


Zjawisko wkraczania dzikich zwierząt na tereny 
zurbanizowane od dawna stanowi przedmiot obserwacji oraz 
badań. Proces nazywany synantropizacją, obejmuje 
pojawianie się i przystosowywanie zwierząt w siedliskach 
silnie zmienionych i stworzonych przez człowieka np. pola 
uprawne, sady, parki miejskie, osiedla. Synurbizacja, to 
obecność (bytowanie),  zwierząt w miastach, na obszarach 
zabudowanych i przemysłowych.



Pojawiły się gatunki synantropijne żyjące wyłącznie dzięki człowiekowi np. dymówka, 
wróbel, oraz populacje takich gatunków, które przystosowały się do życia w środowisku 
zurbanizowanym, osiągając tutaj lepsze warunki do życia i reprodukcji np. pustułka, 
grzywacz, kuna domowa.



Synantropizacja postępuje wraz z rozwojem cywilizacji. 
W ostatnich dziesięcioleciach dochodzi coraz częściej do 
zasiedlania miast przez gatunki łowne należące do dużych 
ssaków.



Aktualnie w Polsce można wymienić grupę ssaków, należących do 
gatunków łownych, które nazywać można problematycznymi i na stałe 
weszły do krajobrazu miast. Należą do nich: kuna domowa, lis, borsuk, 
szop pracz, jenot, sarna, dzik i ostatnio jeleń.



W warunkach naturalnych, na obszarach gdzie funkcjonuje podział na tereny 
łowieckie, wymienione gatunki podlegają inwentaryzacji i planowemu 
odstrzałowi. Pomimo takiego traktowania, wiadomo, że nie jest rzeczą łatwą 
ograniczanie ich liczebności. W warunkach łowisk stosowane są różne sposoby 
polowań i stała, całoroczna presja. Gospodarowanie populacjami odbywa się 
przede wszystkim na zasadzie odstrzału.



Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się na terenach miejskich. Miasta (o czym 
decydują zapisy Ustawy Prawo Łowieckie) stanowią obszary wyłączone 
z obwodów łowieckich. W czasie, gdy wzrasta liczba zwierząt i gatunków 
łownych w miastach, istnieje pilna konieczność stworzenia zapisów prawnych, 
zezwalających na prowadzenie regulacji ich liczebności.



Problemy z gatunkami łownymi dotykały do niedawna głównie (tylko) duże aglomeracje, 
ale od kilku lat zgłaszane są także w średnich i małych miejscowościach. Na Pomorzu 
Zachodnim do pierwszych i najbardziej znanych miejscowości, dotkniętych problemem 
obecności dużych ssaków łownych należało Świnoujście i Szczecin (lata 80.i 90.). Na 
podstawie własnych doświadczeń, zauważono, że po roku 2010 (ostatnia długa i śnieżna 
zima), wzrosła ekspansja ssaków łownych do miast. I tak, od roku 2012 problem dzików 
poważnie dotknął takie miasta jak Koszalin i Kołobrzeg (konieczność systematycznego 
odłowu), a kolejnymi były Goleniów, Police, Gorzów Wlkp. Nowym zjawiskiem było 
pojawienie miejskich populacji dzików w Połczyn Zdroju oraz Szczecinku. W tym okresie, 
dziki zaczęły powszechnie występować niemal we wszystkich małych miejscowościach 
nadmorskich.



Od roku 2015, w Szczecinie obserwuje się stopniowe osiedlanie 
małych grup jeleni, na terenach po opuszczonych ogrodach 
działkowych i wokół lotniska. W granicach miasta odbywają się 
rykowiska.



Bytowanie, czy też pojawianie się gatunków łownych w miastach wywołuje 
społeczne emocje, ale przede wszystkim konkretne problemy, co zgłaszane jest 
do Straży Miejskiej i Policji. Jeżeli w danej miejscowości powołany jest patrol 
ekologiczny lub tzw. pogotowie ds. dzikich zwierząt, to problemy są
rozwiązywane w oparciu o takie jednostki. Najczęściej zwierzęta łowne wywołują 
szkody gospodarcze w mieniu komunalnym lub prywatnym: niszczą uprawy 
i zieleńce, niszczą posesje (trawniki, ogrodzenia, poddasza), przenoszą choroby, 
atakują ludzi i zwierzęta domowe, powodują kolizje drogowe.



Na podstawie danych Urzędu Miasta w Szczecinie, w latach 2017-2018, 
w kolizjach drogowych na terenie miasta, zginęły 543 sztuki zwierząt 
należących do gatunków ssaków łownych. Najwięcej zginęło dzików 170 szt., 
saren 149 szt., oraz lisów 129 szt. Odnotowano także 3 kolizje z jeleniami. Ilość 
kolizji znana oficjalnie, w stosunku do rzeczywistej liczby wypadków jest (na 
podstawie własnych obserwacji) o około 30% niższa, ponieważ wiele 
przypadków nie jest zgłaszanych. Utracona wartość funduszy społecznych, 
tytułem ubytku tusz i konieczności ich utylizacji to 94.000 PLN (tylko sarny 
i dziki). Należy do tego doliczyć straty finansowe z racji odszkodowań 
komunikacyjnych.



Dotychczas ograniczanie populacji gatunków łownych na terenie miast, nie 
znalazło jednolitej i jasnej formuły prawnej. Dużym problemem w utworzeniu 
takiego prawa, jest zmiana podejścia do zwierząt przez społeczeństwa z dużych 
aglomeracji. Tendencja jest wyjątkowo szkodliwa dla zdroworozsądkowych 
i merytorycznych rozwiązań. Współczesny przeciętny mieszkaniec miasta, jest 
skłonny stanąć w obronie zwierząt, nie dopuszczając rozwiązań stosowanych 
w gospodarce łowieckiej. Stąd blokowanie działań administracyjnych, poprzez 
wywoływanie skandali medialnych. Pod takimi naciskami uginają się urzędnicy, 
nie znajdują i nie podejmują rozwiązań. Obserwuje się wzrost liczby 
miejscowości ze zgłaszanymi szkodami i zagrożeniami od zwierząt. Skutkiem 
jest to, że coraz częściej poszukiwani są wykonawcy, którzy potrafią pomóc 
w likwidacji problemu zwierząt łownych w miastach.



Współcześnie stosowanie sposoby ograniczania problemów z gatunkami 
łownymi są bardzo różne i dopasowane do wiedzy i możliwości finansowych 
starostw, urzędów miast i gmin. Powszechnie uznaje się za skuteczną 
i społecznie akceptowalną metodę odławiania zwierząt i uwalniania poza 
miastem. Jest ona obecnie bardzo ograniczona, gdyż od 2018 roku brak 
możliwości prawnej do wypuszczania zwierząt „miejskich” na teren Lasów 
Państwowych. Zlikwidowano zagrody w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny (OHZ). 
Można odławiać dziki, jednak z możliwością uwolnienia ich jedynie na terenie 
tego samego powiatu, co absolutnie nie rozwiązuje problemu.



Innym sposobem jest możliwość odławiania wraz z uśmiercaniem. Jest to 
sposób dostosowany do walki z ASF. Dziki po odłowieniu powinny być 
poddawane eutanazji farmakologicznej lub uśmiercane w sposób wskazany 
i zaakceptowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Tutaj istnieje 
możliwość uśmiercania z broni palnej.



Metodą ograniczania populacji, może być odstrzał redukcyjny. Tę 
możliwość daje decyzja Starosty po zasięgnięciu opinii Polskiego 
Związku Łowieckiego. Wyznaczone koła łowieckie lub wytypowani 
myśliwi, mogą polować na terenie miasta, z zachowaniem parametrów 
oddania strzału zgodnie z Prawem Łowieckim. Odstrzał redukcyjny jest 
sposobem stosowanym tylko na wybranych fragmentach miasta. 
Zazwyczaj tam gdzie ruch ludzi jest niewielki lub gdzie istnieją 
wydzielenia leśne, ugory i tereny zielone takie jak ujęcia wody, tereny 
wojskowe itp.



Przykłady działań własnych (prowadzenie pogotowia ds. dzikich zwierząt).
Od roku 2008 do 2017, podczas ograniczania populacji dzików w 13 
miejscowościach Pomorza Zachodniego, udało się odłowić 3053 osobniki. 
W tym okresie wszystkie zwierzęta trafiły do kilku OHZ. Miastem, gdzie 
odłowiono największą liczbę dzików był Szczecin (1887 os.). Na drugim miejscu 
pod względem liczby odłowionych dzików jest Gmina Dobra, której teren 
bezpośrednio przylega do Szczecina. Z tego terenu odłowiono 344 os.



W Szczecinie od roku 2018 prowadzona jest redukcja dzików z nastawieniem 
na uśmiercanie z broni palnej. To działanie jest zatwierdzane przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wykonanie odłowu i uśmiercenia dzików w Szczecinie, 
w okresie 2017-2018, oraz 2019 (do 30.09).

rok odłów uśmierce
nie

razem

2017 613 - 613

2018 298 189 487

2019
I-IX

11 354 365

- 922 543 1465



Podsumowanie.
Wysoka liczebność populacji gatunków ssaków łownych na terenie niektórych miast Pomorza 
Zachodniego, wskazuje, że należy nimi gospodarować w sposób zaplanowany i metodyczny. 
Powinna być prowadzona coroczna inwentaryzacja poszczególnych gatunków, zwłaszcza dzików, 
saren i lisów. 
Te trzy gatunki stanowią zdecydowaną większość zgłaszanych problemów, szkód i kolizji. Redukcja 
musi obejmować przyrost (inwazje) populacji zwierząt, być dostosowana do pojemności siedlisk, 
oraz możliwości finansowych i technicznych. W działaniach priorytetem powinno być 
zabezpieczanie ludzi przed negatywną aktywnością dzikich zwierząt. W drugiej kolejności należy 
zadbać o ochronę zwierząt, przed takimi zjawiskami jak przegęszczenie, utrwalanie złych nawyków 
(np. brak płochliwości), przenoszenie chorób oraz przebywanie w miejscach całkowicie nie 
nadających się dla ich bytowania.



Dziękuję za uwagę.
kontakt ze Szczecińskim Klubem Przyrodników, e-mail: lupczer@wp.pl


