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Wilki zagryzają zwierzęta pomorskim rolnikom. W tym roku liczenie tych 

zwierząt. 
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W tym roku policzone zostaną wilki na Pomorzu. O tym, że te drapieżniki są w naszym 

regionie, wiadomo z obserwacji leśników, jak i rolników. Tym ostatnim wilki zagryzają 

zwierzęta.  

W tym roku odbędzie się liczenie wilków w województwie pomorskim.  

Wilki występują głównie w północno-wschodniej, wschodniej i południowej (całe Karpaty) 

części Polski. W ostatnich latach wilki osiedliły się m.in. w Borach Dolnośląskich, Puszczy 

Bydgoskiej, Lasach Wałeckich, Puszczy Rzepińskiej. Według Zakładu Badania Ssaków PAN 

i Stowarzyszenia Wilk liczebność wilków szacowana jest na około 900 osobników. Od 2000 

trwa inwentaryzacja wilka. Z roku na rok notuje się ich niewielki wzrost. Terytorium 

watahy na nizinach to około 350 kilometrów kwadratowych, a w górach 150 kilometrów 

kwadratowych. Wilk jest chroniony od 1998 roku.  

 

O tym, że w naszym regionie występują wilki, wiadomo co najmniej od 10 lat. 

Występowanie wilczych watah stwierdzono w rejonie Bornego Sulinowa, na Poligonie 

Drawskim, w lasach Nadleśnictwa Niedźwiady i Czarne oraz Nadleśnictwa Trzebielino i 

Dretyń. Łącznie to około 20 sztuk. Wilki widywano też w okolicy Słupska, Rzeczenicy, 

Bytowa, Kołczygłów. Należy jednak pamiętać, że wilki migrują. W ciągu dnia mogą przejść 

nawet 50 kilometrów.  

  

 

– Do naszego województwa wilki przyszły z województwa zachodniopomorskiego – 
powiedziała nam Elżbieta Klimaszewska z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Gdańsku. Z danych RDOŚ wynika, że dziś są stałym elementem ekosystemu w lasach 

Chojnic i Człuchowa.  

 

Tropy wilków odnajdują w pomorskich lasach leśnicy i pracownicy RDOŚ, ale to nie jedyny i 

najciekawszy dowód na to, że wilki, penetrując Kaszuby i Kociewie, podchodzą coraz bliżej 

miast. Najlepszym dowodem jest niemiecki wilk Alan. Dzięki specjalnej obroży z GPS-em, 

którą założono mu w okolicach Drezna, wiemy, że po pokonaniu naszej granicy w swojej 

kilkusetkilometrowej wędrówce, odwiedził również nasze województwo, podchodząc pod 

Tczew.  

  

 

Wilki rzadko atakują zwierzęta hodowlane, ale w naszym regionie udokumentowano już takie 

przypadki. Kilka miesięcy temu wilki zagryzły sześć danieli i jednego jelenia, które były 

hodowane w Jezierniku (powiat człuchowski). Ich właściciel dostał 9,5 tysiąca złotych 

odszkodowania. Do kolejnych udokumentowanych zagryzień zwierząt doszło w powiecie 

chojnickim (owce, daniele, cielaki) i malborskim (jałówki).  

 

– Zgodnie z przepisami rolnikom, hodowcom należy się odszkodowanie za szkody 
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wyrządzone przez miedzy innymi wilki. Trzeba oczywiście to udokumentować. Ważne 

jest nie tylko zabezpieczenie zagryzionej zwierzyny, ale i tropów. Wtedy można ocenić, 

czy atak to sprawka wilków, czy może np. dużych psów – mówi Klimaszewska.  

 

RDOŚ, razem z leśnikami, przymierza się do policzenia w tym roku wilków w naszym 

województwie. Na początku tego roku policzono wilki w województwie 

zachodniopomorskim.  

 

– Obecnie na terenie województwa zachodniopomorskiego bytuje najprawdopodobniej 

do 40 wilków  

– informuje Agata Suchta, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Szczecinie.  

Zdaniem leśników i myśliwych bytowanie wilka w pomorskich lasach to dobra 

wiadomość i szansa na zaprowadzenie równowagi biologicznej.  

 

Chodzi o to, że znacznie rozrosły się populacje saren i jeleni w ostatnich latach, bo nie 

miały takiego naturalnego drapieżnika. Co zrobić, jeśli spotkamy wilka, a zwierzę nie 

ucieknie od razu i będzie się nam przyglądać?  

 

Zdaniem specjalistów, należy poczekać. Wilk nie widzi ostro, a więc potrzebuje czasu, 

aby ocenić "obiekt”. Kiedy dotrze do niego ludzki zapach, odchodzi. 

 

Odszkodowania 

Za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich przysługuje 

odszkodowanie. Do oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości 

odszkodowania i jego wypłaty zobowiązany jest w imieniu Skarbu Państwa regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor parku. W 

sprawach spornych, gdy nie ma ugody pomiędzy poszkodowanym hodowcą a 

przedstawicielem RDOŚ co do wysokości odszkodowania za szkody, orzekają sądy 

powszechne.  

 

Oszacowanie szkody wyrządzonej przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich 

możliwe jest wyłącznie po jej zaistnieniu w terenie i niezwłocznym zgłoszeniu do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  

W przypadku braku dostępu do szczątków zabitych przez wilki zwierząt nie jest 

możliwe zebranie materiałów dowodowych, dlatego w celu zweryfikowania szkody 

wilczej należy: do czasu przybycia przedstawiciela RDOŚ nie usuwać zabitych zwierząt 

ani nie zmieniać miejsca ich położenia, zwłoki zwierząt zabezpieczyć; zabezpieczyć 

miejsce zdarzenia tak, aby ewentualne ślady pozostawione przez wilki (np. tropy, 

odchody) nie uległy zatarciu; zabezpieczyć inne dowody wskazujące na przyczynę lub 

okoliczności powstania szkody w miejscu jej wystąpienia. Należy natychmiast (np. 

telefonicznie) zawiadomić pracownika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Gdańsku – Elżbieta Klimaszewska tel. 58 683 68 26, kom. 783 927 504 lub Witold 

Winkowski 58 688 00 42, a następnie wysłać zawiadomienie pisemne w terminie do 7 dni 

od terminu wystąpienia zdarzenia. 

Wilki w Zachodniopomorskiem ? Bywają nawet w okolicach Szczecina  
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Meklemburscy myśliwi chcą ograniczenia liczby wilków - pisał Nordkurier (Fot. Adam 

Wajrak). 

Akcja liczenia wilków rozpoczyna się od środy w całym województwie. Według 

najnowszych danych wilki pojawiają się nawet niedaleko Szczecina, w nadleśnictwach Rokita 

i Goleniów. 

 

Wilki tropić będą pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, 

Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictw z Regionalnych Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Szczecinie, Szczecinku i Pile. 

 

- Monitorujemy występowania wilka szarego, którego liczebność w województwie 

zachodniopomorskim jest niewielka - wyjaśnia Agata Suchta, rzeczniczka RDOŚ. Podaje, że 

dotychczasowe dane potwierdziły występowanie wilka na południu i południowym zachodzie 

województwa, w okolicach nadleśnictw: Drawsko, Borne Sulinowo, Czarnobór, Wałcz, 

Człopa, Tuczno, Głusko, Drawno oraz Mieszkowice i Chojna. A najnowsze dane wskazują 

również Nadleśnictw o Goleniów i Rokita. 

 

Poszukiwania tropów wilków prowadzone będą na terenie tych nadleśnictw, w których 

potwierdzone zostało ich występowanie w latach ubiegłych. 

 

- Jeśli uda się odnaleźć odchody tych drapieżników, możliwa będzie ich analiza, która 

pozwoli na uzyskanie dokładniejszych informacji o zamieszkujących te obszary osobnikach - 

mówi Suchta. Wyjaśnia, że w Polsce wilk (Canis lupus) podlega ścisłej ochronie oraz jest 

gatunkiem o znaczeniu priorytetowym, wymagającym ochrony w formie wyznaczenia 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. 

 

- W związku z czym jego monitoring jest niezwykle istotny - mówi rzeczniczka.  

Cały tekst: 

http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,13232237,Wilki_w_Zachodniopomorskiem__ 

Bywaja_nawet_w_okolicach.html#ixzz3O8qMbGuA 
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Wilk kojarzy nam się z Bieszczadami albo w najlepszym przypadku z terenami 

podgórskimi. Niesłusznie. Trwająca właśnie akcja corocznego liczenia drapieżników 

dowodzi, że zwierzęta zaczęły pojawiać się również na nizinach. Konkretnie                             

- w zachodniej Polsce. 

- Zima to najlepszy moment na liczenie wilków. Na śniegu dużo łatwiej dostrzec tropy 

drapieżników oraz ich odchody - mówi nam dr Sabina Pieróżek-Nowak ze 

Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”. Organizacja wspólnie z Polską Akademią Nauk, 

dyrekcją Lasów Państwowych i wolontariuszami co roku liczy wilcze watahy w 

Polsce. Wszystkie zebrane informacje trafiają do bazy danych, na podstawie której 

powstaje cyfrowa mapa występowania tego gatunku. To właśnie na niej naukowcom 

udało się zaobserwować nowy trend w rozwoju populacji polskich wilków. 

O jakim trendzie mowa? Otóż zwierzęta zaczęły migrować ze wschodu kraju do 

lasów na zachodzie, z których zniknęły kilkadziesiąt lat temu. Dziś spotkać je można 

w Puszczy Bydgoskiej, Lasach Wałeckich, Puszczy Rzepińskiej i Borach 

Dolnośląskich. Pojedyncze osobniki zaobserwowano także w Borach Tucholskich. - 

Na zachodzie kraju żyje 8 - 9 watah. Można więc powiedzieć, że wilki zamieszkały 

tam już na dobre - opowiada Pieróżek-Nowak. 

Wzrost liczebności i migracja wilków to wielki sukces, bo drapieżniki te były już w 

Polsce na skraju wyginięcia. Szacowano, że w najgorszych dla nich latach 70. 

ubiegłego wieku przy życiu zostało zaledwie 70 osobników. Stada zdziesiątkowały 

organizowane przez władze PRL niesławne „akcje wilcze”, podczas których 

zwierzęta truto i wybierano ich szczeniaki z nor. Wszystko dlatego, że wilki uznano 

za szkodniki zagrażające stadom owiec. 

Ginący gatunek objęto ochroną dopiero w 1998 r. Wreszcie widać tego efekty. W 

ubiegłym sezonie w naszych lasach żyło ok. 400 - 600 wilków, teraz jest ich około 

700 i ciągle zdobywają nowe tereny. 

Ale to wcale nie jest dla nich proste. Po pierwsze nim wilki dotrą do lasów w 

zachodniej części Polski, muszą pokonać liczne przeszkody. Najbardziej 

niebezpieczna jest przeprawa przez drogi, gdzie często giną pod kołami 

samochodów. - Możemy im ułatwić tę podróż, budując korytarze migracyjne, które 

przecinają ruchliwe autostrady i obwodnice. W Polce powstaje ich coraz więcej. 

Korzystają z nich nie tylko wilki, ale również łosie, jelenie czy dziki - mówi Pieróżek- 

Nowak. 

Po drugie zwierzętom trudno przemieszczać się pomiędzy lasami. W przeciwieństwie 

do południa czy wschodu Polski obszary leśne na zachodzie są bardzo rozproszone. 

A to oznacza, że wilki, by przejść z jednego do drugiego, muszą poruszać się po 

terenach odkrytych, bardzo dla nich nieprzyjaznych. 

Po trzecie wreszcie zwierzętom zagrażają kłusownicy. - Polują oni na wilki ze 

względu na ich cenne skóry - mówi Pieróżek-Nowak. Ostatni taki przypadek miał 

miejsce zaledwie dwa tygodnie temu w Zachodniopomorskiem. Wilk wpadł w sidła 

zastawione przez kłusowników. Drapieżnik spędził kilka dni uwięziony we wnykach. 

Na wyczerpane zwierzę natrafili na szczęście leśnicy. 

Problemem jest również to, że mieszkańcy zachodniej Polski nie przyzwyczaili się 

jeszcze do wilczego sąsiada. - Tamtejsze gospodarstwa pozbawione są 

odpowiedniej ochrony przed drapieżnikami. Czasem zdarza się więc, że wilk 

splądruje kurnik czy zagrodę. Można temu jednak łatwo zaradzić. Wysokie 

ogrodzenia, fladry czy elektryczne pastuchy zagwarantują bezpieczeństwo hodowanym 

zwierzętom - radzi Pieróżek-Nowak. 


