
Okręg włocławski PZŁ  położony jest  w południowo-wschodniej części województwa 

Kujawsko –Pomorskiego. Obejmuje część  Kujaw (tzw. Kujawy Wschodnie) rozciągające się na 

południe od linii Radziejów – Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek stanowiące Pojezierze Kujawskie 

oraz oddzieloną rzeką Wisłą Ziemię Dobrzyńską. Na tym obszarze spotyka się pas wzgórz 

morenowych związanych z czołową strefą lądolodu. Wzniesienia sięgają 100, niekiedy nawet i 140 m 

n.p.m. Krajobraz urozmaicają dodatkowo głęboko wcięte rynny lodowcowe i zaklęsłości wypełnione 

jeziorami. Położenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej powoduje, że w regionie tym zaznaczają się wyraźnie 

cechy przejściowości pomiędzy oddziaływaniem wpływów klimatu oceanicznego i kontynentalnego. 

Cechą charakterystyczną są niskie opady atmosferyczne, nie przekraczające rocznie 500 mm, a 

miejscami sięgające 450 mm. Centralna, rolnicza część Kujaw jest jednym z najmniej zalesionych 

regionów kraju, Obszar okręgu wykorzystywany jest głownie rolniczo i z uwagi na liczne jeziora 

również turystycznie.  Przemiany zachodzące w rolnictwie, niska lesistość i niski poziom  opadów oraz 

ruch turystyczny  nie pozostają bez wpływu  na gospodarkę łowiecką. Przejawia się to przede 

wszystkim spadkiem liczebności zwierzyny drobnej – szczególnie dotyczy to zajęcy, kuropatw i 

bażantów.   

Okręg włocławski może się poszczycić korzystnymi warunkami dla zdrowia mieszkańców, 

czego przejawem są  przyciągające rzesze kuracjuszy i  turystów do uzdrowisk w Ciechocinku i 

Wieńcu  Zdrój koło Włocławka.  W Uzdrowisku Ciechocinek w przeszłości organizowane były 

festiwale muzyki myśliwskiej, krajowe konkursy sygnalistów ze szkół leśnych których pokłosiem jest 

organizowany corocznie festyn  ekologiczny pn. Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, 

Leśnej i Łowieckiej”, gromadzący nie tylko myśliwych i sympatyków łowiectwa ale 

stanowiący wspaniałą promocję łowiectwa wśród osób (kuracjuszy z całego kraju), które nie 

miały wcześniej do czynienia z kulturą i tradycjami czy kuchnią myśliwską. W ramach 

krzewienia kultury łowieckiej w okręgu organizowane były i są różnego typu koncerty muzyki 

myśliwskiej (w Katedrze Włocławskiej i niektórych kościołach), kolęd połączonych z mszami 

hubertowskimi, a także pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów myśliwskich.    

Na terenie okręgu odbywały się różnego typu sympozja oraz konferencje, ważne dla 

praktyki łowieckiej i aktywnej ochrony zwierząt ginących lub zagrożonych wyginięciem, w 

tym między innymi : trzykrotnie na temat „Zwierzyna drobna jako elementy 

bioróżnorodności środowiska przyrodniczego”, sympozjum C.I.C. na temat kuropatwy szarej, 

ptaków drapieżnych i oddzielnie sokoła wędrownego, konferencja poświęcona 

afrykańskiemu pomorowi świń (ASF), itp. Odbyło się także posiedzenie grupy roboczej ds. 

sokolnictwa i ochrony ptaków drapieżnych C.I.C.   

W ramach aktywnej ochrony przyrody w okręgu włocławskim odbyły się pierwsze w 

kraju reintrodukcje bobra europejskiego i jedne z pierwszych wsiedleń sokoła wędrownego 

w ramach realizowanego przez PZŁ krajowego programu restytucji tego gatunku. Poza tymi 

działaniami w okręgu realizowano także programy odbudowy liczebności populacji zwierzyny 

drobnej, a na ich bazie także program współpracy z młodzieżą szkolną pn. „Myśliwi – 

Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom”     



Na strzelnicy w okręgu włocławskim organizowane były zawody ligi strzeleckiej PZŁ, 

mistrzostwa PZŁ w klasie powszechnej i krajowy konkurs kół łowieckich. Od kilku lat okręg jest 

gospodarzem  corocznych zawodów strzeleckich ujmowanych w centralnym terminarzu imprez 

strzeleckich PZŁ  -  o  „Puchar Kujaw” i o  Puchar Firmy „Delta Optical”. Dwukrotnie odbyły się także 

zawody o zasięgu krajowym w łucznictwie myśliwskim.   

Powierzchnia ogólna obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie obejmuje 409 833  ha,  w 

tym po wyłączeniach 378 136 ha. Powierzchnia lasów obejmuje zaledwie 62 567 ha co stanowi  

14,2% powietrzni ogólnej. Teren okręgu  podzielony jest na 65 obwodów łowieckich położony na 

terenie powiatów aleksandrowskiego , lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego i włocławskiego. 

W zagospodarowaniu 48 kół łowieckich znajdują się 63 obwody plus 2 obwody wyłączone 

wydzierżawienia stanowiące część OHZ ZG PZŁ „Rożniaty”.  Na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej poluje 

ponad 1500 myśliwych zrzeszonych w 39 kołach miejscowych i 9 zamiejscowych.   

Liczebność zwierzyny oraz jej pozyskanie ilustruje poniższa tabela 

Zwierzę 

2017 2018 2019 

Wykonanie 

planu 
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odstrzał szt. 
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liczebność 

zwierzyny na 

10.03 szt. 
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planu 

pozyskania 

roku poprz. 

odstrzał szt. 

Szacowana 

liczebność 

zwierzyny na 

10.03 szt. 
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planu 

pozyskania 

roku poprz. 

odstrzał szt. 

Szacowana 

liczebność 

zwierzyny na 

10.03 szt. 

Łosie razem 0 375 0 431 0 498 

Jelenie razem 527 1216 536 1141 533 1266 

Daniele razem 15 70 16 61 18 47 

Sarny razem 2373 10024 2410 9941 2260 9628 

Dziki razem 2029 1559 2311 425 1757 393 

Zające 403 21676 112 21722 221 21927 

Bażanty 1279 13489 1078 13611 1448 13988 

Kuropatwy 0 3646 0 3227 0 2817 

Lisy 2860 2602 2904 2537 2921 2580 

Tchórze 57 840 50 780 52 784 

Dzikie króliki 0 1091 0 939 0 955 

Norki am. 25 730 60 666 25 736 

Piżmaki 10 448 20 420 17 335 

 

 

 

 

 


