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Dane za �owiecki rok gospodarczy 2019/2020; przy publikacji danych prosimy powo�a� si� na �ród�o.

a Dane grupowane wed�ug siedziby ko�a �owieckiego.
b Dane grupowane wed�ug siedziby zamieszkania cz�onka
   ko�a.

c Liczonym od 1 IV danego roku do 31 III roku nast�pnego.
d �ród�o: dane Polskiego Zwi�zku �owieckiego.

a b cdKo�a  i cz�onkowie  kó� �owieckich w �owieckim roku gospodarczym
stan w dniu 10 III 2020

cdPowierzchnia obwodów �owieckich w �owieckim roku gospodarczym
stan w dniu 10 III 2020

�OWIECTWO
Infografika z okazji Hubertusa �
�wi�ta my�liwych, le�ników i je�d�ców  
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95 liczba kó�  �owieckich

Liczba cz�onków kó�

8,3 tys.

wynosi�a liczba cz�onków kó� �o-
wieckich w województwie ma-
�opolskim. Stanowili oni 6,5% 
cz�onków kó� �owieckich w kraju.

7,5 %

wyniós� udzia� kó� �owieckich
w województwie ma�opolskim 
w�ród 2,7 tys. kó� �owieckich
w kraju.

udzia� powierzchni obwodów
�owieckich w powierzchni
województwa ma�opolskiego

udzia� powierzchni obwodów
�owieckich w powierzchni kraju

Polska woj. ma�opolskie

 25,2 mln ha  0,9 mln ha

32,1 %

powierzchni obwodów �owiec-
kich w województwie ma�o-
polskim znajdowa�o si� na 
gruntach le�nych.

https://twitter.com/Krakow_STAT
https://www.facebook.com/uskrk/


a bWybrane zwierz�ta �owne  w �owieckim roku gospodarczym
cw województwie ma�opolskim

Dane za �owiecki rok gospodarczy 2019/2020; przy publikacji danych prosimy powo�a� si� na �ród�o.

Odstrza� wybranych zwierz�t �ownych w �owieckim roku
b cgospodarczym w województwie ma�opolskim

�OWIECTWO
Infografika z okazji Hubertusa �
�wi�ta my�liwych, le�ników i je�d�ców  

stan w dniu 10 III

a Dane szacunkowe.
b Liczonym od 1 IV danego roku do 31 III roku nast�pnego.
c �ród�o: dane Agencji Nieruchomo�ci Rolnych, Dyrekcji

   Generalnej Lasów Pa�stwowych, Polskiego Zwi�zku �o-
   wieckiego oraz innych jednostek prowadz�cych o�rodki
     hodowli zwierzyny.

268 szt.

wynios�a liczba danieli na tere-
nie województwa ma�opolskie-
go w �owieckim roku gospo-

 darczym  2019/2020.

194 szt.

wynios�a liczba �osi, a 17 szt. � 
liczba muflonów na terenie 
województwa ma�opolskiego 
w �owieckim roku gospo-
darczym  2019/2020.

65,1 %

wyniós� wzrost liczby odstrza-
�ów dzików w stosunku do po-
przedniego �owieckiego roku 
gospodarczego w wojewódz-
twie ma�opolskim.
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