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Alfred Wierusz-Kowalski, „Wilki” (W lutym na Litwie) , 74,5 x 100 cm

Wilki Puszczy Knyszy ńskiej

mgr in ż. Krzysztof Bozik
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K. Machczy ński Mozaika wilcza
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33Alfred Wierusz-Kowalski, „Wilk”, 82 x 101,7 cm

Troch ę historii
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K. Machczy ński Mozaika wilcza
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55Alfred Wierusz-Kowalski, „Napad wilków”, 74 x 120,5  cm
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1919Alfred Wierusz-Kowalski, „Wilk”, 82 x 101,7 cm

Troch ę aktualnych informacji

2020

Wilk znalazł się na liście gatunków 
chronionych rozporządzeniem ministra 
OŚZNiL z 06.01.1995 r., jednak już od 
sezonu 1993/1994 nie polowano na wilki w 
ówczesnym województwie białostockim. 

Ostatnie 3 wilki padły w Puszczy 
Knyszyńskiej w sezonie 1992/1993 na 
terenie obwodu łowieckiego nr 31, ogółem 
od 1975 r., 14 zim w puszczy odstrzelono 25 
wilków tj, 1,78 osobnika rocznie.
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W 1999 roku Straż Leśna Nadleśnictwa Waliły 
odebrała pewnemu rolnikowi ze wsi Wiejki
dwumiesięczne szczenię Canis lupus L. 
urodzone prawdopodobnie na początku maja. 
Gdy wilczek trafił do mnie miał wyraźne ślady po 
obroży, ponieważ trzymany był przez chłopa na 
łańcuchu jak mały psiak, przez pewien czas 
zajmowałem się jego wychowaniem co z 
sentymentem wspominam do dzisiaj. Obecnie 
wilka tego można podziwiać w zagrodzie 
hodowlanej Biebrzańskiego Parku Narodowego.
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K. Machczy ński Mozaika wilcza
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Do Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody przy Urzędzie Wojewódzkim w 
Białymstoku wpłynęło w 2003 roku 9 wniosków 
z prośbą o odszkodowanie od rolników z 
terenu gminy Gródek, którzy w wyniku 
wilczych ataków stracili razem 12 szt. bydła, 
hodowcom wypłacono odszkodowania na 
łączną kwotę 9750 zł. 
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22 czerwca 2003 r. o godzinie 3 rano Pan Jerzy 
Łowicki mieszkający we wsi Mieleszki wypuścił z obory do 
zagrody zrobionej z desek 4 młode jałówki. Zagroda 
znajduje się w obrębie zabudowań wsi, jeden jej bok tworzy 
stodoła i obora, w której bydło nocuje, trzy pozostałe 
zrobione są z desek przybitych do drewnianych słupków, 
wymiary wybiegu wynoszą 50 x 50 m, obok za polną drogą
wypasane było starsze bydło w ilości 5 sztuk.

Po 3 godzinach rolnik ponownie zjawił się obok 
zagrody i ujrzał 3 swoje jałówki rozszarpane przez wilki, 
jedną z nich trzeba było dobić, gdyż mimo potwornych ran 
dawała jeszcze oznaki życia. Z 4 sztuk ocalała tylko jedna 
zupełnie zdrowa i nietknięta jałówka. Wg Pana Łowickiego 
duże i małe ślady wilków znajdowały się także w oborze, 
być może wilki wpadły tam za uciekającymi jałówkami.
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Dnia 12.08.2003 r. na wniosek Wojewody Podlaskiego 
Pana Marka Strzalińskiego, Minister Środowiska wydał
zezwolenie na odstrzał dwóch wilków powodujących 
szkody wśród zwierząt gospodarskich na terenie gmin 
Michałowo i Gródek przy zachowaniu następujących 
warunków:

1. Odstrzału wilków można dokonać na łąkach i pastwiskach 
do granicy polno-leśnej, z wyłączeniem zwartych 
kompleksów leśnych.

2. Zezwolenie dotyczy wyłącznie osobników płci męskiej.
3. Przed wejściem na teren w celu dokonania odstrzału 

wilków, należy zwrócić się do zarządcy terenu, który określi 
warunki przebywania.
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Ile wilków żyje w Puszczy 
Knyszy ńskiej?
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Liczebno ść wilka w Puszczy Knyszy ńskiej
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3333Alfred Wierusz-Kowalski, „Wilki podczas zamieci”, 9 0 x 120 cm
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Białoru ś

W 2009 roku na Białorusi strzelono 747 wilków , 
na wilki poluje się przez cały rok.
Powierzchnia Białorusi wynosi 207 600 km2,  
żyje tam około 2500 wilków. Przez ostanie 30 lat 
odstrzelono 34 440 osobników.

roku 2009 na Białorusi strzelono 747 wilków
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Динамика численности и добычи волка в Республике

Беларусь
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Leśnicy policzyli wilki i rysie

Leśnicy chcą wiedzieć, ile jest rysi oraz wilków i 
gdzie one lubią przebywać. Dlatego w Puszczy 
Knyszyńskiej liczono te zwierzęta. W ten sposób leśnicy 
chcieli pomóc stworzyć korytarze ekologiczne, by zwierzęta 
bez problemu przemieszczały się z jednego lasu do 
drugiego. Akcja trwał jeden dzień, by wyniki się nie 
powtarzały. Bo wilki potrafią przejść w ciągu dnia od 
kilkunastu do nawet kilkudziesięciu kilometrów. Rysie też
się przemieszczają.

Na terenie Puszczy Knyszyńskiej jest około 15 rysi oraz 
30 wilków. Liczba ta systematycznie wzrasta. 

(Źródło: Brać Łowiecka).
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Od momentu objęcia wilka ochroną minęło 16 lat, 
jego główną ostoją w Puszczy Knyszyńskiej gdzie 
spotyka się go bardzo często są tereny Nadleśnictwa 
Waliły i Nadleśnictwa Krynki. Jelenie są głównym 
pokarmem wilka, udział jelenia w składzie gatunkowym 
ofiar wilka wynosi około 70%. Nie znam przypadku z 
terenu mojego nadleśnictwa aby wilki zabiły byka 
jelenia, jeśli kiedykolwiek udało mi się prześledzić na 
śniegu historię ataku wilków na stado jeleni to efektem 
tego ataku było zawsze zabicie cielaka.

Wyniki corocznej inwentaryzacji jeleni a następnie 
wykonanie planów odstrzału nie wskazują na 
zmniejszenie się ilości jeleni na tych terenach. 
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Wilki na Podkarpaciu

Wilki w ubiegłym roku zagryzły na Podkarpaciu 515 owiec, 15 sztuk 
bydła, 11 kóz i 11 koni. Szkody spowodowane przez te drapieżniki na 
prawie 270 tys. zł. Tyle Skarb Państwa wypłacił hodowcom i rolnikom. 

Wilki to zwierzęta będące pod ochroną, a zgodę na ich odstrzał musi 
wydać minister środowiska. W ubiegłym roku nie było takiej decyzji. 
Oprócz wilków do zwierząt za których działalność skarb państwa 
wypłaca największe odszkodowania są bobry. Budując swoje tamy 
niszczą drzewa i powodują zalewanie pól.

W ubiegłym roku wielkość strat oszacowano na prawie 170 tysięcy 
złotych. Na dalszych miejscach znajdują się niedźwiedzie, żubry, a 
nawet rysie. Łącznie w 2009 za straty spowodowane na Podkarpaciu 
przez ochronione prawem dzikie zwierzęta skarb państwa wypłacił
odszkodowania na kwotę ponad 600 tysięcy złotych.

(Źródło: www.wiadomosci.gazeta.pl)
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Krwawe żniwo wilczych watah na Litwie

W północnej Litwie wilki atakują zwierzęta domowe. Strach padł na 
mieszkańców okolic Birż. W zagrodach i na polach okolicznych wsi w czerwcu i 
lipcu wilki zabiły już kilkadziesiąt owiec, krów i psów. Naukowcy zapowiadają, że 
jest to tylko początek, ponieważ niedługo rozpocznie się uczenie młodych 
wilków polowania. 

Badania genetyczne kilku upolowanych wilków wykazały, że niektóre z nich 
są mieszańcami wilka i psa. Stąd - jak podejrzewają naukowcy - ich niezwykła 
agresywność i brak strachu wobec ludzi. Zwierzęta te nie reagują ani na 
włączone światła, ani nawet na strzały.

Potwierdzone są przypadki ataków na zwierzęta domowe na terenie posesji i w 
obecności ludzi.

Jak na razie nie zanotowano przypadków zaatakowania przez wilki ludzi. Jeden 
z okolicznych mieszkańców twierdzi, że na leśnej drodze spotkał wilka, który 
zamiast uciec, spokojnie się położył i obserwował człowieka. Ludzie jednak 
unikają wychodzenia na dwór po zmroku i zabraniają dzieciom opuszczać
najbliższe otoczenie domów.

(Źródło: www.wiadomosci.gazeta.pl)
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Dziękuj ę za uwagę.


