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WILK (CANIS LUPUS L.) W PUSZCZY BYDGOSKIEJ
I JEGO WP YW NA POPULACJE DZIKO YJ CYCH

ZWIERZ T KOPYTNYCH
____________

WOLF (CANIS LUPUS L.) IN BYDGOSZCZ FOREST AND
ITS IMPACT ON POPULATIONS OF WILD UNGULATES

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki obserwacji procesu powrotu wilka na tere-
ny Puszczy Bydgoskiej prowadzonych w latach 1999-2009. Przeprowadzone ana-
lizy dotycz  m.in. liczebno ci i miertelno ci populacji wilka; zmian w liczebno ci
gatunków stanowi cych podstawow  baz  erow  tego drapie nika tj. jelenia, sar-
ny i dzika powi zanych ze zrealizowanymi planami odstrza ów tych gatunków
wykonanych przez ko a owieckie. Uzupe nieniem bada  by a pilota owa ankieta
dotycz ca stanowiska le ników i my liwych w kwestii zjawiska ponownego zasie-
dlania lasów Puszczy Bydgoskiej przez wilki. W wyniku analiz ustalono, i  wilki
powróci y do Puszczy Bydgoskiej jesieni  2004 roku i z powodzeniem zaadapto-
wa y si  do panuj cych tu warunków. W chwili obecnej w Puszczy bytuje co naj-
mniej 1 wataha licz ca 7-9 osobników, która w okresie letnim dzieli si  na kilka
mniejszych. Drapie niki dotar y do Puszczy najprawdopodobniej z Puszczy Bia-
owieskiej wykorzystuj c tzw. korytarz pó nocno-centralny. Wyniki wieloletnich

obserwacji wskazuj , i  pojawienie si  wilka nie wp yn o na liczebno  bytuj -
cych tutaj du ych ro lino erców. W ostatnich latach obserwuje si  nawet przyro-
sty populacji jelenia, sarny i dzika, co t umaczy si  m.in. wprowadzeniem dok ad-
niejszej metody prowadzenia inwentaryzacji zwierz t oraz oszcz dn  gospodark
prowadzon  przez ko a owieckie. Przyczyn  udokumentowanych mierci wilków
by y w 100% kolizje drogowe (4 przypadki) i to z tej strony nale y spodziewa  si
najwi kszego zagro enia dla stabilno ci tworz cej si  populacji wilka. Niepokoi
znaczny odsetek (69%) ankietowanych my liwych i le ników, którzy obecno
wilka uznali za niepo dany element ekosystemów przyznaj c jednocze nie
(68%), i  maj  one pozytywny wp yw na zmniejszenie szkód od zwierzyny p owej
w lasach.

S owa kluczowe: wilk, Canis lupus, migracje zwierz t, Puszcza Bydgoska
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Summary

This paper presented the wolf return observation results in the Bydgoszcz
Forest carried out in the years 1999-2009. The analysis conducted relate to among
others the abundance of wolf population and its mortality; changes in the abun-
dance of species forming the underlying basis of food for this predator, i.e. deer,
roe deer and wild boar. These data were analyzed in conjunction with the annual
plans of the hunting association. Study was complemented by pilot survey on the
views of foresters and hunters in the phenomenon of re-population of Bydgoszcz
Forest by wolves. The results showed that wolves have returned to Bydgoszcz in
autumn 2004. and successfully adapted to the conditions prevailing there. At pres-
ent, the forest exists at least one sounder of 7-9 individuals, which in summer is
divided into several smaller ones. Predators probably reached the Bydgoszcz For-
est from Bialowieza Primeval Forest by the north-central corridor. Results of 10
years of observation suggest that the appearance of the wolf did not affect the
abundance of large herbivores inhabiting here. In recent years there has even
increased the number of red deer, roe deer and wild boar. This phenomenon is
explained by the introduction of more accurate method of conducting an inventory of
animals and cost-economy run by hunting association. The cause of death of wolves
was 100% road accidents (4 cases). They should be regarded as the greatest threat
to the stability of the new wolf populations. 69% of surveyed hunters and foresters
found wolf presence of an undesirable element of ecosystems. 68% admitted that
they have a positive impact on reducing damage to forests from fallow deer.

Key words: wolf, Canis lupus, migrations of animals, Bydgoska Forest

WPROWADZENIE

Populacja wilka Canis lupus L., jednego z najwi kszych dziko yj cych
drapie ników w Polsce, g ównie na skutek swoistego konfliktu interesów
z lud mi, zosta a na przestrzeni dziejów znacznie zredukowana. Powa nemu
ograniczeniu uleg a nie tylko liczebno , ale równie  area  wyst powania tego
gatunku. Wilk zacz  znika  nawet z miejsc, w których wyst powa  licznie
i mia  swoje ostoje od setek lat. Gatunek ten, jako bardzo elastyczny, zasiedla
wszystkie biotopy: od stepów i ubogich lasów iglastych po gr dy i tereny ba-
gienne. Jego wyst powanie zosta o ograniczone dopiero poprzez rozwój cywili-
zacji i ingerencje cz owieka w rodowisko. Analiza biotopów wskaza a na du e
potencjalne mo liwo ci naturalnego rozprzestrzeniania si  i zajmowania przez
ten gatunek miejsc dawnego wyst powania [Bereszy ski 2003].

W lasach zachodniej i centralnej Polski pod koniec XIX wieku niemal ca -
kowicie wyt piono wilki. Jednak w okresie mi dzywojennym populacja odbu-
dowa a si . Ich liczebno  na tyle wzros a, e uznano je za szkodniki i zacz to
ponownie t pi  wszystkimi mo liwymi sposobami. Za zabicie wilka my liwy
otrzymywa  wówczas ze skarbu pa stwa nagrod  pieni n . Po wpisaniu tego
drapie nika w roku 1998 na list  gatunków chronionych jego populacja powoli i
nieznacznie wzrasta. Obecnie, wed ug prowadzonego przez Zak adu Bada  Ssa-
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ków w Bia owie y monitoringu, liczebno  krajowej populacji wilka waha si
w granicach od 465 do 656 osobników, które yj  w oko o 107 – 122 watahach
[J drzejewski i in. 2002].

Naturalny zasi g wilka obejmowa  pierwotnie niemal ca  Europ , Azj ,
Ameryk  Pó nocn  i pó nocno-wschodni  cz  Afryki. Obecnie spotyka si  je
do  powszechnie jedynie w Azji. W Ameryce Pó nocnej przetrwa y tylko na tere-
nie Alaski i w Kanadzie. W Europie, za  w rodkowej i po udniowej cz ci konty-
nentu oraz w Skandynawii. W cz ci wschodniej zachowa y si  jedynie w trudno
dost pnych miejscach ma e, izolowane populacje. Wilk wyst puj  równie
w Hiszpanii i Portugalii w Górach Kantabryjskich oraz we W oszech w Apeninach
[Bereszy ski i Skrzypczak 2002].

W Polsce najwi cej wilków yje w województwach: podkarpackim, ma o-
polskim, podlaskim, a tak e w niewielkiej liczbie na terenie innych woje-
wództw. Najwi ksz  ostoj  s  Karpaty i Pogórze Karpackie, nast pnie Roztocze
oraz lasy pó nocno-wschodniej Polski. W Polsce centralnej wilka spotka  mo na
w Puszczy Bydgoskiej i w Borach Tucholskich, a w zachodnich rejonach kraju
w Puszczy Nadnoteckiej i Puszczy Piaskowej [Okarma 2002].

Niegdy  na terenie Puszczy Bydgoskiej wilk wyst powa  bardzo licznie.
W latach 1815–1841 na terenie ówczesnego Nadle nictwa Wodek (obecnie tere-
ny Nadle nictwa Cierpiszewo i Gniewkowo), zabito a  99 m odych i 16 doro-
s ych osobników stosuj c przewa nie metod  odszukiwania gniazd wilczych ze
szczeni tami [Suchocki 1926]. Podczas polowania w 1962 roku na terenie Nad-
le nictwa Solec Kujawski zastrzelono 7 sztuk. Po tych wydarzeniach nie noto-
wano ju  tak licznego wyst powania wilków na tym terenie, jedynie pojedyncze
przypadki. Ostatnia informacja o zabiciu wilka w Puszczy Bydgoskiej pochodzi
z 18 lutego 1989r., kiedy to na terenie Nadle nictwa Cierpiszewo w Le nictwie
Nied wiadki le niczy ustrzeli  basiora.

Wyt pienie naturalnego wroga jelenia szlachetnego Cervus elaphus L., ja-
kim do tej pory by  wilk, na ziemiach Puszczy Bydgoskiej oraz marginalne
u ytkowanie poligonów wojskowych w Nadle nictwach Gniewkowo i Solec
Kujawski, wp yn o na zwi kszenie liczebno ci jego populacji, przekraczaj c
wyznaczone normy dla utrzymania równowagi przyrodniczej. Jelenie zacz y
wyrz dza  coraz wi cej szkód w uprawach i m odnikach le nych utrudniaj c,
a w skrajnych wypadkach wr cz uniemo liwiaj c, wyprowadzanie m odego
pokolenia lasu.

CEL I ZAKRES BADA

Celem niniejszej pracy by a analiza procesu powrotu wilka w rejon Pusz-
czy Bydgoskiej i zbadanie wp ywu tego drapie nika na liczebno  podstawo-
wych gatunków zwierz t kopytnych oraz na ich struktur  p ciow  i wiekow .
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Zakresem bada  obj to dane o stanie populacji i wielko ci pozyskania
podstawowych gatunków jeleniowatych z nadle nictw terenu Puszczy Bydgo-
skiej, w których stwierdzono wyst powanie wilków. Wykorzystano równie
informacje pochodz ce od le ników, my liwych i sympatyków ochrony wilka
oraz kilkuletnich osobistych obserwacji jednego ze wspó autorów pracy.

METODY BADA

W pracy wykorzystano raporty Nadle nictw „Rejonu hodowlanego bydgo-
skiego” Cierpiszewa, Solca Kujawskiego, Gniewkowa, Bydgoszczy i Dobrzeje-
wic na temat liczebno ci i wielko ci pozyskania jeleniowatych i dzika Sus scrofa L.
w latach 1999-2009. Dodatkowo wykorzystano informacje, których ród em
by y w asne wieloletnie obserwacje terenowe, wyniki bada  ankietowych prze-
prowadzonych w ród 50 respondentów – pracowników nadle nictw i my liwych
oraz bezpo rednie wywiady z miejscowymi my liwymi i le nikami. Pytania
zadane w ankiecie i podczas wywiadów dotyczy y oznak pojawiania si  wilków
na terenie poszczególnych nadle nictw (bezpo rednie obserwacje, wycia oraz
tropy), upadków jeleniowatych, jak i upadków samych wilków.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BADAWCZEGO

Puszcza Bydgoska po o ona jest w centrum województwa kujawsko-
pomorskiego i wchodzi w sk ad obszarów zarz dzanych przez Regionaln  Dy-
rekcj  Lasów Pa stwowych w Toruniu (rys. 1). Na ni szym szczeblu lasami
Puszczy administruj  Nadle nictwa Bydgoszcz, Solec Kujawski, Cierpiszewo
oraz Gniewkowo. Badania rozszerzono o Nadle nictwo Dobrzejewice, którego
lasy nie s  zaliczane do terenu Puszczy Bydgoskiej, ale stanowi  wa ny kory-
tarz, przez który wilki przedostaj  si  tu z Puszczy Bia owieskiej. Lasy pusz-
cza skie s  te  wa nym ogniwem naturalnego korytarza ekologicznego o zna-
czeniu mi dzynarodowym cz cym wzd u  Wis y Kampinoski Park Narodowy
przez Lasy Gostyni sko-W oc awskie z Borami Tucholskimi.

Puszcza Bydgoska zajmuje pola wydmowe i stanowi dosy  zwarty kom-
pleks le ny podobny do Puszczy Kampinoskiej, Lasów W oc awsko-
Gostyni skich i Puszczy Noteckiej. Rozpo ciera si  na d ugo ci 70 i szeroko ci
12-20 km. Powierzchnia szacowana jest na ponad 45 tys. ha. Rze ba terenu jest
pofa dowana z ró nicami wysoko ci wzgl dnej dochodz cymi do 30-40m.

Klimat Puszczy charakteryzuje najmniejsza suma opadów atmosferycz-
nych w Polsce. Wyst puj ce d ugotrwa e okresy posuszne wp ywaj  dodatkowo
na wzrost zagro enia po arowego.

Dominuj cym typem siedliskowym lasu jest bór wie y wyst puj cy na
blisko 70% powierzchni lasów puszcza skich. Mniejszy nieco ponad 10% udzia
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ma bór mieszany wie y i las mieszany wie y. G ównym gatunkiem lasotwór-
czym charakterystycznym dla ca ego obszaru wydm ródl dowych jest sosna
zwyczajna Pinus sylvestris L. z ponad 90% udzia em powierzchniowym.
Miejscami wydmom towarzysz  torfowiska, na których ro nie kar owata sosna.
Lokalnie spotykane s  tereny y niejsze, na których spotka  mo na pi knie
rozwini te lasy sosnowe, d bowo-sosnowe, b d  li ciaste z dominuj cym d bem
szypu kowym Quercus robur L.

Rysunek 1. Po o enie Puszczy Bydgoskiej
Figure 1. Location of the Bydgoska Forest

WYNIKI BADA

Powrót wilka
Ponowne pojawienie si  wilka na Kujawach i Pomorzu jest niew tpliwie

wynikiem charakterystycznych dla tego gatunku zachowa  migracyjnych. Zwie-
rz ta te dotar y tu najprawdopodobniej z Puszczy Bia owieskiej wykorzystuj c
korytarz pó nocno-centralny. Korytarz ten rozpoczyna si  w Puszczy Bia owie-
skiej, biegn c przez Lasy Mielnickie, dalej przez Puszcz  Bia  i Kurpiowsk ,
gdzie rozga zia si  i pasem rozdrobnionych lasów powy ej M awy przebiega
przez Górzniecko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a nast pnie skr ca na po udnie
do lasów W oc awsko-Dobrzejewickich, tam przekracza Wis  i dociera do
Puszczy Bydgoskiej.

Na terenie administrowanym przez Nadle nictwo Dobrzejewice pierwsze
obserwacje wilków mia y miejsce ju  w latach 90-tych. W tym okresie populacja
liczy a oko o 4 osobników. W latach 2003-2004 nast pi o za amanie si  tej po-
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pulacji, obserwowane by y tylko pojedyncze osobniki. Wraz z pojawieniem si
wilka na terenie nadle nictwa zanotowano nag y spadek ilo ci wa saj cych si
psów. Potwierdzone s  tak e ataki wilków na psy pilnuj ce zagród w 2008r.
O tego czasu obserwuje si  jedn  watah  licz c  cztery osobniki.

Po raz pierwszy wilki w Nadle nictwie Bydgoszcz zauwa ono w 2006r.
Najpierw w listopadzie na terenie Le nictwa Smolno widziano 2 doros e osobni-
ki. Natomiast w lipcu 2007r. w Le nictwie ó win zauwa ono watah  sk adaj c
si  z 5 sztuk. S u by le ne donosi y równie  w 2008 roku o wa saj cym si
starym wilku w pobli u wysypiska mieci, który tam poszukiwa  po ywienia.
By o to zim  2007/2008r. jednak w okresie wiosennym nie by  on ju  widziany.

Wilki na terenie Nadle nictwa Cierpiszewo pojawi y si  zim  2004 roku
i wtedy po raz pierwszy zauwa ono tropy tych drapie ników. Bezpo redni  ob-
serwacj  zanotowano dopiero w grudniu 2005 roku. Podczas polowania zbioro-
wego z m odnika wysz a wataha licz ca 8 sztuk. W nast pnych latach (2006-
2009) notowano liczne przypadki wycia i spotykano tropy tej watahy utrzymu-
j cej liczebno  na poziomie 8-10 sztuk. W 2010 roku potwierdzono, e na tym
terenie wyst puje wataha sk adaj ca si  z pi ciu starych osobników oraz dwóch
szczeni t.

W Nadle nictwie Solec Kujawski pierwsze lady wilków stwierdzono
w 2004r. by a to wataha sk adaj ca si  z czterech osobników. Od tego czasu
my liwi poluj cy podczas pe ni Ksi yca s yszeli nocne wycie. Informacji
o znalezieniu na terenie Le nictwa a yn nory, z której s ycha  by o pisk szcze-
ni t, nie uda o si  uwiarygodni . W listopadzie 2005r. pozostawione lady po-
lowania pozwoli y ustali , i  przebywa na tym terenie wataha sk adaj ca si
z 3 doros ych osobników. Od tego czasu wilki na terenie Nadle nictwa Solec
Kujawski by y obserwowane permanentnie. Podczas inwentaryzacji jeleniowa-
tych w 2006r. w Le nictwie Miejskie widziano watah  sk adaj ca si  z trzech
sztuk. Latem 2008 w le nym uroczysku „Stary a yn” obserwowano cztery
wilki po ywiaj ce si  sarn . W pa dzierniku 2008 roku w Le nictwie Leszyce
zauwa ono okaza ego basiora. W lutym 2009 roku w Le nictwie Leszyce nali-
czono 8 wilczych tropów. Natomiast w styczniu 2010r. otropiono watah  sk a-
daj c  si  z pi ciu dojrza ych i dwóch m odych osobników, które przemierzy y
Le nictwa a yn, Miejskie, Chro na, Jezierce wchodz c na teren Nadle nictwa
Cierpiszewo.

Wp yw wilka na liczebno  populacji jeleniowatych i dzika
Puszcza Bydgoska jest terenem zasobnym w zwierzyn . Ostatnie wyniki

corocznie prowadzonych inwentaryzacji wskazuj  na wyra ny wzrost pog owia
gatunków jeleniowatych i dzika (rys. 2). Mo na zatem zaryzykowa  twierdze-
nie, i  pojawienie si  tak du ego drapie nika na tym terenie nie wp yn o na
liczebno  bytuj cych tutaj du ych ro lino erców.
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Capreolus capreolus Cervus elaphus Sus scrofa Canis lupus

Rysunek 2. Liczebno  sarny Capreolus capreolus L., jelenia Cervus elaphus L., dzika
Sus scrofa L. i wilka Canis lupus L. w Puszczy Bydgoskiej w latach 1999-2009

Figure 2. The number of roe deer (Capreolus capreolus L.), deer (Cervus elaphus L.)
wild boar (Sus scrofa L.) and wolf (Canis lupus L.) in the Bydgoszcz Forest in the years

1999-2009

Zmiany w liczebno ci jelenia cz ciowo mo na t umaczy  stosowan  na
terenie Puszczy od 2006r. inn  metod  inwentaryzacji polegaj c  na liczeniu
tropów i napotkanej zwierzyny w sposób zsynchronizowany w czasie i na ca ym
obiekcie jednocze nie oraz przy sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych
(metoda prof. Bobka). Wcze niejsze inwentaryzacje prowadzane by y z wyko-
rzystaniem szacunkowych danych sporz dzanych przez nadle nictwa z ca o-
rocznych obserwacji w terenie przez s u b  le n  oraz jednorazowej inwentary-
zacji niesynchronizowanej w czasie.

Na podstawie zebranych danych wida , e liczebno  jeleni od 1999 roku
wzros a o oko o 150% i obecnie wynosi 1779 sztuk (rys. 2). Wzrost liczebno ci
rozpoczyna si  od 2006 rok, kiedy to przeprowadzono bardziej dok adn  in-
wentaryzacj . Mo na za o y , e w a nie jej wynik da  rzeczywist  liczb  jele-
niowatych bytuj cych w Puszczy Bydgoskiej, znacznie wy sz  ni  ta, któr
wykazywa y wcze niejsze ustalenia.

Wyniki wieloletnich obserwacji terenowych wskazuj , i  wilki rocznie za-
bijaj  w Puszczy oko o 80-100 sztuk jeleni, co stanowi oko o 5-10% ich pog o-
wia. Nawet uwzgl dniaj c liczb  my liwskich odstrza ów (rys. 3), ubytki natu-
ralne oraz upadki zwi zane z wypadkami komunikacyjnymi, których notuje si
coraz wi cej, mo na przyj , e tutejszej populacji jeleni nie zagra a niebezpie-
cze stwo.

W przypadku sarny i dzika wzrost liczebno ci populacji mo e by  g ównie
wynikiem oszcz dnej gospodarki prowadzonej przez ko a owieckie (rys. 4 i 5).
Na podstawie zebranych danych z nadle nictw sporz dzono wykres przedsta-
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wiaj cy liczb  zabitych zwierz t w latach 1999-2010, zawieraj cy jedynie
w pe ni rozpoznane i udokumentowane przypadki (rys. 5), oraz przeanalizowano
preferencje pokarmowe wilków pod wzgl dem p ci i grup wiekowych (tab. 1
i 2). Wynika z tego, e wilki yj ce w Puszczy zabijaj  i zjadaj  ch tniej osob-
niki m ode oraz samice.
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Rysunek 3. Liczebno  populacji i roczny odstrza  jeleni Cervus elaphus L.
w Puszczy Bydgoskiej

Figure 3. Number of deer (Cervus elaphus L.) population and annual deer hunting
in the Bydgoszcz Forest
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Rysunek 4. Liczebno  populacji i roczny odstrza  saren Capreolus capreolus L.
w Puszczy Bydgoskiej

Figure 4. Number of roe deer (Capreolus capreolus L.) population and annual roe deer
hunting in the Bydgoszcz Forest
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Rysunek 5. Liczebno  populacji i roczny odstrza  dzików Sus scrofa L. w Puszczy
Bydgoskiej

Figure 5. Number of wild boar (Sus scrofa L.) population and annual wild boar hunting
in the Bydgoszcz Forest
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Rysunek 6. W pe ni rozpoznane i udokumentowane ofiary wilka Canis lupus L.
w okresie 1999-2010

Figure 6. Fully identified and documented victims of wolf Canis lupus L. in the period
1999-2010

Reasumuj c nale y stwierdzi , e drapie nictwo wilków w obr bie po-
szczególnych gatunków dzikich zwierz t kopytnych skupia si  g ównie na osob-
nikach m odocianych. Spo ród doros ych jeleni selekcjonowane s  m ode byki,
znajduj ce si  w stosunkowo z ej kondycji lub skrajnie wycie czone po rykowi-
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sku oraz stare anie. Osobniki tworz ce cz on reprodukcyjny populacji (od 3 do
8 roku ycia) s  najmniej podatne na drapie nictwo wilków. Wyniki te zgadzaj
si  z wi kszo ci  przeprowadzonych na wiecie bada , które wykazuj , e
osobniki m odociane, stare oraz w gorszej kondycji fizycznej s  najbardziej po-
datne na drapie nictwo wilków.

Upadki wilków
W Puszczy Bydgoskiej i w jej okolicy w okresie od 2004 do 2010r.

zgin y cztery wilki. Wszystkie przypadki upadków spowodowane by y koli-
zjami z pojazdami podczas przekraczania szlaków komunikacyjnych. Pierwszy
zgin  na terenie Nadle nictwa Cierpiszewo w dniu 17 listopada 2005r. przy
drodze krajowej nr 15. Basiora znalaz  le niczy Le nictwa Chor giewka.

Kolejne dwa zgin y na terenie Nadle nictwa Gniewkowo, równie  na
skutek kolizji komunikacyjnych. Wadera w 2006 roku, któr  znaleziono w przy-
dro nym rowie drogi krajowej nr 15 cz cej Toru  z Inowroc awiem (liczba
tropów wskazywa a na to, e drog  wówczas przekracza y 3 wilki) oraz m ody
oko o dwu letni osobnik znaleziony 14 maja 2009r. przy drodze krajowej nr 1.
Ten m odociany osobnik to dowód na to, e wilki na terenie Puszczy Bydgoskiej
ju  si  rozmna aj .

Tabela 1. Podzia  ofiar wilka na grupy wiekowe
Table 1. Breakdown of wolf victims by age group

Liczebno
NumberGrupa wiekowa Age group

[szt] [pieces] [%]
< 1 roku ycia (< 1 year old) 27 49,09
1 – 2 lata (1 – 2 years old) 18 32,73
3 – 8 lat (3 – 8 years old) 4 7,27
> 8 lat (> 8 years old) 6 10,91

Tabela 2. Podzia  ofiar wilka ze wzgl du na p e
Table 2. Breakdown of wolf victims by sex

Liczebno  NumberP e  Sex [szt] [pieces] [%]
Samica Female 32 58,18

Samiec Male 8 14,55

Niezidentyfikowana Unidentified 15 27,27

Kolejny wypadek z udzia em dojrza ej wadery wydarzy  si  w na drodze
krajowej Brodnica-Lidzbark w okolicy miejscowo ci Gutowo w Nadle nictwie
Brodnica. mier  ponios a wilczyca o wadze 35 kg prowadz ca watah  sk ada-
j c  si  z 5 osobników.
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Przysz o  populacji wilka w Puszczy Bydgoskiej
Wilk, pomimo obj cia go cis  ochron  gatunkow , jest zagro ony ust -

pieniem z zajmowanych obszarów, czego przyczyn  mo e by  ch tnie podej-
mowana przez niego migracja w poszukiwaniu dogodniejszych do ycia tere-
nów. Bez zrozumienia niewielkiego wp ywu wilka na liczebno  zwierzyny
stanowi cej jego baz  erow  i stworzenia mu korzystnych warunków rozrod-
czych powrót wilka do Puszczy Bydgoskiej mo e by  tylko przej ciowy.

Obecnie na badanym terenie pomi dzy Toruniem a Bydgoszcz  wyst puje
oko o 7-12 wilków. Jest to jedna wataha licz ca 7 osobników oraz okresowo
pojawiaj ce si  ma e grupy i pojedyncze sztuki. Nawet gdyby to by a ich mini-
malna ilo  7 sztuk, która dzieli si  czasami na mniejsze podgrupy, to i tak ich
obecno  wywo uje niepokój mieszka ców, a nawet, co dosy  zaskakuj ce,
w ród rodowisk my liwskich.

Pojawienie si  wilków w Puszczy traktowane jest przez 69% my liwych, a
tak e niektórych le ników, jako niepo dany element w ekosystemie le nym.
Dzier awcy obwodów owieckich traktuj  wilka, jako konkurencj  i obawiaj
si , e niewykonanie rocznych planów odstrza ów jeleniowatych skutkowa
b dzie ich udzia em w kosztach ochrony lasu przed zwierzyn  ponoszonych
przez Lasy Pa stwowe. W zwi zku z czym a  62% ankietowanych traktuje wil-
ka jako konkurencj  i wroga w owisku, ale jednocze nie 68% uto samia si  z
pogl dem, i  wyst powanie wilków ma wp yw na zmniejszenie szkód od zwie-
rzyny p owej w lasach. Tylko g boka wiedza na temat tego gatunku pozwala
zrozumie  jego pozytywny wp yw na zdrowotno  populacji jeleniowatych oraz
stosunkowo nisk  szkodliwo  rodowiskow .

PODSUMOWANIE

Wilki poluj  na zwierz ta, które s  liczne i atwe do z apania w danym
okresie. Najbardziej podatne na ich drapie nictwo s  jelenie, a w przewa aj cej
wi kszo ci spo ród nich ciel ta, stare anie oraz byki w z ej kondycji fizycznej.
Trudno okre li  stany chorobowe wilczych ofiar, wyst powanie paso ytów
i urazy, poniewa  wilki zjadaj  prawie ca  upolowan  sztuk . Natomiast na
podstawie zawarto ci t uszczu w szpiku kostnym mo emy okre li  kondycj
znalezionej ofiary. Im mniejsza zawarto  t uszczu w ko ci ko czyn tym kondy-
cja zwierz cia w momencie zgonu by a ni sza [Okarma 1992].

Zak adaj c, i  zapotrzebowanie pokarmowe wilka wynosi ok. 2kg mi sa
dziennie, przy udziale jeleni w pokarmie rednio 80-90%, redniej masie jelenia
oko o 80kg, redniej masie cia a sarny ok. 15kg, która stanowi oko o 10-15%
rocznego pokarmu, to mo na wyliczy , e jeden wilk powinien zje  oko o
8 jeleni i 7 saren w ci gu roku. Zatem yj ce w Puszczy Bydgoskiej wilki po-
winny zabija  rocznie oko o 80 sztuk jeleni i 70 sztuk saren. Wed ug danych
inwentaryzacyjnych (rys. 2) liczebno  jeleni wynosi obecnie 1779 sztuk, a sa-
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ren 3283 sztuki. Przyrost zrealizowany tych gatunków w populacjach ustabili-
zowanych wynosi 30%, czyli w tym przypadku odpowiednio przyrost ten wyno-
si 513 sztuk dla jeleni i 1086 sztuk dla saren. Obecny stan liczbowy wilków,
a nawet jego podwojenie, nie zagra a populacji jelenia oraz sarny w Puszczy
Bydgoskiej. Uwzgl dniaj c przypadki upadków jeleniowatych w wyniku kolizji
drogowych ich liczebno , od momentu pojawienia si  wilków, czyli od roku
2004, wcale nie spada, ma nawet tendencj  wzrostow .

W chwili obecnej ekosystemy le ne Puszczy s  mocno zdegradowane
i najcz ciej pochodzenia nienaturalnego. Kopytne yj ce w tych lasach szcze-
gólnie, gdy ich liczba przekracza naturaln  pojemno  owiska, wyrz dzaj
ogromne szkody. Wyniki ankiety przeprowadzonej w ród le ników potwierdzaj
jednak, e obecno  naturalnego wroga jeleniowatych znacznie obni a szkody
wyrz dzane w uprawach le nych.

Badania na obszarach wyst powania wilków, gdzie w krótkim czasie na-
st pi o ograniczenie liczby dzikich zwierz t kopytnych na skutek odstrza ów
redukcyjnych, zwi kszonego pozyskania owieckiego lub k usownictwa wyka-
zuj  zwykle wzrost poziomu konfliktów z cz owiekiem. Zwi ksza si  liczba
ataków wilków na inwentarz, wzrasta liczba zabitych psów i cz stsze s  obser-
wacje wilków w pobli u ludzkich zabudowa .

W Polsce wilki zabijaj  rocznie ok. 500 zwierz t gospodarskich, g ównie
owiec (w górach) i krów (na nizinach). Wi kszo  (60%) watah nie powoduje,
adnych szkód, a tylko nieliczne watahy powoduj  du e szkody, zabijaj c wi k-

sz  liczb  zwierz t hodowlanych. W 2002r. 15% watah spowodowa o 80%
wszystkich szkód wilczych w Polsce. Szkody powodowane przez nieliczne wilki
osiedlaj ce si  w mozaice pastwisk, pól i lasów wywo uj  niech  do ca ej po-
pulacji wilków i mog  doprowadzi  do da  zniesienia ochrony gatunkowej. S
one te  przyczyn  niekontrolowanych dzia a , np. prób trucia i zwalczania wil-
ków przez rolników[(J drzejewski i Bereszy ski 2004].

Do niedawna g ówn  barier  uniemo liwiaj c  czno  mi dzy popula-
cjami wilków w ró nych cz ciach kraju by y wielkie obszary upraw rolnych.
Obecnie wi kszego znaczenia nabiera rosn ce nat enie ruchu samochodowego
oraz plany rozbudowy sieci dróg ekspresowych i autostrad. Drogi te, zgodnie z
obowi zuj cymi standardami i wymogami bezpiecze stwa, b d  na znacznych
odcinkach grodzone, co oznacza niemal ca kowit  barier  w przemieszczaniu si
du ych zwierz t naziemnych. Je eli nie zostan  podj te odpowiednie rodki
zaradcze, polska populacja wilków zostanie silnie ograniczona do wschodnich
przygranicznych obszarów. Szereg mniejszych populacji, a szczególnie popula-
cji znacznie oddalonych od wschodniej granicy kraju mo e w najbli szym czasie
zanikn  [J drzejewski i Bereszy ski 2004].

W Polsce wed ug Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad
(GDKDiA) w roku 2009 zewidencjonowano 379455 tys. km wszystkich dróg.
Najwi ksze nat enie ruchu jest na drogach klasy „S” i wynosi, a  18568 pojaz-



Wilk (Canis lupus L.)...

259

dów na dob  [Opoczy ski 2006]. Nat enie ruchu nieprzekraczaj ce 1000 po-
jazdów na dob  pozwala wi kszo ci osobników szcz liwie przej  na drug
stron  drogi, za  przy 2500 pojazdów na dob  udaje si  to ju  tylko co drugie-
mu. Nat enie powy ej 8000 pojazdów na dob  zaczyna odstrasza  coraz wi k-
sz  liczb  zwierz t, natomiast ruch powy ej 10000 tworzy dla nich ca kowit
barier  ekologiczn . Taka sytuacja prowadzi do zahamowania migracji, a w
rezultacie do izolacji rodowisk i puli genowej [J drzejewski i in. 2006].

Kolejn  wa n  przyczyn  miertelno ci wilków w Polsce jest k usownic-
two z broni  paln  oraz (szczególnie we wschodniej cz ci kraju) wnykarstwo.
Wnyki zastawiane s  przewa nie na ssaki kopytne, ale wilki chodz c tymi sa-
mymi cie kami cz sto wpadaj  w zastawione mierciono ne pu apki. Innym
istotnym zagro eniem dla wilków mo e by  ich niepokojenie zw aszcza w okre-
sie rozrodu. Zwi kszona penetracja lasów przez ludzi i rozwój turystyki jest
przyczyn  ograniczania liczby tych szczególnie wa nych miejsc. Przyczyn
porzucenia nor l gowych przez wilki w pierwszych tygodniach ycia szczeni t
mog  by  te  intensywne prace le ne.

WNIOSKI

1. Wilki powróci y do Puszczy Bydgoskiej jesieni  2004 roku (wcze niej,
bo w 2001r. pojawi y si  w Nadle nictwie Dobrzejewice) i z powodzeniem za-
adaptowa y si  do panuj cych tu warunków. W chwili obecnej w Puszczy bytuje
co najmniej jedna wataha wilków licz ca 7-9 osobników, która w okresie letnim
dzieli si  na kilka mniejszych, by zim  ponownie czy  si  w celu wspó pracy
podczas polowa .

2. Chocia  drapie nictwo wilków na zwierz tach kopytnych jest czynni-
kiem poprawiaj cym ich kondycj  oraz struktur  populacyjn  i nie stanowi za-
gro enia dla trwa o ci ich populacji, to niestety traktowane jest przez rodowiska
my liwych, a tak e niektórych le ników, jako niepo dany element w ekosyste-
mie le nym. Jednocze nie niekwestionowana przez nich jest rola wilka w ogra-
niczaniu szkód le nych wyrz dzanych przez jeleniowate.

3. Na badanym terenie najwi kszym zagro eniem dla wilczej populacji
jest przede wszystkim sie  dróg i budowa autostrady. Na terenie Puszczy w
krótkim czasie stwierdzono trzy przypadki mierci wilków oraz jeden w nieda-
lekiej odleg o ci od niej. Wszystkie te zdarzenia by y spowodowane kolizjami
na drogach publicznych.

4. Nale y do o y  wszelkich stara , aby zapewni  pe ne bezpiecze stwo
migruj cym zwierz tom wzd u  korytarzy ekologicznych np. poprzez budow
specjalnych przej .

5. Ze wzgl du na to, i  wilki zawsze wzbudza y i b d  wzbudza  wiele
emocji w ród ludzi konieczne jest prowadzenie szeroko zakrojonych dzia a
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edukacyjnych na terenach obecnego wyst powania tego gatunku, ale równie  na
obszarach potencjalnego zasiedlenia.
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