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Kajetan Perzanowski 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN 

 

 

Żubry w populacjach transgranicznych: szansa czy problem? 

 

W Polsce, według stanu podawanego w Księdze Rodowodowej Żubrów, na koniec 

roku  2015 żyło 1566 żubrów, w tym 1347 osobników w stanie wolnym. Oznacza to, że nasz 

kraj posiada ponad 25% wszystkich obecnie żyjących żubrów, a więc zdecydowanie 

największą na świecie populację tego gatunku.  

Planowane jest utworzenie kolejnych populacji transgranicznych w Parku 

Krajobrazowym Dolnej Odry, w Puszczy Rominckiej i Puszczy Augustowskiej. 

W wielu miejscach gdzie istnieją obecnie lub są planowane transgraniczne populacje 

żubra, ich potencjalne wspólne areały są podzielone barierami albo pochodzenia 

atropogenicznego: ogrodzenia - Ukraina, Białoruś albo naturalnymi: rzeka Odra – Niemcy. 

Podstawowym więc problemem dla utworzenia funkcjonalnych populacji będzie eliminacja 

tych barier lub stworzenie połączeń umożliwiających przemieszczanie się zwierząt. 

Korzyściami z tworzenia populacji transgranicznych są: większa powierzchnia 

dostępnych areałów, możliwość utrzymania populacji o większej liczebności, możliwość 

złagodzenia izolacji poszczególnych stad. 

Natomiast możliwe problemy związane z funkcjonowaniem populacji 

transgranicznych to:  utrudnione zarządzanie populacją wynikające z różnego statusu żubra  

w poszczególnych państwach, skomplikowane rozliczanie kosztów opieki nad stadem, jego 

utrzymania i kompensacji ew. szkód, możliwość transmisji chorób zakaźnych nie 

występujących na terytorium jednego z sąsiadujących państw.  

Dlatego, tworzenie transgranicznych populacji żubra jest bardzo pożądane  

w kontekście możliwości poszerzenia jego areału występowania i zwiększania efektywnej 

liczebności gatunku. Efektywność tych inicjatyw będzie uzależniona od możliwości trwałych 

porozumień międzypaństwowych i zapewnienia rutynowej współpracy. Bardzo ważnym, jest 

doprowadzenie do ustanowienia jednolitego statusu gatunku w Europie, a przynajmniej  

w krajach członkowskich EU. 
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Jan Błaszczyk 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 

 

Gospodarowanie populacją dzików (Sus scrofa) na terenach pogranicza 

 

 Gospodarowanie populacją dzików, tak w strefie pogranicza, jak i na terenie całego 

kraju jest sprawą niezwykle istotną wobec ciągle i dynamicznie rosnącej liczebności populacji 

tego gatunku. Liczebność ta w ciągu ostatnich 15 lat wzrosła ponad dwukrotnie. Tak 

gwałtowny wzrost liczebności dzików jest źródłem wielu problemów, natury społecznej, 

gospodarczej, a ostatnio okazało się, że również w zakresie zdrowia zwierząt dzikich. 

Gospodarowanie to powinno być koordynowane w kraju, poprzez wieloletnie łowieckie plany 

hodowlane i roczne plany łowieckie. Na terenach pogranicza konieczna byłaby koordynacja 

działań pomiędzy państwami graniczącymi, której niestety brakuje. Koordynacja 

międzypaństwowa jest szczególnie istotna i potrzebna np. w procesie zwalczania zagrożenia, 

jakim jest Afrykański Pomór Świń (ASF). Mogłaby ona znacznie skrócić okres, w którym 

owo zagrożenie zostanie zlikwidowane.  

 W procesie zarządzania populacją dzików kluczową role odgrywa planowanie 

łowieckie i odstrzał zrealizowany w każdym sezonie łowieckim. Zagrożenie wirusem ASF 

wymusiło zastosowanie również innych instrumentów, takich jak odstrzał zastępczy,  

o którym decydują nadleśniczowie oraz odstrzał sanitarny, wprowadzany na terenach 

szczególnie zagrożonych przez służby weterynaryjne.  

 Celem wszystkich zabiegów i działań podejmowanych w procesie zarządzania 

populacją tego gatunku jest doprowadzenie do takiego zagęszczenia na jednostkę powierzchni 

(szt/km
2
), które zminimalizuje negatywne odziaływanie zwierząt w sferze gospodarczej, nie 

będzie powodować konfliktów społecznych i nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia 

zwierząt dzikich.  
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Adam Kornat 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie 

 

 

Gospodarka łowiecka na terenie RDLP w Lublinie -  

wyzwania i zagrożenia  

 

Gospodarka łowiecka na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

w Lublinie prowadzona jest w 370 obwodach łowieckich na powierzchni 2408 tys. ha  

w tym 633 tys. ha gruntów leśnych. Z tej liczby obwodów 65 – to leśne obwody łowieckie  

(58 – wydzierżawiane Kołom Łowieckim przez RDLP w Lublinie). Łącznie Koła Łowieckie 

dzierżawią 360 obwodów o powierzchni użytkowej 2267 tys. ha w tym 562 tys. ha gruntów 

leśnych. 

W granicach RDLP funkcjonuje 9 ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych 

(o powierzchni 130 tys. ha w tym 69 tys. ha gruntów leśnych) i 1 PZŁ (o powierzchni 9700 

ha. w tym 1649 ha gruntów leśnych). 

We wschodniej części RDLP w Lublinie tj. rejonie pogranicza znajdują się 4 Rejony 

Hodowlane: Podlasia, Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego, Chełmski, Roztocza i Puszczy 

Solskiej. 

Teren 8 przygranicznych Nadleśnictw: Biała Podlaska, Chotyłów, Włodawa, Sobibór, 

Chełm, Strzelce, Mircze i Tomaszów podzielony jest na 108 obwodów łowieckich. 

Stan liczebny zwierząt łownych w zasięgu działania RDLP w Lublinie  

wg inwentaryzacji na dzień 10.03.2016 r. obejmuje 4300 szt. łosi, 10200 jeleni, 670 danieli, 

57000 saren i 14400 dzików. 

Zróżnicowany skład gatunkowy drzewostanów, bogate siedliska a w związku z tym 

również odpowiednia baza pokarmowa, rozdrobnienie kompleksów leśnych, długość granicy 

polno - leśnej oraz odpowiednie warunki osłonowe stwarzają sprzyjające warunki bytowania  

i rozwoju populacji łosia, jelenia i sarny. 

Nadleśnictwa z terenu pogranicza wyróżniają się dużą bioróżnorodnością, ilością 

kompleksów leśnych (Biała Podlaska, Chotyłów, Sobibór, Włodawa) a tym samym 

wydłużoną granicą polno – leśną, bogatymi siedliskami leśnymi ze znacznym udziałem 

terenów bagiennych i wilgotnych. 
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Tereny pogranicza są miejscem migracji lokalnych zwierząt (łosia, jelenia i dzika). 

Migracje te dotyczą również państw graniczących z Polską takich jak Białoruś i Ukraina.  

Gospodarka łowiecka dawniej a dziś wyróżnia się dynamicznym rozwojem populacji 

zwierzyny grubej (łoś, jeleń, daniel, sarna i dzik) oraz znacznym spadkiem liczebności 

zwierzyny drobnej zajęcy i kuropatw. 

Obecne stany zajęcy i kuropatw stanowią zaledwie 10% liczebności tych gatunków 

inwentaryzowanych na początku lat 70-tych. (np. w roku 1970 – ok. 500 tys. szt. zajęcy, 

obecnie ok. 50 tys. szt.). 

Dynamiczny rozwój populacji jelenia na Lubelszczyźnie rozpoczął się w drugiej 

połowie lat 60-tych w wyniku  introdukcji tego gatunku prowadzonej w latach 1958 - 1964. 

Sprowadzono wówczas na te tereny z rejonów zachodnich, południowych i północnych Polski 

271 jeleni. 

Ważną rolę od momentu intensywnego rozwoju gospodarki łowieckiej spełniają 

ośrodki hodowli zwierzyny utworzone w roku 1965 z obwodów wyłączonych  

z wydzierżawienia. 

Cele funkcjonowania tych ośrodków zostały określone w art. 28 ust 2. Ustawy  

„Prawo łowieckie” z 13.10.1995 r. – z późniejszymi zmianami. 

 

Reasumując:  

1. Gospodarka łowiecka na terenie RDLP w Lublinie prowadzona jest przez  

Koła Łowieckie w 97%. obwodów oraz przez Nadleśnictwa w OHZ-LP (9) i PZŁ (1). 

2. Rozwój populacji jeleniowatych i dzików na terenie RDLP jest dynamiczny, dalece 

przekraczający stany docelowe, z wyjątkiem sarny. 

3. Liczebność jeleniowatych i dzików zagraża zachowaniu zrównoważonej gospodarki 

leśnej i rolnej. Rozmiar szkód od zwierzyny w lesie i na polach oraz wzrastające 

koszty zabezpieczenia potęguje występowanie łosia objętego od roku 2001 

moratorium oraz bobra (47% całości szkód w lasach). 

4. W rejonie pogranicza (8 nadleśnictw) znajduje się 30% wszystkich obwodów 

łowieckich. Z 58 leśnych obwodów łowieckich w regionie, 20 na przypada na tereny 

pogranicza. 

5. Dynamiczny rozwój populacji jeleniowatych na Lubelszczyźnie w tym na terenach 

pogranicza rozpoczyna się po okresie introdukcji jeleni i danieli przeprowadzonej  

w latach  1958 – 1964  staraniem leśników i myśliwych. Wówczas  



 

ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH  

NA TERENACH POGRANICZA 
 

Strona | 9  
 

w 11 nadleśnictwach na terenie Lubelszczyzny wsiedlono 271 jeleni i 190 danieli 

sprowadzonych z terenów północnych, zachodnich i południowych Polski. Z tej ilości 

na obszarach pogranicza lub w ich pobliżu na tereny leśne Nadleśnictw Biała Podlaska 

wpuszczono - 24 szt. jeleni , Międzyrzec – 6 szt. i Parczew – 28 szt.  

6. W nadleśnictwach z terenów pogranicza obecnie występuje 33% ogólnego stanu łosia, 

33% jelenia, 13% daniela, 36% sarny i 40% dzika. Dane te świadczą o dobrych 

warunkach środowiskowych odpowiadających rozwojowi populacji zwierząt łownych. 

7. W Rejonach Hodowlanych „Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie” i  „Chełmski” 

występuje 50% populacji łosia z terenu pogranicza. 

 

Wyzwaniem dla zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na terenie RDLP  

w Lublinie jest gospodarowanie populacjami zwierząt łownych w sposób zapewniający 

osiągnięcie stanów docelowych zwierząt określonych w wieloletnich łowieckich planach 

hodowlanych dla poszczególnych Rejonów Hodowlanych a tym samym ograniczenie 

dotkliwych gospodarczo szkód w lesie i na polach. 

Jednocześnie dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich powinni realizować podjęte 

działania na rzecz ożywienia terenów polnych gatunkami zwierzyny drobnej  

(zając, kuropatwa, bażant). 

Problem nadmiernych stanów łosia objętego od 2001 r. moratorium oraz 

występowania bobra wymaga stałego monitorowania szkód, które na terenach leśnych, 

powodują ok. 50% szkód wyrządzanych przez jeleniowate i bobry oraz doprowadzenia do 

możliwości kontrolowanego użytkowania łowieckiego tych gatunków.  

Zagrożeniem dla gospodarki łowieckiej na terenie RDLP w Lublinie jest 

utrzymujący się wysoki poziom szkód w lesie (wyrządzanych m.in. przez łosie) i na polach, 

groźba rozszerzenia się strefy afrykańskiego pomoru świń oraz zbyt dotkliwe skutki 

występowania dużych drapieżników (wilk, ryś) a także zdziczałych psów i kotów. 
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Ю.И. Шумский, А.А. Моложавский, В.С. Юргель 

(РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов) 

 

 
Современное состояние охотничьего хозяйства  

в Республике Беларусь 

 

 
Ведение охотничьего хозяйства в Республике Беларусь –  перспективно 

развивающееся направление деятельности, имеющее природоохранную, социально-

культурную и экономическую составляющие. Площадь охотничьих угодий Республики 

Беларусь составляет 16,6 млн. Га, в том числе лесных – 7,4 млн. Га, полевых – 8,2 млн. 

Га, водно-болотных – 1 млн. Га. Ведение охотничьего хозяйства осуществляют около 

250 юридических лиц. 

Самым крупным арендатором охотничьих угодий в Республике Беларусь 

является Белорусское общество охотников и рыболовов, в аренде у которого находится 

10 млн. Га охотничьих угодий или 60% от их общей площади. 

Наиболее значимыми для охотничьего хозяйства видами являются лось, олень 

благородный, косуля. 

Ведение охотничьего хозяйства регламентируют Правила ведения охотничьего 

хозяйства и охоты.  

В целях обеспечения устойчивого развития охотничьего хозяйства в Республике 

Беларусь Правительством страны принята Концепция развития охотничьего хозяйства 

в Республике Беларусь, а также утверждена Государственная программа развития 

охотничьего хозяйства на 2016 – 2020 годы.  

Указанные нормативные правовые акты призваны решить следующие основные 

проблемы охотничьего хозяйства: 

Сложное правовое регулирование и отсутствие объективной системы оценки 

эффективности охотохозяйственной деятельности; 

Невысокая (ниже оптимального уровня) плотность лося, оленя благородного, 

косули европейской, глухаря, тетерева и ряда иных видов; 
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Отсутствие высокоэффективной системы охраны охотничьих животных, 

связанное в первую очередь с недостатком прямой заинтересованности охотников  

в поддержании численности охотничьих животных на оптимальном уровне; 

Значительное снижение численности кабана, проведенное в целях 

предотвращения эпизоотии и других чрезвычайных ситуаций и ликвидации  

их последствий. 
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Roman Dziedzic
1
, Sławomir Struski

2
, Tomasz Mizura

2
, Sławomir Beeger

1
, 

Mariusz Wójcik
1 

1
 Uniwersytet

 
Przyrodniczy w Lublinie 

2  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

 

 

Restytucja zajęcy i kuropatw na Lubelszczyźnie w ramach realizacji 

programu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 

 

 

Drastyczny spadek liczebności kuropatw i zajęcy w Polsce sprawił, że Urząd 

Marszałkowski w Lublinie w oparciu o „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej  

w województwie lubelskim  w latach 2009-2020” rozpoczął jego realizację w 2009 roku.  

Ideą programu jest wspomaganie dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na 

terenie województwa którzy będą realizować założenia programu. Do tych zadań należy 

realizacja zasad gospodarowania zającami kuropatwami, budowa woliery adaptacyjnej  

w obwodzie w którym będą wsiedlane zwierzęta oraz wykonywanie szacowań liczebności 

według zalecanych metod.  

Urząd Marszałkowski pokrywa koszty zakupu zwierząt, koszty materiałów zużytych 

do budowy woliery adaptacyjnej oraz koszty paszy i opieki weterynaryjnej podczas 

przetrzymywania zwierząt w wolierze. Ze względu na możliwości finansowe rocznie program 

jest realizowany w kilku, kilkunastu obwodach łowieckich w województwie.   

W pierwszym roku (2010/2011) realizacji program odbudowy liczebności zajęcy był 

realizowany w 4 obwodach, a odbudowy kuropatw w 7 obwodach łowieckich. W dalszych 

latach zaniechano działań z zakupem kuropatw. Przyczyną tej sytuacji była choroba wykryta 

u kuropatw podczas przechowywania w wolierach adaptacyjnych spowodowana przez 

bakterię Chlamydophila psittaci i obawa przed wprowadzeniem jej do naturalnego siedliska 

oraz zakażaniem występujących tam innych ptaków.  

W części obwodów w których wsiedlono kuropatwy nie zakażone w 2011 roku 

nastąpił wzrost zagęszczeń z 5,5 do 7,3/100 ha. Program restytucji zajęcy realizowany  

był w 8 obwodach łowieckich i w analizowanym okresie trzej dzierżawcy wycofali  
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się z udziału w programie, czterej dołączyli, a tylko OHZ LP Lubartów jest trwałym 

uczestnikiem.  

W obwodach łowieckich które przystępowały do programu odbudowy zajęcy w latach 

2009 – 2011 średnie zagęszczenia zajęcy wynosiły 3,2. W 2014 roku w obwodach gdzie był 

realizowany program średnie zagęszczenia wynosiły 9,2/100 ha, a w grudniu 2015 roku – 

14,0/100 ha. W okresie realizacji programu wystąpiło tez znaczne obniżenie upadków 

przechowywanych zajęcy w zagrodzie adaptacyjnej; w pierwszym roku ubytki wynosiły  

43 %, a w2015 roku 9 %. Pozytywne oddziaływanie programu przejawia się też wzrostem 

wiedzy nie tylko uczestników programu ale i myśliwych z innych kół.  

Oceniając aktualną sytuację należy podkreślić bardzo dobry dotychczasowy efekt,  

konieczność kontynuacji i przywrócenie wsiedleń kuropatw, ponieważ liczebność tego 

gatunku niestety ciągłe zmniejsza się.  
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1
 Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt,  SGGW w Warszawie  

2 
Stacja Badawcza Fauny Karpat MiiZ PAN, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

 

Zachowanie zmienności genetycznej populacji na przykładzie populacji 

żubra Bison bonasus w Bieszczadach 

 

Bardzo ważnym aspektem prowadzenia małej zamkniętej populacji jest ochrona 

zmienności genetycznej. Żubr jest gatunkiem o wąskiej puli genów, gdyż wywodzi  

się zaledwie od 12 założycieli.  

Dla około 40% populacji żubra utrzymywanej w niewoli prowadzony jest program 

hodowli opierający się o wyniki analiz rodowodowych. Strukturę genetyczną populacji 

wolnożyjących ocenić można przy użyciu markerów molekularnych. Wzbogacanie 

genetyczne populacji wolnych przeprowadza się poprzez przywóz zwierząt  

z innych stad.  

Interesującym przykładem populacji, w której realizowany jest program wzbogacania 

genetycznego są stada w Bieszczadach, utworzone w latach 60. i 70. z żubrów  

z krajowych ośrodków. Ocena struktury tych grup założycielskich wykazała brak lub 

niewielki udział niektórych z założycieli gatunku. W celu wzbogacenia puli genowej w latach 

2000-2014 przywieziono z zagranicznych hodowli ponad 30 wybranych osobników.  

Na podstawie analiz rodowodowych oszacowano potencjalną zmianę struktury genetycznej 

populacji w efekcie przywozu tej grupy zwierząt. Potencjalnie w rezultacie tej akcji, 

wzbogacenie puli genowej populacji w Bieszczadach jest możliwe, ale faktyczny rezultat 

zależy od sukcesu reprodukcyjnego przywiezionych żubrów. 
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Wioleta Kniżewska 

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt ,Wydział Nauk o Zwierzętach  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego 
 

 

Problematyka gospodarowania populacją dzika europejskiego 

(Sus scrofa scrofa) ze szczególnym uwzględnieniem występowania 

afrykańskiego pomoru świń wśród dzików 

 

 

Systematyczny wzrost liczebności dzików jest problemem ogólnoeuropejskim,  

który obserwowany jest w Polsce od ok. 2000 roku. Wielkość krajowej populacji wynosiła 

wówczas 107 tys. osobników, a obecnie liczy ona ok. 241 tys. Za dynamiczne zmiany 

liczebności gatunku odpowiadają różne grupy czynników, tj.: przyrodnicze  

czy społecznoetyczne. Do czynników przyrodniczych zaliczyć można m.in.: strukturę upraw 

rolnych, gwarantującą wysokoenergetyczną bazę pokarmową przez znaczną część roku; 

zmiany klimatyczne, mające swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu średniej rocznej 

temperatur oraz zmniejszeniu pokrywy śnieżnej i czasu jej zalegania; obecność chorób 

w populacji zmniejszająca tempo przyrostu gatunku. Wśród czynników społecznoetycznych 

należy uwzględnić wielkość planowania łowieckiego, dokarmianie dzików w okresie 

zimowym jak i letnim, wielkość powierzchni zredukowanej szkód w uprawach i płodach 

rolnych jako impuls dla myśliwych do ograniczenia liczebności populacji ze względów 

ekonomicznych oraz wszelkie regulacje prawne obligujące do utrzymywania populacji na 

określonym poziomie. Ponadto duży wpływ na zmiany liczebności dzików mają czynniki 

światopoglądowe czy kulturowe myśliwych. Działania polegające na oszczędzaniu loch oraz 

preferowaniu pozyskiwania jedynie męskich przelatków w sztuczny sposób zaburzają 

strukturę płci oraz wiekową w populacji. Ponadto przekonanie o potrzebie dokarmiania 

dzików w okresie zimowym przy dość łagodnych warunkach pogodowych lub prowadzenie 

dokarmiania gatunku przez cały rok przyczynia się do zwiększenia przeżywalności 

osobników najsłabszych.  

Wiek, masa ciała i termin przystąpienia do pierwszej rui są w przypadku samic 

kręgowców czynnikami kształtującymi  rozwój demograficzny populacji. Ma to bezpośredni 

wpływ na przetrwanie gatunku, rozmnażanie i rozwój oraz przeżycie potomstwa. 
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Wymienione czynniki wpływają na powiększanie populacji i różnice w jej kondycji, co 

prowadzi do okresowych wahań liczebności i struktury populacji zwierząt dziko żyjących 

(Servanty i wsp., 2009).  

Polskie łowiectwo jest wyposażone w szereg regulacji prawnych pozwalających na 

skuteczne zarządzanie populacją dzika. Jednak sprzyjające dla gatunku czynniki przyrodnicze 

poważnie utrudniają skuteczne zmniejszenie dużej liczebności dzika w Polsce. Zwiększenie 

powierzchni zredukowanej upraw uszkodzonych przez zwierzynę oraz występowanie 

afrykańskiego pomoru świń w populacji dzika w Polsce wymuszają zaostrzenie polityki 

gospodarowania gatunkiem. 

W stosunku do pierwszej z pobudek determinujących zintensyfikowanie działań 

ograniczających populację dzika należy zaznaczyć, iż jest on gatunkiem mającym największy 

udział w szkodach wyrządzanych przez zwierzynę. W okresie wegetacji staje się głównie 

roślinożercą ukierunkowanym na pobieranie roślin uprawnych. Na przestrzeni kilkudziesięciu 

lat nastąpiła modyfikacja preferencji żerowych dzika. Wynika ona ze zmian w strukturach 

agrocenoz. Wzrósł areał monokultur roślinnych przy jednoczesnym zwiększeniu udziału 

roślin wysokoenergetycznych, przede wszystkim kukurydzy. W latach 70. i 80. XX wieku 

podstawową rośliną żerową dzików na polach uprawnych był ziemniak (Mackin, 1970; 

Drozd, 1988; Fruziński i Wlazełko, 1991). Natomiast pod koniec  lat 90. zastąpiła go 

kukurydza (Węgorek, 2002). Powszechna obecność kukurydzy na polach, jako rośliny 

wysokoenergetycznej powoduje, że loszki-warchalki osiągają progową masę ciała, wynoszącą 

ok. 30 kg, niezbędną do przystąpienia do rozrodu, znacznie wcześniej niż działo się to 

kilkadziesiąt lat temu (Kozdrowski i Dubiel, 2004; Kniżewska i Rekiel, 2015). Ponadto, 

zjawisko wczesnego dojrzewania loszek-warchlaków oraz zwiększenia liczebności miotów 

jest elementem utrudniającym gospodarowanie gatunkiem. Wiąże się to z tym, iż kukurydza 

jest rośliną, na kolbach której rozwijają się grzyby pleśniowe produkujące mykotoksynę 

zearalenon, posiadającą działanie estrogenne oraz anaboliczne co powoduje zmiany  

w układzie rozrodczym zwierząt. Badania nad zagadnieniem wskazują, iż spożywanie przez 

dziki porażonych mykotoksyną zearalenon kolb, generuje wcześniejsze dojrzewanie płciowe 

samic, co zwiększa potencjał rozrodczy gatunku (Nicpoń i wsp., 2015). 

Drugim poważnym z omawianych problemów, który wymaga zmian w gospodarowaniu 

populacją dzika w Polsce, jest obecność w populacji wirusa afrykańskiego pomoru świń. Od 

momentu pojawienia się ASF w krajowej populacji dzika, podjęto szereg działań mających na 

celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się wirusa na dalsze terytorium Polski.  
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W dziedzinie łowiectwa, działania te w głównej mierze obejmowały ograniczenie liczebności 

dzika oraz przestrzeganie zasad bioasekuracji przez myśliwych. Od momentu wykrycia 

wirusa u dzika na terenie Polski w lutym 2014 roku do końca marca 2016 roku stwierdzono 

87 przypadków wystąpienia ASF u dzików. Po ponad dwóch latach obecności wirusa w kraju 

stwierdzono, że ASF jest wolno szerzącą się chorobą ze względu na to, iż jest rozsiewany  

w końcowej fazie choroby. Osobniki z wysoką gorączką nie przemieszczają się na znaczne 

odległości co jest czynnikiem decydującym o powolnym rozprzestrzenianiu się wirusa na 

terenie Polski (50 metrów dziennie).   

W związku z występowaniem ASF w populacji dzika w Polsce, Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie o zarządzeniu odstrzału sanitarnego dzika zaostrzające 

politykę gospodarowania gatunkiem w pasie do 50 km od wschodniej granicy kraju 

(WAMTA Wider Area for Medium Term Actions). Specjalna strefa WAMTA objęła 40 

powiatów na terenie 5 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, 

lubelskiego i podkarpackiego. Celem powyższego rozporządzenia jest doprowadzenie 

populacji dzika w strefie WAMTA do maksymalnego zagęszczenia dzików wynoszącego 0,5 

osobnika/km².  

 

Tabela 1. Zagęszczenie dzika europejskiego (Sus scrofa scrofa) na dzień 10 marca 2015 roku 

  na terenie województw objętych odstrzałem sanitarnym zgodnie z rozporządzeniem 

  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia 

odstrzału sanitarnego dzików (Źródło: Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu) 

 

Województwo 
Liczba 

obwodów 

Obwody z 

zagęszczeniem dzika 

poniżej 0,5 os./km² 
 

Liczba obwodów z 

zagęszczeniem dzika 

pomiędzy 0,5 a 1 

os./km² 

 

Obwody z 

zagęszczeniem dzika 

powyżej 1 os./km² 

Liczba % Liczba % Liczba % 

Lubelskie 323 96 29,72 159 49,23 68 21 

Podkarpackie 206 49 23,79 93 45,15 64 31,08 

Podlaskie 294 187 63,61 74 25,17 33 11,22 

Mazowieckie 586 252 43,00 222 37,88 112 19,11 

Warmińsko-Mazurskie 334 37 11,08 125 37,43 172 51,49 

Razem 1743 621 35,63 673 38,97 449 25,76 

 

Dane sprawozdawczości łowieckiej pozwalają określić aktualne zagęszczenie populacji 

dzika na km² w województwach, które zostały objęte odstrzałem sanitarnym zgodnie  

z rozporządzeniem MRiRW z dnia 19 lutego 2016 r. Należy zaznaczyć, że w wielu obwodach 

łowieckich leżących w województwach objętych powyższym rozporządzeniem, zagęszczenie 
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populacji dzika do 0,5 osobnika/km², zostało już osiągnięte, co obrazują dane 

sprawozdawczości łowieckiej na dzień 10 marca 2015 roku przedstawione w Tabeli 1. 

Największa ilość obwodów łowieckich (ponad 63%) posiadająca pożądaną gęstość populacji 

znajduje się w województwie podlaskim, gdzie obecny jest afrykański pomór świń  

w populacji dzika. Powyższy wynik wskazuje na skuteczne ograniczenie liczebności 

populacji. Jedynie nieco ponad 11% obwodów w tym regionie przekracza wartość 1 osobnika 

na km². Najmniejsza liczba obwodów, w których osiągnięto zagęszczenie populacji 

omawianego gatunku na poziomie do 0,5 osobnika/km², znajduje się w województwie 

warmińsko-mazurskim. Analizując zagęszczenie gatunku dzika na obszarze powiatów 

leżących w pięćdziesięciokilometrowym  pasie przy granicy z Rosją, Litwą, Białorusią  

i Ukrainą w sezonie 2014/2015 odnotowano spadek zagęszczenia populacji dzika  

w porównaniu do sezonu 2013/2014 na terenie województw: lubelskiego (ok. 5%), 

podlaskiego (ok. 26%). Na terenie powiatów włączonych w strefę WAMTA leżących  

w województwach mazowieckim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim zagęszczenie to 

wzrosło odpowiednio o  ok. 11%, 6% i 13% (Wykres 1). 

 

Wykres 1.  Zmiany zagęszczenia dzika europejskiego na terenie obszarów województw 

 wchodzących w skład strefy WAMTA. 
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Realizacja wspomnianego rozporządzenia wymaga podpisania umów między kołami 

łowieckimi, a Powiatowymi Lekarzami Weterynarii. Na terenie powiatów leżących  

w województwach lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-

mazurskim obwody łowieckie dzierżawi odpowiednio 129, 42, 68, 122 i 12 Kół Łowieckich. 

Jednak umowy będą podpisane tylko z tymi zarządcami obwodów łowieckich, gdzie 

zagęszczenie populacji będzie przekraczało maksymalną wielkość 0,5 osobnika/km².  Ponadto 

w strefie przygranicznej ujętej w omawianym powyżej rozporządzeniu MRiRW oraz  

w strefach objętych ograniczeniami określonymi w Decyzji 2014/709/UE zalecane jest 

podjęcie szeregu działań mających na celu dodatkowe zmniejszenie ryzyka rozprzestrzenienia 

wirusa na dalsze regiony kraju. W tych działaniach zwraca się uwagę na ograniczenie 

dokarmiania dzików, z wyjątkiem wykładania karmy w celu zwabienia zwierzyny na nęcisko. 

Ilość wykładanej karmy służącej do nęcenia powinna być ograniczona do 10 kg/km²/miesiąc. 

Zgodnie z zaleceniami, odstrzał dzika powinien być ukierunkowany na grupę, którą stanowią 

samice o masie ciała wynoszącej co najmniej 30 kg. Taki profil pozyskania dzika będzie 

dodatkowo premiowany finansowo. Istnieje zróżnicowanie wielkości kwot, które będą 

wypłacane za pozyskanego dzika. W strefie WAMTA suma ta określona została na poziomie 

200 zł brutto, w strefie żółtej 236 zł, natomiast w strefie czerwonej oraz niebieskiej 316 zł. 

Każde pozyskanie lochy w drodze odstrzału sanitarnego będzie premiowane dopłatą do 

każdej z powyższych kwot w wysokości 84 zł. Należy nadmienić, że zgodnie  

z rozporządzeniem MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań 

weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, pozyskane dziki  

w drodze odstrzału sanitarnego nie mogą zostać przekazane do punktu skupu dziczyzny,  

a jedynie zagospodarowane przez myśliwego lub poddane utylizacji. 

 

Podsumowanie 

Wielkość populacji dzika europejskiego w Polsce jest warunkowana różnymi grupami 

czynników. Do najbardziej wpływowych zaliczane są czynniki przyrodnicze wpływające 

bezpośrednio na kondycję populacji oraz wielkość przyrostu naturalnego. Obecnie poprzez 

dostęp do wysokoenergetycznej paszy, częstokroć o działaniu estrogennym, następuje 

zwiększenie potencjału rozrodczego populacji, utrudniając skuteczne ograniczenie liczebności 

gatunku. Ponadto obecność afrykańskiego pomoru świń wymusza zaostrzenie zasad 

gospodarowania gatunkiem, w konsekwencji nakładając na Koła Łowieckie konieczność 

stanowczego działania w postaci zwiększenia odstrzału gatunku.  
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Aktualnie, w wyniku obecności afrykańskiego pomoru  świń w populacji dzika, 

gospodarowanie gatunkiem, szczególnie na obszarze powiatów leżących  

w pięćdziesięciokilometrowym  pasie przy granicy z Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą uległo 

zmodyfikowaniu. W oparciu o rozporządzenia MRiRW z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie 

zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików dąży się do osiągnięcia gęstości populacji  

na poziomie nie większym niż 0,5 osobnika/km².  
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Justyna Chmielewska 

Zarząd Główny  

Polskiego Związku Łowieckiego 

 

 

Liczebność i zarządzanie populacją łosia Alces alces  

w północno-wschodniej i wschodniej części Polski 

 

Polska znajduje się w zasięgu południowo-zachodniej granicy zwartego występowania 

łosia (Alces alces) w Europie, co znalazło swe odzwierciedlenie w rozmieszczeniu tego 

gatunku na terenie naszego kraju. Zmienne trendy w kształtowaniu się liczebności łosia  

w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pokazały, że gatunek najlepiej czuje się we 

wschodniej, a w szczególności północno-wschodniej części kraju. Po II wojnie światowej to 

właśnie nad Biebrzą przetrwało zaledwie kilkanaście osobników tego gatunku. W kolejnych 

latach dzięki rozwojowi tej populacji, pomyślnej introdukcji w Kampinoskim Parku 

Narodowym, imigracji zwierząt zza wschodniej granicy oraz objęciu ochroną gatunkową łoś 

systematycznie zwiększał swoją liczebność i areał występowania do tego stopnia, że stał się 

gatunkiem pospolitym. Niestety wskutek nadmiernej eksploatacji  łowieckiej w latach 80-tych 

i 90-tych XX wieku nastąpił poważny w skutkach spadek liczebności łosia w Polsce. Z uwagi 

na realne zagrożenie egzystencji gatunku, na wniosek myśliwych w 2001 roku Minister 

Środowiska wprowadził obowiązujące w całym kraju moratorium na odstrzał łosi. Celem 

wprowadzonej regulacji prawnej była restytucja liczebności gatunku, którą udało się osiągnąć 

już w pierwszych latach obowiązywania moratorium.  

Wielkość populacji łosia na terenie obwodów dzierżawionych wiosną 2015 roku 

oceniono na 16 694 os., z czego aż 68% stanowiły osobniki z północno-wschodniej  

i wschodniej części Polski (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie).  

Utrzymujące się wysokie stany liczebności tego gatunku odciskają coraz wyraźniejszy 

ślad na gospodarce leśnej, rolnej oraz sadowniczej. Szkody od łosi występujące na terenach 

RDLP uznawane są za nie do przyjęcia z gospodarczego punktu widzenia już od wielu lat, 

czego wydźwięk stanowią wielokrotnie kierowane do Ministra Środowiska wnioski o odstrzał 

redukcyjny, jak dotąd bez powodzenia. Odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosia na 

terenie obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów 
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łowieckich, jakie zarządy województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego 

wypłaciły w 2015 roku to kwota prawie 3 mln zł.  

Kolejną negatywną stroną powszechnego występowania łosia jest ilość kolizji  

i wypadków na drogach z jego udziałem. Z danych zgromadzonych z zarządów okręgowych 

PZŁ wynika, że w okresie 2011-2015 prawie 50% wszystkich udokumentowanych kolizji  

i wypadków z udziałem łosia miało miejsce na terenie okręgów: bialskiego, białostockiego, 

chełmskiego, lubelskiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, suwalskiego i zamojskiego.  

Po piętnastu latach obowiązywania moratorium, stabilność populacji i wysokie 

zagęszczenia sięgające 9-12 os./1 000 ha powierzchni leśnej w północno-wschodniej  

i wschodniej Polsce oraz nasilające się negatywne skutki wysokiej liczebności łosia sugerują, 

że możliwym byłoby ponowne wprowadzenie racjonalnego pozyskania tego gatunku. 
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  Zał. nr 1 

 

Szkody wyrządzone przez łosia Alces alces na terenie obwodów łowieckich polnych i obszarów 

niewchodzących w skład obwodów łowieckich w okresie 2011 - 2015 r. 

            

Lp. 
WOJEWÓD

ZTWO 

2011 2012 2013 2014 2015 

powi

erzch

nia 

zred

uko

wana 

(ha) 

odszkodo

wania (zł) 

powierzc

hnia 

zreduko

wana 

(ha) 

odszkodo

wania (zł) 

powierzc

hnia 

zreduko

wana 

(ha) 

odszkodo

wania (zł) 

powierzc

hnia 

zreduko

wana 

(ha) 

odszkodo

wania 

(zł) 

powierzc

hnia 

zreduko

wana 

(ha) 

odszkodo

wania (zł) 

1 Dolnośląskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Kujawsko- 

-Pomorskie 
0 0 0,25 375,80 0,47 1 622,00 - - - - 

3 Lubelskie b/d 29 647,80 b/d 58 771,52 b/d 175 826,90 b/d 60 031,30 b/d 255 344,81 

4 Lubuskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Łódzkie 0 0 0 0 (sady) 1 720,28 (sady) 5 896,50 (sady) 55 807,66 

6 Małopolskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Mazowieckie 
(sady

) 
187 175,80 

0,59 (+ 

sady) 
461 506,97 

9,14 (+ 

sady) 

1 417 

222,00 

5,73 (+ 

sady) 

138 

464,00 

41,13 (+ 

sady) 

1 543 

538,00 

8 Opolskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Podkarpackie 0 0 8,12 34 828,00 2,1 7 550,25 0 0 0 0 

10 Podlaskie 8,891 212 049,35 21,84 398 488,93 15,1686 411 890,99 99,50775 
626 

714,00 
84,67447 

2 340 

228,00 

11 Pomorskie 0 0 0 0 0,44 1 830,10 0 0 0 0 

12 Śląskie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Świętokrzysk

ie 
0 0 0,18 1 944,00 0 0 0,3 11 815,16 0,66 9 099,47 

14 
Warmińsko- 

-Mazurskie 
3,6 5 811,52 17,81 71 365,50 60,95 134 222,96 116,15 

166 

301,79 
142,12 354 606,27 

15 
Wielkopolski

e 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 
Zachodniopo

morskie 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUMA: 
12,4

9 

434 

684,47 
48,79 

1 027 

280,72 
88,27 

2 151 

885,48 
221,69 

1 009 

222,75 
268,58 

4 558 

624,21 

            

 
Dane zebrane z Urzędów Marszałkowskich 

 
b/d - brak danych 

sady - uszkodzone drzewa i krzewy, brak podanej powierzchni zredukowanej 
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Łowieckie gospodarowanie populacjami zwierzyny grubej w obszarze 

Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie 

 

Na podstawie rocznych planów łowieckich oceniano dynamikę liczebności, strukturę 

płci, przyrost zrealizowany dla łosi, jeleni, saren i dzików, a  wielkość i strukturę odstrzału 

dla jeleni, saren i dzików w 56 obwodach łowieckich nadzorowanych przez ZO PZŁ  

w Chełmie w latach gospodarczych 2010/11 – 2015/16.  

Analizy dla poszczególnych gatunków i wskaźników wykonano dla 40 obwodów 

znajdujących się w krainie Polesie i dla 16 obwodów położonych w krainie Wyżyna 

Lubelska. Powierzchnia krainy Polesie wynosi ok. 267 tys. ha, a lesistość ok. 29 %. 

Powierzchnia krainy Wyżyna Lubelska to ok. 107 tys. ha, a lesistość ok. 14 %.   

W 2015 roku liczba łosi w obszarze ZO PZŁ w Chełmie wynosiła 842, jeleni – 1942, 

saren 9698 i dzików 3609. W okresie 6 lat najwyższy wzrost liczebności wystąpił u jeleni –  

o ok. 68 %, u łosi o ok. 59 %, u dzików o ok. 14, a u saren  była stabilizacja, ponieważ wzrost 

wyniósł 1,6 %. Zagęszczenia łosi w 2015 roku wynosiły 9,1 na 1000 ha powierzchni leśnej, 

jeleni – 21,0 też na 1000 ha powierzchni leśnej, saren – 2,6 na 100 ha powierzchni ogólnej  

i dzików – 9,6 na 1000 ha powierzchni ogólnej. Z racji większej powierzchni leśnej w krainie 

Polesie, liczebności poszczególnych gatunków jak i zagęszczenia (z wyjątkiem saren)  

są wyższe na Polesiu.  

Przeliczając liczebności jeleniowatych na jednostki jelenie stwierdzono, że udział łosi 

w całym obszarze ZO wynosi 42 %, a jeleni i saren jest zbliżony – po 29 %. Na Wyżynie 

Lubelskiej udział saren w ogólnej liczbie jednostek jelenich wynosił 67,4 %, a jeleni 7,6 %. 

Średnie zagęszczenie jeleniowatych wynosiło 72,5 j.j./1000 ha powierzchni leśnej.  

W roku gospodarczym 2014/2015 odstrzelono 606 jeleni iw porównaniu z rokiem 

2009/10 był to wzrost o 118 %. Saren pozyskano 2423, a w okresie 6 lat był  wzrost o 37,5 %. 

Odstrzał dzików w ostatnim sezonie wyniósł 4180 i w porównaniu do początkowego roku 

(2009/10) był to wzrost o 51,6 %. Zsumowanie pozyskanych samców, samic i młodzieży  

w okresie 6 lat gospodarczych wskazuje, ze u jeleni dominowały łanie – 45,1 %, udział 
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byków wynosił 29,7 %, a cieląt 25,2 %. Natomiast u saren  dominowały kozły – 50,2 %, 

udział kóz wynosił 36,0 %, a koźląt – 13,8 %.  

  



 

ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH  

NA TERENACH POGRANICZA 
 

Strona | 26  
 

Rafał Kornas
1
, Mirosław Sawicki

2
, Roman Dziedzic

3 

1
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

2 
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Chełmie  

3
 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

 

 

Sytuacja wybranych gatunków zwierzyny drobnej w obszarze 

Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie 

 

Spośród 23 gatunków zwierzyny drobnej w Polsce w opracowaniu uwzględniono: lisy, 

jenoty, piżmaki, zające, kuropatwy, kaczki i bażanty. Wybór tych gatunków został 

podyktowany dawnym i obecnym znaczeniem w gospodarce łowieckiej.  

Oceny gospodarowania wykonano dla ostatnich 6 lat gospodarczych w dwu krainach 

występujących w obszarze Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie: Wyżyny Lubelskiej  

i Polesia.  

Dynamika liczebności na terenie całego okręgu w okresie 6 lat wskazuje na wzrost 

liczebności zajęcy i jenotów, stabilizację liczebności bażantów, piżmaków oraz spadek 

liczebności lisów i kuropatw. Wielkości tych trendów najwyższe są dla zajęcy i kuropatw, 

ponieważ w okresie 6 lat wzrost liczebności zajęcy wyniósł ok. 64 %, a obniżenie liczby 

kuropatw ok. 42 %. Na terenie Wyżyny Lubelskiej w porównaniu z Polesiem był wyższy 

wzrost zajęcy i mniejszy ubytek kuropatw. W marcu 2015 roku zagęszczenia lisów, jenotów i 

piżmaków na 1000 ha powierzchni ogólnej wynosiły odpowiednio: 7,1, 2,1 i 3,0. 

Zagęszczenia zajęcy i kuropatw na 100 ha użytków rolnych wynosiły 4,4 i 0,9, a zagęszczenia 

bażantów na 100 ha powierzchni użytkowej – 2,2.  

W obwodach łowieckich na Wyżynie Lubelskiej w zestawieniu z Polesiem 

zagęszczenia zajęcy, kuropatw, bażantów i piżmaków były wyższe. Natomiast na Polesiu 

zagęszczenie jenotów  było ponad dwukrotnie wyższe niż na Wyżynie Lub. Myśliwi 

dokonują zasileń bażantów i zajęcy osobnikami pochodzącymi z hodowli zamkniętych.  

W odniesieniu do bażantów liczba wsiedlanych ptaków waha się od 1,8 tys. do 2,9 tys., 

a w stosunku do osobników żyjących w naturalnym siedlisku odsetek wsiedlanych wynosi  

ok. 30 % i wskaźnik ten jest wyższy dla obszaru Polesia (ok. 39 %). Wsiedlenia zajęcy  

są wielokrotnie mniejsze, w ostatnich 2 latach ich liczba przekroczyła 300 osobników, lecz  

w stosunku do zwierząt żyjących  średni odsetek z 6 lat wynosił  1,6 %. Poziom łowieckiej 
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eksploatacji jest zróżnicowany. W stosunku do liczebności najwyższy jest dla lisów –  

ok. 60 %, dla bażantów wynosi ok. 10 % i  jenotów – ok.  8 %. Zainteresowanie piżmakiem 

zmniejszyło się radykalnie, ponieważ w ostatnich dwu latach odstrzelono 2 osobniki,  

a w pierwszych dwu latach było to 64 i 62 piżmaki. Średni odstrzał zajęcy w stosunku do 

liczebności wynosił  0,7 %, natomiast kuropatwy nie były w ogóle obiektem polowań. 

Myśliwi polowali na kaczki i corocznie odstrzeliwano powyżej 1000 osobników. Liczba 

upolowanych kaczek przewyższała liczbę upolowanych bażantów.  

Ocena gospodarowania wskazuje na konieczność dalszej aktywnej ochrony 

szczególnie kuropatw i zajęcy, a także zwrócenie większej uwagi na kaczki oraz jenoty i lisy. 
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Analiza źródeł pochodzenia metali ciężkich 

i pierwiastków niezbędnych skumulowanych w wątrobach krzyżówek 

Anas platyrhynchos z obszaru regionu lubelskiego 

 

Krzyżówka Anas platyrhynchos jest najliczniejszą kaczką w Europie. Jest ona także 

ważnym składnikiem diety miejscowej ludności. A jej organa wewnętrzne mogą służyć 

indykacji stanu zanieczyszczeń w środowiska wodnego. Wykazano następującą sekwencje 

stężeń badanych pierwiastków w wątrobach krzyżówki: Fe >Mg> Zn> Cu> Mn> Se > Cd> 

Pb> Cr> Hg> W> Ni. W przypadku jedynie 9% badanych okazów stężenia Pb zostały 

sklasyfikowane jako odzwierciedlające subkliniczne lub kliniczne objawy zatrucia tym 

pierwiastkiem. Śruciny były głównym źródłem zanieczyszczeń Pb, zaś Cd i Hg pochodziły  

z procesów spalania węgla. Ważne pierwiastki niezbędne: Mg, Mn, Zn, Cu pochodził  

z  zjadanej  roślinności. W przypadku kadmu poziom> 0,50 mg / kg stwierdzono u 65% 

okazów, a 44,5% badanych próbek charakteryzowało poziomy ołowiu > 0,50 mg / kg. 

Poziom rtęci> 0,05 mg / kg stwierdzono w 57,5% badanych wątrób.  
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Notatki 
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