktowanie mieszkańców i osób niebędących
mieszkańcami stanów uczestniczących, ale także zwiększa skuteczność
egzekwowania prawa oraz podnosi wartość prewencyjną czasu spędzonego
na patrolowaniu przez umundurowanych funkcjonariuszy. Wzajemne uznawanie
zawieszeń pomiędzy stanami ma na celu rozwiązanie problemów związanych z
mobilnością wielu sprawców naruszeń.

Zgodnie z prawem nie można zabierać, posiadać, sprzedawać ani oferować na
sprzedaż żadnych ww. dzikich ptaków (martwych lub żywych) i ich części (w tym
ich gniazd i jaj), ani takich dzikich ssaków (martwych lub żywych) i ich części,
w tym ich niewygarbowanych skór, ponieważ jest to niezgodne z przepisami
Kodeksu dzikiej przyrody stanu Illinois.
Zgodnie z prawem nie można wwozić do stanu Illinois w celu przetrzymywania,
wypuszczania, rozmnażania lub sprzedaży jakichkolwiek innych żywych dzikich
zwierząt nie wymienionych w rozdziale „Gatunki chronione” bez uprzedniego
uzyskania zezwolenia DNR. Skontaktuj się z Wydziałem Zasobów Dzikiej
Przyrody (217) 782-6384.

Obowiązek zgłaszania wypadków podczas polowań i traperstwa
Każdy wypadek podczas działań łowieckich lub traperskich, gdy doszło do
poważnych obrażeń ciała (śmierć, obrażenia wewnętrzne, złamanie kości, utrata
przydatków, oszpecenie itp.), w tym upadek z podwyższonych drzewostanów lub
rana postrzałowa lub łucznicza, należy zgłosić do IDNR w ciągu 5 dni. Osoby
uczestniczące w wypadku podczas działań łowieckich lub traperskich muszą
udzielić pomocy osobom poszkodowanym w wypadku, pod warunkiem, że mogą
to zrobić bez poważnego zagrożenia dla siebie i innych. Wypadki należy
zgłaszać na formularzach otrzymanych z Sekcji Edukacji o Bezpieczeństwie pod
numerem telefonu 1-800-832-2599 lub www2.illinois.gov/dnr/safety/Pages/
IncidentReportSummaries.aspx .
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ROZPORZĄDZENIA OGÓLNOSTANOWE

Policja ds. ochrony przyrody stanu Illinois składa podziękowania dla PAŃSTWA,
sportowców ze stanu Illinois, za nieustające wsparcie przez ostatnie 135 lat.
To właśnie Państwa pasja do ochrony przyrody pozwoliła nam chronić zasoby
naturalne tego wspaniałego stanu, jednocześnie zapewniając bezpieczne miejsce
do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nasze wyjątkowe partnerstwo
będzie kontynuowane, aby zapewnić przyszłym pokoleniom możliwości rekreacji
na świeżym powietrzu przez całe życie.

Większość ptaków i ssaków w stanie Illinois jest uważana za gatunek
chroniony, a chwytanie lub posiadanie zwierzęcia poza legalnym sezonem
polowań jest niezgodne z prawem.
• W przypadku podejrzeń, że zwierzę jest ranne lub osierocone, nie należy
podejmować prób jego ratowania, ale natychmiast wezwać rehabilitanta
dzikich zwierząt.
• Wejdź na stronę: www.wildlifeillinois.org/list-of-licensed-wildlife-rehabilitators
lub znajdź ekopatrol na danym obszarze.
• Będąc w pobliżu zwierzęcia należy zachować spokój i ciszę oraz zostawić
je w spokoju, aby zminimalizować stres.
•

Daty sezonu – podstawowe zasady
Wielu łowców musi zaplanować wakacje i wycieczki łowieckie z wyprzedzeniem w stosunku do corocznej dystrybucji
Przeglądu informacji na temat rozporządzeń dotyczących polowań i traperstwa. Dla celów takiego planowania,
poniżej przedstawiamy ogólne zasady stosowane przy ustalaniu rocznych dat sezonów. Chociaż nie ma gwarancji,
że te daty sezonów będą używane w kolejnych latach, jest to najlepsza dostępna informacja dla osób, które muszą
planować z dużym wyprzedzeniem w stosunku do oficjalnych terminów sezonów.
Wrona - 28 paź - 28 lut.
Gołąb- 90-dniowy sezon. Otwarcie podzielonego sezonu rozpoczyna się 1 września i trwa około 75 dni; otwiera się
ponownie dzień po świętach Bożego Narodzenia i trwa pozostałą część 90 dni.
Bażant, przepiórka i kuropatwa – północ - pierwsza sobota listopada do 8 stycznia. Południe – od pierwszej soboty
listopada do 15 stycznia.
Królik – pierwsza sobota listopada do 15 lutego.
Słonka – 45 dni począwszy od trzeciej soboty października.
Jeleń:
Łucznictwo – od 1 października do pierwszej niedzieli po 13 stycznia (zamknięcie podczas sezonu na jelenie z broni
palnej, z wyjątkiem hrabstw: Cook, DuPage, Lake i Kane (na wschód od drogi nr 47)).
Broń palna – piątek, sobota i niedziela bezpośrednio przed Świętem Dziękczynienia oraz pierwszy czterodniowy
weekend (czwartek-niedziela) po Święcie Dziękczynienia.
Broń palna dla młodzieży – sobota, niedziela i poniedziałek, który obejmuje drugi poniedziałek października.
Broń ładowania odprzodowego – trzeci trzydniowy weekend (piątek, sobota i niedziela) po Święcie Dziękczynienia.
Polowanie dozwolone również podczas drugiego sezonu na jelenie z bronią palną.
Późnozimowy na jelenie bez poroża i specjalny CWD – pierwszy czwartek-niedziela po 25 grudnia; oraz pierwszy
piątek-niedziela po 11 stycznia.
Indyk:
Wiosenny dla młodzieży – dwa kolejne weekendy przed otwarciem pierwszego sezonu w strefie południowej.
Wiosenny w strefie południowej – rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek kwietnia po 2 kwietnia i kończy 32 dni
później. Długość każdego sezonu (w dniach) wynosi odpowiednio 5, 6, 6, 7 i 8.
Wiosenny w strefie północnej – tak samo jak strefa południowa, ale tydzień później.
Jesienny z bronią palną – dziewięć dni rozpoczynających się w sobotę drugiego pełnego dwudniowego weekendu
(sobota i niedziela) po 10 października.
Jesienny z łukiem – od 1 października do pierwszej niedzieli po 13 stycznia, z wyjątkiem zamkniętych podczas
sezonów na jelenie z bronią palną
Wiewiórka – od 1 sierpnia do 15 lutego, z wyjątkiem zamkniętych podczas sezonów na jelenie z bronią palną.
Wczesny na berniklę kanadyjską – 1 września - 15 września.
Cyraneczka – rozpoczyna się w pierwszą lub drugą sobotę września i trwa 16 dni.
Chruściel – rozpoczyna się wraz z sezonem na cyraneczki i trwa 70 dni.
Bekas – rozpoczyna się wraz z sezonem na łososie i trwa 107 dni.
Ptactwo wodne – wszystkie daty sezonów i linie stref na lata 2016-2020 można znaleźć tutaj.
Traperstwo zwierzyny łownej – od 10 listopada do 15 lutego dla wszystkich zwierząt z wyjątkiem wydry rzecznej,
bobra (od 10 listopada do 31 marca) i słonki (od 1 czerwca do 30 września), z wyjątkiem zamkniętych w sezonach na
jelenie z bronią palną.
Polowania na zwierzynę łowną – od 10 listopada do 15 lutego na szopy, oposy, lisy szare i rude, rysie rude (z
zezwoleniem), z wyjątkiem zamkniętych podczas sezonów na jelenie z bronią palną.
Kojot i skunks zwyczajny – otwarty przez cały rok, z wyjątkiem zamkniętych podczas sezonów na jelenie z bronią
palną.
Świstak – od 1 czerwca do 31 marca, z wyjątkiem zamkniętych podczas sezonów na jelenie z bronią palną.

Publiczny
dostęp do
Public
Access
onwłasności
Privateprywatnej
Property
w ramach Programu dostępu do rekreacji
stanu
(IRAP)
withIllinois
IL Recreational
Access Program

IRAP jest finansowany z programu NRCS Voluntary

Publicis Access
Habitat
IRAP
funded and
by the
NRCSIncentive
VoluntaryProgram.
Public Access
IRAP
dzierżawi
prywatne
grunty
na potrzeby
and Habitat Incentive Program. IRAP
leases private
częściowo kontrolowanych działań związanych
land
for semi-controlled
z dostępem
publicznympublic access activities

Kiedy można

Additional
Dodatkowe
informacje
Information

Aktywność
Activity

Kto
może
aplikować
Who
Can
Apply

Jak
How

When
to Apply
aplikować

Data
IRAP
IRAPaktywności
Activity Date

Youth TURKEY
młodzieżyHunting

Polowanie na INDYKI dla

Licensed
youth
hunters
Młodzi łowcy
z licencją
w
wieku 17 lat i starsi
age 17 and under

Complete
online
Wypełnij wniosek
online
application

Online
application
Wnioski
online
są dostępne od 20 lis

available November 20

Youth Spring
Turkey Season
młodzieży

Spring TURKEY
Wiosenny
sezon naSeason
INDYKI
Segmenty 3
3&
i 44
Segments

Any licensed
licencją hunter

Każdy młody łowca z

Complete
online
Wypełnij wniosek
online
application

Online
application
Wnioski
online
są dostępne
od 20 lis20
available
November

North/South
3rd and
3. i 4. wiosenny
sezon4th
naspring
północy/południu
season

SPORTFISHING
WĘDKARSTWO
SPORTOWE

Any licensed
Każdy
wędkarz zangler
licencją

Register
and reserve a
Rejestracja i rezerwacja
miejsca
online
site online

Online
reservations
Rezerwacje online są
dostępne March
od 25 mar
available
25

April 11—September
30
kwi – 30 wrz
piątek
– poniedziałek
Friday—Monday

No
Bezboats
łodzi

SQUIRREL Hunting

Any
licensed
hunter
Każdy
młody łowca
z
licencją

Register and reserve a
Rejestracja i rezerwacja
site online
miejsca
online

Online reservations
Rezerwacje online
25lip
sąavailable
dostępneJuly
od 25

August 1—September 15

Up to 4 in hunting group

Youth Shotgun

Licensed youth hunters
Młodzi
łowcy
licencją
age 17
andzunder

Complete online
Wypełnij
wniosek
application

Online application
Wnioski online
available
July 1

Second 3-day weekend in
Drugi 3-dniowy
weekend w
October

Any licensed hunter

Complete online
Wypełnij
wniosek
application

Online application

Month of October and
December
16-31
Październik
i 16-31
grudnia

Polowanie na WIEWIÓRKI

Polowanie
ze strzelbą
DEER hunting
na JELENIE dla młodzieży

Archery DEER Hunting

Polowanie z łukiem na JELENIE

w wieku 17 lat i starsi
Każdy młody łowca z
licencją

online

online

są dostępne od 1 lip

Wnioski
online są
dostępne
available
July
1
od 1 lip

Wiosenny sezon na indyki dla

1 sie – 15 wrz

październiku

Obowiązkowo
polowanie
Must
hunt with
a
tylko zniepolującym
dorosłymadult
non-hunting

Do 4 w grupie łowieckiej

Must hunt with a

Obowiązkowo polowanie
non-hunting
tylko z adult
niepolującym dorosłym

Blinds onsite; Dogs

WATERFOWL
Hunting
Polowanie
na PTACTWO
WODNE

Any
licensed
hunter
Każdy
młody łowca
z

Complete application

Application available
Wnioski są dostępne
August
15
od 15 sie

November 1– December 31
1 listopada – 31 grudnia

Kryjówki
naup
miejscu;
psy
allowed;
to 4 in
dozwolone; do 4 w
hunting
group
grupie
łowieckiej

UPLAND
GAME Hunting
WYŻYNNĄ

Polowanie na ZWIERZYNĘ

Any licensed
licencjąhunter

Każdy młody łowca z

Wypełnij
wniosek
Complete
application

Application
available
Wnioski są dostępne
od 1 paź1
October

2-day2-dniowe
weekendpolowania
hunts; last 3
weekendowe; ostatnie 3
weekends
inwDecember
weekendy
grudniu

Dogs
Updoto44win
Psy allowed;
dozwolone;
grupie
łowieckiej
hunting
group

Polowanie
KRÓLIKI
RABBIT na
Hunting

Any licensed
licencjąhunter

Każdy młody łowca z

Register
and
reserve a
Rejestracja
i rezerwacja
miejsca online
site online

Online
reservations
Rezerwacje
online
są dostępne od 25 lis
available November 25

10-31 grudnia
December
10-31

Dogs
Psy Allowed;
dozwolone;updoto44win
grupie łowieckiej
hunting group

licencją

Wypełnij wniosek

IRAP
is available
to Illinois
and non-residents.
A participant
must havestanu
an IRAP
site permit
and reservation
prior to using
any site. Participants
all laws and
obtain
IRAP
jest dostępny
dlaresidents
mieszkańców
i osób niebędących
mieszkańcami
Illinois.
Uczestnik
przed skorzystaniem
z jakiegokolwiek
terenu must
IRAP follow
musi posiadać
ważne
zezwolenie. Uczestnicy muszą przestrzegać
wszystkich
i uzyskać
zezwolenia
i licencje,
jak określono
w Przeglądzie
informacji o rozporządzeniach stanu
necessary permits
and przepisów
licenses as outlined
in niezbędne
the Illinois Digest
of Hunting
and Trapping
and Fishing
Regulations.
Illinois na temat polowań i traperstwa.
Additionalmożna
information
canna
bestronie:
found at:
https://www2.illinois.gov/dnr/conservation/IRAPlub
or by
calling
217-782-0137
Dodatkowe informacje
znaleźć
https://www2.illinois.gov/dnr/conservation/IRAP
pod
numerem
telefonu 217-782-0137

TERMINY I LIMITY SEZONU NA JELENIE
SEZON

DATY
(włącznie)

Łucznictwo
(hrabstwa, w których obowiązuje sezon
na broń palną i na zachód od drogi
nr 47 w hrabstwie Kane)

1 paź -18 lis i
22 lis-1 gru i
6 gru 2021 r.-16 sty 2022 r.

Łucznictwo
(hrabstwa Cook, DuPage, Lake i Kane
na wschód od drogi 47)

GODZINY

LIMITY

DODATKOWE ROZPORZĄDZENIA

Jeden jeleń na
zezwolenie
na polowanie z
łukiem

**Patrz przypis poniżej

Jeden jeleń na
zezwolenie
na polowanie z
łukiem

**Patrz przypis poniżej

Jeden jeleń na
zezwolenie na broń
palną

**Patrz przypis poniżej

Jeden jeleń na
zezwolenie na broń
odprzodową

**Patrz przypis poniżej
Limit jeleni z porożem w przypisie
poniżej nie ma zastosowania do
tego sezonu. Patrz sekcja „Specjalne
polowania na jelenie CWD dla
otwartych hrabstw”.

1 paź 2021 r.-16 sty 2022 r.

Broń palna
(strzelba, broń odprzodowa, broń
ręczna)

19-21 lis i
2-5 gru 2021 r.

Broń odprzodowa

10-12 gru 2021 r.

½ godziny
przed
wschodem
do ½
godziny po
zachodzie
słońca

Specjalne CWD

30 gru 2021 r. - 2 sty 2022 r.
i 14-16 sty 2022 r.

Jeden jeleń na
zezwolenie
ważne zezwolenie

Późnozimowy jelenie bez poroża
(strzelba, broń odprzodowa, broń
krótka)

30 gru 2021 r. - 2 sty 2022 r.
i 14-16 sty 2022 r.

Jeden jeleń bez
poroża
na zezwolenie

Informacje o hrabstwach otwartych
w tym sezonie zostaną zamieszczone
w Internecie w październiku.

Broń palna dla młodzieży

9-11 paź 2021 r.

Jeden jeleń

**Patrz przypis poniżej

**Żaden łowca, niezależnie od ilości lub rodzaju posiadanych zezwoleń, nie może pozyskać więcej niż dwa jelenie z porożem w ciągu roku, włączając w to
sezon dla młodzieży, łuczniczy, na broń palną, z wyjątkiem przypadków dozwolonych podczas specjalnego sezonu CWD. Dla tego limitu zbiorów, sezony
na jelenie są w tym samym roku, jeżeli ich daty otwarcia są w tym samym 12-miesięcznym okresie, który rozpoczyna się 1 lipca.

13
www2.illinois.gov/dnr

POLOWANIE NA JELENIE

Zdjęcie: Chris Young

Uprawnienia do polowania na jelenie (bez opłat transakcyjnych/dla sprzedawcy)
Cena
Licencja/zezwolenie/pieczątka Mieszkaniec
Licencja łowiecka

Zmienna

Jak złożyć wniosek lub dokonać zakupu

Osoba niebędąca
mieszkańcem

Loteria

Online Sprzedawcy Wniosek papierowy

Zmienna

x

Specyfikacje

x

Typy licencji - patrz rozdział
„Rozporządzenia ogólnostanowe”

Stanowa pieczątka siedliska

5,00 USD

5,00 USD

x

x

Nabywcy dożywotniej licencji łowieckiej
sprzed 1 stycznia 1993 roku oraz
niepełnosprawni prawnie weterani są
zwolnieni z tej pieczątki.

Pieczątka siedliska super senior

Darmowa

nd.

x

x

Mmusi mieć ukończone 75 lat, i uiścić opłaty
dla sprzedawcy.

x

x

Zezwolenia na broń palną na jelenie
Zezwolenie dla obu płci

25,00 USD

300,00 USD

25,00 USD lub
Zezwolenie tylko na okazy bez
17,50 USD
poroża
100,00 USD

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wnioskodawcy–osoby niebędące
mieszkańcami muszą posiadać zezwolenie ES,
aby kwalifikować się do zniżki (25 USD) na
zezwolenie AO. Zezwolenie o wartości 100
USD dla osób niebędących mieszkańcami jest
dostępne tylko u sprzedawców licencji.

Zezwolenia na jelenie przy użyciu broni odprzodowej
Zezwolenie dla obu płci

POLOWANIE NA JELENIE

Zezwolenie tylko na okazy
bez poroża

25,00 USD

17,50 USD

300,00 USD

25,00 USD lub
100,00 USD

x

x

x

x

Wnioskodawcy–osoby niebędące
mieszkańcami muszą posiadać zezwolenie ES,
aby kwalifikować się do zniżki (25 USD) na
zezwolenie AO. Zezwolenie o wartości 100
USD dla osób niebędących mieszkańcami jest
dostępne tylko u sprzedawców licencji.

Zezwolenia na polowania na jelenie przy użyciu łuku

Łączone zezwolenie na
łucznictwo (1 dla obu płci
i 1 na okaz bez poroża)

25,00 USD

Pojedyncze zezwolenie dla obu płci 15,00 USD

Pojedyncze zezwolenie na
okazy wyłącznie bez poroża

17,50 USD

410,00 USD

Osoby niebędące mieszkańcami mogą
uzyskać zezwolenia przez Internet lub telefon
do 31 sierpnia, po czym zezwolenia są
dostępne tylko bezpośrednio u sprzedawców.
Osoby niepełnoletnie (<18 lat) niebędące
mieszkańcami mogą nabyć zezwolenie
na uprawianie łucznictwa w połączeniu z
mieszkańcami za 25 USD.

x

nd.

x

25,00 USD lub
100,00 USD

Wnioskodawcy niebędący mieszkańcami
muszą posiadać zezwolenie ES na strzelanie
z łuku, aby kwalifikować się do zniżki
(25 USD) na pojedyncze zezwolenie AO.

x

Zezwolenia dla właścicieli gruntów przeznaczonych pod hodowlę jeleni
Łączone zezwolenie na broń
palną (1 dla obu płci i 1 na
okaz bez poroża)

Darmowa

175,00 USD

x

Łączone zezwolenie na
łucznictwo (1 dla obu płci
i 1 na okaz bez poroża)

Darmowa

210,00 USD

x

Właściciele gruntów i dzierżawcy–
mieszkańcy (komercyjnych dzierżaw rolnych)
muszą posiadać co najmniej 0,395 hektarów
(39,5 akrów) ziemi, aby kwalifikować
się do zezwoleń dla właścicieli gruntów.
Zezwolenia są ważne tylko na posiadanym/
dzierżawionym terenie.

Zezwolenia na jelenie przy użyciu broni palnej dla młodzieży
Zezwolenie dla obu płci

10,00 USD

10,00 USD

x

x

Zezwolenia na broń palną na jelenie w okresie późnozimowym
Właściwe dla hrabstwa
tylko bez poroża

17,50 USD

nd.

Specjalny obszar łowiecki
tylko bez poroża

17,50 USD

nd.

x
x

Otwarte hrabstwa zostaną opublikowane;
odwiedź naszą stronę internetową pod
adresem www2.illinois.gov/dnr/hunting

Specjalne zezwolenia na jelenie z przewlekłą chorobą wyniszczającą
Właściwe dla hrabstwa
tylko bez poroża

5,00 USD

5,00 USD

Specjalny obszar łowiecki
tylko bez poroża

17,50 USD

nd.

x
x
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Patrz rozdział SPECJALNE POLOWANIA NA
JELENIE Z CWD dla otwartych hrabstw.

UPRAWNIENIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE POLOWAŃ
W celu polowania na jelenie, mieszkańcy i osoby niebędące mieszkańcami muszą posiadać licencję łowiecką, pieczątkę siedliska oraz co najmniej jedno
zezwolenie na polowanie na jelenie wymienione w tabeli „Uprawnienia do polowania na jelenie”. Zwolnienia z tych wymogów są wyszczególnione w tabeli.
Aby uzyskać informacje na temat kwalifikacji dla mieszkańca, patrz definicja „mieszkańca” w przepisach dotyczących całego stanu.
• ES = jeleń obu płci; AO = jeleń bez poroża.
Zgodnie z prawem nie można:
• polować na jelenie bez zezwolenia IDNR.
• polować na jelenie, jeśli zezwolenie nie jest właściwie podpisane i łowca nie posiada go podczas polowania.
• przekazywać, pożyczać, używać, posiadać lub fałszować licencji, zezwolenia, znacznika lub rejestru zbiorów wydanych innej osobie.
• pozyskiwać jelenia z porożem na podstawie zezwolenia na polowanie wyłącznie na jelenie bez poroża. Jelenia z porożem definiuje się jako jelenia
posiadającego co najmniej jedno poroże o długości 7,5 cm (3 cali) lub większej. Jelenia bez poroża definiuje się jako jelenia bez poroża lub posiadającego
poroże o długości mniejszej niż 7,5 cm (3 cale).
• polować na jelenie w hrabstwie lub na obszarze innym niż określony w zezwoleniu.
• przenosić, transportować lub opatrywać jelenia po zabiciu przed właściwym przymocowaniem tymczasowego znacznika zbiorów, zgodnie z instrukcjami
zawartymi w zezwoleniu. Jelenia należy oznakować natychmiast po zabiciu.
•

https://vetmed.illinois.edu/i-tick/

Check for ticks frequently.
Look especially behind knees, armpits,
groin, and in hair/behind ears. On
dogs, look around the head/ears,
belly, tail, and paws. Remove ticks
with fine-tipped tweezers and save in a
tightly-sealed container for later ID.

Remove clothes upon arriving
home from outdoor areas and
dry on HIGH for 10-15 minutes
to kill loose ticks. Ticks can
survive the wash.

Save and report any ticks.
The TickApp is a free smartphone app
to send a photo of your tick and
receive relevant information.
For more information check out:
https://thetickapp.org/. Available
from Google Play and the AppStore.

How to avoid becoming a meal
while hunting for yours
Tick bites can transmit germs that cause illnesses like Lyme disease, Rocky Mountain
Spotted Fever, or even trigger a red-meat allergy.

Treat gear before you go.
Permethrin (0.5%) is an odorless
fabric spray that repels and kills ticks
on contact with clothing for up to 4-6
weeks per application as directed.

Protect your dog.
Use EPA-approved repellent
on exposed skin.
Products like 20-30% DEET spray,
LipoDEET lotion, picaridin, or
IR3535 offer excellent repellency
of ticks and other biting pests.
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Dogs can also get tick-borne
illnesses, or bring loose ticks home.
Talk to your veterinarian about an
effective tick preventative, and use
it whenever outdoors - even in
winter.

POLOWANIE NA JELENIE

Dry, then wash.

Limit zbiorów jeleni
Zgodnie z prawem nie można zabić więcej niż jednego jelenia na jedno
zezwolenie podczas każdego sezonu polowań na jelenie.
• Żaden łowca, bez względu na ilość lub rodzaj posiadanych zezwoleń, nie
może pozyskać więcej niż dwa jelenie z porożem w ciągu roku, włączając w to
sezon dla młodzieży, sezon łuczniczy, z bronią palną i odprzodową.
• Dla tych limitów zbiorów, sezony na jelenie są uważane za mające miejsce
w tym samym roku, jeśli ich daty otwarcia są w tym samym 12-miesięcznym
okresie, który rozpoczyna się 1 lipca.
• Jelenie pozyskane podczas specjalnego sezonu na jelenie z CWD (tylko
wybrane hrabstwa) nie wliczają się do limitu jeleni z porożem.
• W żadnym momencie nie można legalnie pozyskiwać żadnego całkowicie białego
jelenia białoognowego. Zgodnie z prawem można pozyskiwać jelenie łaciate.
•

Rozporządzenia dotyczące polowań na jelenie
(w uzupełnieniu do przepisów ogólnostanowych)

POLOWANIE NA JELENIE

Rozporządzenia dotyczące broni palnej i sprzętu łuczniczego
Zgodnie z prawem nie można:
• posiadać innej broni palnej niż broń legalna w danym sezonie i na podstawie
zezwolenia podczas polowania na jelenie z użyciem strzelby, broni krótkiej lub
odprzodowej. Jednakże łowca polujący na jelenie może posiadać więcej niż
jedna sztuka broni palnej, pod warunkiem, że jest to broń prawnie dozwolona
na dany sezon (patrz „Rozporządzenia ogólnostanowe” (str. 7) dotyczące broni
krótkiej do ukrytego noszenia).
• posiadać jakiejkolwiek broni palnej na polu podczas sezonu na jelenie z bronią
palną, z wyjątkiem traperów do odstrzału zwierząt lub broni odprzodowej
używanej wyłącznie przez łowców polujących na jelenie. UWAGA: legalne
posiadanie strzelb w celu pozyskania ssaków futerkowych i ssaków łownych innych
niż jeleń nie jest zabronione podczas sezonu polowań na jelenie dla młodzieży,
sezonu polowań na jelenie z bronią palną, specjalnego sezonu na jelenie z CWD
lub późnozimowego sezonu polowań wyłącznie na jelenie bez poroża.
• nosić naładowanej broni lub łuku z nasadzoną strzałą w terenie, z wyjątkiem
legalnych godzin polowań.
Wymagania dotyczące stanowisk strzeleckich na drzewach
Zgodnie z prawem nie można:
używać więcej niż jednego stanowiska strzeleckich na drzewo lub naziemnej
kryjówki na terenie będącym własnością IDNR lub zarządzanym przez IDNR.
• budować lub używać stanowisk strzeleckich na drzewach przy użyciu gwoździ,
śrub lub innych urządzeń, które przebijają lub przecinają korę drzewa, na którym
są zainstalowane, na terenie będącym własnością IDNR lub zarządzanym przez
IDNR. Stanowiska strzeleckich na drzewa należy przenieść i usunąć na koniec
każdego dnia, chyba że przepisy dotyczące danego terenu stanowią inaczej.

•

Wymagania dotyczące ubioru
Należy nosić czapkę/kapelusz w kolorze jaskrawopomarańczowym lub
jaskraworóżowym oraz górną część ubioru zewnętrznego, na której znajduje się
co najmniej 0,25 mkw (400 cali kwadratowych) jednolitego materiału w kolorze
jaskrawopomarańczowym lub jaskraworóżowym:
do polowania na jelenie podczas wszystkich sezonów na jelenie przy użyciu
broni palnej.
• do tropienia rannych jeleni z psem podczas wszystkich sezonów polowań na
jelenie przy użyciu broni palnej.
• przez osoby towarzyszące młodzieży podczas polowań na jelenie przy użyciu
broni palnej.
Materiał kamuflażowy w kolorze jaskrawopomarańczowym lub
jaskraworóżowym nie spełnia wymagań.
•

Zgodnie z prawem nie można używać lub zajmować naziemnej kryjówki podczas
każdego sezonu polowań na jelenie przy użyciu broni palnej na gruntach
będących własnością IDNR lub zarządzanych przez IDNR, chyba że co najmniej
0,25 mkw (400 cali kwadratowych) jednolitego, żywego materiału w kolorze
jaskrawopomarańczowym lub jaskraworóżowym jest bezpiecznie przymocowane
do górnej części naziemnej kryjówki, a znaczna ilość koloru pomarańczowego
lub różowego jest widoczna w zakresie 360 stopni.

Rodzaje możliwości polowania
Istnieją różne możliwości polowania na jelenie na terenach stanowych,
federalnych i prywatnych. Podstawowe rodzaje polowań na jelenie obejmują:
1) Tereny IDNR (polowanie otwarte) – niektóre tereny są otwarte dla polowań z
użyciem łuku lub broni palnej ze znacznikami specyficznymi dla danego hrabstwa,
ale mogą wymagać karty na przednią szybę lub wpisania się/wypisania
podczas polowania. Sprawdź arkusze informacyjne dla łowców lub zadzwoń
do placówki danego terenu, aby dowiedzieć się o możliwościach i przepisach
dotyczących polowań w okolicy.
2) Zezwolenie na polowanie tylko na terenach IDNR – niektóre tereny
wymagają zezwolenia wydanego w ramach loterii lub fizycznie w placówce
w celu polowania na jelenie dowolną metodą; patrz opis procesu wydawania
zezwoleń na jelenie poniżej. Zobacz także tabele w Informacje o obszarach
łowieckich na końcu tego przeglądu informacji.
3) Tereny prywatne – na terenach prywatnych obowiązują zezwolenia na
polowania na jelenie dla młodzieży, ogólnostanowe zezwolenia na polowania
z łuku oraz zezwolenia na broń palną i odprzodową dla poszczególnych
hrabstw. Łowcy na terenie prywatnym muszą mieć pozwolenie na polowanie
od jego właściciela.
4) Tereny federalne – zobacz informacje o Publicznych obszarach łowieckich,
aby uzyskać łącza do terenów z otwartymi lub opartymi na loterii
możliwościami polowania.

Zdjęcie: Nikki Parrish
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Polowanie na jelenie z psami, końmi, z pojazdów,
łodzi i samolotów

Import tusz i części zwierząt
Import tusz jeleni i łosi pozyskanych przez łowców do stanu Illinois jest
zabroniony, z wyjątkiem:
· pozbawionego kości mięsa, poroża, poroża przymocowanego do nasadki
czaszki, skóry, górnych kłów (znanych również jako „trębacze”, „gwizdacze”
lub „kości słoniowe”). Pokrywę czaszki należy oczyścić z całej tkanki mózgowej
i mięśniowej;
· gotowych mocowań do taksydermii;
· tusze lub części tusz z kręgosłupem lub głową można przewozić na terenie
stanu tylko wtedy, gdy zostaną one przekazane licencjonowanemu przetwórcy
mięsa lub licencjonowanemu taksydermiście w celu ich przetworzenia w
ciągu 72 godzin od wjazdu; licencjonowani przetwórcy mięsa i taksydermiści
usuwają wszystkie niejadalne tkanki niewymienione w punkcie pierwszym na
odpowiednio zatwierdzone wysypisko lub do zakładu utylizacji; tkanki te
można importować na terenie stanu do użytku w laboratorium diagnostycznym
lub badawczym.
UWAGA: niniejsza część nie stanowi przeszkody dla podmiotów zajmujących się
utylizacją, podlegających przepisom ustawy o usuwaniu martwych zwierząt w
stanie Illinois (Illinois Dead Animal Disposal Act) (225 ILCS 610), posiadających
licencje klasy A lub B dla transportu tusz lub części zwierząt jeleniowatych do
stanu w celu utylizacji.

Zgodnie z prawem nie można używać psa, konia, samochodu, samolotu, łodzi
lub innego pojazdu do pozyskiwania jeleni za pomocą broni palnej lub łuku i
strzał. Psy można jednak używać do tropienia rannych jeleni, jeśli spełnione są
następujące warunki:
• Każda osoba używająca psa do tropienia rannych jeleni przez cały czas musi
utrzymywać fizyczną kontrolę nad psem za pomocą maksymalnie 15-metrowej
(50 stóp) smyczy przymocowanej do obroży lub uprzęży psa.
• Tropienie rannych jeleni jest dozwolone w nocy, ale w żadnym momencie
poza legalnymi godzinami polowań na jelenie lub sezonami, żadna osoba
obsługująca lub będąca w towarzystwie psa używanego do tropienia rannych
jeleni nie może posiadać broni palnej lub urządzenia łuczniczego.
• Osoby tropiące ranne jelenie z psem podczas polowań z bronią palną muszą
nosić ubrania w kolorze jaskrawopomarańczowym lub jaskraworóżowym, jeśli
jest to wymagane.
• Przewodnicy psów tropiący zranione jelenie za pomocą psa są zwolnieni z
wymogu posiadania licencji łowieckiej i zezwolenia na polowanie na jelenie,
o ile towarzyszy im licencjonowany łowca, który zranił jelenia. Zgodnie
z prawem nie można tropić jeleni z psami na żadnym terenie będącym
własnością IDNR lub zarządzanym przez IDNR w godzinach, w których na
danym terenie można polować na jelenie.

Obowiązkowa rejestracja zbiorów jeleni
•

Zgodnie z prawem nie można dokarmiać jeleni w dowolnym czasie i/lub chwytać
jeleni przy użyciu lub pomocy środka wabiącego lub wabienia jakiegokolwiek
rodzaju. Pomimo ich powszechnej dostępności, środki wabiące na jelenie i
atraktanty powszechnie sprzedawane w sklepach są również nielegalne do
stosowania w dowolnym czasie, z wyjątkiem stosowania przez odpowiednio
licencjonowanych właścicieli jeleniowatych w niewoli podczas karmienia zwierząt
w niewoli. W niniejszym rozdziale „środek wabiący" oznacza dowolny materiał,
płynny lub stały, w tym żywność, sól, minerały i inne produkty, który można
spożywać, białoogonowe. „Wabienie” oznacza umieszczenie lub rozrzucenie
środka wabiącego w celu zwabienia jeleni. Obszar uznaje się za poddany
działaniu środka wabiącego w czasie jego obecności i przez 10 kolejnych dni
po jego usunięciu.

•

Do celów zbiorów jeleni białoogonowych, żadnego z zapisów niniejszego
rozdziału nie można interpretować jako uniemożliwiającego manipulowanie,
w tym koszenie lub ścinanie, upraw stojących w ramach normalnych praktyk
rolniczych lub praktyk stabilizacji gleby, działek do uprawy żywności lub
normalnych praktyk rolniczych, w tym sadzenia, zbiorów i utrzymania, takich
jak uprawa, lub stosowanie produktów przeznaczonych wyłącznie do celów
zapachowych i niezdolnych do spożycia, stałych lub płynnych, umieszczonych lub
rozrzuconych w taki sposób, aby przyciągnąć lub zwabić jelenie.

Zaganianie jeleni na terenach kontrolowanych przez IDNR
Zgodnie z prawem nie można „zaganiać jeleni”, ani uczestniczyć w zaganianiu
jeleni, na terenach będących własnością IDNR lub zarządzanych przez IDNR
podczas wszystkich sezonów polowania na jelenie. Zaganianie jeleni definiuje się
jako celowe działanie jednej lub więcej osób (uzbrojonych lub nieuzbrojonych),
których zamiarem jest spowodowanie przemieszczenia się jeleni w zasięg broni
palnej jednego lub więcej uczestniczących łowców.

Transport
•

•

•

Informacja dla taksydermisty – jeśli głowa/poroże są dostarczane
do taksydermisty w celu ich przetworzenia, numer potwierdzenia/znak
tymczasowego zbioru musi być zapisany w części pozwolenia dotyczącej „znaku
głowy” i oba muszą pozostać wraz z jeleniem u taksydermisty.
Do przetwórcy mięsa – jeżeli tusza jest zabierana do przetwórcy mięsa, stały
lub tymczasowy znacznik zbioru (znak na nogę) z numerem potwierdzenia
musi pozostać przy jeleniu podczas przetwarzania i do czasu, aż znajdzie
się w legalnym miejscu zamieszkania osoby, która legalnie zabrała lub jest w
posiadaniu jelenia.
Do garbarza – osoby dostarczające jelenia/części jelenia do garbarza w
celu przetworzenia muszą dostarczyć garbarzowi swój numer zezwolenia na
posiadanie jelenia w celu weryfikacji legalnego pozyskania. W przypadku
braku numeru zezwolenia, garbarz może polegać na pisemnym zaświadczeniu
osoby, od której jeleń został otrzymany, że okaz został legalnie pozyskany lub
zdobyty.

Wszystkie jelenie pozyskane podczas polowań z użyciem broni odprzodowej,
łuku, późnozimowych sezonów polowań na jelenie bez poroża, specjalnego sezonu
CWD oraz podczas sezonu z bronią palną w hrabstwach bez nadzoru CWD muszą
zostać zarejestrowane do godziny 22:00 tego samego dnia kalendarzowego, w
którym jeleń został pozyskany, dzwoniąc na numer bezpłatnego systemu rejestracji
telefonicznej 1-866-452-4325 (1-866-ILCHECK) lub wchodząc na stronę systemu
rejestracji online pod adresem www2.illinois.gov/dnr/hunting.

W hrabstwach nieobjętych nadzorem CWD numer potwierdzenia pozyskania
musi być zapisany przez łowcę na etykiecie tymczasowego pozyskania
(znaku na nogę). Jeżeli stan znaku uniemożliwia umieszczenie na nim napisu w
odpowiednim miejscu (np. znak jest zakrwawiony itp.), numer potwierdzenia
należy wpisać w innym miejscu na znaku lub na kartce papieru i dołączyć do
jelenia wraz ze znakiem tymczasowego pozyskania.
• Jeleń musi pozostać w całości (lub wypatroszony) do czasu jego zgłoszenia. W
przypadkach zgłaszania jeleni, gdy łowca jest jeszcze w terenie, nie można ich
rozczłonkowywać w tym terenie, poza poćwiartowaniem zwierzęcia. Jeżeli tusza
jest poćwiartowana, wszystkie jej części (z wyjątkiem wnętrzności usuniętych
podczas patroszenia) muszą być przewożone razem, a dowody wskazujące
na płeć muszą pozostać naturalnie przytwierdzone do jednej ćwiartki. Dowody
wskazujące na płeć to:
• W przypadku kozła: głowa z porożem przytwierdzona do tuszy lub
przytwierdzone jądro, moszna lub penis.
• W przypadku łani: głowa przytwierdzona do tuszy lub przymocowane
wymię (sutek) lub srom.
• Tymczasowy znak zbioru (znak na nogę) i numer potwierdzenia lub stały znak na
nogę muszą pozostać przytwierdzone do jelenia do czasu, gdy znajdzie się on w
legalnym miejscu zamieszkania osoby, która legalnie zabrała lub była w posiadaniu
jelenia, gdy jeleń został zgłoszony i gdy zakończy się jego końcowa obróbka.
•

Jelenie zebrane w hrabstwach objętych nadzorem CWD (Boone, Carroll,
DeKalb, Grundy, Jo Daviess, Kane, Kankakee, Kendall, LaSalle, Livingston,
McHenry, Ogle, Stephenson, Will i Winnebago) podczas sezonu na jelenie
przy użyciu broni palnej należy fizycznie zarejestrować w wyznaczonej stacji
kontrolnej i otrzymać stały znak na nogę, patrz „Obowiązkowe raportowanie i
transport zbiorów z broni palnej w hrabstwach objętych nadzorem CWD”.

Wywóz jeleni przez osoby niebędące mieszkańcami
Łowcy niebędący mieszkańcami, którzy pozyskują dzikiego jelenia w stanie Illinois,
powinni skontaktować się ze stanową agencją ds. ochrony przyrody w stanach,
przez które będą podróżować, w tym w ich stanie rodzinnym, w celu uzyskania
informacji o przepisach dotyczących posiadania/transportu tusz jeleni i/lub ich
części przez dany stan, ponieważ przepisy różnią się w zależności od stanu.
Zdjęcie: Victoria Arterberry
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POLOWANIE NA JELENIE

Polowanie na jelenie z użyciem soli, minerałów lub środka wabiącego

Polowanie na jelenie z użyciem broni palnej i broni ładowanej odprzodowo
Otwarte hrabstwa
• Wszystkie hrabstwa z wyjątkiem Cook, DuPage, Lake i części hrabstwa Kane
na wschód od drogi stanowej 47, są otwarte na polowania na jelenie z użyciem
broni palnej i broni ładowanej odprzodowo.

POLOWANIE NA JELENIE

Legalny sprzęt łowiecki
• Strzelby ładowane tylko pociskami, o kalibrze nie większym niż .10 i mniejszym
niż .20, niezdolne do wystrzelenia więcej niż trzech kolejnych pocisków; lub
• Strzelby ładowane odprzodowo jedno- lub dwulufowe o kalibrze co najmniej .45
wystrzeliwujące pojedynczy pocisk przez lufę o długości co najmniej 40 cm (16 cali); lub
• Rewolwery centralnego zapłonu lub jednostrzałowa broń krótka centralnego
zapłonu kalibru .30 lub większego z lufą o długości co najmniej 10 cm (4 cale).
• Broń palną ładowaną odprzodowo definiuje się jako broń palną, której nie
można ładować od strony rygla.
• Można używać wyłącznie czarnego prochu lub „substytutu czarnego prochu”,
takiego jak Pyrodex. Nowoczesne prochy bezdymne (na bazie nitrocelulozy)
są dopuszczonym substytutem prochu czarnego tylko w broni odprzodowej
specjalnie zaprojektowanej do ich użycia.
• Można używać wyłącznie kapiszonów (spłonki do strzelb są prawnie
dozwolonymi kapiszonami), zamków kołowych, zamków lontowych lub
krzesiwowych, z wyjątkiem broni odprzodowej z zapłonem elektronicznym.
• Broń odprzodową uważa się za nienaładowaną, jeżeli: usunięto kapiszon lub wyjęto
proch ze szczerbinki przy otwartej szczerbince i całkowicie opuszczonej panewce
lub wyjęto proch z panewki i odciągnięto kółko, lub wyjęto proch i zapałkę, a
zapałka nie jest zapalona, lub wyjęto baterię z zapalnika elektronicznego.
• Podczas sezonu polowań na jelenie z użyciem broni palnej, łowcy posiadający ważne,
niewypełnione pozwolenie na polowanie na jelenie z broni palnej mogą, wyłącznie
na terenach prywatnych, używać sprzętu łuczniczego spełniającego wszystkie wymogi
prawne, jak opisano w części dotyczącej polowań na jelenie przy użyciu łuku.
• Używanie tłumików dowolnego typu jest niedozwolone.
• Lunety można używać na każdej legalnej broni palnej do polowania na jelenie.

Zgodna z prawem amunicja
W przypadku strzelb i broni palnej odprzodowej minimalny rozmiar pocisku musi mieć
kaliber .44. Wata lub tuleja nie jest uważana za pocisk ani za część pocisku.
• W przypadku broni krótkiej, pocisk centralnego zapłonu kalibru .30 lub większego o
długości łuski nieprzekraczającej 0,635 cm (1,4 cala) lub pocisk centralnego zapłonu o
prostej konstrukcji kalibru .30 lub większego, przy czym obydwa rodzaje pocisków muszą
być dostępne jako ładunek fabryczny z opublikowanymi przez producenta tabelami
balistycznymi, wykazującymi zdolność do uzyskania energii wylotowej wynoszącej co najmniej
678 J (500 stopofuntów). Nie ma limitu długości płaszcza dla pocisków monolitycznych.
• Nie wolno stosować wojskowych pocisków niegrzybkujących, pełnopłaszczowych do
polowania na jelenie białoogonowe. Dopuszczalną amunicją są wyłącznie pociski monolityczne
lub pociski grzybkujące (w tym pociski z miedzi/stopu miedzi przeznaczone do polowań).

•

Wymagania dotyczące zezwoleń
Łowcy polujący na jelenie z użyciem broni palnej muszą posiadać aktualne, ważne
zezwolenie na broń palną lub niewypełnione zezwolenie właściciela gruntu/
dzierżawcy broni palnej na jelenie, nawet podczas polowania ze sprzętem
łuczniczym w sezonie z użyciem broni palnej
• Łowcy polujący na jelenie z użyciem strzelby odprzodowej muszą posiadać
aktualne, ważne zezwolenie na polowanie z bronią odprzodową na jelenie lub
niewykorzystane zezwolenie właściciela gruntu/dzierżawcy na jelenie ważne na
dany sezon polowania na jelenie z użyciem broni palnej.
• Łowcy polujący na jelenie z użyciem strzelby odprzodowej muszą posiadać aktualne,
ważne zezwolenie na polowanie na jelenie z użyciem broni odprzodowej lub
niewykorzystane zezwolenie właściciela gruntu/dzierżawcy na polowanie na jelenie
ważne na dany sezon polowania na jelenie z użyciem broni palnej.
•

•

Niewypełnione pozwolenia na polowanie na jelenie dla właścicieli gruntów/
dzierżawców w sezonie z użyciem broni odprzodowej są ważne tylko na
gruntach będących własnością/dzierżawionych przez posiadacza pozwolenia,
a posiadacz musi używać karabinu odprzodowego.

Proces ubiegania się o zezwolenie na jelenie
• Złóż wniosek o zezwolenie na polowanie na jelenie: www2.illinois.gov/dnr/LPR/Pages/

DeerPermitsFees.aspx

• Aby otrzymać papierowe formularze wniosków o zezwolenie na polowanie na jelenie z

bronią palną lub odprzodową, należy skontaktować się z biurem IDNR Springfield pod
numerem telefonu (217) 782-7305.
• Wyniki losowania zostaną ogłoszone około 4 tygodnie od terminu składania wniosków.

Wnioski o zezwolenie na polowanie na jelenie
Okres/lokalizacja składania wniosku

Metody

Okres polowań

Otwarcie loterii

Zakończenie
loterii

9 mar 2021 r.

30 kwi 2021 r.

1 maj 2021 r.

30 cze 2021 r.

1 lip 2021 r.

20 sie 2021 r.

19 paź 2021 r.

W miarę
dostępności

Zezwolenia dla poszczególnych
hrabstw

26 paź 2021 r.

22 lis 2021 r.

Limit 1 wniosek SHA

Sezon na broń palną i odprzodową
Pierwsza loteria (tylko mieszkańcy)

Internet/wydruk

Druga loteria

Internet/wydruk

Trzecia loteria

Internet/wydruk

Bezpośrednio u sprzedawcy
Późna zima/loteria CWD

19-21 lis i
2-5 gru 2021 r.

Sprzedawcy
Internet

30 gru 20212 sty 2022 r. oraz
14 sty - 16 sty 2022 r.

Uwagi

Możliwości dla młodzieży dla danego terenu (łowcy w wieku 17 lat lub młodsi)
Rezerwat Crab Orchard National Wildlife

Internet/wydruk

19-21 lis 2021 r.

Tak samo jak w przypadku loterii
powyżej

Park stanowy Le-Aqua-Na

Internet/wydruk

19-21 lis 2021 r.

Tak samo jak w przypadku loterii
powyżej

Wymagane zezwolenie dla
konkretnej lokalizacji

Rezerwat Lost Mound Unit FL

Internet/wydruk

Kontakt z placówką

Kontakt z placówką

Dane kontaktowe placówki:
815-273-3184

Niewypełnione zezwolenia na polowanie na jelenie dla młodzieży można używać na terenach publicznych, które nie wymagają regularnych zezwoleń na loterię
specyficznych dla danego terenu. Lista terenów znajduje się na stronie internetowej loterii.

Możliwości dla niepełnosprawnych łowców
Kliknij poniższy link, aby zobaczyć możliwości: www2.illinois.gov/dnr/DOO Więcej informacji o dodatkowych polowaniach można uzyskać od Jaya Williamsa
pod adresem: jay.d.williams@illinois.gov
· Pierwsza loteria: tylko łowcy–mieszkańcy mogą ubiegać się o zezwolenia na sezon z bronią palną i specjalne zezwolenia na sezon z bronią palną odprzodową podczas pierwszej loterii.
Zezwolenia są wydawane w drodze skomputeryzowanej loterii. Wnioskodawcy, którzy chcą ustalić, czy zostali wybrani przed terminem drugiej loterii, mogą sprawdzić wyniki online na
stronie www2.illinois.gov/dnr/hunting
· Druga loteria: łowcy–mieszkańcy, którym odmówiono wydania zezwolenia na polowanie na jelenie podczas pierwszej loterii, którzy ubiegają się o swoje pierwsze zezwolenie lub którzy
nie są mieszkańcami, mogą ubiegać się o zezwolenie na broń palną i odprzodową w tej loterii. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o jedno zezwolenie na jelenie obu płci i jedno dodatkowe
zezwolenie na jelenie bez poroża, które zostaną przydzielone z zezwoleń pozostałych po pierwszej loterii. Mieszkańcy stanu Illinois mają pierwszeństwo przed osobami niebędącymi
mieszkańcami w tej loterii.
· Trzecia loteria: Mieszkańcy i osoby niebędące mieszkańcami mogą ubiegać się o dodatkowe zezwolenia na broń palną lub odprzodową, które pozostały z limitów dla hrabstw. Każdy
(niezależnie od posiadanych innych zezwoleń na jelenie) może ubiegać się o jedno lub więcej zezwoleń w tej loterii.
· Okres sprzedaży zezwoleń od sprzedawcy: Zezwolenia pozostałe po trzecim losowaniu w loterii będą dostępne dla mieszkańców i osób niebędących mieszkańcami bezpośrednio u
sprzedawców licencji w całym stanie na zasadzie kolejności zgłoszeń. Zezwolenia będą sprzedawane do wyczerpania limitów lub do zakończenia sezonu na jelenie przy użyciu broni
palnej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
· Limit zezwoleń: przed trzecim losowaniem loterii w sierpniu żaden łowca nie może otrzymać ani próbować otrzymać więcej niż jednego zezwolenia dla obu płci i jednego zezwolenia na
tylko bez poroża na sezon, na polowania na jelenie z bronią palną lub odprzodową.
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www2.illinois.gov/dnr

Obowiązkowe raportowanie i transport zbiorów z
użyciem broni palnej w hrabstwach objętych nadzorem CWD
Boone, Carroll, DeKalb, Grundy, Jo Daviess, Kane, Kankakee, Kendall,
LaSalle, Livingston, McHenry, Ogle, Stephenson, Will i Winnebago
• Łowcy, którym udało się pozyskać zwierzynę w sezonie z użyciem broni palnej,
muszą zabrać swojego jelenia w całości lub wypatroszonego do wyznaczonej
stacji zgłaszania jeleni w tym samym dniu, w którym został zabity.
• Codzienne godziny pracy stacji zgłaszania to 8:00 - 20:00
• Przy rejestracji w stacji zgłaszania do nogi jelenia zostanie przymocowany stały
znak zbioru.
• Jeżeli łowca nie jest w stanie zlokalizować pozyskanego jelenia w czasie
umożliwiającym jego zgłoszenie do godziny 20:00, musi zabrać jelenia do
odpowiedniego punktu zgłaszania po jego otwarciu o godzinie 8:00 rano
następnego dnia lub natychmiast po jego pozyskaniu, jeżeli nastąpi to później
niż otwarcie punktu zgłaszania. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w niedzielę,
łowca musi skontaktować się z odpowiednim regionalnym biurem organów
ścigania IDNR do godziny 10:00 w poniedziałek rano w celu uzyskania
instrukcji dotyczących zgłoszenia jelenia.
• Łowcy, którzy skorzystali z zezwoleń na broń palną w drugi weekend sezonu
z użyciem broni palnej, mogą, według własnego uznania, zarejestrować swoje
zbiory elektronicznie (poprzez rejestrację telefoniczną lub rejestrację on-line)
lub w wyznaczonym punkcie zgłaszania pozyskania jeleni z użyciem broni
palnej do godziny 20:00 w dniu zabicia jelenia.
• Oprócz jeleni pozyskanych na podstawie zezwolenia na broń palną w drugim
sezonie, wszystkie jelenie pozyskane w sezonach z bronią palną w hrabstwach
objętych nadzorem nad CWD muszą zostać zabrane do wyznaczonej stacji
zgłaszania jeleni pozyskanych z użyciem broni palnej.
Lokalizacje stacji zgłaszania można znaleźć na stronie:
www2.illinois.gov/dnr/programs/CWD/Pages/default.aspx

Polowanie na jelenie z użyciem łuku
Legalny sprzęt łuczniczy
• Długi łuk refleksyjny lub bloczkowy łuk o minimalnym naciągu 13 kg (30 funtów)
w punkcie o długości naciągu 71 cm (28 cali). Minimalna długość strzały wynosi
50 cm (20 cali).
• Kusza o minimalnym uciągu 56 kg (125 funtów); minimalnej długości całkowitej
60 cm (24 cale); posiadająca działające zabezpieczenie; używana z
wypukłymi grotami lub strzałami o długości nie mniejszej niż 25 cm (14 cali).
• Należy używać grotów, które mogą mieć stałe (metalowe lub krzemienne, rogowcowe
lub obsydianowe) lub rozszerzalne (muszą być metalowe) powierzchnie tnące, ale
muszą mieć minimalną średnicę 2,2 cm (7/8 cala) po całkowitym otwarciu.
• Elektroniczne systemy namierzania wykorzystujące radiotelemetrię są nielegalne.
• Używanie sprzętu łuczniczego jest legalne na terenach prywatnych WYŁĄCZNIE
podczas sezonu na jelenie, pod warunkiem, że łowca posiada ważne
pozwolenie na broń palną na jelenie. Polowanie z użyciem sprzętu łuczniczego
nie jest dozwolone z wykorzystaniem zezwolenia na broń palną podczas
sezonu na jelenie w hrabstwach otwartych dla polowań na jelenie z bronią
palną.
• Zgodnie z prawem nie można posiadać żadnej broni palnej podczas polowania
na jelenie z łukiem i strzałami lub kuszą (patrz też „Rozporządzenia stanowe
dotyczące noszenia ukrytej broni”).

Zmiany dotyczące polowań na jelenie z użyciem łuku w
poszczególnych hrabstwach
W celu zwiększenia populacji jeleni do odpowiednich celów hrabstwa, tylko jelenie
z porożem można pozyskiwać w okresie 1-15 października w sezonie łuczniczym
w następujących hrabstwach: Champaign, Douglas, Macon, Moultrie i Piatt. Po
15 października, przepisy dotyczące łucznictwa są takie same jak w pozostałej
części stanu. Zezwolenia na broń palną na jelenie zostały już znacznie zmniejszone w
tych hrabstwach, a zbiorami łuczniczymi, które stanowią połowę lub więcej zbiorów
jeleni, należy zarządzać tak, aby umożliwić wzrost liczebności jeleni.

POLOWANIE NA JELENIE

Sezony polowań specjalnych na jelenie z CWD
Hrabstwa otwarte dla polowań (wszystkie pozyskania są zgłaszane
elektronicznie)
• Hrabstwa Boone, Carroll, DeKalb, Grundy, Jo Daviess, Kankakee, Kendall,
LaSalle, Livingston, McHenry, Ogle, Stephenson, Will, Winnebago oraz część
hrabstwa Kane na zachód od drogi stanowej nr 47. Informacje i mapa hrabstw
tworzących strefę polowań CWD w latach 2021/2022 będą dostępne około
1 października pod adresem: www2.illinois.gov/dnr/hunting
Wymagania dotyczące zezwolenia CWD
• Łowcy muszą posiadać niewypełnione zezwolenie na jelenie ważne w poprzednim
sezonie na broń palną, dla młodzieży lub na broń odprzodową i ważne w jednym z
otwartych hrabstw; lub ważne specjalne zezwolenie na jelenie z CWD (wydane dla
jednego hrabstwa i ważne tylko w hrabstwie podanym w zezwoleniu).
• Niewypełnione zezwolenia na polowania na jelenie z bronią palną lub odprzodową
są ważne tylko w hrabstwie, dla którego zostały pierwotnie wydane, z wyjątkiem
niewypełnionych zezwoleń na jelenie tylko dla właściciela gruntu/najemcy które są
ważne tylko na terenach, jeśli osoba jest właścicielem, dzierżawcą lub najemcą w
obrębie otwartych hrabstw/części hrabstw. Niewypełnione zezwolenia na broń palną,
zezwolenia dla młodzieży lub zezwolenia na polowanie z bronią odprzodową,
pierwotnie wydane dla specjalnych obszarów łowieckich nie są ważne w sezonie
CWD, chyba że łowca zostanie ponownie wylosowany do polowania na tym samym
terenie w specjalnej loterii lub jeśli specjalny obszar łowiecki jest otwarty dla osób
posiadających zezwolenie okręgowe bez przeprowadzania loterii.
• Specjalne zezwolenia na jelenie z CWD są dostępne bezpośrednio u
uczestniczących sprzedawców licencji od 14 grudnia. Zezwolenia te są
wydawane wyłącznie na jelenie bez poroża.
• Niewypełnione zezwolenia na polowanie na jelenie dla młodzieży będą ważne
w każdym otwartym hrabstwie.
Rozporządzania dotyczące zbiorów specjalnych
• Osoby korzystające z niewypełnionych zezwoleń z poprzedniego sezonu na
polowanie na jelenie z bronią palną, dla młodzieży lub z bronią odprzodową mogą
pozyskiwać tylko jelenie określone w tym zezwoleniu (obu płci lub tylko bez poroża).
• Limit zbiorów to jeden jeleń na prawnie dozwolone zezwolenie dla obu płci lub
tylko bez poroża.
• Jelenie pozyskane podczas specjalnego sezonu CWD nie podlegają
ograniczeniom dotyczącym limitu zbiorów na jelenie z porożem, które
obowiązują podczas sezonów polowań na jelenie z bronią palną, bronią
odprzodową, dla młodzieży oraz polowań na jelenie z łuku.
Legalna broń palna
• Łowcy posiadający ważne, niewykorzystane zezwolenia z sezonów na broń
palną, dla młodzieży lub broń odprzodową mogą używać wyłącznie broni
dozwolonej przez to zezwolenie w tych sezonach.
• Łowcy posiadający ważne specjalne zezwolenie na jelenie z CWD mogą
używać jakiejkolwiek broni dozwolonej podczas sezonu późnozimowego tylko
jelenie bez poroża.
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Zezwolenia i limity na strzelanie z łuku dla mieszkańców
Zezwolenia dla mieszkańców na jelenie bez poroża oraz zezwolenia na
polowania z łukiem można nabyć bez limitu u lokalnego sprzedawcy licencji
łowieckich. Łowcy–mieszkańcy mogą ubiegać się tylko o jedno z pojedynczych
zezwoleń dla obu płci na papierowych wnioskach wydrukowanych od
1 sie do 1 wrz na stronie www2.illinois.gov/dnr/hunting z terminem składania
wniosków do 1 września.

Zezwolenia i limity na strzelanie z łuku dla osób niebędących
mieszkańcami
Osoby niebędące mieszkańcami mogą ubiegać się i otrzymać tylko jedno
połączone zezwolenie na polowanie z łukiem na dany rok obowiązywania licencji.
Właściciel gruntu niebędący mieszkańcem, który uzyskał zezwolenie właściciela
ziemi na strzelanie z łuku, jest również uprawniony do jednego połączonego
zezwolenia na uprawianie łucznictwa przez osobę niebędącą mieszkańcem.
• Wnioski są przyjmowane w dniach 1-30 czerwca na stronie
www.exploremoreil.com
• Liczba zezwoleń jest ograniczona do 25 000, a klienci licencjonowani przez IDNR
sprzedawców specjalistycznego ubioru i ekwipunku mają pierwszeństwo w losowaniu
pierwszych 7500 zezwoleń. Klienci licencjonowanych sprzedawców wyposażenia
powinni skontaktować się ze sprzedawcą wyposażenia przed złożeniem wniosku o
otrzymanie numeru certyfikatu, który będzie używany w procesie składania wniosku
w celu weryfikacji ich statusu klienta sprzedawcy wyposażenia. Zezwolenia zostaną
przyznane za pomocą skomputeryzowanej loterii przeprowadzonej po 30 czerwca.
Jeśli liczba kwalifikujących się klientów sprzedawców specjalistycznego ubioru i
ekwipunku w losowaniu jest mniejsza niż 7500, wszystkie pozostałe zezwolenia
zostaną przydzielone pozostałym wnioskodawcom, aż do osiągnięcia limitu. Jeśli
liczba kwalifikujących się klientów sprzedawców specjalistycznego ubioru i ekwipunku
w losowaniu przekroczy 7500, ci klienci, którym nie uda się uzyskać jednego z
pierwszych 7500 zezwoleń, będą konkurować z wnioskodawcami niebędącymi
klientami o pozostałe 17 500 zezwoleń.
• Zezwolenia na polowanie na jelenie z łuku dla osób niebędących mieszkańcami
wydawane klientom sprzedawców specjalistycznego ubioru i ekwipunku, którzy
otrzymali zezwolenie na podstawie przyznanych im preferencji, są ważne wyłącznie
na terenie kontrolowanym przez takiego sprzedawcę, który skorzystał z preferencji;
wszystkie pozostałe zezwolenia na polowanie na jelenie są ważne w całym stanie.
• Wszelkie zezwolenia pozostałe po losowaniu będą sprzedawane według
kolejności zgłoszeń.
• Osoby niebędące mieszkańcami, które wcześniej uzyskały łączone zezwolenie
na polowanie na jelenie dla osób niebędących mieszkańcami lub zezwolenie
na łucznictwo dla właścicieli gruntów niebędących mieszkańcami, mogą
nabyć pojedyncze pozwolenie na łucznictwo na jelenie bez poroża za opłatą
25 USD. Osoby niebędące mieszkańcami nieposiadający jednego z tych
zezwoleń zostaną obciążone opłatą w wysokości 100 USD. Nie ma limitu dla
pojedynczych zezwoleń na wyłącznie jelenie bez poroża.
• Osoby niebędące mieszkańcami nie mogą nabyć łączonego zezwolenia na
polowanie na jelenie po 30 września, jeśli wcześniej nabyli jakiekolwiek
pojedyncze zezwolenie na polowanie na wyłącznie jelenie bez poroża.
•

Departament Zasobów Naturalnych stanu Illinois

PRZEWLEKŁA CHOROBA WYNISZCZAJĄCA (CWD) W STANIE ILLINOIS
Neurologiczna choroba jeleni • Wszystkie jelenie są podatne • CWD zawsze jest śmiertelna
Nie istnieje forma leczenia ani lekarstwo • Przyczyną jest źle uformowane białko określane jako prion
CWD jest przenoszona przez:

Jeśli choroba CWD nie jest kontrolowana:
•

Choroba ta prawdopodobnie rozprzestrzeni się na duże obszary stanu.

•

Przewiduje się, że wskaźniki zakażenia wzrosną do wysokiego poziomu.

•

Populacje jeleni zostaną prawdopodobnie zredukowane, jeśli nie
wyeliminowane przez tę chorobę.
bezpośredni kontakt z zarażonym
jeleniem

Sekcje zakażone CWD w stanie Illinois

spożycie resztek płynów ustrojowych
chorego jelenia wydalonych do
środowiska

Zmniejszenie populacji jeleni w promieniu 3,2 km (2 mil)
od miejsc, w których stwierdzono CWD, pozwoliło
utrzymać niski poziom infekcji i zminimalizować
rozprzestrzenianie się choroby.

Zminimalizuj rozprzestrzenianie się choroby
poprzez właściwą utylizację tusz

Dodatkowe sezony polowań na jelenie
W hrabstwach dotkniętych CWD ustanowiono dodatkowe sezony polowań na
jelenie o niskich kosztach zezwoleń.
Zachęca się łowców do pozyskiwania jak największej ilości jeleni na obszarach
dotkniętych CWD i poddawania ich badaniom. Dostarczone przez nich próbki
przyczyniają się do osiągnięcia celów zarządzania tą chorobą.

Części tuszy (zwłaszcza głowa i kręgosłup) mogą przenosić czynniki
wywołujące CWD.

Badanie jest bezpłatne i dostępne w:
•

Stacjach zgłaszania w hrabstwach CWD podczas sezonu na jelenie przy
użyciu broni palnej.

•

Wybierz przetwórców, taksydermistów i stacje zrzutu w całym stanie i przez
wszystkie pory roku.

•

Lista jest dostępna na stronie: www2.illinois.gov/dnr/Programy/CWD

Ubój dodatkowych jeleni
W razie potrzeby, pracownicy IDNR dokonają uboju dodatkowych jeleni:
•

Tylko za zgodą właściciela na terenach w bliskiej odległości od znanej
infekcji.

•

Po zakończeniu sezonu łowieckiego.

•

Części tuszy należy zakopać pod 15-centymetrową (6-calową) warstwą gleby
lub na wysypisku śmieci.

•

Jest to wymagane w przypadku jeleni zebranych w obszarach CWD i
przeniesionych do innych części stanu.

Obawy dotyczące zdrowia
Nie wiadomo, czy CWD stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt
gospodarskich lub zwierząt domowych, ale wyniki ostatnich badań zwiększają
poziom zaniepokojenia.
Organy ds. zdrowia zalecają, aby:
• zbadać jelenie, zwłaszcza jeśli pozyskano je z obszarów znanych z
występowania CWD.
• transportować i przetwarzać jelenie w taki sposób, aby zminimalizować
narażenie na czynniki wywołujące CWD.
• żadna część jakiegokolwiek zwierzęcia zarażonego CWD nie była spożywana
przez ludzi lub inne zwierzęta.

Dodatkowe informacje

Odpowiednia dziczyzna jest zwracana właścicielom gruntów lub
przekazywana do lokalnych sieci przechowywania żywności.
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IDNR odpowiada za właściwe zarządzanie i ochronę jeleni, mając na uwadze
długoterminowe korzyści i zrównoważony rozwój. Na obszarach dotkniętych
CWD, łowcy i zarządcy są proszeni o poświęcenie części liczebności jeleni
dzisiaj, aby w przyszłości zapewnić dobrobyt ich zasobów w całym stanie.
Dodatkowe informacje na temat CWD w stanie Illinois są dostępne na stronie
www2.illinois.gov/dnr/programs/CWD.

www2.illinois.gov/dnr

POLOWANIE NA JELENIE

mniejsze
zagęszczenie
jeleni
=
mniejsze
ryzyko
CWD

Późnozimowe polowania na jelenie bez poroża
Hrabstwa otwarte na polowania (wszystkie zbiory są zgłaszane
elektronicznie poprzez rejestrację telefoniczną lub on-line): Informacje i
mapa hrabstw tworzących strefę późnozimowych polowań na jelenie bez
poroża na lata 2021/2022 będą dostępne około 1 października na stronie:
www2.illinois.gov/dnr/hunting.

POLOWANIE NA JELENIE

W sezonie łowieckim 2020/2021, 20 hrabstw było otwartych na późnozimowy
sezon polowań na jelenie z porożem, a 15 północnych hrabstw stanu Illinois
było otwartych na sezon polowań na jelenie z CWD. Pomimo tego, że sezony
te odbywają się równolegle, a wszystkie zbiory w każdym z nich raportuje się
elektronicznie, dla obu mogą obowiązywać różne rozporządzenia. Zobacz
poniższe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obu sezonów.
Informacje o zezwoleniach i wnioskach
• Zezwolenia dla mieszkańców na późnozimowe polowania na jelenie
będą dostępne w sprzedaży bezpośrednio u sprzedawców licencji od
14 grudnia 2021 r. do ostatniego dnia takiego sezonu.
• Łowcy–mieszkańcy stanu Illinois muszą posiadać aktualne, ważne pozwolenie
na późnozimowe polowanie na jelenie lub niewypełnione pozwolenie na
polowanie z bronią palną na jelenie, dla młodzieży, z bronią odprzodową
lub pozwolenie na polowanie z bronią palną dla właścicieli/dzierżawców
ziemi, ważne w poprzednim sezonie polowań z bronią palną na jelenie, dla
młodzieży lub z bronią odprzodową i ważne w jednym z otwartych hrabstw.
• Łowcy niebędący mieszkańcami muszą posiadać niewypełnione pozwolenie na
polowanie z bronią palną lub odprzodową na jelenie ważne w poprzednim
sezonie polowania na jelenie dla młodzieży, z bronią palną lub odprzodową i
ważne w jednym z otwartych hrabstw.
• Niewypełnione zezwolenia na polowanie na jelenie dla młodzieży są ważne w
każdym otwartym hrabstwie.
• Niewypełnione zezwolenia na polowanie z bronią palną, dla młodzieży lub z bronią
odprzodową, które zostały pierwotnie wydane dla specjalnych obszarów łowieckich,
nie są ważne podczas późnozimowego sezonu polowań na jelenie bez poroża,
chyba że łowca zostanie ponownie wylosowany do polowania na tym samym
terenie podczas loterii na specjalnym obszarze lub jeśli specjalny obszar łowiecki jest
otwarty dla osób posiadających zezwolenie hrabstwa bez przeprowadzania loterii.
• Osoby korzystające z niewypełnionego zezwolenia z bronią palną, dla
młodzieży lub z bronią odprzodową ważnego w poprzednim sezonie z bronią
palną, zezwolenia dla młodzieży lub zezwolenia z bronią odprzodową (w
tym zezwolenia właściciela gruntu) mogą pozyskiwać wyłącznie jelenie bez
poroża, nawet jeśli korzystają z zezwolenia dla obu płci.

Legalna broń palna
Łowcy używający:
• Niewypełnionego zezwolenia na polowanie na jelenie z bronią palną lub
późnozimowego zezwolenia na polowanie z bronią odprzodową mogą używać
wszystkich rodzajów broni palnej opisanych powyżej w rozdziale „Polowanie na jelenie
z bronią palną i odprzodową”, jak również z jednostrzałową odprzodową bronią
ręczną (broń czarnoprochowa nieładowana od strony rygla) kalibru .50 lub większego,
zdolną do wytworzenia energii co najmniej 678 J (500 stopofuntów) u wylotu lufy
zgodnie z opublikowanymi tabelami balistycznymi producenta. Jednostrzałowej
odprzodowej broni krótkiej muszą używać pocisku kalibru .44 lub większego z
wystarczającą ilością czarnego prochu lub „substytutu czarnego prochu” (takiego jak
Pyrodex), aby wytworzyć energię co najmniej 678 J (500 stopofuntów) na wylocie
lufy. Zatyczka z tkaniny lub tuleja nie jest uważana za pocisk lub część pocisku.
• W przypadku niewypełnionych zezwoleń na polowania na jelenie mogą
używać tylko strzelb odprzodowych.
• W przypadku niewypełnionych zezwoleń na polowania na jelenie dla
młodzieży mogą używać tylko strzelb lub broni odprzodowej.

Zdjęcie: Stan McTaggart
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Polowania na jelenie dla młodzieży

Często zadawane pytania dotyczące polowań na jelenie

· Tylko młodzi łowcy (mieszkańcy lub osoby niebędące mieszkańcami), którzy nie
ukończyli 18 lat przed pierwszym dniem polowania mogą uczestniczyć w polowaniu
na jelenie dla młodzieży. Niewypełnione zezwolenia dla młodzieży są również
ważne podczas pierwszego weekendu sezonu polowań na jelenie z bronią palną.
· Uczestnicy muszą posiadać aktualne, ważne zezwolenie na polowanie na
jelenie dla młodzieży.
· Każdemu łowcy uczestniczącemu w sezonie polowań na jelenie dla młodzieży,
korzystającemu z licencji ucznia łowieckiego lub licencji na polowania i
traperstwo dla młodzieży, musi towarzyszyć osoba dorosła niebędąca łowcą,
posiadająca ważną licencję (licencję łowiecką w stanie Illinois), która ma
ukończone 21 lat. Wszyscy pozostali łowcy (korzystający z innych rodzajów
licencji łowieckich lub zwolnieni z licencji) uczestniczący w sezonie polowań na
jelenie dla młodzieży muszą być w towarzystwie opiekuna nie będącego łowcą
(rodzica, opiekuna lub odpowiedzialnej osoby dorosłej). Opiekun niebędący
mieszkańcem musi posiadać ważną licencję na polowanie w stanie Illinois.
· Zezwolenia będą dostępne w sprzedaży bezpośrednio u sprzedawców
licencji od 3 sierpnia do ostatniego dnia sezonu polowań na jelenie dla
młodzieży w październiku.
· Łowcy mogą nabyć tylko jedno zezwolenie (dla obu płci), które jest ważne w
całym stanie.
· Wszystkie hrabstwa z wyjątkiem hrabstw Cook, DuPage i Lake oraz część
hrabstwa Kane na wschód od drogi stanowej 47 są otwarte na polowania
na jelenie dla młodzieży.
· Legalna broń palna jest ograniczona do strzelb i karabinów odprzodowych
podczas sezonu polowań na jelenie z użyciem broni palnej dla młodzieży.

Możliwości polowań zintegrowanych
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Polowania na jelenie dla młodzieży w określonych lokalizacjach: (łowcy w
wieku 17 lat lub młodsi)
· Crab Orchard NWR: polowania odbywają się w dniach 19-21 listopada
2021 r. Złóż wniosek w loterii papierowej lub loterii online.
· Lake Le-Aqua-Na SP. polowania odbywają się w dniach 19-21 lis 2021 r.
Złóż wniosek w loterii papierowej lub loterii online.
· Lost Mound Unit FL: W celu uzyskania informacji o polowaniach prosimy o
kontakt pod numerem telefonu 815-273-3184.
· Niewypełnione zezwolenia dla młodzieży nie są ważne dla polowań podczas
pierwszego sezonu na jelenie z bronią palną na terenach publicznych,
które ograniczają liczbę łowców podczas sezonu na broń palną za pomocą
systemu zezwoleń loteryjnych dla danego terenu. Można jednak polować na
terenach publicznych, które umożliwiają nieograniczony dostęp bez zezwoleń
w ramach loterii.
Polowania na jelenie dla niepełnosprawnych łowców: (tylko
wykwalifikowane osoby niepełnosprawne)
· Clinton Lake SRA; Crab Orchard NWR; Horseshoe Lake; Johnson-Sauk;
Jubilee College SP; Lost Mound Unit FL; Rend Lake WMA (Korpus Inżynierów
Armii Stanów Zjednoczonych); Rock Cut SP; Spoon River; Starved Rock SP,
Wayne Fitzgerrell; Wolf Creek SP/ Shelbyville FL (Korpus Inżynierów Armii
Stanów Zjednoczonych).
· Polowanie na jelenie z łuku dla osób niepełnosprawnych fizycznie: Kankakee
River SP.
· Dostępne mogą być dodatkowe lokalizacje polowań na jelenie dla osób
niepełnosprawnych. Więcej informacji można uzyskać od koordynatora IDNR
ds. możliwości rekreacji na świeżym powietrzu dla osób niepełnosprawnych,
Jaya Williamsa, pod adresem jay.d.williams@illinois.gov.

Czy mogę używać mechanicznych makiet lub elektronicznych wabików do
polowań na jelenie?
Odp.: Tak. (Uwaga: elektroniczne makiety na indyki i elektroniczne wabiki są
nielegalne w przypadku polowań na indyki).
W których hrabstwach podczas późnozimowych sezonów można polować
tylko na jelenie bez poroża i na jelenie z CWD?
Odp.: IDNR w październiku ogłosi hrabstwa otwarte na późnozimowy sezon
polowań tylko na jelenie bez poroża. Łowcy powinni obserwować komunikaty
prasowe lub sprawdzać www2.illinois.gov/dnr. Hrabstwa otwarte dla
specjalnego sezonu polowań na jelenie z CWD to: Boone, Carroll, DeKalb,
Grundy, Jo Daviess, Kankakee, Kendall, LaSalle, Livingston, McHenry, Ogle,
Stephenson, Will i Winnebago oraz część hrabstwa Kane na zachód od
drogi stanowej 47.
Czy mogę zabić jelenia z porożem podczas późnozimowych sezonów
polowań na jelenie bez poroża lub specjalnych sezonów na jelenie z CWD?
Odp.: Łowcy polujący w hrabstwach otwartych na późnozimowy sezonu polowań
na jelenie bez poroża są ograniczeni do strzelania „tylko do jeleni bez
poroża”, niezależnie od rodzaju posiadanego pozwolenia na broń palną.
Łowcy polujący w hrabstwach otwartych na specjalny sezon polowań na
jelenie z CWD mogą pozyskiwać jedynie jelenie z porożem, jeżeli posiadają
pozostałe niewypełnione zezwolenie na sezon dla obu płci z bieżącego roku
na broń palną, broń odprzodową lub polowania na jelenie dla młodzieży;
ale łowcy mogą pozyskiwać tylko jelenie bez poroża, jeżeli wykorzystują
specjalne zezwolenie na polowania na jelenie z CWD.
Ile jeleni mogę pozyskać podczas późnozimowych sezonów polowań na
jelenie bez poroża lub specjalnych sezonów na jelenie z CWD?
Odp.: Łowcy polujący podczas późnozimowego sezonu polowań na jelenie tylko
bez poroża mogą pozyskiwać jednego jelenia „bez poroża” na jedno takie
zezwolenie. Łowcy mogą również zrealizować wszelkie niewykorzystane
pozostałości z bieżącego roku zezwoleń na broń palną, broń odprzodową,
zezwoleń na broń palną dla właścicieli/dzierżawców ziemi lub zezwoleń
na broń palną na jelenie dla młodzieży-mieszkańców pod warunkiem, że
zostały one wydane dla otwartego hrabstwa. Pozostałości zezwoleń można
wykorzystać do pozyskania „tylko jeleni bez poroża”, niezależnie od tego,
czy zezwolenie jest oznaczone jako „bez poroża”, czy dla „obu płci”. Łowcy
polujący na jelenie bez poroża późną zimą muszą używać broni określonej
w zezwoleniu
Łowcy polujący w otwartych hrabstwach w specjalnym sezonie polowań
na jelenie z CWD mogą zebrać tylko jednego jelenia „bez poroża” na
jedno specjalne zezwolenie na jelenie z CWD, a także mogą wykorzystać
niewypełnione pozostałe zezwolenia na broń palną na bieżący rok, jak
opisano powyżej. Łowcy w hrabstwach CWD mogą również pozyskiwać
jelenie z porożem, jeśli mają niewypełnione zezwolenie dla „obu płci” na
sezon polowań na jelenie ze zwykłą bronią palną, bronią odprzodową lub z
bronią palną dla młodzieży wydane dla hrabstwa otwartego sezonu CWD.
Czy podczas późnozimowego sezonu na jelenie bez poroża i specjalnego
sezonu na jelenie z CWD mogę polować z łukiem, a jeśli tak, to czy muszę
nosić pomarańczową odzież?
Odp.: Tak. Mimo, że sezon polowań z łukiem jest zamknięty podczas
regularnego sezonu na broń palną, jest on nadal otwarty podczas polowań
dla młodzieży, polowań z bronią odprzodową, późnozimowych polowań
tylko na jelenie bez poroża i specjalnych polowań na jelenie z CWD. Polując
z łukiem w hrabstwie otwartym dla jednego z sezonów na broń palną
należy nosić jednolity jaskrawopomarańczowy lub jednolity jaskraworóżowy
kapelusz oraz jednolity jaskrawopomarańczowy lub jednolity jaskrawo
różowy strój wierzchni o powierzchni co najmniej 0,25 mkw (400 cali
kwadratowych).
Jeśli poluję z łukiem na jelenie w dniach, w których otwarte są późnozimowe
sezony polowań na jelenie bez poroża lub specjalne sezony polowań na
jelenie z CWD, czy mogę strzelać do jeleni z porożem?
Odp.: Tak, łowcy polujący z łuku podlegają przepisom sezonu łuczniczego na
jelenie, można więc strzelać z łuku do jeleni z porożem podczas sezonu
polowań z łukiem, jaki i późnozimowego sezonu polowań na jelenie
bez poroża lub w specjalnego sezonu polowań na jelenie z CWD, pod
warunkiem posiadania ważnego zezwolenia na polowania z łukiem dla obu
płci i jeśli limit dwóch jeleni z porożem nie został osiągnięty.
Czy mogę polować na jelenie z bronią palną i z łukiem w tym samym
czasie podczas późnozimowych polowań na jelenie z porożem lub podczas
specjalnych sezonów na jelenie z CWD lub używać łuku, aby zrealizować
zezwolenie na broń palną?
Odp.: Łowcy polujący z łuku nie mogą być w posiadaniu broni palnej podczas
polowania z łuku na jelenie lub indyki. Jednakże, można legalnie posiadać
łuk i broń palną w tym samym czasie podczas polowań na jelenie, pod
warunkiem posiadania pozwolenia na broń palną.

POLOWANIA NA INDYKI

Zdjęcie: Wolfgang Arterberry

DATY I LIMITY SEZONU POLOWAŃ NA INDYKI
DATY
(włącznie)

GODZINY

LIMIT

DODATKOWE
ROZPORZĄDZENIA

½ godziny
przed
wschodem
słońca
do godz. 13:00

Jeden dojrzały samiec,
młody samiec lub dojrzała
samica na zezwolenie,
maksymalnie
3 zezwolenia wiosenne

Patrz mapa stref
polowań na indyki dla
poszczególnych odcinków
sezonu w każdej strefie

26-27 mar oraz 2-3 kwi 2022 r.

½ godziny
przed
wschodem
słońca
do godz. 13:00

Jeden dojrzały samiec,
młody samiec lub dojrzała
samica na zezwolenie,
wlicza się do maksymalnej
liczby
3 zezwolenia wiosenne

Zezwolenie jest ważne na
polowania w
poszczególnych
hrabstwach lub na
terenach IDNR w
terminach sezonu

23-31 paź 2021 r.

½ godziny
przed
wschodem
słońca
do zachodu
słońca

Jeden indyk obu płci na
zezwolenie, maksymalnie
2 zezwolenia na jesienne
polowanie ze strzelbą na
indyki

Patrz mapa jesiennych
polowań
z bronią palną na indyki

1 paź 2021 r.–16 sty 2022 r.

½ godziny
przed
wschodem
słońca
do ½ godziny
po zachodzie
słońca

Jeden indyk obu płci na
zezwolenie, maksymalnie
2 zezwolenia na jesienne
polowanie z łukiem na
indyki

Sezon otwarty we
wszystkich hrabstwach, w
całym stanie. Zamknięty
podczas sezonu polowań z
bronią palną na jelenie w
hrabstwach otwartych dla
polowań z bronią palną
na jelenie

SEZON

Segment

Sezon 2022
Północ

Południe

Wiosna

1

11-15 kwi

(strzelby i strzelanie
z łuku)

2

16-21 kwi

9-14 kwi

3

22-27 kwi

15-20 kwi

4

28 kwi-4 maj

21-27 kwi

5

5-12 maj

28 kwi-5 maj

Młodzież - wiosna
(1 zezwolenie na rok)

Jesień
(strzelba)

Jesień
(strzelanie z łuku)

4-8 kwi
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Obszary polowań na indyki

Uprawnienia i wymagania łowieckie
•

Aby polować na indyki, mieszkańcy i osoby niebędące mieszkańcami będą potrzebować:

ważnej licencji łowieckiej
stanowej pieczątki siedliska
• co najmniej jednego ważnego zezwolenia na polowania na indyki.
• Jedna osoba nieposiadająca broni palnej może towarzyszyć łowcy posiadającemu zezwolenie na polowanie na indyki w charakterze wabia lub obserwatora.
• Patrz powyższe mapy polowań na indyki dla powiązanych stref wiosennych i jesiennych.
• Wyjątki od tych wymagań są określone w tabeli. W celu uzyskania informacji o kwalifikacji jako mieszkańca patrz definicja „rezydenta” na stronie 5.
Zgodnie z prawem nie można:
•
•

polować na indyki bez uprzedniego uzyskania zezwolenia IDNR.
polować na indyki, chyba że podpisane zezwolenie znajduje się w posiadaniu łowcy podczas polowania.
• pozyskiwać w stanie Illinois lub posiadać więcej niż jednego indyka na podstawie prawnie zatwierdzonego zezwolenia.
• pozostawiać na polu lub transportować indyka bez uprzedniego przymocowania znaku w sposób bezpieczny wokół jego uda, zgodnie z instrukcjami zawartymi w
zezwoleniu.
Uwaga: znak na udo musi zostać przymocowany do indyka natychmiast po jego zabiciu. Znak na udo musi pozostać przymocowany do udźca indyka do czasu, gdy
znajdzie się on w miejscu zameldowania osoby, która legalnie zabrała lub posiadała indyka, oraz po jego zgłoszeniu.
•
•

ubić indyka, do czasu jego zgłoszenia.
posiadać na polu podczas sezonów polowań na indyki, jakiegokolwiek zezwolenia na polowania na indyki wydanego innej osobie.
• polować na indyki w hrabstwie lub na obszarze innym niż określony w zezwoleniu.
•
•
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Jesienna strefa polowań z bronią palną na indyki:
Hrabstwa zacienione na szaro są otwarte dla jesiennych polowań z bronią palną
na indyki.

Strefy wiosennych polowań na indyki (2022):
Strefa północna obejmuje część stanu Illinois na północ od hrabstw
Crawford, Jasper, Effingham, Fayette, Bond i Madison. Strefa
południowa obejmuje pozostałą część stanu.

Uprawnienia do polowania na indyki (bez opłat dla sprzedawców)
Cena

Jak złożyć wniosek lub dokonać zakupu

Mieszkaniec

Osoba
niebędąca
mieszkańcem

Licencja łowiecka

Zmienna

Stanowa pieczątka
siedliska
Pieczątka siedliska super
senior

Licencja/zezwolenie/
pieczątka

Loteria

Online

Sprzedawcy

Zmienna

X

X

5,00 USD

5,00 USD

X

X

Darmowa

nd.

X

X

Wniosek
papierowy

Specyfikacje
Typy licencji - patrz rozdział Rozporządzenia
ogólnostanowe.
Nabywcy dożywotniej licencji łowieckiej sprzed
1993 roku oraz weterani z orzeczeniem o
niepełnosprawności są zwolnieni z obowiązku
posiadania tej pieczątki. Osoby poniżej 18 lat są
zwolnione z tego obowiązku.
Musi mieć ukończone 75 lat i uiścić opłaty dla
sprzedawcy.

POLOWANIA NA INDYKI

Zezwolenia na polowania na indyki
Strzelba/łuk na wiosnę

15,00 USD

125,00 USD

Łuk jesień OTC

5,00 USD

75,00 USD

Strzelba jesień

15,00 USD

125,00 USD

Wiosenne specjalne
dla młodzieży Obszar
polowań (SHA)

10,00 USD

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

OTC = bezpośrednio u sprzedawcy
X

Wiosenne OTC dla młodzieży 10,00 USD

10,00 USD

X

OTC = bezpośrednio u sprzedawcy

Właściciel ziemi - wiosna
Strzelba/łuk

Darmowa

37,50 USD

Właściciel gruntu strzelba/
jesień

Darmowa

37,50 USD

X

Właściciel gruntu łuk/jesień Darmowa

25,00 USD

X

Właściciele gruntów i dzierżawcy–mieszkańcy
(komercyjnych dzierżaw rolnych) muszą posiadać co
najmniej 39,5 akra ziemi, aby kwalifikować się do
zezwoleń dla właścicieli ziemskich. Zezwolenia są
ważne tylko na posiadanym/dzierżawionym terenie.

Rozporządzenia dotyczące broni palnej i sprzętu łuczniczego

Dostępne możliwości polowania

Jedyną bronią palną, której można używać do polowań na dzikie indyki jest
strzelba (tylko kalibru od .20 do .10, niedozwolona kalibru .410 lub 28). Nie wolno
posiadać żadnego innego rodzaju broni palnej do celów polowań na indyki (patrz
„Rozporządzenia ogólnostanowe” [str. 7] dotyczące ukrytego noszenia broni krótkiej).
• Śrut nr 4 to największy rozmiar śrutu, który może być używany podczas polowań
ze strzelbą na indyki.
• Legalne rodzaje łuków pionowych to łuki długie, łuki refleksyjne lub bloczkowe
o minimalnej sile naciągu 13,6 kg (30 funtów) w dowolnym miejscu w obrębie
długości naciągu wynoszącej 71 cm (28 cali). Minimalna długość strzały dla
wszystkich typów łuków pionowych wynosi 50 cm (20 cali) (bez grotu).
• Aby używać kuszy, musi ona mieć minimalny naciąg 56 kg (125 funtów), minimalną
długość całkowitą 60 cm (24 cale), działające zabezpieczenie i być używana z
bełtami lub strzałami o długości nie mniejszej niż 35 cm (14 cali) (bez grota).
• Do polowań z łukiem na dojrzałe samice indyków należy używać szerokich
grotów. Groty mogą mieć stałe (muszą być metalowe lub krzemienne,
krzemienno-chertowe lub obsydianowe) lub rozszerzalne (muszą być metalowe)
powierzchnie tnące, ale muszą mieć minimalną średnicę 2,2 cm (7/8 cala), gdy
są w pełni otwarte.
• Wszystkie inne łuki i strzały, włączając w to elektroniczne systemy namierzania
strzał wykorzystujące radiotelemetrię, są nielegalne.
• Łowcy mogą legalnie posiadać strzelbę oraz łuk i strzały podczas sezonu wiosennego.
• Jednakże, łowcy nie mogą legalnie posiadać jakiejkolwiek broni palnej podczas
polowania na indyki z jakimkolwiek rodzajem łuku i strzał podczas sezonu
jesiennego (patrz „Rozporządzenia ogólnostanowe” (str. 7) dotyczące ukrytego
noszenia broni krótkiej).

Istnieją różne możliwości polowania na indyki na ziemiach stanowych,
federalnych i prywatnych. Podstawowe rodzaje polowania na indyki obejmują:
1) Tereny IDNR – publiczne tereny państwowe wymagają zezwolenia
wydanego w ramach loterii na polowania na indyki wiosną (dowolną metodą)
lub jesienią (tylko przy użyciu strzelby), patrz rozdział „Proces uzyskiwania
zezwoleń na indyki” poniżej. Patrz również tabele w dziale Informacje o
obszarach łowieckich na końcu tego przeglądu informacji. Specjalne obszary
łowieckie (SHA) wymagają odrębnego zezwolenia, ale na wielu terenach
IDNR można polować na podstawie zezwolenia dla hrabstwa. Są one
oznaczone literą „S” lub „C” w tabelach „Publiczne obszary łowieckie”.
2) Ziemie prywatne – są one otwarte na polowanie na indyki dla właścicieli
ziemskich, ale wymagają uzyskania odpowiedniego zezwolenia właściciela
ziemskiego. Osoby niebędące właścicielami ziemskimi muszą posiadać
zezwolenie na polowania na indyki w ramach loterii lub OTC dla
odpowiedniego hrabstwa oraz zgodę właściciela ziemskiego.
3) Tereny federalne – patrz informacje o „Publicznych terenach łowieckich”,
aby uzyskać linki do stron z otwartymi lub opartymi na loterii możliwościami
polowań.

•

Zdjęcie: Bryan Casad

Wabiki i inne środki wabiące
Zgodnie z prawem nie można:
używać żywych lub elektronicznych wabików, psów lub nagranych odgłosów
wabienia, ani żadnych sieci lub pułapek do pozyskiwania indyków.
• posiadać lub używać jakichkolwiek sieci lub pułapek do pozyskiwania indyków.
• pozyskiwać indyki przy użyciu lub z pomocą jakiegokolwiek rodzaju środka
wabiącego lub wabika. „Środek wabiący” oznacza każdy materiał, płynny lub
stały, w tym żywność, sól, minerały i inne produkty, które nadaje się do spożycia,
umieszczania lub rozrzucania w taki sposób, aby przyciągnąć lub zwabić indyki.
„Wabienie” oznacza umieszczenie lub rozrzucenie środka wabiącego w celu
przyciągnięcia dzikich indyków. Obszar uznaje się za poddany działaniu środka
wabiącego w czasie jego obecności i przez 10 kolejnych dni po jego usunięciu.
•

Do celów pozyskiwania indyków, żadnego zapisu niniejszego rozdziału nie
można interpretować jako uniemożliwiającego manipulowanie, w tym koszenie
lub ścinanie, stojących upraw w ramach normalnych praktyk rolniczych lub
praktyk stabilizacji gleby, działek żywnościowych lub normalnych praktyk
rolniczych, w tym sadzenia, zbierania plonów i utrzymania, np. uprawy.
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Obowiązkowe raportowanie zbiorów indyków
Łowcy, którzy pozyskali zwierzynę muszą zarejestrować swoje zbiory do
godz. 22:00 tego samego dnia kalendarzowego, w którym indyk został
pozyskany dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-866-452-4325 (1-866-ILCHECK)
lub w systemie zgłaszania zbiorów online na stronie www2.illinois.gov/
dnr/hunting/Pages/HarvestReporting.aspx. Zobacz oddzielne rozdziały
z informacjami o polowaniu na dzikie indyki wiosną i jesienią poniżej, aby
uzyskać bardziej szczegółowe wymagania. Łowcy muszą podać wszystkie
informacje wymagane przez system do zgłaszania telefonicznego i otrzymają
numer potwierdzenia w celu sprawdzenia, czy zgłosili swoje zbiory. Numer
potwierdzenia musi być wpisany przez łowcę na znaczniku na udziec.

Proces uzyskiwania zezwoleń na polowanie na indyki
Złóż wniosek online pod adresem www2.illinois.gov/dnr/hunting/Pages/
TurkeyHunting.aspx lub w formie papierowej. Aby otrzymać wnioski o wydanie
zezwolenia na polowanie na dzikie indyki w formie papierowej, należy
skontaktować się z biurem ds. zezwoleń w Springfield pod numerem telefonu
(217) 782-7305. Patrz rozdziały dotyczące procesu składania wniosków o
zezwolenie na wiosnę i jesień poniżej.
• Wyniki losowania zostaną ogłoszone około 4 tygodnie od terminu składania
wniosków.
•

Wnioski o zezwolenie na polowania na indyki
Okres/lokalizacja składania wniosków

Metody

Rozpoczęcie
loterii

Zakończenie loterii

Uwagi

Wiosenny sezon polowań z łukiem/bronią palną
Internet/wydruk

5 paź 2021 r.

1 gru 2021 r.

Druga loteria

Internet/wydruk

12 gru 2021 r.

11 sty 2022 r.

Trzecia loteria

Internet/wydruk

22 sty 2022 r.

9 lut 2022 r.

Sprzedawcy

8 mar 2022 r.

W miarę dostępności

Tylko przez Internet

18 sty 2022 r.

21 lut 2022 r.

Sprzedawcy

1 mar 2022 r.

3 kwi 2022 r.

Pierwsza loteria (tylko mieszkańcy)

Internet/wydruk

4 maj 2021 r.

5 lip 2021 r.

Druga loteria

Internet/wydruk

6 lip 2021 r.

23 sie 2021 r.

Sprzedawcy

20 wrz 2021 r.

W miarę dostępności

Bezpośrednio u sprzedawcy

www2.illinois.gov/dnr/hunting/Pages/
TurkeyHunting.aspx

Wiosenny sezon dla młodzieży
Loteria na specjalne tereny łowieckie
Zezwolenia na poszczególne hrabstwa
(bezpośrednio od sprzedawcy)

www2.illinois.gov/dnr/hunting/Pages/
Youth-Turkey-Information.aspx

Sezon jesiennych polowań z bronią

Bezpośrednio u sprzedawcy

www2.illinois.gov/dnr/hunting/Pages/
TurkeyHunting.aspx

Możliwości dla niepełnosprawnych łowców
Zobacz poniższy link, aby zapoznać się z możliwościami: www2.illinois.gov/dnr/DOO Dodatkowe polowania mogą być dostępne,
skontaktuj się z Jayem Williamsem pod adresem jay.d.williams@illinois.gov

Zdjęcie: Robert Whitlow

Zdjęcie: Bryan Eubanks

27
www2.illinois.gov/dnr

POLOWANIA NA INDYKI

Pierwsza loteria (tylko mieszkańcy)

Informacje o sezonie polowań na indyki (dodatkowe do przepisów ogólnostanowych)
Rozporządzenia dotyczące sezonu wiosennego

Sezon polowań na indyki dla młodzieży

Indyki dostępne legalnie do zbiorów
•

Wiosenne polowanie na indyki dla młodzieży jest otwarte tylko dla młodych
łowców (mieszkańców i osób niebędących mieszkańcami), którzy nie ukończyli
18 roku życia przed pierwszym dniem polowania.
• Uczestnicy muszą posiadać aktualne, ważne zezwolenie na polowanie na indyki
oraz ważną licencję łowiecką lub licencję dla uczniów.
• Każdej osobie kwalifikującej się jako młodzież musi towarzyszyć nadzorująca
osoba dorosła, która nie poluje.
• Każdemu łowcy uczestniczącemu w polowaniu na indyki dla młodzieży, który
posiada licencję łowiecką dla ucznia, musi towarzyszyć niebiorący udziału
w polowaniu rodzic, opiekun lub dziadek/babcia (mieszkaniec lub osoba
niebędąca mieszkańcem), który posiada ważną licencję łowiecką stanu Illinois.
• Wszystkim innym młodym łowcom uczestniczącym w polowaniu na indyki musi
towarzyszyć dorosły opiekun nie biorący udziału w polowaniu (mieszkaniec lub
osoba niebędąca mieszkańcem), który posiada ważną licencję łowiecką stanu
Illinois.
• Mieszkaniec stanu Illinois pełniący funkcję opiekuna młodzieży musi posiadać
ważną kartę F.O.I.D. niezależnie od tego, czy posiada ważną licencję łowiecką
stanu Illinois. Osoby niebędące mieszkańcami są zwolnione z wymogów
posiadania karty F.O.I.D.
•

Tylko dojrzale i młode (samce) lub dojrzałe samice można legalnie pozyskiwać
podczas sezonu wiosennego.

Wymagania dotyczące ubioru
•

Łowcy mogą nosić wszelką odzież kamuflującą podczas wiosennego
sezonu polowań na indyki. Nie jest wymagana odzież w kolorze
jaskrawopomarańczowym lub jaskraworóżowym, ale zachęca się łowców
do noszenia przynajmniej jaskrawopomarańczowego lub jaskraworóżowego
kapelusza lub kamizelki, gdy nie polują aktywnie, aby zmaksymalizować
widoczność dla innych łowców.

Proces składania wniosków o zezwolenie wiosenne
Pierwsza loteria: tylko łowcy–mieszkańcy mogą ubiegać się o jedno
zezwolenie na polowanie na indyki. Wyklucza to tych łowców, którzy otrzymali
lub otrzymają pozwolenie na polowanie wyłącznie na indyki od właściciela
ziemi na sezon wiosenny. Wnioski są przyjmowane do 1 grudnia.
• Druga loteria: wszyscy łowcy mogą ubiegać się o jedno zezwolenie na
polowanie na indyki, ale pierwszeństwo będą mieli ci łowcy, którzy nie
otrzymali jeszcze zezwolenia. Wnioski są przyjmowane do pierwszego dnia
roboczego po 10 stycznia.
• Trzecia Loteria: wszyscy łowcy są uprawnieni do składania wniosków. W tym
okresie łowcy mogą ubiegać się o maksymalnie trzy zezwolenia, z tym że nikt
nie może przekroczyć maksymalnej liczby trzech zezwoleń łącznie na wiosenne
polowania na indyki. Wnioski są przyjmowane do pierwszego dnia roboczego
po 8 lutego.
• Okres sprzedaży bezpośrednio u sprzedawcy: zezwolenia pozostałe po
trzecim losowaniu loterii będą dostępne bezpośrednio u sprzedawców licencji
w całym stanie na zasadzie kolejności zgłoszeń, począwszy od drugiego
wtorku marca. Zezwolenia będą sprzedawane do wyczerpania limitów lub
do zakończenia konkretnego sezonu na indyki, na który składany jest wniosek
o zezwolenie. Łowcy mogą nabyć jedno lub więcej zezwoleń w tym okresie,
w zależności od dostępności, z tym że nikt nie może przekroczyć limitu trzech
zezwoleń łącznie na wiosenne polowania na indyki.
• Limit zezwoleń: w sezonie wiosennym można uzyskać trzy zezwolenia na
polowanie na indyki, w tym zezwolenia zwykłe, dla młodzieży i dla właścicieli
gruntów, w zależności od dostępności.

POLOWANIA NA INDYKI

•

Rozporządzenia dotyczące jesiennego sezonu polowań
z bronią palną i łukiem
Wymagania dotyczące ubioru
•

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących ubioru podczas sezonu jesiennego
polowania na indyki, ale zachęca się łowców do noszenia przynajmniej
jaskrawopomarańczowego lub jaskraworóżowego kapelusza lub kamizelki, gdy
nie polują aktywnie, aby zmaksymalizować widoczność dla innych łowców.

Indyki legalne do zbioru
Indyki dowolnej płci są legalne do zbioru podczas jesiennego sezonu polowań z
bronią palną i jesiennego sezonu łuczniczego.
Proces ubiegania się o zezwolenie na jesienny sezon polowań z bronią palną
• Pierwsza loteria: Mieszkańcy mogą ubiegać się o jedno zezwolenie na
polowanie na indyki. Wyklucza to wnioskodawców, którzy otrzymali lub
otrzymają zezwolenie na polowanie na indyki w jesiennym sezonie na broń.
• Druga loteria: Mieszkańcy, których wnioski o zezwolenie na polowanie na
indyki zostały odrzucone podczas pierwszej loterii, którzy ubiegają się o swoje
pierwsze zezwolenie, lub osoby niebędące mieszkańcami mogą ubiegać się
o jedno zezwolenie. W tej loterii kwalifikujący się mieszkańcy stanu Illinois
mają pierwszeństwo przed osobami niebędącymi mieszkańcami. Wyklucza to
wnioskodawców, którzy otrzymali lub otrzymają zezwolenie na polowanie na
indyki w jesiennym sezonie na broń.
• Okres sprzedaży zezwoleń od sprzedawcy: zezwolenia pozostałe po drugim
losowaniu loterii będą dostępne bezpośrednio u sprzedawców licencji w całym
stanie na zasadzie kolejności zgłoszeń, począwszy od 4. poniedziałku po
losowaniu w 2. loterii. Zezwolenia będą sprzedawane do wyczerpania limitów
lub do zamknięcia jesiennego sezonu polowań na indyki. Łowcy mogą nabyć
jedno lub więcej zezwoleń w tym okresie, w zależności od dostępności, z tym że
nikt nie może przekroczyć limitu dwóch zezwoleń w jesiennych polowaniach
na indyki, w tym zezwoleń dla właścicieli gruntów.
•

Począwszy od jesieni 2021 r. wraz z loteriami na wiosenne indyki, 10-dniowy
„okres wyłączenia” zostanie wprowadzony na początku okresu 2. i 3. loterii.
Dla kontekstu, jeśli okres 1. loterii kończy się 30 kwietnia, 2. loteria zostanie
otwarta w dniu 11 maja, a 3. loteria 10 dni po zamknięciu 2. loterii.
W 2022 roku zostanie to wprowadzone dla wszystkich loterii (jelenie, indyki
wiosenne, indyki jesienne). Ten nowy system spowoduje, że wnioskodawcy
będą otrzymywać wyniki loterii w bardziej terminowy sposób.

Nawoływanie indyków przed sezonem
Zgodnie z prawem nie można używać nawoływania indyków, które imituje dźwięki
wydawane przez indyki, ani próbować nawoływać indyki poprzez wydawanie
takich dźwięków, przebywając w terenie w strefie południowej od 15 marca
do dnia poprzedzającego sezon na indyki, a w strefie północnej od 22 marca
do dnia poprzedzającego sezon na indyki. Zakaz ten obowiązuje wyłącznie w
otwartych hrabstwach dla wiosennych polowań na indyki i nie dotyczy łowców
uczestniczących w sezonie polowań na indyki dla młodzieży. Uwaga: nie oznacza
to zakazu używania do lokalizacji nawoływań, które imitują inne gatunki, takie
jak sowy, wrony, jastrzębie itp.

Strzelanie indyków na drzewach
Zgodnie z prawem nie można strzelać do indyka, gdy ten Zdjęcie:
znajdujeBryan
na drzewie
Eubanks
przed godziną 7 rano.

Zezwolenie na jesienne polowanie z bronią
W zależności od dostępności można uzyskać limit dwóch zezwoleń na polowania
na dzikie indyki w jesiennym sezonie z bronią.

Proces i limity składania wniosków o zezwolenie na
polowanie z łukiem
Jesienne zezwolenia na polowanie z łukiem nie wymagają loterii i są dostępne
wyłącznie bezpośrednio u sprzedawców licencji. W jesiennym sezonie polowań z
użyciem łuku można uzyskać dwa zezwolenia na polowanie na dzikie indyki.

Obowiązkowe raportowanie zbiorów

Strzelanie indyków na drzewach

Indyki pozyskane podczas wiosennego sezonu łowieckiego należy zgłosić do
godz. 22:00 w dniu pozyskania.

Zgodnie z prawem nie można strzelać do dzikiego indyka, gdy jest on na drzewie
przed godz. 7:00.

Działania niezwiązane z polowaniem podczas wiosennych
sezonów łowieckich

Obowiązkowe raportowanie pozyskań

Na terenach IDNR, oferujących wiosenne polowania na indyki, zbieranie
grzybów i inne działania niezwiązane z polowaniami są zabronione w legalnych
godzinach polowań na dzikie indyki (1/2 godziny przed wschodem słońca do
godz. 13:00).

Indyki zebrane podczas jesiennego sezonu polowań z bronią lub z łukiem muszą
zostać zgłoszone do godz. 22:00 w dniu pozyskania.
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Zdjęcie: Matthew Williams

DATY I LIMITY SEZONU NA PTACTWO WODNE
GATUNEK

(wczesny sezon)

Chruściele

(tylko Sora i Virginia)

Kszyki

(bekasy amerykańskie)

Kaczki

(patrz też ogorzałki poniżej)

DATY
(włącznie)

W całym stanie

11-26 wrz 2021 r.

W całym stanie

11 wrz 19 lis 2021 r.

W całym stanie

11 wrz 26 gru 2021 r.

Północ

23 paź 21 gru 2021 r.

Środkowa

30 paź 28 gru 2021 r.

Środkowopołudniowa

13 lis 2021 r. 11 sty 2022 r.

Południowa

27 lis 2021 r.25 sty 2022 r.

GODZINY

LIMIT
DZIENNY

LIMIT POSIADANIA

DODATKOWE ROZPORZĄDZENIA

6

18

Cyranka modroskrzydła, cyraneczka
karolińska i cynamonka to jedyne legalne
gatunki kaczek w tym sezonie. Limity dzienne
i limity posiadania dotyczą wszystkich
gatunków cyraneczek łącznie (w sumie).

25

75

Limity dzienne i limity posiadania dotyczą
obu gatunków chruścieli łącznie (w sumie).

8

24

Od wschodu do
zachodu słońca

18

Podstawowy limit dzienny wynosi 6 kaczek
dowolnego gatunku. Jednakże, limit
dzienny może składać się z nie więcej niż
następujących gatunków: 4 krzyżówki (z
czego nie więcej niż 2 mogą być samicami),
3 karolinki, 2 ogorzałki przez pierwsze
45 dni w każdej strefie, 1 ogorzałka
przez ostatnie 15 dni w każdej strefie,
2 głowienki preriowe, 2 głowienki
długodziobe, 2 czernice, 1 rożeniec i
1 krzyżówka florydzka Limit posiadania
dla kaczek jest trzykrotnie większy od limitu
dziennego według gatunku i płci.

5

15

Mergusy nie wliczają się do dziennego
limitu kaczek, ale tylko 2 mogą być
kapturnikami. Limit posiadania mergusów
jest nie większy niż trzykrotność ich
dziennego limitu, w tym maksymalnie 6
kapturników.

15

45

2/dzień
Pierwszych
45 dni

Pierwszych 45 dni
6

6

Mergusy

Tak jak kaczki

Fulice

Tak jak kaczki

Tak jak kaczki

Północ

23 paź - 6 gru 2021 r.
i
7 gru - 21 gru 2021 r.

Środkowa

30 paź - 13 gru
2021 r.
i
14 gru - 28 gru
2021 r.

Ogorzałki
(Bluebills)

Środkowopołudniowa

13 lis - 27 gru 2021 r.
i
28 gru 2021 r. - 11
sty 2022 r.

Południowa

27 lis 2021 r. - 10 sty
2022 r.
i
11 sty - 25 sty 2022 r.

½ godziny przed
wschodem do zachodu
słońca

1/dzień
Ostatnich
15 dni
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Ostatnich 15 dni
3

Przepisy FWS wymagają 45 dni z
limitem 2 worków/dzień, 15 dni z limitem
1 worka/dzień. Daty będą różne w
każdej strefie.

POLOWANIE NA PTACTWO WODNE

Cyraneczki

STREFA

DATY I LIMITY SEZONU NA PTACTWO WODNE
GATUNEK

Bernikle
kanadyjskie
(wczesny sezon)

POLOWANIE NA PTACTWO WODNE

Bernikle
kanadyjskie

Gęsi śnieżne

(śnieżyce duże jasne i
ciemne/śnieżyce małe)

Bernikla obrożna

Gęś białoczelna
Gęsi
(gęś białoczółka)

Nakaz ochrony gęsi
śnieżnych
(śnieżyce duże jasne i
ciemne/śnieżyce małe)

Ptactwo wodne
w sezonie dla
młodzieży

STREFA

DATY
(włącznie)

LIMIT DZIENNY LIMIT POSIADANIA

GODZINY

Północna i
Środkowa
Południowocentralna i
południowa

5

15

2

6

3

9

20

Nieograniczony

1

3

2

6

DODATKOWE ROZPORZĄDZENIA

1-15 wrz 2021 r.

Północ

23 paź 2021 r. 20 sty 2022 r.

Środkowa

30 paź 2021 r. 7 lis 2021 r.
i
12 lis 2021 r. 31 sty 2022 r.

Środkowopołudniowa

13 lis 2021 r. 31 sty 2022 r.

Południowa

27 lis 2021 r. 31 sty 2022 r.

Północ

23 paź 2021 r. 20 sty 2022 r.

Środkowa

30 paź 2021 r. 31 sty 2022 r.

Środkowopołudniowa

13 lis 2021 r. 31 sty 2022 r.

Południowa

27 lis 2021 r. 31 sty 2022 r.

Tak jak w
przypadku gęsi
śnieżnych

Tak jak w
przypadku gęsi
śnieżnych

Północ

25 paź 2021 r. 20 sty 2022 r.

Środkowa

5 lis 2021 r. - 31
sty 2022 r.

Środkowopołudniowa

13 lis 2021 r. 31 sty 2022 r.

Południowa

27 lis 2021 r. 31 sty 2022 r.

Północ

21 sty- 30 kwi
2022 r.

Środkowa,
Południowośrodkowa,
Południowa

1 lut - 30 kwi
2022 r.

Północ

16-17 paź
2021 r.

Środkowa

23-24 paź
2021 r.

Środkowo-południowa

6-7 lis 2021 r.

Południowa

13-14 lis 2021 r.

½ godziny
przed
wschodem
do zachodu
słońca

½ godziny
przed
wschodem
słońca do ½
godziny po
zachodzie
słońca

½ godziny
przed
wschodem
do zachodu
słońca

Nieograniczony

Tak samo
jak podczas
regularnych
sezonów
polowań na
kaczki, gęsi i
fulice

Dzienny limit zbioru dotyczy obu
gatunków łącznie (w sumie).

Nieograniczony

W odniesieniu do ochrony stosuje się
następujące przepisy
Tylko nakaz: 1) można używać strzelb
bez ograniczenia liczby pocisków w
magazynku i nie ma ograniczeń co do
liczby pocisków, które można umieścić w
strzelbie, 2) można używać elektronicznych
urządzeń nawołujących, 3) federalna
pieczątka na kaczki nie jest wymagana,
4) wymagana jest pieczątka zezwalająca
na polowanie na kaczki stanu Illinois i
licencja łowiecka.

Tak samo
jak podczas
regularnych
sezonów
polowań na
kaczki, gęsi i
fulice

Następujące przepisy odnoszą się tylko
do sezonu dla młodzieży: 1) młodzi łowcy
muszą mieć 17 lat lub mniej i posiadać
licencję łowiecką oraz rejestrację/
certyfikat HIP, chyba że polują na terenie
nieruchomości, którą zamieszkują; 2) nie
są wymagane pieczątki dla młodzieży
poniżej 16 lat; 3) federalne pieczątki
zezwalające na polowanie na ptactwo
wodne są wymagane dla wszystkich
łowców w wieku 16 lat i starszych; 4)
myśliwi w wieku 18 lat i starsi nie mogą
polować na ptactwo wodne i/lub fulice
podczas dni polowań na ptactwo wodne
dla młodzieży, nawet jeśli polują z licencją
dla młodzieży.
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Północna strefa polowań na kaczki: Część stanu na północ od linii biegnącej na
zachód od granicy Indiany wzdłuż Peotone-Beecher Road do Illinois Route 50, na
południe wzdłuż Illinois Route 50 do Wilmington-Peotone Road, na zachód wzdłuż
Wilmington-Peotone Road do Illinois Route 53, na północ wzdłuż Illinois Route 53
do New River Road, na północny zachód wzdłuż New River Road do Interstate
Highway 55, na południe wzdłuż I-55 do Pine Bluff-Lorenzo Road, na zachód
wzdłuż Pine Bluff-Lorenzo Road to Illinois Route 47, na północ wzdłuż Illinois
Route 47 do I-80, na zachód wzdłuż-80 do I-39, na południe wzdłuż I-39 do
Illinois Route 18, na zachód wzdłuż Illinois Route 18 do Illinois Route 29, na
południe wzdłuż Illinois Route 29 do Illinois Route 17, na zachód wzdłuż Illinois
Route 17 do rzeki Missisipi i na południe przez rzekę Missisipi do granicy z Iowa.
Środkowa strefa polowań na kaczki: Część stanu na południe od linii strefy
North Duck do linii biegnącej na zachód od granicy stanu Indiana wzdłuż I-70 do
Illinois Route 4, na południe wzdłuż Illinois Route 4 do Illinois Route 161, na zachód
wzdłuż Illinois Route 161 do Illinois Route 158, na południe i zachód wzdłuż Illinois
Route 158 do Illinois Route 159, na południe wzdłuż Illinois Route 159 do Illinois
Route 3, na południe wzdłuż Illinois Route 3 do St. Leo's Road, na południe wzdłuż
St. Leo's Road do Modoc Road, na zachód wzdłuż Modoc Road do Modoc Ferry
Road, na południowy zachód wzdłuż Modoc Ferry Road do Levee Road, na
południowy wschód wzdłuż Levee Road do County Route 12 (droga dojazdowa
do Modoc Ferry), na południe wzdłuż County Route 12 do trasy Modoc Ferry i na
południowy zachód trasą Modoc Ferry przez rzekę Missisipi do granicy z Missouri.
Południowa strefa polowań na kaczki: Część stanu na południe i wschód od linii
biegnącej na zachód od granicy Indiany wzdłuż Interstate 70, na południe wzdłuż
U.S. Highway 45 do Illinois Route 13, na zachód wzdłuż Illinois Route 13 do
Greenbriar Road, na północ od Greenbriar Road do Sycamore Road, na zachód
od Sycamore Road do N. Reed Station Road, na południe od N. Reed Station
Road do Illinois Route 13, na zachód wzdłuż Illinois Route 13 do Illinois Route 127,
na południe wzdłuż Illinois Route 127 do State Forest Road (1025 N), na zachód
wzdłuż State Forest Road do Illinois Route 3, na północ wzdłuż Illinois Route 3 do
południowego brzegu rzeki Big Muddy, na zachód wzdłuż południowego brzegu
rzeki Big Muddy do rzeki Mississippi, na zachód przez rzekę Mississippi do
granicy z Missouri.
Południowo-środkowa strefa polowań na kaczki: Pozostała część stanu
pomiędzy południową granicą strefy środkowej a północną granicą strefy
południowej.

Strefy gęsi
Północna strefa polowań na gęsi: Część stanu na północ od linii biegnącej na
zachód od granicy stanu Indiana wzdłuż Interstate 80 do I-39, na południe wzdłuż
I-39 do Illinois Route 18, na zachód wzdłuż Illinois Route 18 do Illinois Route 29,
na południe wzdłuż Illinois Route 29 do Illinois Route 17, na zachód wzdłuż Illinois
Route 17 do rzeki Missisipi i na południe przez rzekę Missisipi do granicy stanu
Iowa.
Środkowa strefa polowań na gęsi: Część stanu na południe od linii północnej
strefy gęsi do linii biegnącej na zachód od granicy stanu Indiana wzdłuż I-70 do
Illinois Route 4, na południe wzdłuż Illinois Route 4 do Illinois Route 161, na zachód
wzdłuż Illinois Route 161 do Illinois Route 158, na południe i zachód wzdłuż
Illinois Route 158 do Illinois Route 159, na południe wzdłuż Illinois Route 159 do
Illinois Route 3, na południe wzdłuż Illinois Route 3 do St. Leo's Road, na południe
wzdłuż St. Leo's Road do Modoc Road, na zachód wzdłuż Modoc Road do Modoc
Ferry Road, na południowy zachód wzdłuż Modoc Ferry Road do Levee Road,
na południowy wschód wzdłuż Levee Road do County Route 12 (Modoc Ferry
entrance Road), na południe wzdłuż County Route 12 do trasy Modoc Ferry i na
południowy zachód trasą Modoc Ferry przez rzekę Missisipi do granicy z Missouri.
Południowa strefa polowań na gęsi: Takie same strefy jak dla kaczek.
Południowo-środkowa strefa gęsi: Takie same strefy jak dla kaczek.

Wymagania dotyczące uprawnień łowieckich
Aby polować na wędrowne ptactwo wodne, mieszkańcy i osoby niebędące
mieszkańcami będą potrzebować: licencji łowieckiej, stanowej pieczątki
na ptactwo wodne, federalnej pieczątki na ptactwo wodne i certyfikatu
HIP. Zwolnienia z tych wymogów są wyszczególnione w tabeli. Kwalifikacje
dla mieszkańca – patrz definicja „mieszkańca” w „Rozporządzeniach
ogólnostanowych” (strona 5) poniżej.
• Patrz mapy polowań na ptactwo wodne dla powiązanych stref.
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POLOWANIE NA PTACTWO WODNE

Opisy stref polowania na ptactwo wodne

Upoważnienia do polowania na ptactwo wodne (bez opłat dla sprzedawców)
Jak złożyć wniosek
lub dokonać zakupu

Cena
Licencja/zezwolenie/
pieczątki

Mieszkaniec

Osoba
niebędąca
mieszkańcem

Licencja łowiecka

Zmienna

Zmienna

POLOWANIE NA PTACTWO WODNE

Stanowa pieczątka na
ptactwo wędrowne
Pieczątka na ptactwo
wodne

15,00 USD

Loteria

X

15,00 USD

Specyfikacje

Online Sprzedawcy

X

X

Patrz rozdział Rozporządzenia ogólnostanowe dotyczące typów licencji.

X

Wymagana dla każdej osoby w wieku 18 lat lub starszej, w tym posiadaczy licencji
dożywotniej, do polowań na wędrowne ptactwo wodne, z wyjątkiem kaczek krzyżówek
z przyciętymi palcami, ręcznie hodowanych na licencjonowanych terenach hodowli
zwierzyny łownej i terenach łowieckich. Osoby niepełnosprawne, wojskowi i właściciele
ziemscy mogą być zwolnieni z tej pieczątki (patrz definicje kwalifikacji poniżej tabeli).

Federalne pieczątki na
ptaki wędrowne
Polowania na ptaki
wędrowne i
Pieczątka nakazu
ochrony

25,00 USD

25,00 USD

X

X

Wymagana dla każdej osoby w wieku 16 lat lub starszej, w tym posiadaczy licencji
dożywotniej, do polowania na wędrowne ptactwo wodne, z wyjątkiem krzyżówek
z przyciętymi palcami, ręcznie hodowanych na licencjonowanych terenach hodowli
zwierzyny łownej i terenach łowieckich. Musi być podpisana tuszem na całej powierzchni
pieczątki. Pieczątki elektroniczne są obecnie dostępne w wielu stanach i są legalne w
całym kraju. Po zakupie elektroniczna pieczątka będzie tymczasowo ważna, a fizyczna
kopia zostanie wysłana do kupującego
www.fws.gov/birds/get-involved/duck-stamp/e-stamp.php

Certyfikacja HIP

Darmowa

Darmowa

X

X

Aby polować na ptactwo wędrowne, wszyscy licencjonowani łowcy, w tym posiadacze
licencji dożywotnich, muszą zarejestrować się w HIP, patrz opis rejestracji HIP poniżej.
Nie jest wymagana do polowania na wrony w stanie Illinois.

Zezwolenia na
polowanie na kaczki
i gęsi na określonych
terenach

Zmienna

Zmienna

X

Szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części dokumentu „Wnioski o wydanie
zezwolenia”. Niektóre zezwolenia wymagają osobistego losowania. Na miejscu może
być pobrana opłata.

X

Naransolongo Batgerel
Drzewice czarnobrzuche podczas zabawy z mamą kaczką
Zwycięzca konkursu na pieczątkę na polowania na kaczki dla
młodzieży w stanie Illinois

dołączane do licencji łowieckich zostały wycofane w 2011 roku i obecnie
pojawiają się tylko jako pozycja na drukowanych licencjach. Połowa funduszy
generowanych corocznie jest wykorzystywana w stanie Illinois do zarządzania,
utrzymania i pozyskiwania siedlisk ptactwa wodnego i mokradeł oraz terenów
łowieckich. Pozostałe fundusze są wykorzystywane do ochrony krytycznych siedlisk
trawiastych i mokradeł na terenach lęgowych bernikli kanadyjskiej, skąd pochodzi
wiele kaczek odwiedzających Illinois i Missisipi Flyway.

Rejestracja HIP

Federalna pieczątka na polowania i ochronę ptactwa wędrownego
Każdego roku łowcy ptactwa wodnego kupują pieczątki na wędrowne ptactwo
wodne, lub „pieczątki na kaczki” jako wymóg polowań na wędrowne ptactwo
wodne. Pozwolenie na federalną pieczątkę na kaczki wydano w 1934 r.
wraz z uchwaleniem ustawy o łowieniu ptactwa wędrownego, która była w
dużej mierze spowodowana troską łowców ptactwa wodnego o utratę siedlisk
i zmniejszającą się populację ptactwa wodnego. Fundusze z zakupu tych
pieczątek są przeznaczane na zakup lub dzierżawę terenów włączonych do
Narodowego Systemu Schronień dla Dzikich Zwierząt, zapewniając krytyczne
siedliska lęgowe, migracyjne i zimowe dla ptactwa wodnego i wielu innych
gatunków, a także możliwości rekreacji na wielu obszarach. Przy początkowym
koszcie wynoszącym 1 USD i obecnym 25 USD, fundusze na federalne pieczątki
na kaczki do tej pory wyniosły łącznie ponad 800 mln USD na ochronę ponad
5,7 mln akrów siedlisk dzikich zwierząt w całym kraju.

Stanowa pieczątka na wędrowne ptactwo wodne
Podobnie jak w przypadku federalnej pieczątki na kaczki, łowcy ze stanu Illinois
zainicjowali Fundusz pieczątek na ptactwo wędrowne, który został ustanowiony
w 1975 roku. Pieczątki początkowo kosztowały 5 USD, a w 2011 roku ich
koszt wzrósł do 15 USD. Przez cały okres istnienia funduszu, zakup pieczątek
doprowadził do zdeponowania ponad 24 mln USD w tym funduszu, z obecną
średnią sprzedażą około 60 000 pieczątek rocznie, co zapewnia prawie
1 mln USD rocznego przychodu. Fizyczne papierowe pieczątki stanu Illinois

Bezpłatna rejestracja w HIP (National Migratory Bird Harvest Information
Program) jest wymagana przez prawo każdego roku do polowań na wędrowne
ptactwo łowne. Każdy licencjonowany łowca, który planuje polowanie na
jakikolwiek gatunek wędrownego ptactwa wodnego musi zarejestrować się w
HIP przed polowaniem. Uzyskaj certyfikat HIP przy zakupie licencji łowieckiej
lub sportowej lub zarejestruj się w HIP dzwoniąc pod numer 1-866-716-6550
(zapisz numer transakcji na swojej licencji). Osoby posiadające licencje dożywotnie
również muszą rejestrować się w HIP co roku. HIP jest programem ogólnostanowym
i wymaga rejestracji osobno w każdym stanie polowania na ptactwo wodne,
fulice, gołębie, szpaki, bekasy, słonki i inne wędrowne ptaki łowne z wyjątkiem
wron amerykańskich. www.fws.gov/birds/surveys-and-data/harvest-surveys/
harvest-information-program.php. Współpraca i wsparcie ze strony łowców
umożliwiają rozsądne zarządzanie zasobami.

Opaski dla ptactwa wodnego
Amerykańskie Laboratorium ds. obrączkowania ptaków przy agencji naukowobadawczej U.S. Geological Survey prowadzi stronę internetową, na której można
zgłaszać wszystkie obrączki dla ptaków wędrownych, w tym ptactwa wodnego.
W przypadku pozyskania ptaka z obrączką, odwiedź stronę www.reportband.gov
i podaj informacje o czasie i miejscu jego strzelenia. Numer 1-800 nie jest już
dostępny do zgłaszania obrączek ptaków. Po wybraniu tego numeru nastąpi
przekierowanie na stronę www.reportband.gov. Wszystkie federalne
obrączki dla ptaków, nawet te bez nadrukowanego adresu internetowego,
można zgłaszać przez Internet. Stare obrączki z wytartymi numerami można
nadal zgłaszać wysyłając e-maila na adres: bandreports@usgs.gov w celu
uzyskania instrukcji. Może być konieczne przesłanie obrączki, jednak w ramach
tej procedury nie dochodzi do zniszczenia obrączki, która jest zwracana do
nadawcy. Osoby zgłaszające opaski otrzymają pocztą elektroniczną Certyfikat
Uznania z informacją kiedy i gdzie ptak został zaobrączkowany. Współpraca
przy zgłaszaniu numerów obrączek dostarcza biologom zajmującym się
ptactwem wodnym wiele informacji przydatnych w zarządzaniu zasobami w
celu zapewnienia łowcom maksymalnych możliwości rekreacji przy jednoczesnej
ochronie populacji ptactwa wodnego.
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Wnioski o wydanie zezwolenia na polowanie na publiczne tereny łowieckie na kaczki i gęsi
Metody

Otwarcie

Zamknięcie

Pierwszy (tylko mieszkańcy)

Internet

16 sie

31 sie

Okres składania wniosków

Uwagi

Zwykły sezon
Drugi

Internet

1 wrz

14 wrz

Trzeci

Internet

15 wrz

Decyduje kolejność zgłoszeń

Internet

1 paź

Młodzież (w wieku 10-17 lat)

Wnioski papierowe

31 sie

28 wrz
Patrz strona
internetowa
1 paź

www.dnr.illinois.gov/hunting/pages/waterfowlhunting.aspx

Zarządzanie ptactwem wodnym i terenami podmokłymi

Zezwolenia na polowania na określonych terenach
Zezwolenia na polowania na ptactwo wodne w określonych terminach na
kilku terenach IDNR są dostępne w systemie loteryjnym. W pierwszej loterii
przyjmowane będą wnioski wyłącznie od mieszkańców stanu Illinois. Druga
loteria zostanie przeprowadzona dla wnioskodawców, którzy nie zostali
wybrani, osób niebędących mieszkańcami lub wszystkich, którzy nie złożyli
wniosków w pierwszej loterii. Trzecia loteria zostanie przeprowadzona dla
wnioskodawców, którzy otrzymają pierwsze i/lub drugie zezwolenie. Dodatkowe
zezwolenia, łącznie do pięciu, można uzyskać z niewypełnionych limitów na
zasadzie kolejności zgłoszeń do 72 godzin przed datą polowania, odwiedzając
stronę www.dnr.illinois. gov/hunting/Pages/WaterfowlHunting.aspx
począwszy od 1 października.

Zobacz stronę internetową IDNR Waterfowl Hunting tutaj:
www.dnr.illinois.gov/hunting/Pages/WaterfowlHunting.aspx

Inne możliwości polowań
Możliwości publicznych polowań na ptactwo wodne istnieją w ponad
100 lokalizacjach w stanie Illinois, obejmujących szeroki zakres dostępu i
zarządzania. Regionalne mapy terenów na końcu niniejszego przeglądu
informacji mają na celu umożliwienie zapoznania się z terenami umożliwiającymi
polowania na ptactwo wodne. Prosimy o sprawdzenie arkuszy informacyjnych
dla łowców lub o bezpośredni kontakt telefoniczny w celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat możliwości polowania i rozporządzeń.

Możliwości polowań na ptactwo wodne

Medium/Small Geese Long Range
Snow, White-fronted, Lesser Canadas
Medium/Small Geese Over Decoys
Large Ducks At Long Range
Mallard, Black, Pintail, Goldeneye, Gadwall
Large Ducks Over Decoys
Medium Ducks Over Decoys
Wigeon, Scaup, Shoveler
Small Ducks Over Decoys
Teal, Ruddy, Bufflehead
Ring-Necked Pheasants
Turkeys (Head and Neck Shots)
Mourning Doves
Northern Bobwhite Quail
Swatter Load For Wounded Birds

50-65
50-70
35-50
35-50
50-65
50-65
35-50
35-50
45-65
45-65
20-45
20-45
20-45
20-45
20-45
20-45

Steel BBB to T
HEVI-Shot 2 to B
Steel BB to BBB
HEVI-Shot 2 to B
Steel BB to BBB
HEVI-Shot 2
Steel 2 to BB
HEVI-Shot 4 to 2
Steel 2 to 1
HEVI-Shot 4
Steel 6 to 2
HEVI-Shot 6 to 4
Steel 6 to 3
HEVI-Shot 6 to 4
Steel 6 to 4
HEVI-Shot 6

1-1/4
1-1/2
1-1/4
1-1/2
1-1/4
1-1/2
1-1/8
1-1/4
1-1/8
1-1/4
¾-1
1-1/8
1
1-1/8
1
1-1/8

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

50-55
50-55
50-55
50-55
60-65
60-65
60-65
60-65
85-90
85-90
85-90
85-90
115-120
115-120
135-145
135-145

Improved Modified
Improved Modified, Full
Improved Cylinder, Modified
Improved Cylinder, Modified
Improved Modified
Improved Modified, Full
Light Modified, Modified
Improved Cylinder, Modified
Improved Modified, Full
Improved Modified, Full

20-50
20-50
20-40
20-45
20-45
20-30
20-30

Steel 3 to 2
HEVI-Shot 6 to 4

1
1-1/8
1-1/4

2-3
2-3
3-4
1-2
1-2
1-2
1

90-95
90-95
210-230
200-210
200-210
200-210
175

I.C. (20-30 Yds), Mod. (30-50 Yds)
I.C. (20-30 Yds), Mod. (30-50 Yds)

Steel 4; HEVI-Shot 6

Steel 8 to 7
HEVI-Shot 7½
Steel 8 to 7
Steel 7 to 6

⅝ -¾

3/4

⅝ -¾

1

Most Effective Choke(s)
at Distance (Given
in Lead Shot Choke
Designations)

Minimum Pattern
Count Needed at
Any Distance for
Clean Kills (# of
Pellets in 30” Circle)

ACTIVITY

Large Geese At Long Range
Giant, Western, Atlantic and Interior Canadas
Large Geese Over Decoys

Minimum Pellet Hits
Needed on Lethal
Areas for Clean Kills

Vel. Range Tested: 1,225 – 1,700 FPS

Most Effective
Nontoxic Shot
Size(s) For Birds
Listed Under
ACTIVITY At The
Distances Listed In
The Second Column

Minimum Load
Weight (Ounces)

Proven Nontoxic Loads
For Waterfowl, Doves,
& Upland Game Birds1

Observed Hunters’
Typical Shooting Range
During Activity (Yards)

T OM R OS T E R ’ S 2 0 1 6 N ON T OX I C S H OT L E T H A L I T Y T A B L E ©
NOTE: The pellets in the steel
shot loads listed in this table
were
traditional,
highly
spherical ball-shaped pellets
of  7.86 g/cc density and 9095 DPH hardness. The HEVIShot pellets were of 12.0 g/cc
density and are harder than
traditional steel pellets.

I.C. (20-35 Yds), Mod. (35-45 Yds)
I.C. (20-35 Yds), Mod. (35-45 Yds)
I.C. (20-35 Yds), Mod. (35-45 Yds)
I.C. (20-35 Yds), Mod. (35-45 Yds)
Mod. (20-35 Yds), Full (35-45 Yds)
Mod. (20-35 Yds), Full (35-45 Yds)

Full or Extra Full

IC-8’s/LM-7’s (20-30 Yds);Mod>30 Yd
I.C. (20-30 Yds); Light Mod (30-45 Yd)

Imp. Cyl., Light Modified
Improved Modified, Full

This table summarizes Tom Roster’s analyses to date of the lethality data bases for certain of the 16 U.S. steel vs lead waterfowl & dove shooting tests published between 1968 & 2014 & one
steel-only pheasant shooting test (1999) plus lethality data bases owned by ammunition companies for birds taken with nontoxic shotshell loads Roster tested for them & the CONSEP Org.
Note: Steel #BBB (.190") & HEVI-Shot #2 (.150”) have exhibited the best all-around performance for taking geese; steel #3 (.140") & HEVI-Shot #4 (.130”) the best all-around performance
for taking ducks; steel #2 & HEVI-Shot #4 (.130”) the best all-around performance for taking ring-necked pheasants; & steel 7’s (.100”) the best all-around performance for taking doves.
1

These findings are derived from testing 2¾” 28 gauge; 3” 20 ga.; 2¾", 3” & 3½" 12 ga.; & 3½” 10 ga. steel loads; plus 2¾” 28 ga.; 2¾” & 3” 20 ga.; and 2¾” & 3” 12 ga. HEVI-Shot loads.

© Copyright 2016 by Tom Roster. For answers to questions on this table contact: Tom Roster, 1190 Lynnewood, Klamath Falls, OR, USA 97601. tomroster@charter.net
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POLOWANIE NA PTACTWO WODNE

Zobacz stronę internetową IDNR Waterfowl Hunting tutaj:
www.dnr.illinois.gov/hunting/Pages/WaterfowlHunting.aspx

Rozporządzenia dotyczące wędrownego ptactwa wodnego
Następujące przepisy stanowe i/lub federalne dotyczą zabierania, posiadania, wysyłania, transportowania i przechowywania ptaków wędrownych. Niniejszy
materiał jest jedynie streszczeniem, a łowcy powinni również zapoznać się z Tytułem 50 w ramach Kodeksu Przepisów Federalnych, część 20
http://www.ecfr.gov, oraz Rozdziałem 520 Zbiorowych Statutów stanu Illinois lub porozmawiać z funkcjonariuszem policji ds. ochrony przyrody.

Zabronione urządzenia i metody polowania

Posiadanie i znakowanie

POLOWANIE NA PTACTWO WODNE

Zgodnie z prawem nie można:
• używać pułapek, sideł, sieci, strzelby, pistoletu, karabinu obrotowego, strzelby o
kalibrze większym niż .10, strzelby typu „punt gun”, karabinu akumulatorowego,
karabinu maszynowego, haczyków na ryby, trucizny, substancji psychoaktywnych,
materiałów wybuchowych lub oszałamiających do pozyskiwania ptactwa wodnego.
• polować poprzez jazdę za, ściganie lub gonienie ptactwa wodnego jakimkolwiek
pojazdem silnikowym lub żaglówką, aby znalazły się w zasięgu łowców.
• polować ze strzelbą zdolną pomieścić więcej niż trzy pociski, CHYBA ŻE jest
ona zablokowana jednoczęściowym wypełniaczem, który ogranicza całkowitą
pojemność pocisków do trzech i którego nie można wyjąć bez demontażu
broni. Nie ma to zastosowania w sezonach obowiązywania rozporządzenia
o ochronie gęsi śnieżnych (śnieżyc dużych jasnych i ciemnych, śnieżyc małych),
rozpoczynających się po zakończeniu sezonu na bernikle kanadyjskie.

Wymagania dotyczące nietoksycznych pocisków śrutowych na
ptactwo wodne, kszyki i chruściele
Zgodnie z prawem nie można:
posiadać podczas próby pozyskania ptactwa wodnego (w tym łysek i kaczek
krzyżówek hodowanych w niewoli), kszyków lub chruścieli, jakichkolwiek pocisków
do strzelby, które nie są zatwierdzone jako nietoksyczne na mocy przepisów
federalnych. Większość dostępnych w handlu pocisków śrutowych od głównych
producentów jest zatwierdzona jako nietoksyczne. Lista nietoksycznych pocisków
śrutowych obecnie zatwierdzonych przez USFWS znajduje się na stronie:
www.fws.gov/birds/bird-enthusiasts/hunting/nontoxic.php.
Zobacz również tabelę Tom Roster’s Nontoxic Shot Lethality Table© (tabela zawierająca
informacje o śmiercionośności nietoksycznych pocisków śrutowych) (strona 33).

Kryjówki
Zgodnie z prawem nie można:
• polować z pływającej kryjówki, która nie jest zakotwiczona, z wyjątkiem łodzi
wiosłowej, która może być używana na niektórych wodach publicznych, a
ptactwo wodne może być zbierane z łodzi nienapędzanej mechanicznie (patrz
Polowanie z pojazdów i łodzi w Rozporządzeniach ogólnostanowych) i nie
zakamuflowanej lub zamaskowanej.
• polować na ptactwo wodne z poruszającego się statku wodnego napędzanego
siłą mechaniczną lub żaglami.
• polować z zapadni (niskie urządzenie pływające, posiadające wgłębienie
umożliwiające łowcy ukrycie się pod powierzchnią wody).

Środki wabiące
Zgodnie z prawem nie można:
• polować na ptactwo wodne z wykorzystaniem lub pomocą żywych wabików.
Wszystkie żywe, oswojone lub zniewolone kaczki i gęsi muszą zostać usunięte na
okres 10 kolejnych dni przed polowaniem i zamknięte w pomieszczeniu, które w
znacznym stopniu ogranicza słyszalność ich nawoływań i całkowicie ukrywa takie
oswojone ptaki przed wzrokiem migrujących ptaków wodnych.
• używać urządzeń nagrywających lub elektronicznych urządzeń nawołujących
do polowania na wędrowne ptactwo wodne. Takie elektroniczne urządzenia
nawołujące można używane do polowania na śnieżyce duże jasne, ciemne i
śnieżyce małe podczas sezonów objętych nakazem ochrony gęsi śnieżnych, które
następują po zakończeniu sezonów na bernikle kanadyjskie.

Odzyskanie zestrzelonych ptaków (bezmyślne marnotrawstwo)
Zgodnie z prawem nie można:
• pozostawiać, jeśli to możliwe, i zatrzymać pod opieką łowcy w terenie,
wszystkich zabitych lub okaleczonych ptaków wodnych. Uwaga: potrzebne jest
pozwolenie na wejście na teren prywatny.
• posiadać lub przewozić nieumieszczoną w futerał lub załadowaną strzelbę w
łodzi motorowej. Łowcy ptactwa wodnego mogą posiadać w swoich łodziach
nieumieszczoną w futerał i nienaładowaną broń do ścigania okaleczonego ptactwa
wodnego niezdolnego do normalnego lotu w celu doprowadzenia go do stanu
posiadania, pod warunkiem, że próba ta jest podejmowana natychmiast po
zestrzeleniu ptaka i odbywa się w odległości do 365 metrów (400 jardów) od
kryjówki, z której ptak został zestrzelony. Broń nie może być załadowana dopóki silnik
nie zostanie całkowicie wyłączony, a do ptaków okaleczonych nie można strzelać z
łodzi dopóki silnik nie zostanie całkowicie wyłączony, a ruch łodzi nie ustanie.
• bezmyślnie marnować lub niszczyć nadające się do wykorzystania mięso
(zdefiniowane jako mięso z piersi wędrownego ptaka łownego) jakiegokolwiek
ptaka łownego lub wędrownego ptaka łownego, dla którego obowiązuje limit
ilościowy, oraz pozostawiać, wyrzucać lub porzucać tuszę dzikiej zwierzyny lub
jej części wzdłuż lub na publicznej drodze lub autostradzie, lub na publicznej lub
prywatnej własności, w tym na drodze wodnej lub strumieniu bez zezwolenia.

Zgodnie z prawem nie można:
posiadać więcej niż jeden limit dzienny podczas przebywania na polu lub
podczas powrotu z pola do swojego samochodu, obozu łowieckiego, domu itp.
• całkowicie wypatroszyć wędrownego ptaka wodnego, a następnie
przetransportować go z pola. Głowa lub jedno w pełni upierzone skrzydło
muszą pozostać przytwierdzone do wszystkich takich ptaków podczas
transportu z pola do domu lub do komercyjnego ośrodka ochrony.
• oddawać, umieszczać lub pozostawiać jakiegokolwiek ptactwa wodnego w
miejscu innym niż osobiste miejsce zamieszkania lub pod opieką innej osoby,
chyba że ptaki są oznakowane przez łowcę z podpisem i adresem myśliwego,
całkowitą liczbą ptaków, z podziałem na gatunki, oraz datą ich zabicia.
• przyjmować lub przetrzymywać ptactwo wodne należące do innej osoby, jeżeli
ptaki te nie są odpowiednio oznakowane. Znaczniki dostępne są na stronie
www.dnr.illinois.gov/hunting/waterfowl/Documents/WaterfowlGiftTags.pdf
• przyjmować, posiadać lub przekazywać innym osobom świeżo zabitego
ptactwa wodnego w formie podarunku, z wyjątkiem osobistego miejsca
zamieszkania darczyńcy lub obdarowanego, chyba że takie ptaki mają
przyczepiony znacznik (patrz wymagania dotyczące znakowania powyżej).
• uważa się za zakończenie posiadania ptaków przez łowcę, do czasu
dostarczenia ich przez niego innej osobie jako prezentu lub do urzędu
pocztowego, wspólnego przewoźnika lub ośrodka ochrony ptaków wędrownych
i przekazania ich do transportu przez pocztę lub wspólnego przewoźnika
osobie innej niż łowca.
•

Eksportowanie i importowanie
Zgodnie z prawem nie można:
• przesyłać wędrownego ptactwa wodnego, jeżeli paczka nie jest oznaczone na
zewnątrz nazwą i adresem osoby wysyłającej ptaki, nazwą i adresem osoby,
do której ptaki są wysyłane, oraz liczbą ptaków, według gatunków, znajdujących się w paczce.
• importować wędrownego ptactwa wodnego zabitego w jakimkolwiek obcym
kraju, z wyjątkiem Kanady, chyba że takie ptaki są wypatroszone (z wyjątkiem
jednego w pełni upierzonego skrzydła, które musi pozostać przymocowane do
wszystkich wędrownych ptaków wodnych transportowanych pomiędzy portem
wejścia a domem lub do ośrodka ochrony ptaków wędrownych), wypatroszone
oraz pozbawione głowy i nóg. Informacje dotyczące importu wędrownego
ptactwa wodnego zabitego w innym kraju znajdują się w 50 CFR od 20.61 do
20.66.
• importu wędrownego ptactwa wodnego należącego do innej osoby.

Federalne rozporządzenia dotyczące wabienia
Zgodnie z prawem nie można:
zabierać wędrownego ptactwa wodnego za pomocą wabienia, ani na obszarze
stosowania środków wabiących lub nad nim, jeżeli dana osoba wie lub w
normalnych okolicznościach powinna wiedzieć, że obszar ten jest lub był poddany
ich działaniu (patrz www.fws.gov/le/waterfowl-hunting-and-baiting.html).
Obszar uznaje się za poddany działaniu środka wabiącego w czasie jego
obecności i przez 10 kolejnych dni po jego usunięciu. Nie ma jednak żadnych
przepisów zabraniających:
chwytania wędrownego ptactwa wodnego, w tym ptactwa wodnego i fulic, na
następujących gruntach lub obszarach, które nie są w inny sposób poddane
działaniu środków wabiących, lub w ich obrębie
(i) uprawy stojące lub zalane uprawy stojące (w tym rośliny wodne);
roślinność naturalna stojąca, zalana lub poddana manipulacji; zalane
zebrane pola uprawne; lub grunty albo obszary, na których nasiona lub
ziarna zostały rozrzucone wyłącznie w wyniku normalnej praktyki rolniczej
polegającej na sadzeniu, zbieraniu plonów, manipulacji po zbiorach lub
normalnej stabilizacji gleby;
(ii) z ukrycia lub innego miejsca zamaskowanego naturalną roślinnością;
(iii) z ukrycia lub innego miejsca ukrycia zakamuflowanego za pomocą
roślinności z upraw rolnych, o ile takie zakamuflowanie nie powoduje
odsłonięcia, odkładania, rozrzucenia lub rozsypania ziarna lub innej
paszy; lub
(iv) stojących lub zalanych stojących upraw rolnych, na których ziarno zostało
nieumyślnie rozrzucone wyłącznie w wyniku wejścia łowcy na obszar
łowiecki lub opuszczenia go, umieszczenia wabików lub pobrania ptaków.
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...ciąg dalszy na następnej stronie

Łowcy MOGĄ:

Nie strzel łabędzia!
Nie popełnij błędu!
Wszystkie dzikie łabędzie w stanie Illinois są chronione.
Łabędzie trąbiące powróciły w znacznym stopniu w całym regionie środkowozachodnim. Te rodzime łabędzie migrują i zimują w stanie Illinois. Możesz pomóc
przywrócić tego wspaniałego łabędzia poprzez:
rozpoznawanie różnicy między łabędziami a gęsiami śnieżnymi.
zgłaszanie zaobserwowania łabędzi posiadających znaki na skrzydłach, obroże
na szyi lub obrączki na nogach.
• ochronę siedlisk na terenach podmokłych.
•
•

•

zgłaszanie wszelkich przypadków nękania łabędzi trąbiących.

Zaobserwowanie łabędzi należy zgłaszać do:

Departamentu Zasobów Naturalnych stanu Illinois, Program Ptactwa Wodnego
700 South 10th Street, Havana, IL 62644
(309) 543-3065

W odniesieniu do zakazów federalnych, łowcy NIE MOGĄ:

Łabędź trębacz

umieszczać, eksponować, deponować, rozprowadzać lub rozrzucać soli, ziarna
lub innej karmy, która mogłaby zwabić lub przyciągnąć wędrowne ptaki łowne, z
wyjątkiem wron, do, na lub nad obszarem, na którym łowcy próbują je pozyskać.
• polować na wędrujące ptaki łowne, z wyjątkiem wron, z wykorzystaniem środka
wabiącego lub na obszarze lub nad obszarem jego użycia.
• polować na jakimkolwiek obszarze ze środkiem wabiącym do czasu
całkowitego usunięcia soli, ziarna lub innej karmy przez co najmniej 10 dni.
• polowania na ptactwo wodne i fulice nad zmanipulowanymi uprawami prosa.
Zasadzone proso nie jest uznawane za naturalną roślinność, chyba że się
znaturalizuje i samo rozrasta (samosiewy) w kolejnych latach.
• polować na ptactwo wodne i fulice nad nasionami lub ziarnem z manipulowanych
upraw rolnych lub działań rolniczych, z wyjątkiem przypadków, gdy nasiona
lub ziarno są obecne wyłącznie w wyniku „normalnego sadzenia, zbiorów lub
manipulacji po zbiorach” lub „normalnych praktyk rolniczych stabilizujących glebę”.
• polować na wędrowne ptaki łowne, inne niż wrony, jeżeli wykorzystanie
roślinności z upraw rolnych do ukrycia kryjówki powoduje odsłonięcie, złożenie,
rozprowadzenie lub rozrzucenie ziarna lub innych nasion roślin uprawnych.
•

Gatunki chronione
Długa szyja
Długość: ok. 1,2 metra (4 stopy)
Rozpiętość skrzydeł: ok. 2,1 metra (7 stóp)
Waga: 9-13 kg (20-30 funtów)
Uwaga – pelikany dzioborogi mają czarne
końcówki skrzydeł, ale ich rozpiętość wynosi
od 2,4 do 2,9 m (8-9 ½ stóp)

Gęś śnieżna

Łowcy powinni również pamiętać, że:
są odpowiedzialni za upewnienie się, że teren polowania nie został poddany
działaniu środków wabiących przed rozpoczęciem polowania.
• powinni fizycznie zbadać pole lub bagno, zadać pytania właścicielom gruntów,
przewodnikom i opiekunom oraz podjąć inne rozsądne kroki w celu sprawdzenia
legalności obszaru łowieckiego.
•

muszą znać i przestrzegać wszystkich obowiązujących federalnych i stanowych
przepisów łowieckich.
• dokonując ustaleń w zakresie rolnictwa, Służba Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody
opiera się na oficjalnych zaleceniach stanowych specjalistów ds. rozbudowy
Spółdzielczej Służby Rozbudowy Departamentu Rolnictwa USA.
•

Legalne polowanie
Krótka szyja
Długość: ok. 45 cm
(1 ½ stopy).
Rozpiętość skrzydeł:
ok. 1 m (3 ½ stopy).
Waga: 1,3 do 2,7 kg (3-6 funtów)

Białe upierzenie, ale
CZARNE KOŃCÓWKI SKRZYDEŁ.

Zdjęcie: Matthew Williams
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polować na WSZYSTKIE legalne wędrowne ptaki łowne, w tym ptactwo wodne i fulice.
• polować na WSZYSTKIE legalne wędrowne ptaki łowne na stojących uprawach,
stojących zalanych uprawach i zalanych polach po zbiorach.
• używać naturalnej roślinności do ukrycia kryjówki.
• polować nad naturalną roślinnością, która została skoszona lub zmanipulowana
w inny sposób. Nie ma ograniczeń co do tego, kiedy może dojść do manipulacji.
Innymi słowy, manipulacje mogą mieć miejsce przed, w trakcie lub po każdym
sezonie, w którym nasiona lub ziarna zostały rozrzucone wyłącznie w wyniku
„normalnego sadzenia w rolnictwie, zbiorów, manipulacji po zbiorach lub
normalnej praktyki stabilizacji gleby”.
• polować nad rekultywowanymi terenami kopalni odkrywkowych, gdzie nasiona lub
ziarna zostały rozrzucone wyłącznie w wyniku „normalnej praktyki stabilizacji gleby”.
• wykorzystywać roślinności z upraw rolnych do ukrycia kryjówki, pod warunkiem,
że nasiona upraw nie są odsłonięte, złożone, rozprowadzone lub rozrzucone
w tym procesie. Na przykład, łodygi kukurydzy można używać do kamuflażu
kryjówki tak długo, jak dołączone kłosy pozostają szczelnie w łupinie.
• kontynuować polowania nad stojącymi lub zalanymi stojącymi uprawami
rolnymi, jeśli nieumyślnie rozrzucają ziarno wyłącznie w wyniku wchodzenia lub
schodzenia z pola, ustawiać wabików lub odzyskiwać zestrzelonych ptaków.
• być oskarżonym o polowanie z środkiem wabiącym lub na obszarze ze środkiem
wabiącym, jeśli „wiedzą lub w uzasadniony sposób powinni wiedzieć”, że jest to
taki obszar.
• otrzymać karę grzywny w wysokości do 15 000 USD i karę 6 miesięcy więzienia
w przypadku skazania za polowanie z środkiem wabiącym lub na obszarze jego
stosowania.
• otrzymać karę grzywny w wysokości do 100 000 USD jako osoba fizyczna
lub 200 000 USD jako organizacja oraz karę 1 roku więzienia w przypadku
skazania za umieszczanie lub kierowanie umieszczaniem środków wabiących.
•

Definicje
Ptaki z terenów wyżynnych: bażant, przepiór
wirginijski, kuropatwa zwyczajna, gołębie
(wędrowne), słonka (wędrowna) i wrony.

POLOWANIE NA ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ Z TERENÓW WYŻYNNYCH

Wyżynne ssaki łowne: wiewiórki, króliki
Śrut nietoksyczny: Każdy rodzaj śrutu, który
nie powoduje choroby i śmierci po spożyciu
przez zwierzęta lub ludzi. Rodzaje śrutu:
www.fws.gov/birds/bird-enthusiasts/hunting/
nontoxic.php
Amunicja ołowiana: Pocisk zawierający jeden
lub więcej procent ołowiu wagowo.

Zdjęcie: Chris Young

TERMINY I LIMITY SEZONU POLOWAŃ NA ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ Z TERENÓW WYŻYNNYCH
GATUNEK

Gołębie

(długosterne i
białoskrzydłe)

Bażanty

(tylko samce)

Przepiórka

(przepiór wirginijski)

STREFA

W całym stanie

DATY
(włącznie)

GODZINY

1 wrz - 14 lis 2021
i 26 gru 2021 r. 9 sty 2022 r.

LIMIT
POSIADANIA

DODATKOWE ROZPORZĄDZENIA

45

Brak limitów dla sierpówek i synogarlic,
ale można je pozyskiwać tylko w
ustalonych terminach i godzinach sezonu
i przy użyciu tylko legalnych metod dla
gołębi długosternych/białoskrzydłych.
Łowcy nie mogą pozostać na polu w celu
pozyskania sierpówek lub synogarlic
po osiągnięciu dziennego limitu gołębi
długosternych/białoskrzydłych.

2

6

W drugim dniu sezonu łowieckiego,
można posiadać nie więcej niż
dwukrotność limitu dziennego. Zgodnie
z prawem nie można pozyskiwać lub
posiadać samic bażantów, z wyjątkiem
określonych na kontrolowanych
obszarach łowieckich.

8

20

W drugim dniu sezonu łowieckiego,
można posiadać nie więcej niż
dwukrotność limitu dziennego.

2

6

W drugim dniu sezonu łowieckiego,
można posiadać nie więcej niż
dwukrotność limitu dziennego.

W drugim dniu sezonu łowieckiego,
można posiadać nie więcej niż
dwukrotność limitu dziennego.

LIMIT
DZIENNY

15

6 lis 2021 r. 8 sty 2022 r.
(Strefa północna)
Patrz
mapa stref

6 lis 2021 r.15 sty 2022 r.
(Strefa
południowa)
6 lis 2021 r. 8 sty 2022 r.
(Strefa północna)

Patrz
mapa stref

Od wschodu do
zachodu słońca

6 lis 2021 r.15 sty 2022 r.
(Strefa
południowa)
6 lis 2021 r. 8 sty 2022 r.
(Strefa północna)

Kuropatwa
zwyczajna

Patrz
mapa stref

Króliki

W całym stanie

6 lis 2021 r. 15 lut 2022 r.

4

10

Słonki

W całym stanie

16 paź 29 lis 2022 r.

3

9

Wiewiórki

W całym stanie

1 sie 2021 r. 15 lut 2022 r.

½ godziny
przed wschodem
do ½ godziny po
zachodzie słońca

5

10

Wrony

W całym stanie

28 paź 2021 r. 28 lut 2022 r.

½ godziny
przed wschodem
do zachodu słońca

Bez
ograniczeń

Bez ograniczeń

(królak i królak bagienny)

(szara i czarna)

6 lis 2021 r.15 sty 2022 r.
(Strefa
południowa)
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Zamknięty 19-21 lis i 2-5 gru 2021 r.
w hrabstwach otwartych dla polowań z
bronią palną na jelenie

Określenie kwalifikacji licencji
1.

2.
3.

Osoby niepełnosprawne lub niepełnosprawni amerykańscy weterani z
co najmniej 10% niepełnosprawnością związaną z pełnieniem służby lub
osoby niepełnosprawne posiadające certyfikat na podstawie ustawy
Illinois Identification Card Act jako posiadające typ 1 lub typ 4, klasa 2
niepełnosprawności.
Żołnierze to osoby przebywające na urlopie od służby wojskowej, które
rozpoczęły służbę wojskową jako mieszkańcy stanu Illinois.
Właściciel gruntu (lub dzierżawca) to osoba i jej dzieci, rodzice, bracia i
siostry mieszkający na stałe na swojej ziemi i polujący na tej ziemi.

Rejestracja HIP

Rodzaje możliwości polowania
Istnieją różne możliwości polowania na wyżynną zwierzynę łowną na terenach
państwowych, federalnych i prywatnych. Podstawowe rodzaje polowań na
wyżynną zwierzynę łowną obejmują:
1. Polowanie otwarte na terenach stanowych - niektóre tereny IDNR nie
wymagają zezwolenia na polowanie na wyżynną zwierzynę łowną, ale
mogą wymagać karty na przednią szybę lub wpisania się i wypisania
podczas polowania. Aby dowiedzieć się o możliwościach i przepisach
dotyczących polowania w danej okolicy należy sprawdzić Arkusze
informacyjne dla łowców lub zadzwonić do placówki.
2.
Zezwolenie na polowanie na wyżynną zwierzynę łowną na terenach IDNR - wymaga
BEZPŁATNEGO zezwolenia wydawanego w loterii, która odbywa się w sierpniu,
patrz sekcja Proces uzyskiwania zezwolenia na wyżynną zwierzynę łowną poniżej.
3. Kontrolowane polowanie na bażanty na terenach IDNR – okres składania
wniosków i informacje o polowaniu w gotowości znajdują się w sekcji
„kontrolowane polowanie na bażanty”.
4. Otwarte polowania na terenach federalnych – patrz informacje o Publicznych
obszarach łowieckich, aby uzyskać linki do potencjalnych możliwości.
5. Otwarte polowania na terenach prywatnych – pod warunkiem uzyskania
pozwolenia od właściciela gruntu.

Strefy wyżynnej zwierzyny łownej:

Strefy dla samców bażantów, przepiórek, kuropatw zwyczajnych są podzielone
drogą U.S. Route 36 od linii stanu Indiana do Springfield, Illinois Route 29 od
Springfield do Pekin i Illinois Route 9 z Pekin do Dallas City, a następnie na
zachód do rzeki Missisipi.

Uprawnienia i wymagania łowieckie
• Aby polować na wyżynną zwierzynę łowną, mieszkańcy i osoby niebędące

mieszkańcami potrzebują licencji łowieckiej i pieczątki siedliska wymienionego
poniżej. Osoby zamierzające polować na gołębie lub słonki będą również
potrzebowały certyfikatu HIP. Zwolnienia z tych wymogów są wyszczególnione
w tabeli. Aby uzyskać informacje na temat kwalifikacji dla mieszkańca, patrz
definicja „mieszkańca” w przepisach dotyczących całego stanu.
• Osoby, które chcą polować na ptactwo z terenów wyżynnych i/lub króliki na
określonych terenach IDNR, mogą również ubiegać się o bezpłatne zezwolenie
na polowanie na zwierzynę z terenów wyżynnych.
• Zobacz mapę polowań na ptactwo z terenów wyżynnych dla powiązanych stref
polowań na ptactwo i króliki z terenów wyżynnych.

Wymóg posiadania nietoksycznego śrutu
• Łowcy powinni być świadomi tego, że kilka terenów IDNR wymaga obecnie
stosowania nietoksycznego śrutu, np. stalowego.

• Dla ułatwienia tej konwersji należy zauważyć, że śrut stalowy nr 3 ma

charakterystykę balistyczną podobną do śrutu ołowianego nr 5, a śrut stalowy
nr 6 ma charakterystykę balistyczną podobną do śrutu ołowianego nr 7,5 lub nr 8.
• Aby uzyskać porównanie wielkości i skuteczności śrutu, zobacz tabelę Tom
Roster’s Nontoxic Shot Lethality Table© (tabela zawierająca informacje o
śmiercionośności nietoksycznych pocisków śrutowych) (strona 33).
• Jeżeli kaliber .22 jest dopuszczony na terenie wymagającym nietoksycznego
śrutu, to pociski tego kalibru muszą być również nietoksyczne.

Uprawnienia do polowania na wyżynną zwierzynę łowną (bez opłat dla sprzedawców)
Jak złożyć wniosek lub
dokonać zakupu

Cena
Licencja/zezwolenie/
pieczątki
Licencja łowiecka

Mieszkaniec

Osoba niebędąca
mieszkańcem

Zmienna

Zmienna

Loteria

Specyfikacje

Online

Sprzedawcy

X

X

Typy licencji - patrz rozdział „Rozporządzenia ogólnostanowe”

Stanowa pieczątka
siedliska

5,00 USD

5,00 USD

X

X

Wymagana dla wszystkich łowców powyżej 18 roku życia. Nie
jest wymagana do polowania na ręcznie hodowane ptaki łowne na
licencjonowanych terenach hodowli zwierzyny i terenach łowieckich,
jak również na ręcznie hodowane bażanty na kontrolowanych przez
Departament obszarach polowań na bażanty. Nabywcy dożywotniej
licencji łowieckiej sprzed 1993 roku oraz niepełnosprawni prawnie
weterani są zwolnieni z tej pieczątki.

Pieczątka siedliska super
senior

Darmowa

nd.

X

X

Musi mieć ukończone 75 lat i uiścić opłaty dla sprzedawcy.

Certyfikacja HIP

Darmowa

Darmowa

X

X

Przed polowaniem na gołębie lub słonki, wszyscy licencjonowani łowcy, w
tym posiadacze licencji dożywotnich, muszą zarejestrować się w HIP. Patrz
rozdział Rejestracja HIP na stronie 32.

Obszary zarządzania
zwierzyną łowną z
terenów wyżynnych

Darmowa

Darmowa

Obszary kontrolowane
bażantów

Opłata za teren

Opłata za teren

X

Szczegółowe informacje znajdują się w części dotyczącej procesu
wydawania zezwoleń na wyżynną zwierzynę łowną. Na miejscu może być
pobrana opłata.

Obszary zarządzania
gołębiami

Darmowa

Darmowa

X

X

X

X
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Bezpłatna rejestracja w HIP (National Migratory Bird Harvest Information Program)
jest wymagana przez prawo każdego roku, aby polować na gołębie długosterne
i słonki w stanie Illinois. Polowanie na wrony nie wymaga certyfikacji HIP. Uzyskaj
certyfikat HIP przy zakupie licencji łowieckiej lub sportowej lub zarejestruj się w HIP
dzwoniąc pod numer 1-866-716-6550 (zapisz numer transakcji na swojej licencji).
Osoby posiadające licencje dożywotnie również muszą rejestrować się w HIP co
roku. HIP to program ogólnostanowy i należy zarejestrować się oddzielnie w każdym
stanie polowania na ptaki wędrowne. Współpraca i wsparcie ze strony łowców
umożliwiają rozsądne zarządzanie zasobami.

Rozporządzenia na temat polowań na wyżynną zwierzynę łowną
(dodatkowe do przepisów ogólnostanowych)
Legalna broń palna i sprzęt łuczniczy
• Na wyżynne ptactwo łowne, w tym gatunki wędrowne, można polować z broni

POLOWANIE NA ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ Z TERENÓW WYŻYNNYCH

śrutowej lub z łuku pionowego i strzał (tylko strzały typu flu-flu; bez grotów)
zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzaniach ogólnostanowych.
• Na króliki i wiewiórki można polować wyłącznie z broni palnej lub z
łuku i strzał (w tym z kuszy), ale przepisy dotyczące sprzętu różnią się
w zależności od terenu.
• Wiele terenów IDNR wymaga nietoksycznego śrutu, takiego jak stalowy, ale
niektóre nie. Aby uzyskać informacje o przepisach obowiązujących na danym
terenie należy sprawdzić broszury informacyjne dla łowców lub zadzwonić do
placówki terenowej.

Wymagania dotyczące ubioru
• Podczas polowania z bronią palną na bażanty, przepiórki, kuropatwy, słonki lub

króliki na terenach IDNR lub podczas towarzyszenia młodzieży w kontrolowanych
polowaniach na bażanty lub jelenie należy nosić czapkę/kapelusz w jednolitym
kolorze jaskrawopomarańczowym lub jaskraworóżowym oraz górną część
garderoby, na której znajduje się co najmniej 0,25 mkw (400 cali kwadratowych)
materiału w jednolitym kolorze jaskrawopomarańczowym lub jaskraworóżowym.
• Na terenach nienależących do IDNR, podczas polowania z broni palnej
na ptactwo (z wyjątkiem gołębi) lub króliki z terenów wyżynnych, należy
nosić kapelusz/czapkę w jednolitym kolorze jaskrawopomarańczowym lub
jaskraworóżowym.
• Materiał w kolorze jaskrawopomarańczowym lub różowym nie spełnia wymogu
jednolitego koloru jaskrawopomarańczowego lub jaskraworóżowego.
• Odzież w kolorze jaskrawopomarańczowym lub jaskraworóżowym nie jest
wymagana do polowań na gołębie, wrony i wiewiórki, chyba że jednocześnie
poluje się na inne rodzaje wyżynnych ptaków lub królików łownych, co wymaga
odzieży w kolorze jaskrawopomarańczowym lub jaskraworóżowym, opisanej
powyżej.

Dodatkowe przepisy dotyczące polowań
Poniżej znajduje się kilka istotnych przepisów dotyczących polowań na wyżynne ptaki
łowne w stanie Illinois. Liczne inne przepisy stanowe i/lub federalne dotyczą zabierania,
posiadania, wysyłki, transportu i przechowywania wyżynnych ptaków łownych,
szczególnie gatunków wędrownych. Łowcy powinni również zapoznać się z Tytułem
50 w ramach Kodeksu Przepisów Federalnych, część 20 www.ecfr.gov oraz rozdziałem
520 Zbiorowego Statutu stanu Illinois www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs.asp,
lub porozmawiać z oficerem policji ds. ochrony w celu uzyskania odpowiedzi na
pytania dotyczące konkretnych przepisów.

Zakładanie opasek gołębiom
W przypadku pozyskania gołębia z opaską na nodze, zachęcamy do zgłoszenia
informacji o czasie i miejscu jego pozyskania. Wyślemy e-mail z certyfikatem
uznania wraz z informacją kiedy i gdzie gołębiowi założono opaskę. Współpraca
przy zgłaszaniu numerów opasek daje biologom wiele informacji przydatnych w
zarządzaniu zasobami, aby zapewnić łowcom optymalne możliwości rekreacji przy
jednoczesnej ochronie populacji gołębi.
Zgłaszanie ptaków z opaskami na stronie: www.reportband.gov

Zatrucie ołowiem u wyżynnych ptaków łownych
Zagrożenia związane z zatruciem ołowiem u wyżynnych ptaków łownych
spożywających śrut z broni śrutowej zostały dobrze nagłośnione. Badania
wykazały, że gołębie i inne ptaki są również narażone na ostre zatrucie ołowiem
w wyniku spożycia zużytego śrutu na polach, na których odbywały się polowania,
oraz że każdego roku może ginąć znacznie więcej gołębi niż ptaków wodnych
przed wprowadzeniem zakazu stosowania śrutu ołowianego. Chociaż nietoksyczny
śrut nie jest wymagany na wszystkich terenach łowieckich, zachęcamy łowców
polujących na wyżynną zwierzynę łowną do używania stalowego lub innego
nietoksycznego rodzaju śrutu, aby uchronić gołębie i inne dzikie zwierzęta
przed potencjalnym zatruciem ołowiem. Stalowy śrut nr 6 lub 7 używany z
dławikami do strzelb o jeden rozmiar bardziej otwarty niż zwykle używany do
ołowiu, jest bardzo skuteczny w polowaniach na gołębie. Ulepszony cylinder lub
skit to najlepszy dławik do śrutu stalowego do polowań na gołębie. W przypadku
bażantów, stalowy śrut nr 2 lub 3 będzie działał jak ołowiany śrut nr 4 lub 5.
Mimo że nietoksyczny śrut jest nieco droższy od ołowianego, koszt ten jest
uzasadniony, aby pomóc chronić nasze cenne zasoby dzikiej przyrody.

Proces uzyskiwania pozwoleń na zwierzynę wyżynną
• Złóż wniosek o BEZPŁATNE zezwolenia na polowanie na zwierzynę wyżynną i

gołębie (informacje o losowaniu, łącze do strony internetowej i miejsc oferujących
możliwość polowania znajdziesz w tabelach na następnej stronie). Mieszkańcy
mają pierwszeństwo w składaniu wniosków.
• Łowcy posiadający zezwolenie mogą przyprowadzić kilku partnerów do
polowania, w zależności od lokalizacji, ale nie mogą oni polować bez obecności
posiadacza zezwolenia.
• Daty polowań zależą od każdej lokalizacji. Sprawdź stronę internetową Wyżynna
zwierzyna łowna lub skontaktuj się z daną lokalizacją, aby uzyskać szczegółowe
informacje.
• Tabele poniżej przedstawiają informacje o wnioskach o zezwolenie oraz listę
lokalizacji IDNR z zezwoleniami na polowanie na zwierzęta lub gołębie z terenów
wyżynnych.

Zgodnie z prawem można:
• używać psów do polowania na wyżynne ptactwo łowne
• używać wszystkich rodzajów nietoksycznego śrutu, takiego jak stalowy i
bizmutowy na wszystkich terenach IDNR

• używać wabików stacjonarnych lub spinningowych
Zgodnie z prawem nie można:
• używać śrutu ołowianego w wielu terenach IDNR, ale niektóre dopuszczają śrut

ołowiany. W celu uzyskania informacji o przepisach obowiązujących w danym
terenie należy sprawdzić arkusze informacyjne dla łowców lub zadzwonić do
placówki terenu.
• używać urządzeń nagrywających lub elektronicznych do polowania na ptaki
wędrowne inne niż wrony
• posiadać lub używać jakichkolwiek sieci lub pułapek do pozyskiwania ptaków
łownych z terenów wyżynnych
• chwytać królików lub wiewiórek w pułapki
• próbować pozyskiwać jakiekolwiek inne gatunki wiewiórek oprócz szarej i czarnej
• pozyskiwać gołębie lub słonki przy użyciu lub za pomocą środka wabiącego lub
wabienia jakiegokolwiek rodzaju. „Środek wabiący” oznacza każdy materiał,
płynny lub stały, w tym żywność, sól, minerały i inne produkty, które można
spożywać, umieszczać lub rozrzucać w taki sposób, aby przyciągnąć lub zwabić
łowne ptactwo z terenów wyżynnych. „Wabienie” oznacza umieszczenie lub
rozrzucenie środka wabiącego w celu zwabienia wyżynnego ptactwa łownego.
Do celów pozyskiwania wyżynnego ptactwa łownego, żadnego z zapisów
niniejszej sekcji nie można interpretować jako uniemożliwiającego manipulowanie,
w tym koszenie lub ścinanie, upraw stojących w ramach normalnych praktyk
rolniczych lub praktyk stabilizacji gleby, działek do uprawy żywności lub
normalnych praktyk rolniczych, w tym sadzenia, zbiorów i utrzymania, takich
jak uprawa, lub stosowanie produktów przeznaczonych wyłącznie do celów
zapachowych i niezdolnych do spożycia, stałych lub płynnych, umieszczonych
lub rozrzuconych w taki sposób, aby je przyciągnąć lub zwabić. Obszar uznaje
się za poddany działaniu środka wabiącego w czasie jego obecności i przez
10 kolejnych dni po jego usunięciu.
• pozyskiwać wyżynnych ptaków łownych, o ile nie są w locie, z wyjątkiem
bażantów, które nie są w locie, jeżeli są okaleczone i niezdolne do normalnego
lotu oraz w inny sposób w stanie nieodwracalnym. Jednakże, gołębie, słonki i
wrony można pozyskiwać, gdy nie są w locie.
• usuwać upierzenia bażantów na polu lub podczas transportu do domu,
taksydermisty lub przetwórcy żywności.
• transportować gołębi i słonek, jeżeli głowa lub jedno w pełni upierzone
skrzydło nie jest przymocowane.

Zdjęcie: Andre Green
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Wnioski o zezwolenie na polowanie na wyżynną zwierzynę łowną w roku 2021
Okres/lokalizacja
składania wniosków

Metody

Okres polowań

Otwarcie

Specyfikacje

Zamknięcie

Zezwolenia na polowania na wyżynną zwierzynę łowną (bezpłatne)
Tylko jedno losowanie

Internet

Różni się w zależności
od terenu

1 sie

31 sie

Te bezpłatne polowania ograniczają liczbę łowców, na podstawie zezwolenia, ścigających
dzikie ptactwo i króliki na obszarach siedliskowych i wybranych terenach stanu. Polowanie
na wyżynną zwierzynę łowną dotyczy samców bażanta, przepiórki, kuropatwy zwyczajnej
i królików. Wnioskodawcy mogą otrzymać tylko 1 (jedno) pozwolenie na rok.
www2.illinois.gov/dnr/hunting/pages/uplandgame.aspx.

Zezwolenie na polowanie na gołębie na określonym terenie (bezpłatne)
Internet

1-5 wrz

1 cze

30 cze

Drugie

Internet

1-5 wrz

6 lip

20 lip

U sprzedawcy

Internet

1-5 wrz

27 lip

25 sie

Młodzież (w wieku 10-17 lat)

Internet

5 wrz

Posiadacz zezwolenia poluje tylko na terenach z gołębiami zarządzanych przez IDNR.
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o maksymalnie 5 (pięć) różnych terenów i mogą ubiegać
się wraz z partnerem, który otrzyma zezwolenie na ten sam teren i datę. Osoby niebędące
mieszkańcami mogą ubiegać się o drugie zezwolenie w drugiej loterii i również otrzymać
zezwolenie u sprzedawcy. Wnioski przyjmowane są na pierwsze lub drugie zezwolenie
w okresie otrzymywania pozwoleń u sprzedawcy. Młodzi łowcy muszą być pod opieką
dorosłej osoby nadzorującej.
www2.illinois.gov/dnr/hunting/pages/dovehunting.aspx

Kontrolowane polowania na bażanty (płatne)
Pierwszy

Internet

Różni się w zależności
od terenu

3 sie

10 sie

Drugie

Internet

Różni się w zależności
od terenu

10 sie

17 sie

Trzeci

Internet

Różni się w zależności
od terenu

17 sie

24 sie

Internet

Różni się w zależności
od terenu

3 sie

24 sie

Młodzież (w wieku 10-17 lat)

Te polowania oparte na aplikacji pozwalają kontrolowanej liczbie łowców ścigać
wypuszczone, wyhodowane w niewoli bażanty na stanowym terenie oraz na terenach
partnerstwa publicznego/prywatnego.
dnr2.illinois.gov/controlledhunt/

Tereny zezwoleń polowań na wyżynną zwierzynę łowną
Sprawdź arkusze informacyjne dla łowców, aby uzyskać informacje specyficzne dla danego terenu
www2.illinois.gov/dnr/hunting/factsheets/pages/default.aspx

Nazwa lokalizacji

Hrabstwo

Wymagany śrut nietoksyczny

Birkbeck PHA
Bradford PHA

DeWitt
Stark

Nie
Tak

Chatsworth PHA

Livingston

Tak

Clifton PHA
Coffeen Lake SFWA
Dublin Highlands PHA

Iroquois
Montgomery
Stephenson

Nie
Nie
Nie

Edward R. Madigan SP

Logan

Tak

Finfrock SHA

DeWitt

Nie

Freeman Mine SWA

Montgomery

Nie

Franklin Creek SNA

Lee

Nie

Gifford PHA

Champaign

Nie

Green River SWA

Lee

Tak

Hallsville PHA

DeWitt

Nie

Harry „Babe” Woodyard SNA

Vermilion

Nie

Herschel Workman PHA

Vermilion

Nie

Hindsboro PHA

Douglas

Nie

Ilo Dillin HA

Tazewell

Tak

Jim Edgar Panther Creek SFWA

Cass

Tak

Larry D. Closson HA

Douglas

Nie

Little Rock Creek HA

Carroll

Nie

Loda PHA

Iroquois

Nie

Mackinaw River SFWA

Tazewell

Tak

Manito PHA

Tazewell

Nie
Tak

Mautino SFWA

Bureau

Maxine Loy LWR

Marion

Tak

Maytown PHA

Lee

Nie

Milks Grove PHA

Iroquois

Nie

Nachusa Prairie DW Franklin Creek SNA

Ogle

Nie

Paul C. Burrus HA

Coles

Nie

Perdueville PHA

Ford/Champaign

Nie

Pyramid SP

Perry

Nie

Ramsey Lake SP

Fayette

Tak

Sand Prairie PHA

Lee

Nie

Sand Ridge SF

Mason

Tak

Sangchris Lake SP

Christian/Sangamon

Nie

Saybrook PHA

McLean

Nie

Sibley PHA

Ford

Nie

Steward PHA

Lee

Nie

Victoria PHA

Knox

Tak

Whitefield PHA

Marshall
Edgar

Tak
Nie

Willow Creek HA
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Pierwsze (tylko mieszkańcy)

POLOWANIE NA ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ Z TERENÓW WYŻYNNYCH

Tereny zezwoleń polowań na gołębie
Teren

Hrabstwo

Big Bend SFWA

Whiteside

Clinton Lake SRA

DeWitt

Coffeen Lake SFWA

Montgomery

Des Plaines SFWA

Will

Edward R. Madigan SP

Logan

Fox Ridge SP

Coles

Green River SWA

Lee

Harry „Babe” Woodyard SNA

Vermilion

Hidden Springs SF

Shelby

Horseshoe Lake SP

Madison

Hrabstwo Iroquois SWA

Iroquois

Jim Edgar Panther Creek SFWA

Cass

Johnson Sauk Trail SP

Henry

Kankakee River SP

Kankakee/Will

Mackinaw River SFWA

Tazewell

Matthiessen SP

LaSalle

Middle Fork SFWA

Vermilion

Moraine View SFWA

McLean

Ramsey Lake SP

Fayette

Sangchris SP

Christian

Shelbyville FL

Moultrie

Shelbyville SFWA

Moultrie

Silver Springs SFWA

Kendall

Snakeden Hollow SFWA

Knox

Victoria PHA

Knox

Specyfikacje

Dot. wszystkich terenów wymienionych po
lewej stronie:
Zezwolenie loteryjne wymagane przez
pierwsze 5 dni sezonu
Zobacz arkusze informacyjne dla łowców, aby
uzyskać informacje o godzinach zgłaszania.

Wiele z tych terenów wymaga
nietoksycznego śrutu. Przed
rozpoczęciem polowania należy
sprawdzić aktualne przepisy dla tych
terenów na stronie HuntIllinois.org.

Obszary dozwolonych polowań na gołębie dla młodzieży (polowania nadzorowane)
Jubilee College SP

Peoria

Kankakee River SP

Kankakee/Will

Mackinaw River SP

Tazewell

Mt. Vernon Game Farm

Jefferson

Ramsey Lake SP

Fayette

Sam Parr SFWA

Jasper

Sangchris Lake SP

Christian/Sangamon

Silver Springs SFWA

Kendall

Polowania dla młodzieży na tych terenach
odbywają się w pierwszy weekend sezonu lub
w święto pracy (Labour Day), w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej, z posiadającym
zezwolenie na polowania opiekunem.
Zgłaszanie 10:00-11:00
Nie ma możliwości rezerwowania
W każdym terenie wymagany jest
nietoksyczny śrut

Obszary dozwolonych polowań na gołębie dla młodzieży (polowania bez nadzoru)
Horseshoe Lake SP

Madison

Stephen A. Forbes SP

Marion

Takie same przepisy jak powyżej, ale tylko młodzież
może polować. Osoba nadzorująca nie może polować.

Odwiedź stronę:
dnr2.illinois.gov/
controlledhunt i dowiedz
się jak możesz spędzić
wspaniały dzień
na kontrolowanych
polowaniach na
bażanty, tak jak ci
łowcy!

Zdjęcie: Terry Musser
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Zdjęcie: Andre Green

Kontrolowane polowania na bażanty
•

Na kontrolowanych obszarach łowieckich bażantów stanowe pieczątki siedliskowe nie
są wymagane podczas polowania na bażanty hodowane w niewoli. Stanowe pieczątki
siedliskowe są wymagane podczas polowania na przepiórki, kuropatwy zwyczajne i
słonki na kontrolowanych obszarach łowieckich dla bażantów, gdzie gatunki te mogą
być pozyskiwane podczas kontrolowanego sezonu polowań na bażanty.

Zezwolenia wymagane dla dzierżawionych gruntów i klubów komercyjnych
Patrz 520 ILCS 5/3.27 w Wildlife Code, aby uzyskać więcej informacji na temat
zezwoleń.
www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=1729&ChapterIL=43

Niepełnosprawni łowcy
Niepełnosprawni łowcy posiadający Zezwolenie na pojazd stojący mogą uzyskać
Zezwolenie na kontrolowane polowanie na bażanty w Eldon Hazlet, Des Plaines
i Moraine View, gdzie dostępne są specjalne pojazdy ułatwiające polowanie.
Niepełnosprawni łowcy, w rozumieniu prawa (520 ILCS 5/2.33), mogą złożyć
wniosek do Biura Egzekwowania Prawa IDNR (217-782-6431) o wydanie
zezwolenia na pojazd stojący. Informacje na temat rezerwacji zezwoleń na
kontrolowane polowanie na bażanty dla niepełnosprawnych myśliwych są dostępne
na stronie: www2.illinois.gov/dnr/Pages/default.aspx.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące polowań na zwierzynę z
terenów wyżynnych
Jak mogę sprawdzić status mojego bezpłatnego zezwolenia na tereny wyżynne?
Odp.: Sprawdź status swojego bezpłatnego zezwolenia na tereny wyżynne tutaj:
www2.illinois.gov/dnr/hunting/uplandgame/Pages/OnlinePermitApplication.aspx

Co mam zrobić po wylosowaniu do otrzymania zezwolenia?
Odp.: Łącze do pobrania i wydrukowania zezwolenia zostanie dostarczony w
potwierdzeniu mailowym
Dlaczego nie ma już tyle bażantów, przepiórek i królików co kiedyś?
Odp.: Podstawowe przyczyny to zmiany w siedliskach, skutkujące spadkiem
ilości i jakości siedlisk. Jest mniej odpowiednich siedlisk z powodu zmian w
krajobrazie, w tym mniejszej liczby ogrodzeń, pastwisk, pól siana, drobnych
zbóż (pszenica, owies itp.). Po drugie, jakość istniejących siedlisk spadła z
powodu wprowadzenia zbyt gęstych dla wyżynnej zwierzyny łownej traw,
takich jak kostrzewa i stokłosa
Na niektórych obszarach siedliskowych, nie ma nic oprócz „chwastów”,
dlaczego IDNR nie zakłada więcej działek żywnościowych?
Odp.: Czynnikiem ograniczającym wyżynną zwierzynę łowną jest jakość
siedliska, a nie brak pożywienia. Wiele jednorocznych chwastów, takich jak
ambrozja, palusznik i wyczyniec, jest spożywanych przez gatunki wyżynne.
W naszych obszarach siedliskowych koncentrujemy się na produkcji i
zrównoważonym rozwoju gatunków trawiastych poprzez zapewnienie im
wszystkich zasobów i potrzeb siedliskowych.
Czy to prawda, że jastrzębie i kojoty zabijają całą zwierzynę z terenów
wyżynnych?
Odp.: Drapieżniki zjadają wprawdzie niektóre ptaki i króliki z terenów
wyżynnych, ale nie są one przyczyną długotrwałego pogorszenia sytuacji na
naszych terenach. Gdybyśmy mieli odpowiednie siedliska (pod względem
ilości i jakości), byłoby więcej zwierzyny łownej.
Dlaczego IDNR dodał więcej terenów do listy wymagającej nietoksycznego
śrutu?
Odp.: Śrut ołowiany jest wysoce toksyczny dla większości gatunków ptaków w
przypadku połknięcia. Wydaje się, że ptaki nie są w stanie odróżnić małych
nasion chwastów od małych granulek śrutu. Wprowadzamy te zmiany, aby
zmniejszyć ilość ołowiu odkładającego się (a następnie połykanego przez
dzikie zwierzęta) na terenach łowieckich z dużą liczbą odstrzałów i/lub na
terenach wrażliwych.

Czy organizowana jest druga loteria dla pozostałości zezwoleń na tereny
objęte bezpłatnymi zezwoleniami na wyżynną zwierzynę łowną?
Odp.: Nie, rzadko zdarzają się pozostałości zezwoleń.

Zdjęcie: Chris Young
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Informacje na temat rezerwacji zezwoleń na kontrolowane polowania na bażanty
są dostępne na stronie: dnr2.illinois.gov/controlledhunt.
• Informacje na temat rezerwacji zezwoleń na kontrolowane polowania na bażanty
na obszarach partnerstwa publiczno-prywatnego dostępne są za pośrednictwem
T. Miller, Inc. pod adresem: www.tmillerinc.com lub (217) 793-6146.
• Godziny polowań w Święto Dziękczynienia we wszystkich kontrolowanych
terenach polowań na bażanty to 9:00 - 13:00.
•

Jak mogę sprawdzić status mojego zezwolenia na kontrolowane polowania
na bażanty?
Odp.: Status swojego zezwolenia na kontrolowane polowania na bażanty
możesz sprawdzić tutaj: dnr2.illinois.gov/controlledhunt
Czy mogę używać karabinu pneumatycznego do polowania na wyżynną
zwierzynę łowną?
Odp.: Karabinu pneumatycznego można używać tylko do chwytania królików i
wiewiórek.

Zdjęcie: Kevin Wright

Uprawnienia do polowań i traperstwa na wyżynną zwierzynę łowną (bez opłat dla sprzedawców)
Cena

TRAPERSTWO I POLOWANIA NA ZWIERZĘTA FUTERKOWE

Licencja/zezwolenie/
pieczątki

Traperstwo

Polowania i traperstwo dla
młodzieży

Mieszkaniec

Osoba
niebędąca
mieszkańcem

Jak złożyć wniosek lub dokonać zakupu

Loteria

Sprzedawcy

X

X

Osoby, które po raz pierwszy zajmują się traperstwem, urodzone 1 stycznia
1998 roku lub później, są zobowiązane do ukończenia kursu edukacyjnego
dla traperów przed zakupem licencji. Mieszkańcy posiadający co najmniej
39,5 akrów nie potrzebują licencji na traperstwo na swojej ziemi.

X

X

Każdy łowca/traper poniżej 18 roku życia może nabyć tę licencję.
Łowcy/traperzy posiadający tę licencję muszą być nadzorowani przez osobę
dorosłą, która ukończyła 21 lat i posiada odpowiednią licencję na polowanie
lub traperstwo w stanie Illinois. Młody łowca nie może polować, zastawiać
pułapek ani nosić urządzeń łowieckich, chyba że jest pod opieką i ścisłym
nadzorem osoby dorosłej.

175,00 USD

X

X

Wzajemność oznacza, że stan

zamieszkania pozwala mieszkańcom stanu
Illinois na zastawianie pułapek.

250,00
USD

X

X

Patrz specyfikacja wzajemności powyżej.
Patrz sekcja Rozporządzenia stanowe dotyczące typów licencji.

10,00
USD

7,00 USD

Traperstwo
(z wzajemnością stanową)

Traperstwo
(bez wzajemności stanowej)

Specyfikacje

Online

Licencja łowiecka

Zmienna

Zmienna

X

X

Stanowa pieczątka siedliska

5,00 USD

5,00 USD

X

X

5,00 USD

5,00 USD

X

X

5,00 USD

5,00 USD

5,00 USD

5,00 USD

Zezwolenia na konkretne gatunki
Zezwolenie na rejestrację
wydry
Wniosek o loterię na
polowanie i traperstwo rysi
rudych
Zezwolenie na rejestrację
rysia rudego

X

X

Wnioski na loterię są przyjmowane od 1 do 30 wrz.
Szczegóły w rozdziale dot. loterii

X

Zakup w ciągu 48 godzin po pozyskania rysia rudego

Ogólne rozporządzenia dotyczące zwierząt futerkowych
(dodatkowe do przepisów ogólnostanowych)
Definicje
• Ssaki futerkowe: borsuk, bóbr, ryś rudy, kojot, lis szary, norka, piżmak, opos,
szop pracz, lis rudy, wydra rzeczna, skunks zwyczajny i łasica.
• Złapanie w pułapkę: schwytanie, lub próba schwytania, poprzez zastawienie
lub umieszczenie pułapki na nogi, pułapki do chwytania ciała, klatki lub żywej
pułapki lub innego podobnego urządzenia dozwolonego przez Kodeks Dzikiej
Przyrody Illinois w celu schwytania, zatrzymania lub zabicia jakiejkolwiek
chronionej dzikiej zwierzyny.
• Zestaw-pułapka na wodę: Każda pułapka lub podobne urządzenie, które
umieszcza lub ustawia się w kontakcie z płynącą lub zatrzymaną wodą.
• Zestaw-pułapka na ląd: Każda pułapka lub podobne urządzenie, którego nie
umieszcza lub ustawia się w kontakcie z płynącą lub zatrzymaną wodą.
• Niewygarbowana skóra: każda skóra lub futro, które nie zostało wygarbowane.

Uprawnienia i wymagania dotyczące traperstwa i polowań
• Do celów traperstwa zwierząt futerkowych, mieszkańcy i osoby niebędące

mieszkańcami będą potrzebowali odpowiedniej licencji traperskiej oraz pieczątki
siedliska, wymienionych powyżej. Zwolnienia z tych wymogów wyszczególniono
w tabeli. Aby uzyskać informacje na temat kwalifikacji dla mieszkańca, patrz
definicja „mieszkańca” w przepisach dotyczących całego stanu.

• Do celów polowania na zwierzęta drapieżne, mieszkańcy i osoby niebędące
mieszkańcami będą potrzebować odpowiedniej licencji łowieckiej i stanowej
pieczątki siedliska, jak wymieniono powyżej.

• Patrz traperstwo i polowanie na rysie rude dla powiązanych stref.

Zakup w ciągu 48 godzin od pozyskania wydry

Posiadanie zwierząt futerkowych i ich części
• Padlina drogowa – ssaki futerkowe, które zostały znalezione martwe lub nieumyślnie

zabite przez pojazd przy drodze, mogą być zabrane tylko wtedy, gdy sezon na ten
gatunek jest otwarty i pod warunkiem posiadania wszystkich odpowiednich licencji,
pieczątek i zezwoleń wymaganych do zabrania padliny tego gatunku (patrz tabela
mandatów powyżej). UWAGA: rysie rude mogą zabierać wyłącznie posiadacze
zezwoleń tylko podczas otwartego sezonu. Zabranie łasicy, norki, piżmaka, bobra,
borsuka i wydry rzecznej wymaga licencji traperskiej i stanowej pieczątki siedliska,
jeśli jest wymagana; odławianie wszystkich innych gatunków wymaga licencji
łowieckiej lub traperskiej i stanowej pieczątki siedliska, jeśli jest wymagana. Zabrane
borsuki, bobry i wydry rzeczne wchodzą w skład limitu zbiorów. Wydry rzeczne i
bobry podlegają wymogom rejestracji i znakowania.
• Niewygarbowane skóry – niewygarbowane skóry można posiadać przez cały
rok z ważną licencją łowiecką lub traperską.
• Żywe zwierzęta – skontaktuj się z IDNR w celu uzyskania bardziej
szczegółowych przepisów dotyczących posiadania żywych zwierząt
futerkowych zgodnie z rozdziałem 520 5/3.25 Kodeksu Dzikiej Przyrody.
• Hodowla – osoby na terenie stanu Illinois, które utrzymują, posiadają lub
zajmują się hodowlą lub utrzymaniem żywych ssaków futerkowych chronionych
przez Kodeks Dzikiej Przyrody, muszą posiadać ważne Zezwolenie na hodowlę
ssaków futerkowych. Zezwolenia nie będą wydawane na hodowlę lub chów
skunksów zwyczajnych lub kojotów.
• Hodowcy ssaków futerkowych muszą prowadzić rejestr przez dwa lata od
daty nabycia, sprzedaży lub innego dysponowania każdym żywym ssakiem
futerkowym lub jego niewygarbowaną skórą w ten sposób wyhodowanych lub
rozmnożonych (skontaktuj się z IDNR w celu uzyskania bardziej szczegółowych
przepisów dotyczących posiadania żywych zwierząt futerkowych zgodnie z
rozdziałem 520 5/3.25 Kodeksu Dzikiej Przyrody).
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Wymagania dotyczące znakowania i kontroli pułapek
Zgodnie z prawem nie można:
• nie oznakować ani nie oznaczyć metalowymi przywieszkami lub nie wpisać
literami nazwy i adresu właściciela lub numeru identyfikacyjnego klienta
wydanego przez Departament Zasobów Naturalnych wszystkich pułapek
używanych do chwytania ssaków futerkowych.
• nie odwiedzać i nie usuwać wszystkich zwierząt z pułapek co najmniej raz
każdego dnia kalendarzowego.

Ograniczenia dotyczące wielkości pułapek

Zabronione jest chwytanie rysi rudych na obszarze ograniczonym przez
Interstate 39/Route 51 po zachodniej stronie i US Route 36 po południowej
stronie. W pozostałej części stanu rysie rude można pozyskiwać na podstawie
ważnego zezwolenia.

Nielegalne pułapki
Zgodnie z prawem nie można:

• używać pułapek ze szczękami przypominającymi piłę, kolczastymi lub
zębatymi.

• używać lub posiadać pułapkę typu „deadfall”, sieć lub pułapkę-wykop
do chwytania jakichkolwiek chronionych dzikich zwierząt.

• używać jakichkolwiek pułapek na kolonie lub pułapek w klatkach,

skrzynkach lub rurach piecowych zaprojektowanych do pozyskania więcej
niż jednego ssaka w jednym miejscu. Pojedyncze pułapki klatkowe lub
skrzynkowe są prawnie dozwolone.

Zgodnie z prawem nie można:

Wnyki

• na lądzie używać potrzasku z rozstawem szczęk większym niż 16,5 cm (6

½ cala) lub pułapki chwytającej ciało, która ma rozstaw szczęk większy niż
17,8 cm (7 cali) z boku, jeśli jest kwadratowa, i 20 cm (8 cali), jeśli jest okrągła.
• w wodzie używać potrzasku z rozstawem szczęk większym niż 19 cm (7 ½ cala)
lub pułapek chwytających ciało, która ma rozstaw szczęk większy niż 25,4 cm
(10 cali) z boku, jeśli jest kwadratowa, i 30,5 cm (12 cali), jeżeli są okrągła.
• łapanie w pułapki bobrów lub wydr rzecznych za pomocą potrzasku lub
pułapki o podobnej konstrukcji, w której rozstaw szczęk jest mniejszy niż
14 cm (5 ½ cala) lub więcej niż 19,05 (7 ½ cala), z wyjątkiem tego, że
ograniczenia te nie mają zastosowania podczas otwartego sezonu na
łapanie w pułapki szopów.
• łapanie w pułapki bobrów lub wydr rzecznych za pomocą pułapki
chwytającej ciało lub pułapki o podobnej konstrukcji, której rozstaw szczęk
jest mniejszy niż 17,8 cm (7 cali) lub większy niż 25,4 cm (10 cali) z boku,
jeżeli jest kwadratowa, i 30,5 cm (12 cali), jeżeli jest okrągła, z wyjątkiem
tego, że te ograniczenia nie mają zastosowania podczas otwartego sezonu
na łapanie w pułapki szopów.
• UWAGA: średnicę pułapek mierzy się od wewnętrznych krawędzi szczęk.

Zamknięty sezon łapania w pułapki
Zgodnie z prawem nie można:

• zastawiać ani umieszczać żadnych pułapek w terenie, zastawionych lub nie,
podczas zamkniętego sezonu traperskiego. Dozwolone jest rozstawianie
palików lub pływaków przed otwarciem sezonu, jeśli nie są do nich
przymocowane żadne pułapki.

Zgodnie z prawem nie można:
• umieszczać, ustawiać, używać lub utrzymywać wnyki, jeżeli co najmniej
połowa pętli nie znajduje się przez cały czas pod wodą. Po ustawieniu
pętla wnyk musi mieć średnicę 38 cm (15 cali) lub mniejszą. Wnyki muszą
być zbudowane z drutu o średnicy co najmniej 2 mm (5/64 cala), ale nie
więcej niż 3,1 mm (1/8 cala), i muszą być wyposażone w mechaniczną
blokadę, krętlik kotwiczny i urządzenie zatrzymujące, które zapobiega
zamknięciu pętli wnyków na mniej niż 6,35 cm (2 ½ cala) średnicy.
• używać lub posiadać wnyki z drutu skonstruowane z metalu ze stali
nierdzewnej.

Jamy, gniazda i żeremia
Zgodnie z prawem nie można:
• niszczyć, naruszać lub w jakikolwiek sposób ingerować w tamy, legowiska,
nory lub żeremia bobrów podczas łapania w pułapki bobrów lub
zastawiać pułapek wewnątrz domku piżmaka lub legowiska bobrów.
• zastawiać pułapek w odległości mniejszej niż 3 m (10 stóp) od
jakiejkolwiek nory lub jamy, która może być zajęta przez ssaka z terenów
wyżynnych lub ssaka futerkowego, z wyjątkiem tego, że to ograniczenie
nie dotyczy zastawiania pułapek wodnych. Pułapki mogą być ustawione
legalnie w odległości 3 m (10 stóp) od nor w wodzie, ale takie
zastawianie jest nielegalne na lądzie.
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TRAPERSTWO I POLOWANIA NA ZWIERZĘTA FUTERKOWE

Strefy rysia rudego:

Strefy zwierząt futerkowych
Traperstwo (borsuk): Podzielone przez U.S. Route 36.

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE TRAPERSTWA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
GATUNEK

Strefa

DATY

LIMIT

DODATKOWE ROZPORZĄDZENIA

Szopy pracze
Oposy
Skunksy zwyczajne
Łasice
Norki

W całym stanie

Brak

Piżmaki
Lisy

10 lis 2021 r. 15 lut 2022 r.

(rudy i wirginijski)

TRAPERSTWO I POLOWANIA NA ZWIERZĘTA FUTERKOWE

Kojoty
Północ

2 na osobę
w sezonie

Południowa

1 na osobę
w sezonie

Ryś rudy

Zobacz ryś rudy
Mapa strefy

Jeden
tylko za
zezwoleniem

Bobry

W całym stanie

10 lis 2021 r. - 31 mar 2022 r.

Wydry rzeczne

W całym stanie

10 lis 2021 r. - 31 mar 2022 r.

Świstaki
(Świstak amerykański)

W całym stanie

1 cze - 30 wrz 2021 r.

Borsuki

Musi posiadać zezwolenie na polowanie i traperstwo
na rysia rudego
PRZED próbą pozyskania rysia rudego.
Musi zakupić Zezwolenie na rejestrację rysia rudego w ciągu
48 godzin od jego pozyskania
Chwytanie bobrów w strefie zamkniętej jest zabronione.

Brak

Brak

Królików i wiewiórek nie można łapać w pułapki

Wystawiony środek wabiący
Zgodnie z prawem nie można:
• umieszczać, zastawiać ani utrzymywać żadnych potrzasków w odległości
9,1 m (30 stóp) od przynęty umieszczonej w taki sposób lub w takim
położeniu, że nie jest całkowicie zakryta i ukryta przed wzrokiem, z wyjątkiem
tego, że nie ma to zastosowania do zestawów-pułapek wodnych.
• środek wabiący oznacza każdy środek wabiący składający się z mięsa
ssaków, ptaków lub ryb, futra, skóry, wnętrzności lub piór. Pułapki na nogi
ustawione na lądzie nie mogą być umieszczane wokół odsłoniętego środka
wabiącego, takiego jak tusze zwierząt.

Bóbr, borsuk, wydra rzeczna, łasica, norka i piżmak
(tylko traperstwo)

Legalne jest jedynie łapanie w pułapki ssaków futerkowych i słonek. Nie wolno
łapać w pułapki żadnych innych ssaków ani ptaków z terenów wyżynnych.

Traperstwo w pobliżu zabudowań mieszkalnych
Zgodnie z prawem nie można:

• łapać w pułapki w odległości do 91,5 m (100 jardów) od zamieszkanego

budynku mieszkalnego bez uprzedniego uzyskania pozwolenia od właściciela
lub najemcy.

Pisemne upoważnienie do używania pułapek innej osoby
Zgodnie z prawem nie można:
• usuwać ssaków z, przenosić lub naruszać w jakikolwiek sposób, pułapek
należących do innej osoby bez pisemnego upoważnienia właściciela.

Zgodnie z prawem nie można:

• pozyskiwać bobra, borsuka, wydry rzecznej, łasicy, norki ani piżmaka z

wyjątkiem traperstwa. Jednakże bóbr, wydra rzeczna, łasica, norka i piżmak
mogą być zastrzelone z broni palnej, pistoletu lub karabinu pneumatycznego
o kalibrze nie większym niż .22 w celu usunięcia zwierzęcia z pułapki.

Edukacja traperów

Pozwolenie od właściciela gruntu
Zgodnie z prawem nie można:
• łapać w pułapki zwierząt futerkowych na terenie należącym do innej osoby bez
jej zgody. Obejmuje to wody przepływające przez i/lub stojące na ziemi innej
osoby.

Uszkodzenie mienia podczas traperstwa

Podręcznik edukacyjny dla traperów stanu Illinois
https://www.dnr.illinois.gov/safety/Documents/TrapperEducationManual.pdf
Zajęcia edukacyjne dla traperów w stanie Illinois

Zgodnie z prawem nie można:
• niszczyć lub uszkadzać mienia innej osoby podczas traperstwa na jej ziemi.

https://www.dnr.illinois.gov/safety/Pages/Counties.aspx
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Bóbr Castor canadensis
Zdjęcie: Sheila Newenham

Bóbr, czyli największy gryzoń Ameryki Północnej, jest gatunkiem kluczowym, tworzącym siedliska na terenach
podmokłych, które są wykorzystywane przez wiele innych gatunków i poprawiają jakość wody. Na ogół rozmnażają
się tylko dorosłe samice i samce, podczas gdy młode z poprzedniego roku pozostają, aby pomóc w wychowaniu nowo
narodzonych młodych. Zapewnia to młodym doświadczenie rodzicielskie oraz więcej uwagi i opieki dla młodych. Bobra
łatwo odróżnić od piżmaka i wydry rzecznej po dużym, płaskim ogonie. Podczas pływania głowa pozostaje nad wodą,
ale ciało jest w większości zanurzone (w przeciwieństwie do piżmaków, których cały grzbiet jest widoczny podczas
pływania), a zaniepokojony bóbr głośno uderza ogonem o powierzchnię wody. Bobry są zwierzętami prowadzącymi
głównie nocny tryb życia, a oznaki aktywności bobrów można łatwo dostrzec w postaci świeżo przeżutych patyków,
tam w strumieniach i potokach oraz stosów patyków służących do przykrywania żeremi/legowisk brzegowych.
Długość: od 91 do 106 cm (3-3,5 stopy) od czubka do ogona
Waga: średnio od 11 do 27 kg (25-60 funtów), ale zgłaszano egzemplarze do 45 kg (100 funtów)
Preferencje siedliskowe: Potoki, rzeki, stawy, jeziora
Preferencje pokarmowe: rośliny zielne, jak również gatunki drzew, w tym wierzba, klon, bawełna, topola
tulipanowa, guma, buk, dąb, itp.
Liczebność w stanie Illinois: bardzo pospolite
Status w stanie Illinois: ssak futerkowy futerkowy
Znaczenie gospodarcze: bardzo cenione za swoje skóry, bobry były siłą napędową w eksploracji Ameryki Północnej
i zostały niemal zagrożone wymarciem na skutek traperstwa. Na szczęście gatunek ten przetrwał i obecnie dobrze
prosperuje dzięki nowoczesnym rozporządzeniom dotyczącym traperstwa i zarządzania dziką przyrodą. Nadal
są one pozyskiwane dla ich futra, mięsa i gruczołów podczas regulowanego sezonu traperskiego, gdzie zbiory są
corocznie monitorowane. Załamanie na rynkach futrzarskich spowodowało zmniejszenie rocznych zbiorów, a bobry są
często odławiane w celu złagodzenia uciążliwych problemów, takich jak powodzie, szkody w uprawach, wycinanie
drzew (architektura krajobrazu) oraz zagrzebywanie się w wałach i tamach.

BECOME AN ICF MEMBER

Your Illinois Conservation Foundation membership will help build,
preserve and restore conservation across the state of Illinois.
VISIT ILCONSERVATION.ORG OR CALL 217778552003 FOR DETAILS

Wymagania dotyczące traperstwa i raportowania zwierząt futerkowych
Departament przeprowadza coroczną ankietę wśród traperów w celu
oszacowania liczby odłowionych i sprzedanych ssaków futerkowych podczas
regularnego sezonu traperskiego. Około 20% traperów jest corocznie
ankietowanych i w przypadku otrzymania formularz badania, muszą go Państwo
wypełnić i odesłać.

Pozyskiwanie i posiadanie wydry rzecznej
• W sezonie można pozyskać lub posiadać nie więcej niż pięć wydr. Limity

Polowanie i traperstwo na rysie rude
Łowcy i traperzy muszą posiadać zezwolenie na polowanie na rysie rude,
PRZED zabraniem lub próbą pozyskania rysia rudego. Wnioski będą dostępne
wyłącznie online na stronie www.exploremoreil.com od 1 do 30 września.
Wnioskodawcy muszą wnieść bezzwrotną opłatę w wysokości 5 USD. Dostępne
zezwolenia zostaną przydzielone w drodze losowania i wysłane pocztą do
wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

rysia rudego w cenie 5 USD pod adresem www.exploremoreil.com w ciągu
48 godzin. (Kod 306 w części „Zezwolenia”) Departament prześle federalny
znacznik CITES w ciągu 2-3 tygodni,
• UWAGA: Zezwolenia na rejestrację rysia rudego nie są dostępne u
sprzedawców licencji
• Federalny znak CITES musi być trwale przymocowany do każdego futra
rysia rudego zanim zostanie ono wywiezione ze Stanów Zjednoczonych lub
przekazane nabywcy futra, taksydermiście, garbarzowi futra lub producentowi
odzieży. Planując przechowywanie rysia rudego zalecamy wykonanie szczeliny
pomiędzy wewnętrzną stroną wargi a oczodołem, a następnie umieszczenie
kawałka drewna lub plastiku w tej szczelinie przed jego zamrożeniem. Ułatwi to
umieszczenie federalnego znaku po jego otrzymaniu.
• Wnioskodawcy, którzy otrzymali zezwolenie na polowanie na rysie rude w
poprzednim roku, nie będą mogli otrzymać zezwolenia w następnym roku
(niezależnie od tego, czy go pozyskali).

Uwaga traperzy i łowcy
Naukowcy z Southern Illinois University Carbondale kontynuują swoje badania
nad rysiami rudymi i wydrami rzecznymi oraz poszukują dolnych szczęk zwierząt
pozyskanych przez łowców/traperów. Informacje te posłużą uaktualnieniu
szacunkowych danych dotyczących populacji rysi rudych i wydr rzecznych w stanie
Illinois. Ponowna kolonizacja środkowej i północnej części stanu Illinois przez te
gatunki to historia sukcesu w zakresie ochrony przyrody, która stała się możliwa
dzięki programom ochrony przyrody oraz sportowcom z całego stanu Illinois.
Aby uzyskać więcej informacji na temat badań nad rysiami rudymi w SIUC lub w
przypadku posiadania szczęki rysia rudego lub wydry, którą chcieliby Państwo
podarować, prosimy o kontakt z Justinem Remmersem (justin.remmers@siu.edu,
telefon: 402-984-7256).
SIUC wkrótce rozpocznie badania lisów wirginijskich w celu oceny ich statusu w
stanie Illinois. W przypadku zaobserwowania lisa wirginijskiego, skontaktuj się z
Maxem Larreur (max.larreur@gmail.com, nr telefonu: 407-474-2303), aby SIUC
mógł zarejestrować tę informację.
Aby dowiedzieć się więcej na temat badań nad rysiami rudymi w stanie Illinois,
skutecznego odzyskiwania rysi rudych w naszym stanie i nie tylko, prosimy
odwiedzić stronę: https://www2.illinois.gov/dnr/trapping/Pages/BobcatHunting-and-Trapping.aspx.

• W przypadku otrzymania zezwolenia na polowanie na rysie rude i traperstwo

rysi rudych, można pozyskać jednego rysia rudego poprzez polowanie, łapanie
w pułapki lub odłów zwierząt zabitych na drodze podczas otwartych sezonów.
Przykłady legalnych metod polowania obejmują strzelanie z łuku, wywoływanie
drapieżników, tropienie i polowanie z psami. Sezon polowań na bobry jest
zamknięty podczas sezonów polowań z bronią palną na jelenie.

To będzie szósty rok traperstwa i polowań na rysie rude w stanie
Illinois od ponownego otwarcia sezonu w 2016 roku. Ryś rudy
i wiele innych wyżynnych ssaków łownych w stanie Illinois
zostało prawie wytępionych ze stanu na początku XX wieku
z powodu utraty siedlisk i nieuregulowanego pozyskiwania.
Rysie rude, podobnie jak jelenie, indyki, wydry rzeczne i bobry,
odrodziły się dzięki poprawie ilości i jakości siedlisk oraz
wdrożeniu strategii ochrony przez zarządców dzikich zwierząt.
Duża część tej pracy została sfinansowana przez łowców i
traperów poprzez opłaty licencyjne i dzięki ustawie PittmanaRobertsona, która opodatkowuje sprzęt sportowy, broń palną i
amunicję. Fundusze te są wykorzystywane na ochronę dzikich
zwierząt, w tym: badania, ulepszanie i zakup siedlisk.
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posiadania nie mają zastosowania do nabywców futer, garbarzy, producentów i
taksydermistów. Limity posiadania nie dotyczą skór garbowanych, oprawionych
okazów lub wytworzonych produktów.
• Traperstwo jest jedyną legalną metodą pozyskiwania. Licencjonowani traperzy
mogą odłowić wydry znalezione martwe wzdłuż drogi podczas otwartego
sezonu; takie zwierzęta stają się częścią limitu zbiorów danej osoby i podlegają
wymogom zezwolenia i znakowania.
• Traperzy muszą nabyć Zezwolenie na Rejestrację Wydry w ciągu 48 godzin po
pozyskaniu wydry rzecznej. Koszt zezwolenia wynosi 5 dolarów plus opłata
dla sprzedawcy. Zezwolenia są dostępne wszędzie tam, gdzie można kupić
licencję na polowanie lub odławianie, w tym na www.exploremoreil.com. W
ciągu 2-3 tygodni od zakupu zezwolenia otrzymasz pocztą oficjalny znaczek
CITES. Zezwolenie na rejestrację wydry musi być zakupione przez osobę, która
schwytała wydrę i nie może być przeniesione na inną osobę.
UWAGA: Nie należy kupować zezwolenia przed pozyskaniem wydry.
• Oficjalny znak CITES musi być trwale przymocowany do niewygarbowanej
skóry każdej wydry (w tym do całej, nieoskórowanej tuszy), zanim zostanie
ona wywieziona poza terytorium Stanów Zjednoczonych lub przekazana
nabywcy futer, garbarzowi futer, taksydermiście lub producentowi (producentem
jest osoba, która wyrabia i przetwarza niewygarbowane skóry w odzież
lub produkty futrzarskie). Niezapieczętowane znaki CITES nie mogą być
przekazywane innej osobie.

• Chwytanie rysi rudych w strefie zamkniętej jest zabronione.
• W przypadku pozyskania rysia rudego, należy zakupić pozwolenie na rejestrację

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE POLOWAŃ NA ZWIERZĘTA FUTERKOWE
Gatunki

Daty

Godziny

Dodatkowe rozporządzenia
Podczas sezonu polowań z łukiem na jelenie,
dopuszczalne godziny polowań z łukiem na
szopy, oposy, lisy, kojoty i skunksy zwyczajne to

10 lis 2021 r. - 15 lut 2022 r.

Otwarte 24 godziny, a sezon
rozpoczyna się ½ godziny przed
wschodem słońca w dniu otwarcia i
kończy się ½ godziny po zachodzie
słońca w dniu zamknięcia. Patrz
Ograniczenia w polowaniu z łukiem

Szopy pracze
Oposy
Lisy

(rudy i wirginijski)

Ryś rudy
Świstaki

TRAPERSTWO I POLOWANIA NA ZWIERZĘTA FUTERKOWE

Kojoty
Skunksy zwyczajne

1 cze 2021 r. - 31 mar 2022 r.
Zamknięte podczas pierwszego i
drugiego sezonu polowań z bronią palną
na jelenie w hrabstwach otwartych dla
polowań z bronią palną na jelenie.

½ godziny przed wschodem słońca
do ½ godziny po wschodzie słońca

Cały rok
Zamknięte podczas pierwszego i
drugiego sezonu polowań z bronią palną
na jelenie w hrabstwach otwartych dla
polowań z bronią palną na jelenie.

½ godziny przed wschodem słońca
do ½ godziny po zachodzie słońca.
Brak ograniczeń czasowych
10 lis 2021 r. - 15 mar 2022 r.

Sezon polowań na zwierzęta futerkowe
Zwierzęta futerkowe można ścigać lub gonić z psami, ale nie można ich zabijać,
podczas trwającego sezonu. Sezon polowań na kojota, lisa wirgińskiego i rudego,
oposa, szopa pracza i skunksa zwyczajnego trwa cały rok. Wyjątek: zgodnie
z prawem nie można ścigać żadnego zwierzęcia łownego z psem lub psami w
godzinach od zachodu do wschodu słońca w okresie 10 dni poprzedzającym
datę otwarcia sezonu polowań na szopy i w okresie 10 dni po dacie zamknięcia
sezonu polowań na szopy. Uwaga: Polowania konkurencyjne licencjonowane przez
U.K.C., N.K.C., P.K.C. lub A.K.C./A.C.H.A. mogą odbywać się w 10-dniowych
okresach zamkniętych na podstawie zezwolenia IDNR na próby terenowe.
Podczas szkolenia psów od zachodu do wschodu słońca, żadna osoba w, wraz z lub
towarzysząca grupie szkolącej psy nie może być w posiadaniu broni palnej lub ostrej
amunicji, z wyjątkiem pistoletów zdolnych do wystrzeliwania tylko ślepych naboi.
Osoby niebędące mieszkańcami nie mogą polować na zwierzęta futerkowe lub
prowadzić psów w stanie Illinois w czasie, kiedy mieszkańcy stanu Illinois nie mogą
polować na zwierzęta futerkowe lub prowadzić psów w stanie osoby niebędącej
mieszkańcem.
Zgodnie z prawem nie można:

• posiadać jakiejkolwiek broni palnej lub amunicji innej niż pistolet załadowany ślepymi
nabojami podczas szkolenia psów w czasie, gdy sezony łowieckie są zamknięte, z
wyjątkiem autoryzowanych prób terenowych lub obszaru szkolenia psów.

½ godziny po zachodzie słońca
Należy posiadać Zezwolenie na traperstwo
i polowanie na rysie rude PRZED próbą ich
pozyskania. Limit jednego rysia rudego na
osobę w sezonie. Należy zakupić Zezwolenie na
rejestrację rysia rudego w ciągu 48 godzin od
jego pozyskania. Zabieranie rysi rudych w strefie
zamkniętej jest zabronione.
Łowcy posiadający niezrealizowane pozwolenie
na broń palną na jelenie mogą odławiać kojoty
w trakcie sezonu na broń palną na jelenie przy
użyciu broni legalnej do polowań na jelenie od

½ przed wschodem słońca do ½ po zachodzie
słońca.
Nie ma limitu na lisy, kojoty, oposy, szopy, skunksy
zwyczajne i słonki.

Polowanie na kojoty

Urządzenia do wspinania się na drzewa lub cięcia drzew
Zgodnie z prawem nie można:
• używać lub posiadać jakiegokolwiek urządzenia do wspinania się na drzewa
lub cięcia drzew (tj. piły lub siekiery) podczas polowania na ssaki futerkowe, z
wyjątkiem kojotów.

od ½ godziny przed wschodem słońca do

• Na kojoty można polować przez 24 godziny na dobę od 10 listopada do
północy 15 marca.

• W pozostałej części roku godziny polowania na kojoty to 1/2 godziny przed

wschodem słońca do 1/2 godziny po zachodzie słońca. Zamknięte w sezonach
odstrzału jeleni - patrz ograniczenia poniżej.
• Łowcy muszą posiadać licencję łowiecką i pieczątkę siedliska, chyba że są
zwolnieni z tego obowiązku.
• Na kojoty można polować na terenie prywatnym przy użyciu psów, urządzeń
łuczniczych, broni ręcznej dowolnego typu i kalibru, legalnych karabinów
dowolnego typu, w tym wielkokalibrowych karabinów półautomatycznych,
oraz strzelb dowolnego typu. W sezonach polowań na jelenie, kojoty mogą
pozyskiwać wyłącznie łowcy posiadający ważne, niewypełnione zezwolenia na
polowania na jelenie, przy użyciu tych samych rodzajów broni palnej, które są
dozwolone w przypadku jeleni. W przypadku polowania ze strzelbą, należy
upewnić się, że magazynek został wyposażony w zatyczkę, która uniemożliwia
oddanie więcej niż trzech kolejnych strzałów.
• Elektroniczne urządzenia nawołujące są legalne podczas polowania na kojoty.
• Legalne jest wabienie kojotów na polowania pod warunkiem, że użyta do tego
celu dzika zwierzyna łowna została pozyskana legalnie.
• W stanie Illinois nie ma ograniczeń co do rodzaju celowników lub lunet używanych
do polowania na kojoty (w tym celowników laserowych i noktowizorów).
• Podczas polowania na kojoty można używać świateł z soczewkami dowolnego
koloru, pod warunkiem, że nie są one używane z lub podłączone do żadnego
pojazdu lub środka transportu (w tym ATV i koni).
• Nielegalne jest samowolne zezwolenie myśliwemu na polowanie z psem na
cudzym terenie bez uprzedniego uzyskania zgody właściciela lub dzierżawcy
terenu. Jeżeli pies myśliwski wejdzie na teren, na którym myśliwy nie ma
pozwolenia na polowanie, myśliwy nie ma prawa podążać za psem. Prawo
stanu Illinois dotyczące kontroli zwierząt lub inne lokalne przepisy dotyczące
kontroli zwierząt mogą mieć zastosowanie do psów biegających na wolności.
• Łowcy polujący na kojoty muszą trzymać broń rozładowaną i w futerale, gdy znajdują
się w pojeździe lub na środkach transportu (w tym, ale nie tylko, ATV i konno), chyba że
są zwolnieni z tego obowiązku na podstawie specjalnego zezwolenia IDNR.
• Broń musi pozostać rozładowana, dopóki myśliwy nie opuści drogi i nie znajdzie
się w pasie drogowym wzdłuż drogi.
• Łowcy polujący z niewypełnionym pozwoleniem na polowanie z bronią palną na
jelenie mogą polować na kojoty podczas pierwszego i drugiego sezonu polowań
z bronią palną na jelenie, ale muszą mieć na sobie czapkę i odzież wierzchnią
zawierającą powierzchnię co najmniej 0,25 mkw (400 cali kwadratowych)
jednolitej barwy pomarańczowej lub różowej podczas polowania.
• Przed polowaniem na kojoty na publicznych terenach łowieckich należy
sprawdzić stronę www.HuntIllinois.org w celu uzyskania aktualnych
rozporządzeń i informacji kontaktowych. W razie potrzeby uzyskania
dodatkowych informacji na temat przepisów obowiązujących na danym
terenie należy skontaktować się z biurem terenowym.
• Polowanie na kojoty przy użyciu lub posiadaniu urządzenia do wspinania się na
drzewa jest legalne.

IDNR otrzymuje co roku wiele zgłoszeń o
zaobserwowaniu wilków, ale są one bardzo rzadkie i
prawie zawsze są to kojoty. Pomóż nam edukować innych
o fizycznych różnicach pomiędzy kojotami a wilkami.
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Jeleń przypadkowo zabity/zraniony przez pojazdy
mechaniczne i metody inne niż legalne polowanie

Zderzenie z pojazdem silnikowym
Mieszkaniec stanu Illinois/kierowca pojazdu silnikowego uczestniczący w kolizji z jeleniem
ma pierwszeństwo w legalnym posiadaniu jelenia wirginijskiego zabitego/zranionego
w wyniku kolizji z pojazdem silnikowym. Jeśli kierowca nie weźmie jelenia w
posiadanie przed opuszczeniem miejsca kolizji, każdy obywatel stanu Illinois, który
nie zalega z alimentami na dziecko, może posiadać i transportować jelenia. Osoby
niebędące mieszkańcami nie mogą ubiegać się o jelenia zabitego na drodze. Osoby
zgłaszające posiadanie takiego jelenia muszą zgłosić ten fakt w ciągu 24 godzin na
stronie www2.illinois.gov/dnr/hunting/deer/Pages/Claim-a-Road-Kill.aspx.
Zabity/zraniony w wyniku innych metod niż legalne polowanie lub
wypadek z udziałem pojazdu/jelenia
Każda osoba, która znalazła martwego lub okaleczonego jelenia, innego niż
zabity/zraniony w wyniku zderzenia pojazdu z jeleniem lub legalnie pozyskanego
metodami łowieckimi, nie może przewozić części jelenia do czasu uzyskania
pozwolenia od funkcjonariusza policji ds. ochrony przyrody. Zezwolenie zostanie
udzielone, jeżeli zostanie ustalone, że osoba wnioskująca o posiadanie nie
zabiła lub nie zraniła jelenia w sposób nielegalny. W przypadku zatrzymania
głowę/poroże i skórę należy odpowiednio oznakować nieusuwalnym znaczkiem
otrzymanym od funkcjonariusza policji ds. ochrony przyrody. Znacznik odłowu
pozostaje przymocowany do jelenia do czasu, gdy jego części zostaną
skonsumowane lub nie będą już w posiadaniu żadnej osoby.

Departament reguluje transport, wypuszczanie i pozyskiwanie
zdziczałych świń. W szczególności:
• Łowcy mogą strzelać zdziczałe świnie tylko podczas sezonów polowań z bronią
palną na jelenie, bronią odprzodową, w okresie późnozimowym, i jelenie z CWD,
jeśli myśliwy posiada ważne zezwolenie na polowanie z bronią palną na jelenie,
bronią odprzodową, w okresie późnozimowym, i jelenie z CWD. Nielegalne
jest pozyskiwanie zdziczałych świń poza tymi terminami, chyba że dana
osoba otrzymała pozwolenie na uciążliwą florę i faunę od biologa dystryktu
dzikiej przyrody. Świnie są uważane za zdziczałe, jeżeli są nieokiełznane i
przystosowały się do życia w środowisku dzikim lub swobodnie wędrownym.
Łowcy, którzy omyłkowo lub celowo zastrzelą świnię domową lub czyjeś zwierzę
domowe, mogą podlegać odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.
• Zdziczałe świnie zabite przez łowcę należy zgłosić do Departamentu, kontaktując
się z kierownikiem programu ds. chorób dzikich zwierząt i zwierząt inwazyjnych pod
numerem 217-785-2614 Łowcy mogą zatrzymać legalnie pozyskane zdziczałe świnie.
• W stanie Illinois oferowanie usług sprzedaży ekwipunku i ubioru zakresie polowań
na zdziczałe świnie jest nielegalne.
• Polowanie na zdziczałe świnie w zagrodzie jest nielegalne.
• Wypuszczanie, transport i/lub posiadanie zdziczałych świń jest nielegalne.
Łowcy zgłaszający swoje zbiory jeleni i indyków, zostaną proszeni o
zarejestrowanie liczby zdziczałych świń, zaobserwowanych podczas sezonu
łowieckiego w hrabstwie, w którym je pozyskali. Dane te pomogą biologom
zajmującym się dzikimi zwierzętami w ustaleniu, gdzie znajdują się zdziczałe
świnie i pozwolą na ich usunięcie, zanim dojdzie do rozległych szkód w rolnictwie
i środowisku. Departament i Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
wyeliminowały ostatnio zdziczałe świnie z dwóch obszarów, o których wiadomo, że
zamieszkują je populacje zdziczałych świń żyjących na wolności.
Przypadki zaobserwowania zdziczałych świń należy zgłaszać na stronie:
https://www.wildlifeillinois.org/sightings/report.

Kwestie związane z uciążliwymi dzikimi zwierzętami
Mimo, że wszyscy kochamy dzikie zwierzęta, zdarzają się sytuacje, kiedy niektóre
osobniki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub
powodować szkody materialne. Istnieją rzeczy, które można zrobić, aby spróbować
rozwiązać te problemy w sposób legalny i odpowiedzialny:
1. Strona internetowa Wildlife Illinois (www.wildlifeillinois.org) dostarcza
informacji na temat sposobów łagodzenia konfliktów.
2. Jeśli sugestie zawarte na stronie Wildlife Illinois nie przynoszą rezultatów,
można porozmawiać z biologiem okręgowym lub oficerem policji ds. ochrony
przyrody, aby sprawdzić, czy istnieją inne sposoby na złagodzenie konfliktu,
w tym zezwolenie na usunięcie uciążliwych zwierząt, jeśli jest to możliwe.
3. Strona internetowa Wildlife Illinois posiada listę licencjonowanych
operatorów kontroli dzikich zwierząt, którzy specjalizują się w
rozwiązywaniu konfliktów i można ich zatrudnić do pomocy w rozwiązywaniu
problemów z dzikimi zwierzętami (są to prywatne firmy i będą pobierać
opłaty za swoje usługi).

Ptaki wyrządzające szkody

Nie należy rozprzestrzeniać egzotycznych roślin inwazyjnych
Siedliska dzikich zwierząt w całym stanie Illinois są degradowane i niszczone przez
rośliny inwazyjne, takie jak oliwnik wąskolistny, róża wielokwiatowa, wiciokrzew
tatarski i czosnek pospolity. Rodzima roślinność pozwala na utrzymanie znacznie
większej różnorodności dzikich zwierząt niż siedliska roślin egzotycznych. Rośliny
inwazyjne zmniejszają liczbę i różnorodność dzikich zwierząt leśnych poprzez
zmniejszenie dostępności pożywienia i odpowiedniej osłony. Na przykład,
wiciokrzew tatarski zacienia siewki dębu i z czasem zmniejsza udział dębu w lesie.
Mniejsza ilość drzew rodzących żołędzie oznacza mniejszą dostępność pożywienia
i obniżoną jakość siedlisk dla jeleni, wiewiórek i indyków. Rośliny inwazyjne na
terenach podmokłych i wzdłuż brzegów jezior, takie jak trzcina pospolita, mają
negatywny wpływ na wiele gatunków ptaków wodnych. Jeśli roślinność inwazyjna
ma przewagę, rodzime rośliny i dzika przyroda tracą, podobnie jak ludzie, którzy
mogliby z nich korzystać.

Nie wolno polować na wilgowrony, kosy i starszyki jako na gatunki łowne lub do
celów rekreacyjnych. Jednakże, w przypadkach uciążliwych dzikich zwierząt,
epoletników krasnoskrzydłych, kacykarzyków purpurowych, starszyków, wilgowron
i wron, które powodują poważne uszkodzenia upraw rolnych, upraw ogrodniczych,
paszy dla zwierząt gospodarskich lub dzikich zwierząt uznanych przez
Departament lub Służbę Rybołówstwa i Dzikich Zwierząt Stanów Zjednoczonych
za gatunki zagrożone wyginięciem, zagrożone, kandydujące do umieszczenia w
wykazie lub będące przedmiotem szczególnej troski, lub stanowiące zagrożenie
dla zdrowia lub powodujące szkody strukturalne w mieniu, mogą, bez zezwolenia,
pozyskiwać wyżej wymienione gatunki pod warunkiem, że dana osoba:
• zapoznała się z wymaganiami dotyczącymi raportowania i zasadami
Oto co możesz zrobić, aby pomóc:
federalnymi określonymi w 50 CFR 21.43
1. Czyść buty i sprzęt po każdym polowaniu, aby nie rozsiewać inwazyjnych
• posiada zezwolenie od właściciela lub dzierżawcy gruntu
nasion w nowych miejscach.
• wypróbowała nieśmiercionośnych metod kontroli przed śmiercionośną kontrolą
2. Nie sadź gatunków roślin inwazyjnych dla dzikiej flory i fauny. Gatunki
rodzime stanowią o wiele lepsze pożywienie i schronienie dla rodzimej fauny
• używa broni śrutowej (tylko na nietoksyczny śrut), broni pneumatycznej lub pułapek
i flory.
• nie używa żadnych nawoływań, wabików itp.
3.
Nie używaj egzotycznych roślin do osłony kryjówek. Może to spowodować ich
• stosuje legalne techniki tylko na lub nad zagrożonym obszarem. Kacykarzyki
rozprzestrzenienie się na nowe obszary.
karolińskie i żółtogłowce są pod ochroną i nie można ich zabijać.
4.
Naucz się identyfikować rośliny inwazyjne i zgłaszać wszelkie nowe
Na wrony jako na zwierzynę łowną mogą polować łowcy z odpowiednimi
przypadki ich zauważenia lokalnym zarządcom terenu.
uprawnieniami, używający broni śrutowej, wabików, itp. w sezonie polowań
na wrony (str. 37). Rekreacyjne polowanie na wrony za pomocą wiatrówek,
karabinów lub pistoletów jest nielegalne.
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KONFLIKTY DOTYCZĄCE DZIKIEJ PRZYRODY

Zgłaszanie i roszczenia do zabitych na drogach jeleni można zgłaszać na
stronie pod adresem:
www.dnr.illinois.gov/hunting/deer/Pages/Claim-a-Road-Kill.aspx
Nie ma ograniczeń co do liczby jeleni, które można posiadać w tych
okolicznościach. Żadna część zabitego w ten sposób jelenia nie może być
przedmiotem handlu wymiennego ani sprzedaży. Z wyjątkiem funkcjonariuszy
organów ścigania wykonujących swoje obowiązki, zabicie jelenia jest nielegalne:
• okaleczonego w wyniku zderzenia z pojazdem mechanicznym.
• okaleczonego za pomocą metod innych niż legalne polowanie, chyba że uzyskano
pozwolenie od oficera policji ds. ochrony przyrody (patrz numery telefonów na
stronie 1).
Stan Illinois jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności związanej z
przenoszeniem lub utylizacją jeleni zabitych przez pojazdy oraz jeleni zabitych
metodami innymi niż legalne polowanie. Przypominamy również kierowcom
o konieczności zgłaszania wypadków drogowych związanych z jeleniami
odpowiednim organom ścigania, jeśli takie zgłoszenie jest wymagane.

Zdziczałe świnie w stanie Illinois
Zdziczałe świnie (dzikie świnie) to zwierzęta, które uciekły z hodowli na wolnym
wybiegu, porzucone zwierzęta domowe i/lub nielegalne uwolnienia. Zdziczałe
świnie negatywnie wpływają na dziką przyrodę i siedliska dzikich zwierząt.
Zwierzęta te mają wysoki potencjał reprodukcyjny i populacje muszą być
redukowane o 70% każdego roku, aby nie dopuścić do ich ekspansji.

Publiczne obszary łowieckie
Przepisy dotyczące polowań na publicznych obszarach łowieckich, wymienione na
następnych stronach, są często bardziej restrykcyjne niż przepisy ogólnostanowe.
Arkusze informacyjne dla łowców są dostępne na stronie: www2.illinois.gov/dnr/
hunting/FactSheets/Pages/default.aspx lub w placówce. Polowanie może być
dozwolone w przypadku gatunków niewymienionych w poniższych tabelach. W
celu uzyskania informacji na temat możliwości polowania na dodatkowe gatunki
należy zapoznać się z arkuszem informacyjnym dla łowców lub skontaktować się
bezpośrednio z placówką. Niektóre regulacje dotyczące placówki, które dotyczą
wszystkich placówek, są następujące:

INFORMACJE O OBSZARACH ŁOWIECKICH

Ogólne przepisy dotyczące placówek IDNR
Zgodnie z prawem nie można:
• Posiadać jakiegokolwiek napoju alkoholowego lub nielegalnego narkotyku
lub być pod wpływem alkoholu, nielegalnych narkotyków lub związków
odurzających podczas przebywania na jakimkolwiek obszarze łowieckim/
traperskim w celu polowania lub zakładania pułapek.
• Polować lub zastawiać pułapek w jakimkolwiek terenie z obsadzoną stacją
kontrolną bez uprzedniego zgłoszenia zwierzyny zabitej podczas poprzedniego
polowania i będącej w posiadaniu łowcy lub w jego pojeździe.
• Budować lub używać jakiegokolwiek drzewostanu przy użyciu gwoździ, śrub lub
innych urządzeń, które przebijają lub przecinają korę drzewa, na którym jest on
zainstalowany.
• Polować lub zastawiać pułapek na obszarze o ograniczonym dostępie.
• Zajmować w jakikolwiek sposób wyznaczonych obszarów łowieckich podczas
sezonu polowań na gołębie z zezwoleniem i kontrolowanego sezonu polowań na
bażanty na terenach, w których odbywają się takie sezony, lub podczas każdego
sezonu polowań, w którym takie ograniczenia są wywieszone na terenie, w którym
odbywają się dozwolone polowania, chyba że jest się do tego upoważnionym.
• Wchodzić na teren schronienia, obszaru o ograniczonym dostępie lub
obszaru odpoczynku ptactwa wodnego bez upoważnienia Departamentu.
• Polować lub zastawiać pułapek na terenie należącym do Departamentu lub
zarządzanym przez niego, który nie jest wyznaczonym obszarem zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi gatunków (17 Ill. Kodeksu Administracyjny
530, 550, 570, 590, 650, 660, 670, 680, 690, 710, 715, 720, 730 i 740).
• Nabywać sprzedawać lub komercjalizować prawa do polowań lub zastawiania
pułapek, bezpośrednio lub pośrednio, z wyjątkiem tego, że nie dotyczy to opłat
za polowanie lub zastawianie pułapek Departamentu Zasobów Naturalnych
lub prowadzić kontrolowane polowania na bażanty na ziemiach Departamentu
zgodnie z pisemną umową koncesyjną.

• Polować lub zastawiać pułapki bez ważnego zezwolenia tam, gdzie
zezwolenia są wymagane.

• Polować z jakąkolwiek bronią z wyjątkiem strzelby lub łuku pionowego i strzał
lub kuszy, chyba że określono inaczej.

• Tropić jeleni z psami na jakimkolwiek terenie będącym własnością

Departamentu lub zarządzanym w godzinach, w których na terenie tym
prowadzone są polowania na jelenie.
• Używać lub zajmować kryjówki naziemnej podczas każdego sezonu
polowań z bronią palną na jelenie, chyba że co najmniej 0,25 mkw
(400 cali kwadratowych) jednolitego, żywego materiału w kolorze
jaskrawopomarańczowym lub jaskraworóżowym jest bezpiecznie
przymocowane do górnej części kryjówki i znaczna ilość pomarańczowego lub
różowego koloru jest widoczna w zakresie 360 stopni.

Karty na przednią szybę do polowania na obszarach publicznych
Bezpłatne karty polowań na obszarach publicznych są wymagane do polowania
i/lub zastawiania pułapek na wielu Publicznych terenach łowieckich w stanie
Illinois. Karty są dostępne na stronie: dnr2.illinois.gov/windshieldcard.
Wydrukuj kartę dla każdego terenu, na którym zamierzasz polować i/lub
zastawiać pułapki i umieść ją na desce rozdzielczej swojego pojazdu podczas
polowania lub zastawiania pułapek. Każda osoba polująca lub zastawiająca
pułapki na danym terenie będzie musiała umieścić kartę na przedniej szybie.
W celu uzyskania informacji lub pomocy należy skontaktować się z terenem, na
którym zamierza się polować i/lub zastawiać pułapki.
Dla większości gatunków, łowcy są zobowiązani do powrotu na tę stronę internetową
przed 15 lutego każdego roku, aby zarejestrować informacje o zbiorach.

Dodatkowe możliwości dostępu do polowań

• Las Narodowy Shawnee: Zapoznaj się z następującymi przepisami

dotyczącymi polowań i traperstwa na stronie internetowej Służby Leśnej USDA:
www.fs.usda.gov/activity/shawnee/recreation/hunting
• Ziemie należące do Korpusu Inżynieryjnego Armii Stanów Zjednoczonych:
www.mvs.usace.army.mil/Missions/Recreation
• Liczne hrabstwa i lokalne gminy oferują dostęp do polowań, sprawdź
potencjalny dostęp w Twojej okolicy.
• Służba Połowu i Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych (ang. US Fish and
Wildlife Service) również oferuje liczne możliwości.

Dziennik zbiorów
Data

Lokalizacja

Ilość
pozyskanych

Gatunki
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INFORMACJE O OBSZARACH ŁOWIECKICH

X X/@
X
X
X D/@
X @
X
X
X
X
X

Wiewiórka

Ptactwo wodne

Nazwa lokalizacji

1
Anderson Lake SFWA
1900
2 Apple River Canyon SP – jednostki Salem i Thompson 1157
3
Argyle Lake SP
950
4
Banner Marsh SFWA
3000
5
Big Bend SFWA
2338
6
Big River SF
2970
7
Bradford PHA
103
8
Buffalo Prairie PHA
300
9
Buffalo Rock SP
310
10
Castle Rock SP
1620
11
Coleta Ponds
11
12
Donnelley SFWA
676
13
Double “T” SFWA
460
14
Dublin Highlands PHA
122
15
Franklin Creek SNA
635
16
Franklin Creek - Nachusa Prairie SNA
72
17
French Bluff SNA
342
18
George S. Park SNA
80
19
Green River SWA
2515
20
Hanover Bluff SNA
332
21
Henderson Creek SFWA
800
22
Hennepin Canal ST
350
23
Ilo Dillin SHA
75
24
Johnson-Sauk Trail SRA
862
25
Jubilee College SP
2900
26
Kishwaukee River SFWA
484
27
Lake Depue SFWA
1700
28
Lake Le-Aqua-Na SP
560
29
Little Rock Creek SHA
148
30
Rezerwat Lost Mound Unit FL
6000
31
Lowden-Miller SF
2225
32
Lowden SP
80
33
Mackinaw River SFWA
1400
34
Manito PHA
70
35
Marseilles SFWA
2239
36
Marshall SFWA
5804
37
Matthiessen SP
1500
38
Mautino SFWA
891
39
Maytown PHA
159
40
Miller Anderson Woods SNA
524
41
Mississippi Palisades SP
1500
42
Mississippi River Pool 12 FL*
7990
43
Mississippi River Pool 13 FL*
10482
44
Mississippi River Pool 14 FL*
1472
45
Missisipi River Pool 16 FL*
4492
46
Missisipi River Pool 17 FL*
2883
47
Missisipi River Pool 18 FL*
5173
48
Mitchell’s Grove SNA
185
49
Morrison-Rockwood SP
950
50
Pekin Lake SFWA
1200
51
Powerton Reservoir SFWA
855
52
Rall Woods SNA
283
53
Rice Lake SFWA
2500
54
Rock Cut SP
2570
55
Rockton Bog SNA
150
56
Sand Prairie PHA
316
57
Sandy Ford SNA
203
58
Shabbona Lake SP
776
59
Sinnissippi Lake SFWA
700
60
Snakeden Hollow SFWA
2497
61
Spoon River SF
1680
62
Spring Lake SFWA
1500

Arkusz informacyjny dla łowców

Informacje i przepisy dotyczące konkretnego terenu
można uzyskać na stronie www.huntillinois.org.
Przed rozpoczęciem polowania należy odwiedzić
stronę HuntIllinois, aby uzyskać informacje
kontaktowe, adres i aktualne rozporządzenia
dotyczące terenu.

Akry nadające się
do łowiectwa

Publiczne obszary łowieckie|Region 1
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INFORMACJE O OBSZARACH ŁOWIECKICH

A - zawarte w arkuszu informacyjnym rezerwatu przyrody rzeki Missisipi
B - zawarte w arkuszach informacyjnych dot. Mississippi River Pool 21, 22 i 24
C - wymagane zezwolenie hrabstwa
D - możliwości dla niepełnosprawnych łowców
E - należy skontaktować się z biurem terenu w celu uzyskania zezwolenia dla danego terenu
S - zezwolenie na polowanie specjalne wymagane w biurze ds. zezwoleń w Springfield.
W - strona internetowa: www.fws.gov/refuge/Upper_Mississippi_River/Savanna_District.html

Klasyfikacja terenu:
CA - obszar chroniony
FL - ziemie federalne
NWR - narodowy rezerwat przyrody
PHA - obszar siedliskowy bażantów
SF - las państwowy
SFWA - stanowy obszar ryb i dzikiej przyrody
SHA - stanowy obszar siedliskowy

E

X
X

Objaśnienie symboli:
X - dostępny na miejscu
☒ - rzadko spotykany na terenie, ale legalny tylko dla samców
* - w większości dostępne tylko z łodzi
** - polowanie na jelenie i indyki tylko dla mieszkańców
@ - Wymagane zezwolenie loteryjne na polowania na ptactwo wodne i
zwierzynę z terenów wyżynnych. Patrz sekcja „Polowania specjalne”
na stronach Departamentu. Polowanie w trybie czuwania może być
dostępne w przypadku polowania na ptactwo wodne.

SHS - stanowe miejsce historyczne
SNA - stanowy obszar przyrodniczy
SP - park stanowy
SRA - stanowy obszar rekreacyjny
ST - szlak państwowy
SWA - stanowy obszar dzikiej przyrody
SWMA - stanowy obszar zarządzania
dziką przyrodą
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2817
80
259
241
337
300
117
207
1069
1350

Jeleń - broń palna

Starved Rock SP
Steward PHA
Tapley Woods SNA
Victoria PHA
Ward’s Grove NP
White Pines SP
Whitefield PHA
Winston Tunnel SNA
Witkowsky SFWA
Woodford SFWA

Wiewiórka

Nazwa lokalizacji

Arkusz informacyjny dla łowców
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Akry nadające się
do łowiectwa

Informacje i rozporządzenia dotyczące
konkretnego terenu można uzyskać na stronie
www.huntillinois.org. Przed rozpoczęciem
polowania należy odwiedzić stronę HuntIllinois, aby
uzyskać informacje kontaktowe, adres i aktualne
rozporządzenia dotyczące terenu.

Ptactwo wodne

Publiczne obszary łowieckie|Region 1
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** - polowanie na jelenie i indyki tylko dla
mieszkańców
@ - Wymagane zezwolenie loteryjne na
polowania na ptactwo wodne i zwierzynę z
terenów wyżynnych. Patrz sekcja „Polowania
specjalne” na stronach Departamentu.
Polowanie w trybie czuwania może być
dostępne w przypadku polowania na
ptactwo wodne.

E - należy skontaktować się z biurem terenu w celu
uzyskania zezwolenia dla danego terenu.
S - zezwolenie na polowanie specjalne wymagane
w biurze ds. zezwoleń w Springfield.
Y - loteria dla młodzieży
W - strona internetowa:
www.fws.gov/refuge/great_river
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D - możliwości dla niepełnosprawnych łowców

Klasyfikacja terenu:
CA - obszar chroniony
FL - ziemie federalne
NWR - narodowy rezerwat przyrody
PHA - obszar siedliskowy bażantów
SF - las państwowy
SFWA - stanowy obszar ryb i dzikiej
przyrody
SHA - stanowy obszar siedliskowy

Gołąb
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A - zawarte w arkuszu informacyjnym rezerwatu przyrody rzeki
Missisipi
B - zawarte w arkuszach informacyjnych dot. obszarów Mississippi
River Pool 21, 22 i 24
C - wymagane zezwolenie hrabstwa

☒ - rzadko spotykany na terenie, ale legalny
tylko dla samców.
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Objaśnienie symboli:
X - dostępny na miejscu

Indyki - jesień broń palna

Indyk - wiosna

Jeleń - sezon CWD
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późnozimowy bez poroża
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Ptactwo wodne

Arkusz informacyjny dla łowców

Adeline Jay Geo-Karis Illinois Beach SP
Black Crown Marsh SNA
Braidwood Lake SFWA
Chain O’ Lakes SP
Des Plaines SFWA
Des Plaines Game Propagation Center
Goose Lake Prairie SNA
Heidecke Lake SFWA
I & M Canal ST
James Pate Phillip SP
Kankakee River SP
Mazonia SFWA
Midewin National Tallgrass Prairie
Momence Wetlands
Moraine Hills SP
Redwing Slough/Deer Lake SNA
Silver Springs SFWA
Vesely/Wilmington Shrub Prairie SNA
Volo Bog SNA
William W. Powers SRA

Informacje i rozporządzenia dotyczące
konkretnego terenu można uzyskać na stronie
www.huntillinois.org. Przed rozpoczęciem
polowania należy odwiedzić stronę HuntIllinois, aby
uzyskać informacje kontaktowe, adres i aktualne
rozporządzenia dotyczące terenu.

SHS - stanowe miejsce historyczne
SNA - stanowy obszar przyrodniczy
SP - park stanowy
SRA - stanowy obszar rekreacyjny
ST - szlak państwowy
SWA - stanowy obszar dzikiej przyrody
SWMA - stanowy obszar zarządzania
dziką przyrodą

53
Departament Zasobów Naturalnych stanu Illinois

E

X

X

X

X

E

INFORMACJE O OBSZARACH ŁOWIECKICH

Nazwa lokalizacji

Akry nadające się
do łowiectwa

Publiczne obszary łowieckie|Region 2
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Jeleń - łucznictwo
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120
160
79
4125
520
365
1082
100
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2185
1253
130
875
160
2628
78
1191
376
280
60
646
9000
6343
630
571
500
770
197
920

Jeleń - broń palna

Birkbeck PHA
Butterfield Trail SRA
Chatsworth SHA
Clifton PHA
Clinton Lake SRA
Eagle Creek SRA
Finfrock SHA
Fox Ridge SP
Gifford PHA
Hallsville PHA
Harry „Babe” Woodyard SNA
Herschel Workman PHA
Hidden Springs SF
Hindsboro PHA
Hrabstwo Iroquois SWA
Kickapoo SRA
Larry D. Closson SHA
Lincoln Trail SP
Loda PHA
Middle Fork SFWA
Milks Grove PHA
Moraine View SRA
Paul C. Burrus SHA
Perdueville PHA
Salt Creek WMA
Saybrook PHA
Shelbyville FL
Shelbyville SFWA
Sibley SHA
Walnut Point SP
Weldon Springs SP
Weldon Springs - Piatt County Unit
Willow Creek SHA
Wolf Creek SP

Ptactwo wodne

Nazwa lokalizacji

Wiewiórka

1
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Akry nadające się
do łowiectwa

INFORMACJE O OBSZARACH ŁOWIECKICH

Informacje i rozporządzenia dotyczące
konkretnego terenu można uzyskać na stronie
www.huntillinois.org. Przed rozpoczęciem
polowania należy odwiedzić stronę HuntIllinois, aby
uzyskać informacje kontaktowe, adres i aktualne
rozporządzenia dotyczące terenu.

Arkusz informacyjny dla łowców

Publiczne obszary łowieckie|Region 3

E
X
E
E
X
E
X

E

Klasyfikacja terenu:
CA - obszar chroniony
FL - ziemie federalne
NWR - narodowy rezerwat przyrody
PHA - obszar siedliskowy bażantów
SF - las państwowy
SFWA - stanowy obszar ryb i dzikiej
przyrody
SHA - stanowy obszar siedliskowy

SHS - stanowe miejsce historyczne
SNA - stanowy obszar przyrodniczy
SP - park stanowy
SRA - stanowy obszar rekreacyjny
ST - szlak państwowy
SWA - stanowy obszar dzikiej przyrody
SWMA - stanowy obszar zarządzania dziką przyrodą

Objaśnienie symboli:
X - dostępny na miejscu

A - zawarte w arkuszu informacyjnym rezerwatu przyrody rzeki
Missisipi

☒ - rzadko spotykany na miejscu, ale legalny B - zawarte w arkuszach informacyjnych dotyczących obszarów
Missisipi River Pool 21, 22 i 24
tylko dla samców
* - w większości dostępne tylko z łodzi
C – Wymagane zezwolenie hrabstwa
** - polowanie na jelenie i indyki tylko dla
D - możliwości dla niepełnosprawnych łowców
mieszkańców
@ - Wymagane zezwolenie loteryjne na
E – należy skontaktować się z biurem terenowym w celu
polowania na ptactwo wodne i zwierzynę uzyskania zezwolenia dla danego terenu
z terenów wyżynnych. Patrz sekcja
S - zezwolenie na polowanie specjalne wymagane w biurze ds.
„Polowania specjalne” na stronach
zezwoleń w Springfield
Departamentu. Polowanie w trybie
W - strona internetowa: www.fws.gov/refuge/great_river
czuwania może być dostępne w przypadku
polowania na ptactwo wodne.
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Słonki

C
S
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C

Traperstwo

X

Przepiórka

X

Gołąb

X
X
X

Indyk - jesień łuk

X
X

Indyki - jesień broń palna

S
S

Indyk - wiosna

X
X
X

X
X
X

Jeleń - sezon CWD

C
C
S

Jeleń - okres
późnozimowy bez poroża

Jeleń - łucznictwo

X
X

Jeleń - broń odprzodowa

Jeleń - broń palna

X
X

X
D/X
X
X
X
X

Wiewiórka

C

Kojoty

Jim Edgar Panther Creek SFWA
Kaskaskia River SFWA
Kidd Lake SNA
Meredosia Lake
Missisipi River (Pool 21)*
Missisipi River (Pool 21)*
Great River NWR (Long Island i Bear Creek)
Missisipi River (Pool 22)*
Saverton Pool FL
Missisipi River (Pool 24)*
Clarksville Pool FL
Nauvoo SP – jednostka Max Rowe
Oakford SHA
Peabody River King SFWA
Pere Marquette SP
Piasa Island SWMA*
Randolph County SRA
Ray Norbut SFWA
Ray Norbut SFWA - Dutch Creek Unit
Ray Norbut SFWA - East Hannibal Unit
Red’s Landing SWMA
Revis Springs Hill Prairie
Riprap Landing SWMA
Sand Ridge SF
Sangamon County State CA
Sanganois SFWA
Sangchris Lake SP
Siloam Springs SP
Siloam Springs SP - Buckhorn Unit**
Siloam Springs SP - Fall Creek Unit
Sparks Pond
Stump Lake SWMA*
Turkey Bluffs SFWA
Washington County SRA
Weinberg-King SP
Weinberg-King SP - Cecil White Unit
Weinberg-King SP - Spunky Bottoms Unit
Weinberg-King SP - Scripps Unit**
Zoeller SNA
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X
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A

X
X

Lis wirginijski /rudy

(jednostka Gabaret, Mosenthein i Chouteau Island)

X
X

X

Królik

Ft. Kaskaskia SHS
Frank Holten SP
Fuller Lake SWMA*
Glades - 12 Mile Island SWMA*
Goode’s Woods NP
Godar-Diamond/Hurricane Island SWMA*
Henry A. Gleason NP
Horseshoe Lake SP (hrabstwo Madison)
Horseshoe Lake SP

A
X
X
A
X
X

Szop pracz/opos

24
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28

Ft. DeChartres SHS (tylko ładowane odprzodowo)

2436
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2215
9868
1150
200
3063
1351
394
220
1699
24
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140
300
1817
1814
40
2617
220
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X
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INFORMACJE O OBSZARACH ŁOWIECKICH

23

Batchtown SFWA*
Beaver Dam SP
Bohm Woods NP
Calhoun Point FL
Carlyle Lake SFWA
Cedar Glen SNA
Clear Lake SWMA*
Coffeen Lake SFWA
Copperhead Hollow SFWA
East Fork Management Unit SFWA
Edward R. Madigan SFWA
Eldon Hazlet SRA
Freeman Mine SHA

Ptactwo wodne

Nazwa lokalizacji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Arkusz informacyjny dla łowców

Informacje i rozporządzenia dotyczące
konkretnego terenu można uzyskać na stronie
www.huntillinois.org. Przed rozpoczęciem
polowania należy odwiedzić stronę HuntIllinois, aby
uzyskać informacje kontaktowe, adres i aktualne
rozporządzenia dotyczące terenu.

Akry nadające się
do łowiectwa

Publiczne obszary łowieckie|Region 4

Publiczne obszary łowieckie|Region 4
Klasyfikacja terenu:
CA - obszar chroniony
FL - ziemie federalne
NWR - narodowy rezerwat przyrody
PHA - obszar siedliskowy bażantów
SF - las państwowy
SFWA - stanowy obszar ryb i dzikiej przyrody
SHA - stanowy obszar siedliskowy

SHS - stanowe miejsce historyczne
SNA - stanowy obszar przyrodniczy
SP - park stanowy
SRA - stanowy obszar rekreacyjny
ST - szlak państwowy
SWA - stanowy obszar dzikiej przyrody
SWMA - stanowy obszar zarządzania dziką przyrodą

Objaśnienie symboli:
A - zawarte w arkuszu informacyjnym rezerwatu przyrody rzeki
Missisipi
B - zawarte w arkuszach informacyjnych dot. obszarów Mississippi
River Pool 21, 22 i 24
C - wymagane zezwolenie hrabstwa

X - dostępny na miejscu

☒ - rzadko spotykany na terenie, ale legalny
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Jeleń - sezon CWD

Jeleń - okres
późnozimowy bez poroża
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Indyk - jesień łuk
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Indyki - jesień broń palna

X

X

Indyk - wiosna

X
X
X

Jeleń - broń odprzodowa

87
516
318
516
4508
15392
520
1380
9868
1275
175
519
23000
1129
254
16000
1047
190
2741
567
220
535
450
255
1287
2891
1530
4190
3700

Jeleń - łucznictwo

Alvah Borah SHA
Beall Woods SP
Big Grand Pierre Glade SNA
Bluff Lakes FL
Burning Star SFWA
Cache River SNA
Campbell Pond SHA
Cape Bend SFWA
Carlyle Lake SFWA
Cedar/Draper Bluff HA
Cave-in-Rock SP - Kaegi Tract
Chauncey Marsh SNA
Crab Orchard NWR
Crawford County SFWA
Cretaceous Hills SNA
Cypress Creek NWR
Cypress Pond SNA
Deer Pond SNA
Devil’s Island SWMA
Dixon Springs SP
Dog Island SWMA
Embarras River Bottoms SHA
Ferne Clyffe HA
Flag Pond SNA
Fort Massac SP
Giant City SP
Hamilton County SFWA
Horseshoe Lake SFWA (hrabstwo Alexander)
Kinkaid Lake SFWA

Jeleń - broń palna

Nazwa lokalizacji

Wiewiórka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ptactwo wodne

Informacje i rozporządzenia dotyczące
konkretnego terenu można uzyskać na stronie
www.huntillinois.org. Przed rozpoczęciem
polowania należy odwiedzić stronę HuntIllinois,
aby uzyskać informacje kontaktowe, adres i
aktualne rozporządzenia dotyczące terenu.

Arkusz informacyjny dla łowców

Publiczne obszary łowieckie|Region 5
Akry nadające się
do łowiectwa

INFORMACJE O OBSZARACH ŁOWIECKICH

tylko dla samców
* - w większości dostępne tylko z łodzi
** - polowanie na jelenie i indyki tylko dla
D - możliwości dla niepełnosprawnych łowców
mieszkańców
@ - Wymagane zezwolenie loteryjne na
E - należy skontaktować się z biurem terenu w celu uzyskania
polowania na ptactwo wodne i zwierzynę z zezwolenia dla danego terenu
terenów wyżynnych. Patrz sekcja „Polowania S - zezwolenie na polowanie specjalne wymagane w biurze ds.
specjalne” na stronach Departamentu.
zezwoleń w Springfield
Polowanie w trybie czuwania może być
W - strona internetowa: www.fws.gov/refuge/great_river
dostępne w przypadku polowania na ptactwo
wodne. Horseshoe Lake posiada również
niektóre obszary otwarte dla rozporządzeń
ogólnostanowych.
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Indyk - jesień łuk
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Kojoty
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Lis wirginijski /rudy
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Jeleń - sezon CWD

C

Jeleń - okres
późnozimowy bez poroża

X

Jeleń - broń odprzodowa

Jeleń - łucznictwo
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Jeleń - broń palna

1022
1000
213
72
2000
600
6500
3400
2614
2754
2824
4385
2520
6105
1610
150
736
7690
7740
3800
1000
950
840
277645
385
100
2580
4995
4784
2800
1800
675
550

Wiewiórka

Lake Murphysboro
LaRue Swamp FL
Maxine Loy LWR
Meeker SHA
Mermet Lake SFWA
Mt. Vernon Game Propagation Center
Newton Lake SFWA
Oakwood Bottoms FL
Prairie Ridge SNA
Pyramid SRA - Park Unit
Pyramid SRA - East Conant Unit
Pyramid SRA - Denmark Unit
Pyramid SRA - Galum Unit
Pyramid SRA - Captain Unit
Ramsey Lake SRA
Rauchfuss Hill SRA
Red Hills SP
Rend Lake SFWA
Rend Lake FL
Sahara Woods SRA
Saline County SFWA
Sam Dale Lake SFWA
Sam Parr SFWA
Shawnee National Forest FL
Sielbeck Forest SNA
Skinner Farm SHA
Stephen A. Forbes SRA
Ten Mile Creek SFWA
Trail of Tears SF
Union County SFWA
Wayne Fitzgerrell SRA
Wildcat Hollow SHA
Wise Ridge SNA

Ptactwo wodne

Nazwa lokalizacji
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Klasyfikacja terenu:
CA - obszar chroniony
FL - ziemie federalne
HA – obszar łowiecki
LRW – rezerwat lądowo-wodny
NWR – narodowy rezerwat przyrody
PHA - obszar siedliskowy bażantów
SF - las państwowy
SFWA - stanowy obszar ryb i dzikiej przyrody
SHA - stanowy obszar siedliskowy

SHS - stanowe miejsce historyczne
SNA - stanowy obszar przyrodniczy
SP - park stanowy
SRA - stanowy obszar rekreacyjny
SS - szlak stanowy
SWA - stanowy obszar dzikiej przyrody
SWMA - stanowy obszar zarządzania dziką przyrodą

Objaśnienie symboli:
X - dostępny na miejscu

A - zawarte w arkuszu informacyjnym rezerwatu przyrody rzeki
Missisipi

☒ - rzadko spotykany na terenie, ale legalny

B - zawarte w arkuszach informacyjnych dot. obszarów Mississippi
River Pool 21, 22 i 24
tylko dla samców
* - w większości dostępne tylko z łodzi
C - wymagane zezwolenie hrabstwa
** - polowanie na jelenie i indyki tylko dla
D - możliwości dla niepełnosprawnych łowców
mieszkańców
@ - Wymagane zezwolenie loteryjne na
E - należy skontaktować się z biurem terenu w celu uzyskania
polowania na ptactwo wodne i zwierzynę z zezwolenia dla danego terenu
terenów wyżynnych. Patrz sekcja „Polowania
S - zezwolenie na polowanie specjalne wymagane w biurze ds.
specjalne” na stronach Departamentu.
zezwoleń w Springfield
Polowanie w trybie czuwania może być
dostępne w przypadku polowania na
W - strona internetowa: www.fws.gov/refuge/great_river
ptactwo wodne. Horseshoe Lake i Union
Co. również mają pewne obszary, które
podlegają rozporządzeniom ogólnostanowym.
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Akry nadające się
do łowiectwa

Informacje i rozporządzenia dotyczące
konkretnego terenu można uzyskać na stronie
www.huntillinois.org. Przed rozpoczęciem
polowania należy odwiedzić stronę HuntIllinois, aby
uzyskać informacje kontaktowe, adres i aktualne
rozporządzenia dotyczące terenu.

Arkusz informacyjny dla łowców

Publiczne obszary łowieckie|Region 5

GIVE YOUR
HOBBY SPACE
TO GROW.

LET’S MAKE YOUR PLANS A REALITY, TOGETHER.
We see potential in your plans. If you’re looking for bare land, hunting ground or other
recreational property, we provide a unique perspective and offer insights that make the financing
process easier. Our rec land financing solutions – including long-term fixed rates, flexible loan
terms, competitive rates and options – are designed to fit your needs. And our experienced
financial team will guide you every step of the way.
Partner with us to make your goals possible.
COMPEER.COM/RECLAND
(844) 426-6733 | #CHAMPIONRURAL

Compeer Financial can provide assistance with financing and operations based on historical data and industry expertise. Compeer does not provide legal advice or certified
financial planning. Compeer Financial is an equal opportunity employer and provider, and an equal credit opportunity lender. © 2021 All rights reserved.

