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1. Imię i nazwisko: Marek Wajdzik  

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

2.1. Studia: leśnictwo (1991–1996); dyplom: magister inżynier leśnictwa, Akademia 

Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 1996 r.  

2.2. Doktorat: doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa – gospodarki łowieckiej, 

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, 2004 r.; tytuł 

rozprawy doktorskiej wyróżnionej decyzją Rady Wydziału Leśnego: Zróżnicowanie 

cech biometrycznych i kraniometrycznych oraz zawartości wybranych metali  

w tkankach zająca szaraka (Lepus europaeus, Pallas 1778) w obrębie aglomeracji 

krakowskiej 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych  

Od 1996 r. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, od 2008r. 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zakład Zoologii Leśnej  

i Łowiectwa, od 01.09.2009 Katedra Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego, Ekologii 

Zwierząt i Łowiectwa, od 01.09.2011 Instytut Bioróżnorodności Leśnej,   Zakład Zoologii  

i Łowiectwa, od 01.09.2014 Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Zakład Bioróżnorodności 

Leśnej   

3.1.  01.10.1996 – 31.12.2006 asystent naukowo – dydaktyczny,  

3.2.  01.01.2007 – nadal, adiunkt. 

4. Ogólna charakterystyka dorobku naukowego 

 Moje zainteresowania naukowe związane są głównie z gospodarką łowiecką   

i ochroną zwierząt. Koncentrują się one na charakterystyce cech fenotypowych zwierząt 

łownych i chronionych oraz wpływie na nie czynników środowiskowych, a także możliwości 

wykorzystania zwierząt w badaniach  bioindykacyjnych. Obejmują również zagadnienia 
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związane z możliwością zarządzania populacjami zwierząt w terenach objętych różnymi 

formami ochrony.  

Na moje osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej, szczegółowo zestawione  

w załączniku 5, składa się 127 różnych opracowań w tym 120 po doktoracie. Wśród nich 

należy wymienić 41 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych (3 przed 

doktoratem) oraz 8 prac w formie monografii lub rozdziału w monografii. Pięć z nich  

opublikowałem samodzielnie, 10 z jednym współautorem, 34 z więcej niż jednym 

współautorem. W 16 artykułach jestem głównym autorem. W języku angielskim ukazało się 

15 publikacji, a 17 w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports: Acta 

Societatis Botanicorum Poloniae, Annals of Animal Science, Ecotoxicology and 

Environmental Safety, Fresenius Environmental Bulletin, Medycyna Weterynaryjna, Small 

Ruminant Research i Sylwan. Publikacje ukazały się ponadto w czasopismach krajowych: 

Acta Agraria et Silvestria series Silvestris, Acta Scientiarum Polonorum seria Silvarum 

Colendarum Ratio et Industria Lignaria, Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica, 

Annals of Parasitology, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Electronic Journal of Polish 

Agricultural Universities, Leśne Prace Badawcze, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 

Przegląd Zoologiczny, Scientific Papers of Agricultural University of Poznań – Forestry, 

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Łączna suma punktów MNiSW za 

publikacje wynosi 542 (po doktoracie 536), a sumaryczny Impact Factor osiągnął wartość 

10,678.  

  Ponadto jestem autorem lub współautorem sześciu ekspertyz i dokumentacji prac 

badawczych, 20 opracowań wykonanych na zamówienie oraz 35 artykułów 

popularnonaukowych. Problematykę poruszaną w artykułach, doniesieniach naukowych oraz 

rozdziałach monografii przedstawiałem podczas sympozjów oraz konferencji. Wziąłem 

czynny udział w 29 konferencjach naukowych na których wygłosiłem 26 referatów  

i zaprezentowałem 11 posterów. Jako wykonawca uczestniczyłem w 5 projektach 

badawczych zleconych przez: Unię Europejska, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Obecnie w ramach programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020 uczestniczę w projekcie 

międzynarodowym pt. „Wspólne działania na rzecz przywrócenia i utrzymania różnorodności 

biologicznej karpackich ekosystemów górskich” (PLSK.01.01.00-00-0096/17-00). Wykonałem 

recenzje 18 artykułów w tym dwóch dla czasopism znajdujących się w bazie JCR oraz jednej 

książki.  
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Swoją aktywność naukową rozwijam również poprzez współpracę z licznymi 

jednostkami naukowymi macierzystej Uczelni oraz innymi jednostkami krajowymi. 

Współautorzy moich publikacji i prezentacji konferencyjnych (pomijając jednostki 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) mają afiliacje: Instytutu Ochrony Przyrody PAN  

w Krakowie, Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie,  Instytutu Nauk  

o Środowisku UJ w Krakowie, Samodzielnego Zakładu Zoologii Leśnej i Łowiectwa SGGW 

w Warszawie, Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie, Katedry 

Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Genetyki, 

Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zakładu Zoologii 

i Pszczelnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.   

     

5. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

nr 65, poz. 595 ze zm.) 

5.1. Tytuł osiągnięcia naukowego: rozprawa (załącznik nr 6) pt: Zmienność cech 

fenotypowych samców sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) na tle 

gospodarowania jej populacją w północno – zachodniej Małopolsce. 

5.2. Autor: Marek Wajdzik  

5.3. Omówienie celu naukowego pracy i osiągniętych wyników 

Wstęp i cel badań  

Sarna europejska (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) jest najliczniej 

reprezentowanym przedstawicielem rodziny jeleniowatych (Cervidae) nie tylko w Polsce, 

lecz również w Europie. Jako gatunek eurytopowy, posiadający zdolność do zasiedlania 

różnych środowisk zamieszkuje zarówno tereny nizinne jak i górskie, bytuje w dużych  

i małych kompleksach leśnych, a także na rozległych terenach rolniczych, a nawet  

w zadrzewieniach miejskich.  

Masa tuszy świadczy o jakości osobniczej zwierząt, ale w przypadku samców  

z rodziny jeleniowatych obiektywnym wskaźnikiem kondycji osobników jest również ich 

poroże. Wskazują na to wyniki badania tłuszczu okołonerkowego samców saren, które 

dowodzą, że to właśnie cechy morfometryczne poroża w większym stopniu niż masa ciała 

mogą świadczyć o kondycji zwierząt. Cechy te są jednak silnie zróżnicowane i zależne od 
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gatunku, wieku i stanu fizjologicznego osobnika, a także warunków geograficznych, 

klimatycznych oraz środowiskowych występujących w zajmowanym przez zwierzę biotopie.  

Z przeprowadzonych na terenie Polski badań wynika, że jakość osobnicza samców 

saren (kozłów) oceniana na podstawie masy tuszy, a także masy i wymiarów poroża jest 

zdecydowanie zróżnicowana. Dowiedziono, że w centralnej, wschodniej i południowo-

wschodniej części naszego kraju występują rogacze o najlepszej jakości osobniczej,  

a w Polsce zachodniej i północno-zachodniej kozły są najsłabsze.  

Stwierdzono również, że oprócz saren zamieszkujących tereny leśne, występuje także 

ekotyp sarny polnej, zamieszkujący uprawy rolne, który to różni się od sarny leśnej pod 

względem fizjologii, behawioru, ekologii jak również morfologii, anatomii i jakości 

osobniczej.   

Okolice Krakowa charakteryzują się dużym zróżnicowaniem występujących tu form 

fizjograficznych, gleb i klimatu, co wpływa na występowanie różnych biotopów bytowania 

saren. Postawiono więc hipotezę, że w związku ze znacznym geograficzno – środowiskowym 

zróżnicowaniem terenu badań mogą występować różnice w jakości osobniczej saren 

zamieszkujących poszczególne biotopy.  

 Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości osobniczej sarny europejskiej  

z uwzględnieniem analizy statystycznej parametrów jej poroża i cech kraniometrycznych oraz 

wieku odstrzelonych osobników. Miało to umożliwić rzetelną ocenę jakości poroża, zmiany 

masy tuszy rogaczy w kolejnych latach życia i w okresach sezonu polowań, a także 

zróżnicowania cech fenotypowych w zależności od miejsca ich wcześniejszego bytowania 

(lesistość, mezoregion).  

Celem badań była ponadto analiza efektywności gospodarowania populacją sarny  

w krakowskich łowiskach oraz przedstawienie jej potencjału na podstawie rogaczy  

o porożach medalowych pozyskanych w analizowanych łowiskach w okresie ostatnich 10 lat.  

Metody badań 

Materiał doświadczalny stanowiły dane dotyczące populacji sarny europejskiej 

bytującej w północno – zachodniej części województwa małopolskiego. Badaniami objęto 10 

sezonów łowieckich w latach 2008/2009 – 2017/2018. Zgromadzono dane z 60 obwodów 

łowieckich położonych w obszarze działania ZO PZŁ w Krakowie. 

W pracy wykorzystano: 

- arkusze oceny prawidłowości odstrzału saren rogaczy w zakresie danych 

podstawowych tzn.: masy tuszy, daty i miejsca odstrzału (obwód łowiecki); 
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 - pomiary parostków wykonane zgodnie z formułą Międzynarodowej Rady 

Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny, powszechnie w skrócie nazywanej CIC (Conseil 

International de la Chasse et de la Conservation du Gibier);  

- pomiary czaszek rogaczy;  

- dokumenty źródłowe w postaci rocznych planów łowieckich (RPŁ) sporządzone 

przez dzierżawców 60 obwodów łowieckich na lata 2008/2009 – 2017/2018. 

Podstawowy materiał doświadczalny - w postaci sarnich czaszek wraz z porożami - 

był analizowany podczas corocznych ocen prawidłowości odstrzału samców zwierzyny 

płowej. W stosunku do 8132 osobników odstrzelonych w 10 sezonach (2008/09 – 2017/18), 

zebrano następujące informacje: wiek odstrzelonych osobników, miejsce pozyskania (obwód 

łowiecki), datę pozyskania, masę tuszy (masę ciała pozbawioną wnętrzności i głowy), masę 

parostków brutto (tzn. masę poroża z pełną czaszką bez żuchwy) oraz formę poroża (brano 

pod uwagę liczbę odnóg na tyce lewej i prawej).  

 W stosunku do 2874 osobników pozyskanych w trzech sezonach tj. 2014/2015 – 

2016/2017 zebrano bardziej szczegółowe dane. W ich przypadku dodatkowo mierzono:  

długości tyk, rozłogę, masę poroża i jego objętość. Oceniano również (w skali punktowej) 

walory estetyczne poroża tzn. jego ubarwienie (0-4 pkt), uperlenie (0-4 pkt), róże (0-4 pkt), 

zakończenie odnóg (0-2 pkt) i ich rozwój (0-2 pkt), a także ukształtowanie parostków (0-3 

pkt). Klasyfikowano poza tym usterki tzn. niedorozwój odnóg (0-2 pkt)  i defekty 

ukształtowania (0-3 pkt). 

 Wszystkie elementy oceny dokonywane były zgodnie z instrukcją wyceny parostków 

sarny europejskiej opracowaną przez Komisję Wystaw i Trofeów Międzynarodowej Rady 

Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC).  

Na sarnich parostkach pozyskanych w sezonach 2014/2015 – 2016/2017 mierzono 

również długości odnóg (przednich i tylnych), a na czaszkach: długość profilu, szerokość w 

łukach jarzmowych, średnicę możdżeni oraz odległość między nimi. 

 W celu określenia przydatności łowisk „krakowskich” do hodowli saren w powiązaniu 

z oceną jakości osobniczej występującej tam populacji oraz ze sposobem i efektami 

gospodarowania sarnią populacją w okresie wieloletnim, dokonano analizy wielkości 

pozyskania rogaczy o parostkach medalowych wg CIC. W odniesieniu do 284 medalowych 

parostków pozyskanych w 10 analizowanych sezonach łowieckich (2008/09 – 2017/18), 

zgromadzono dane niezbędne do pełnej wyceny medalowej poroży oraz analizy statystycznej 

ich wybranych parametrów.  
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 Materiał do tej części opracowania pochodził z wycen trofeów dokonywanych przez 

komisję ZO PZŁ w Krakowie z ostatnich 10 lat.  

Każdorazowo pomiarów i ocen parostków dokonywał zespół minimum 3 – osobowy 

składający się z krajowych ekspertów wyceny medalowej pod przewodnictwem autora pracy.  

Analizie poddano również dane zawarte w rocznych planach łowieckich (RPŁ) 

sporządzone przez dzierżawców (koła łowieckie) dla 60 obwodów za okres 10 sezonów 

łowieckich (2008/2009 – 2017/2018). Celem tych analiz było wykazanie rzeczywistych 

działań w zakresie gospodarowania sarną w obwodach łowieckich Krakowskiego Okręgu 

PZŁ i wskazanie ich głównych mankamentów.   

Wyniki badań 

Zmienność cech poroża i masy tuszy samców saren w kolejnych latach życia   

Wartości średniej długości tyk wzrastały wraz z wiekiem osobników, osiągając 

kulminację (21,8 cm) u rogaczy 6-letnich, by następnie istotnie (p=0,01) się obniżyć do 20,5 

cm u rogaczy najstarszych. Średnio najkrótsze tyki (9,8 cm) odnotowano u rogaczy 

dwuletnich, które to były o niespełna 9 cm krótsze od tych nakładanych przez osobniki 

trzyletnie (p<0,01), a te z kolei nosiły parostki o 1,6 cm niższe niż rogacze 4-letnie (p<0,01). 

Z kolei średnie długości tyk osobników 4- i 5-letnich były do siebie zbliżone (p=0,07)  

i wahały się od 20,2 do 20,8 cm. 

Średnie długości odnóg były zróżnicowane w zależności od wieku i ich usytuowania 

na tyce. W poszczególnych klasach wieku (z wyjątkiem osobników 2 letnich) odnogi przednie 

były istotnie dłuższe od tylnych (p<0,05). U rogaczy dwuletnich zarówno odnogi przednie jak 

i tylne osiągały podobne długości odpowiednio 1,6 i 1,8 cm.  Generalnie odnogi przednie były 

o 0,8 cm dłuższe od tylnych. Kulminacja rozwoju odnóg następowała w wieku 6 lat, kiedy to 

odnogi przednie osiągały średnią długość 4,9 cm, a tylne 3,9 cm.   

Masa parostków netto wzrastała wraz z wiekiem osobników, osiągając kulminacje 

(283,4 g) u rogaczy w 6 roku życia, by następnie istotnie (p=0,04) się obniżyć w najstarszej 

klasie wiekowej. Różnice pomiędzy kolejnymi grupami wiekowymi były istotne z wyjątkiem 

osobników 4 – i 5 – letnich, które nakładały parostki o zbliżonej masie (p=0,18).  

Wzrost objętości parostków notowano u saren rogaczy od drugiego (23,6 cm
3
) do 

szóstego roku życia (109,9 cm
3
). U osobników najstarszych (7-letnie i starsze) w stosunku do 

osobników 6-letnich odnotowano istotne (p=0,01) obniżenie się objętości o 11,7 cm
3
. 

Pomiędzy kolejnymi grupami wiekowymi różnice były statystycznie istotne z wyjątkiem 

osobników  4 – i 5 – letnich, które nakładały parostki o zbliżonej objętości (p=0,07). 
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Jakość parostków wyrażona sumą punktów pomiarowych obliczonych wg procedur 

CIC wzrastała wraz z wiekiem osobników. Parostkami najsłabszymi charakteryzowały się 

osobniki najmłodsze (21,9 pkt CIC), a wartość najwyższą (75,0) odnotowano u rogaczy  

w szóstym roku życia. U rogaczy najstarszych stwierdzono obniżenie ogólnej liczby punktów 

do 68,3 czyli do wartości zbliżonych jakie były u kozłów w 4 i 5 roku życia. 

Wartości średnie cech poroża ocenianych organoleptycznie (barwa, uperlenie, róże, 

zakończenie i rozwój odnóg oraz ukształtowanie parostków) również zwiększały swe 

wartości do 6 roku życia. U rogaczy najstarszych odnotowany nieznaczny spadek  wartości 

ocenianych elementów piękna. 

Wraz z wiekiem rogaczy wzrastały średnie wymiary ich czaszek. Średnia długość 

profilu czaszki wzrastała od 19,18 cm u rogaczy najmłodszych do 20,34 cm  

u osobników najstarszych. Istotny przyrost tej cech odnotowano u osobników do 4 roku życia, 

kiedy to czaszki osiągnęły długość 20,19 cm. U osobników starszych przyrosty były 

nieznaczne i statystycznie nieistotne.  

Szerokość czaszki mierzona w łukach jarzmowych najmniejsza była u osobników 

najmłodszych (8,50 cm), wzrastała z wiekiem i u kozłów najstarszych wynosiła 9,38 cm. 

Przyrosty szerokości czaszki były istotne (p<0,001) do 4  roku życia.  

Wraz z wiekiem wzrastały również średnie wartości szerokości możdżeni. Najwęższe 

możdżenie (1,39 cm) odnotowano u osobników w drugim roku życia, a najszersze (2,32 cm) 

wystąpiły u rogaczy najstarszych. Przyrosty tej cech pomiędzy wszystkimi grupami 

wiekowymi były istotne (p<0,02).  

Z kolei średnie wartości odległości między możdżeniami wraz z wiekiem rogaczy 

generalnie zmniejszały się. Rozstaw możdżeni był najmniejszy u osobników 4 – 5 letnich 

(1,65 cm), a największy (1,84 cm) u rogaczy najmłodszych. 

Średnie wartości masy tuszy wzrastały wraz z wiekiem osobników, osiągając 

kulminacje (18,7 kg) u rogaczy w 6 roku życia, by następnie istotnie (p<0,01) się obniżyć  

w najstarszej klasie wiekowej do 18,0 kg. Różnice pomiędzy kolejnymi grupami wiekowymi 

były istotne z wyjątkiem osobników 4 – i 5 – letnich, których tusze miały zbliżone masy 

(p=0,19).  

Tempo wzrostu było zróżnicowane w zależności od rodzaju cechy i wieku osobnika. 

Wśród analizowanych cech były takie, które w całym życiu osobniczym rogaczy zwiększały 

swe wartości dwu – trzykrotnie, a także takie, których wzrost był nieznaczny. Najmniejsze 

tempo wzrostu wykazywały parametry czaszki tzn. jej długość i szerokość.  

Z kolei tempem najwyższym odznaczały się objętość i masa poroża. W przypadku wszystkich 
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cech najwyższe tempo wzrostu odnotowano między drugim, a 3 rokiem życia. Przy 

większości cech grupa kozłów  najstarszych charakteryzowała się spadkiem tempa wzrostu.  

W przypadku długości i szerokości czaszki oraz szerokości możdżeni zanotowano ciągły 

wzrost ich wartości aż do ostatniej klasy wieku.   

Wartości współczynników korelacji pomiędzy wybranymi cechami były zróżnicowane 

w zależności od par analizowanych cech i wieku osobników. We wszystkich klasach wieku 

korelację prawie pełną (rxy ≥ 0,9) odnotowano w odniesieniu do trzech par cech tzn.: masy 

poroża i jego objętości, masy poroża i liczby punktów CIC oraz objętości poroża i liczby 

punktów CIC. Ze względu na praktyczny aspekt w/w cech przedstawiono ich zależności  

w postaci prostych regresji, które umożliwiają oszacowanie objętości poroża na podstawie 

jego masy bądź podjęcie decyzji o wycenie medalowej analizowanych parostków.  

Na ogólną jakość parostków wyrażoną sumą punktów CIC w każdej klasie wieku 

największy wpływ miały masa oraz objętość poroża. Procentowy, sumaryczny udział tych 

dwóch elementów wahał się od 63,9% u rogaczy najmłodszych do 74,6% u rogaczy 

najstarszych. Z kolei w przypadku długości tyk i rozłogi odnotowano spadek ich udziału  

w ocenie ogólnej wraz z wiekiem osobników. Z kolei cechy oceniane organoleptycznie miały 

niewielki wpływ na ogólną ocenę u osobników dwuletnich (2,3%), a w pozostałych grupach 

wiekowych ich udział był wyrównany i oscylował w granicach 7,2 – 9,1 %. 

 

Cechy fenotypowe samców saren w terenach o różnej lesistości  

Duże zróżnicowanie obwodów łowieckich pod względem lesistości terenu miało 

znaczący wpływ na masę tuszy oraz masę i formę poroża u odstrzelonych osobników. 

 Generalnie największą średnią masę (17,9 kg) posiadały rogacze pozyskane  

w obwodach typowo polnych, a najniższą odnotowano u  osobników upolowanych  

w obwodach leśnych (16,3 kg) i we wszystkich klasach wieku były to różnice statystycznie 

istotne. Wśród rogaczy najmłodszych (w 2 roku życia) istotnie cięższe od pozostałych były 

samce pozyskane w obwodach polnych (15,3 kg), a różnice statystycznie istotne w obrębie tej 

cechy odnotowano również pomiędzy obwodami o lesistości do 20% (polno-leśne) i powyżej 

20% (p < 0,05). W przypadku rogaczy 3 letnich zależności były identyczne (p < 0,01). Z kolei 

w przypadku osobników będących w 4 roku życia i starszych odnotowano statystycznie 

istotny wzrost masy ciała odstrzelonych rogaczy wraz ze spadkiem lesistości terenu,  

w którym zostały pozyskane. Pomiędzy wszystkimi kategoriami lesistości wykazano  

w obrębie masy tuszy różnice statystycznie istotne. 
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Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały, że masy parostków kozłów różniły się 

istotnie w zależności od lesistości terenu na którym realizowano odstrzał. Wśród rogaczy 

najmłodszych (2 letnich) istotnie najcięższe parostki (180,7g) nakładały rogacze pozyskane  

w łowiskach polnych, a różnice statystycznie istotne odnotowano również wśród osobników 

pozyskanych w obwodach polno-leśnych (170,0 g) i w terenach gdzie lesistość była  

w przedziale 20,1-40% (153,9g) oraz w łowiskach leśnych (153,2g). Podobne zależności 

odnotowano w przypadku rogaczy będących w 3 roku życia. Z kolei w przypadku osobników 

czteroletnich i starszych istotnie najlżejsze parostki nakładały osobniki pozyskane w terenach 

leśnych, a zbliżone masy trofeów wykazano u rogaczy pochodzących z terenów typowo 

polnych (do 5% lesistości) oraz polno-leśnych (5,1-20%).  

Analiza parostków przeprowadzona zgodnie z przyjętym systemem punktowym  

wykazała, że generalnie parostki o najwyższej formie nakładały kozły z obwodów typowo 

polnych (1,82), nieco słabsze z terenów polno-leśnych (1,80), a najsłabsze okazały się być 

parostki kozłów związanych z biotopami leśno-polnymi (1,74) i leśnymi (1,66). We 

wszystkich wyróżnionych klasach wieku różnice w jakości nakładanego poroża pomiędzy 

osobnikami pozyskanymi w obwodach polnych oraz leśnych były statystycznie istotne 

(p<0,05). 

Lesistość terenu wpływała również na liczbę odstrzelonych rogaczy medalowych.  

W 10-letnim okresie badań najwięcej rogaczy medalowych pozyskano w terenach polnych 

(126), a najmniej – zaledwie 19 – w obwodach leśnych.  W przeliczeniu na 100 pozyskanych 

rogaczy najwięcej medalowych parostków (ok. 5/100 os.) notowano w obwodach polnych  

i polno-leśnych. W obwodach gdzie udział lasów wynosił 20 – 40% ich udział spadał do 

2,13%, a w terenach leśnych średnio na sto pozyskanych rogaczy zaledwie jeden (1,29) był 

medalowy. 

Cechy fenotypowe samców saren w mezoregionach 

Średnio najlżejsze rogacze upolowano w Kotlinie Oświęcimskiej (IV mezoregion).  

W zależności od wieku rogacze pozyskane w tym mezoregionie ważyły średnio od 13,3 kg  

w 2 roku do 16,6 kg w przypadku osobników będących w 4 i 5 roku życia. Z kolei średnio 

najcięższe osobniki bytowały w północno – wschodniej części terenu badań w czterech 

mezoregionach: Wyżynie Miechowskiej (II), Płaskowyżu Proszowickim (III), Równinie 

Nadwiślańskiej (VI) i Działach Niepołomicko - Bielczańskich (VII). W terenach tych  

u osobników dwuletnich średnie wartości masy tuszy zawierały się w przedziale od 15,1 do 

16 kg, a u osobników najstarszych od 18,4 do 19,2 kg.  
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 W przypadku masy poroża odnotowano podobną zależność. Średnio najcięższe 

parostki (powyżej wartości średnich uzyskanych dla terenu badań w poszczególnych klasach 

wieku) nakładały osobniki pozyskane w II, III, VI, VII i VIII mezoregionie. Z kolei istotnie 

słabszymi porożami odznaczały się osobniki pozyskane w Kotlinie Oświęcimskiej (IV).  

Pozyskanie parostków medalowych było różne w poszczególnych mezoregionach. 

Najwięcej osobników medalowych (82) odstrzelono na Pogórzu Wielickim (VIII), a najmniej 

(po 6) w Kotlinie Oświęcimskiej (IV) i na terenie Bramy Krakowskiej (V).  W przeliczeniu na 

100 upolowanych rogaczy najwięcej medalowych parostków (6,4/100 os.) pozyskano na 

Pogórzu Wielickim. Jeden medalowy rogacz przypadał średnio na dwadzieścia pozyskanych 

w mezoregionach: II (Wyżyna Miechowska), III (Płaskowyż Proszowicki) i VII (Działy 

Niepołomicko - Bielczańskie). Wśród rogaczy upolowanych na terenie Wyżyny Krakowskiej 

i Beskidu Średniego 2% stanowiły osobniki medalowe, a w obrębie Kotliny Oświęcimskiej i 

Bramy Krakowskiej tylko 1%. 

Zróżnicowanie masy tuszy w wydzielonych okresach sezonu polowań 

U osobników najmłodszych (2 rok życia) średnie wartości masy tuszy  

w poszczególnych okresach sezonu polowań były do siebie zbliżone i wahały się od 14,3 do 

14,8 kg. W przypadku osobników będących w 3 roku życia średnio najcięższe   

(17,3 kg) były rogacze odstrzelone w pierwszej połowie lipca czyli tuż przed rują (3 okres) 

oraz w czerwcu (17,1 kg). Od drugiej połowy lipca do końca sezonu polowań odnotowano  

w tej grupie wiekowej spadek średnich wartości masy tuszy do 16,6 kg. Z kolei u osobników 

średniowiekowych (w 4-5 roku życia) średnie wartości masy tuszy w czterech pierwszych 

okresach czyli od 11 maja do 14 sierpnia były do siebie zbliżone i oscylowały w granicach 

17,9 – 18,1 kg. Po połowie sierpnia w tej grupie wiekowej odnotowano statystycznie istotny 

spadek średniej wartości masy tuszy do 17,3 kg. Podobną prawidłowość odnotowano  

w grupie rogaczy najstarszych, u których to tusze osobników odstrzelonych w czterech 

pierwszych okresach były istotnie cięższe od tych pozyskanych po 15 sierpnia.  

Masy tusz u osobników odstrzelonych w drugiej połowie sierpnia (5 okres) oraz we 

wrześniu (6 okres) w poszczególnych klasach wieku były do siebie zbliżone. Z wyjątkiem 

osobników najmłodszych we wszystkich pozostałych grupach wiekowych odnotowano 

spadek masy tuszy po okresie godowym. Ubytek masy najwyższy był u osobników 6 letnich  

i starszych, które to były średnio lżejsze po rui o 1,1 kg. Rogacze 3 – 5 letnie traciły na masie 

o około 4 – 4,4%.  
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Zróżnicowanie cech fenotypowych w okresie badań 

 W celu określenia czy podstawowe cechy fenotypowe saren rogaczy (masa tuszy, 

masa i forma poroża) podlegały zmianom w dziesięcioletnim okresie badań prześledzono jak 

kształtowały się ich wartości na początku, w środku i pod koniec okresu badań. W tym celu 

dokonano ich charakterystyki w sezonach: 2008/09 -  2009/10, 2012/13 - 2013/14 oraz 

2016/17 – 2017/18.  

W przypadku masy tuszy we wszystkich wyróżnionych klasach wieku odnotowano, że 

osobniki odstrzelone w pierwszych dwóch sezonach okresu badań były istotnie lżejsze od 

tych pozyskanych w latach 2016/17 – 2017/18. Odnotowany przyrost masy tuszy oscylował  

w zależności od wieku w granicach 0,6 – 0,7 kg. Podobną zależność odnotowano  

w przypadku masy parostków, która to była istotnie wyższa u rogaczy odstrzelonych pod 

koniec badań. W okresie badań w poszczególnych klasach wieku ujawniono wzrost średnich 

wartości masy parostków o około 5,4 – 9,4%. Również w przypadku średnich wartości form 

poroża odnotowano ich wzrost w dziesięcioletnim okresie badań z wyjątkiem osobników 4-5 

letnich, które to zarówno na początku jak i na końcu badań nakładały parostki o podobnej 

formie.  

W okresie badań odnotowano również wzrost pozyskania trofeów medalowych.  

W sezonach 2008/09 – 2009/10 odstrzelono 22 medalowe osobniki, 2012/13-2013/14 – 32,  

a w ostatnich dwóch sezonach 139. Odsetek medalowych rogaczy w stosunku do 

pozyskanych samców był najwyższy w sezonach 2016/17 – 2017/18 kiedy to na 100 

odstrzelonych rogaczy przypadało 8 osobników medalowych. Z kolei na początku badań  

i w sezonach 2012/13 – 2013/14 odsetek ten wynosił około 2%. 

Pozyskanie poroży medalowych wg wyceny CIC 

 W 10 letnim okresie badań pozyskano w sumie 284 rogacze, które to nosiły medalowe 

parostki. W pierwszych czterech sezonach corocznie pozyskiwano po 8 – 12 medalowych 

osobników, a  od sezonu 2012/13 odnotowano sukcesywny wzrost ich liczby, aż do 85 

odstrzelonych w ostatnim sezonie . Wśród osobników medalowych dominowały te wycenione 

na medal brązowy (133).  Srebrno-medalowych pozyskano 97, a złoto - 54.   

W ślad za wzrostem liczby upolowanych osobników medalowych w okresie badań 

odnotowano wzrost udziału medalowych parostków w ogólnym pozyskaniu samców saren.  

W pierwszych 6 sezonach łowieckich (2008/09 – 2013/14) średnio na 100 odstrzelonych 

samców saren przypadało od 1,1 do 2,1 osobników medalowych. W następnych dwóch 

sezonach udział ten się zwiększył do około 4%, a 5% osiągnął w sezonie 2016/17. W ostatnim 

analizowanym roku na 100 pozyskanych rogaczy przypadało ponad 8 osobników 
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medalowych w tym niespełna 4 brązowo-medalowe, ponad 3 srebrno- i jeden złoto 

medalowy.  

Odstrzał medalowych rogaczy był nierównomierny na terenie badań. Wśród 

„krakowskich” obwodów były takie na terenie których w całym okresie badań nie pozyskano 

żadnego medalowego rogacza lub ich udział w ogólnym pozyskaniu samców saren był 

mniejszy niż 1%. Odnotowano również takie obwody gdzie odsetek medalowych osobników 

był wyższy niż 5%, a na terenie siedmiu obwodów (24, 36, 49, 50, 92, 111, 112) jeden rogacz 

medalowy przypadał na maksymalnie 12 odstrzelonych. Najwyższy odsetek medalowych 

rogaczy (22,73%) odnotowano na terenie obwodu „49”.  

 

Najważniejsze nowatorskie osiągnięcia przedstawione w rozprawie, stanowiące istotny wkład 

w rozwój nauki: 

 

a) Przeprowadzono ocenę jakości osobniczej sarny europejskiej występującej w północno-

zachodniej Małopolsce z uwzględnieniem analizy statystycznej parametrów jej poroża  

i cech kraniometrycznych oraz wieku odstrzelonych osobników. W efekcie umożliwiło 

to rzetelną ocenę jakości poroża, zmiany masy tuszy rogaczy w kolejnych latach życia  

i w okresach sezonu polowań, a także ocenę zróżnicowania cech fenotypowych  

w zależności od miejsca bytowania zwierząt (lesistość, mezoregion). 

b) Wykazanie, że gospodarowanie sarnią populacją należy prowadzić w jednostkach  

hodowlanych wyznaczonych na podstawie struktury krajobrazu i cech fenotypowych 

odstrzelonych zwierząt.  

c) Długoterminowy monitoring jakości sarniej populacji prowadzony w oparciu o wycenę 

medalowych parostków  (wg formuł CIC)  to podstawowe narzędzie oceny i weryfikacji 

myśliwskiego oddziaływania na populacje, a także możliwość oceny zaistniałych zmian 

w środowisku bytowania zwierząt. 

d) Odnotowany w okresie badań wzrost średnich wartości masy tuszy i masy poroża  

u odstrzelonych na podstawie jednolitych zasad selekcji samców saren wskazuje na 

racjonalną gospodarkę tym gatunkiem w okręgu krakowskim. O poprawie jakości 

osobniczej świadczy również zwiększony udział osobników medalowych wśród 

pozyskanych rogaczy.  

e) Wykazanie, że cechy fenotypowe saren rogaczy odstrzelonych w okolicach Krakowa 

były wyższe niż u saren bytujących w zachodniej Polsce, zbliżone do tych  



13 
 

z Kielecczyzny i jednocześnie niższe od pozyskiwanych na wschodzie Polski co jest 

zgodne z ekogeograficzną regułą Bergmanna.  

6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Moje osiągnięcia naukowe związane są głównie z biologią i ekologią zwierząt łownych  

i chronionych.  Koncentrują się one na charakterystyce cech fenotypowych zwierząt oraz 

wpływie na nie czynników środowiskowych. Obejmują również zagadnienia związane  

z możliwością zarządzania populacjami zwierząt w terenach objętych różnymi formami 

ochrony. Osobnymi nurtami badań są zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania 

zwierzyny w badaniach  bioindykacyjnych, a także oceny zarażenia endopasożytami zwierząt 

i ewentualnego wpływu inwazji na ich cechy morfometryczne.  

 

6.1. Cechy fenotypowe zwierząt  łownych i chronionych  

Zróżnicowanie cech biometrycznych zwierząt w zależności od wieku, płci oraz czynników 

środowiskowych przebadano w odniesieniu do kilku gatunków ssaków. Obiektem badań były 

zarówno zwierzęta parzystokopytne – sarna, jeleń szlachetny, daniel, muflon, kozica – jak i 

ssaki średniej wielkości: borsuk, lis i zając szarak.   

W przypadku samców saren charakterystyki ich cech fenotypowych (masa tuszy, masa  

i wysokość poroża, wymiary czaszek) dokonano w kilku obiektach południowej Polski 

(Małopolska, Opolszczyzna, Kielecczyzna). Dowiedziono, że jakość osobnicza saren była 

zróżnicowana, a znaczny wpływ na nią miały lesistość obwodów i zróżnicowanie typów gleb 

oraz wiek pozyskanych osobników. Rogacze o najmniejszej masie tuszy, nakładające istotnie 

lżejsze parostki występowały w terenach gdzie lesistość przekraczała 40%. Z kolei  

w obwodach polnych  rogacze były znacznie cięższe i nakładały masywniejsze poroża.  

W terenach gdzie występowały gleby żyźniejsze (rędziny i czarnoziemy) jakość osobnicza 

bytujących tam saren była znacząco lepsza niż w obwodach gdzie przeważały gleby słabe – 

płowe i rdzawe. Wykazano, że badane czynniki środowiskowe (lesistość, podłoże glebowe) 

największy wpływ na masę tuszy oraz masę poroża, a także wymiary czaszek miały u rogaczy 

najmłodszych i wraz z wiekiem osobników ich wpływ malał.  

W odniesieniu do saren ekotypów polnego i leśnego dokonano również szczegółowych 

pomiarów ich czaszek. Jako cel badań przyjęto opracowanie metod określania ekotypu 

samców sarny wyłącznie na podstawie wybranych charakterystyk biometrycznych. 

Dowiedziono, że najbardziej przydatne do dyskryminacji ekotypowej są następujące cechy 

kraniometryczne: długość profilu, długość kondylobazalna, długość bazalna, odległość 
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między przednią krawędzią otworu potylicznego, a końcem kości szczękowej, długość 

żuchwy, jak również masa tuszy. Przy zastosowaniu metody opartej na analizie regresji 

otrzymano 82% poprawnych zaklasyfikowań. Stosując sieci neuronowe,  

w zależności od ich typu zaklasyfikowano prawidłowo od 90 do 98% osobników. 

 Przeprowadzono również analizę parostków medalowych samców saren odstrzelonych  

w Polsce w latach 1876-2005 .Wykazano, że kozły o najlepszej jakości osobniczej określonej 

na podstawie jakości trofeum (wycena CIC), pozyskane były w Polsce południowo-

wschodniej, a liczba złotomedalowych parostków wzrastała w miarę przesuwania się z 

zachodu na wschód co było zgodne z regułą Bergmanna.  

W ramach badań biometrycznych przeanalizowano morfologiczną budowę włosów 

ościstych sarny z Beskidu Sądeckiego. Stwierdzono, że uwłosienie sarny wykazuje duże 

zróżnicowanie w budowie włosów (długość, grubość, wzajemne proporcje rdzenia i kory, 

występowanie przewężenia za cebulką, wielkość łusek kutikuli), które jest zauważalne 

zarówno w zmienności sezonowej jak i wynika z miejsca pobrania próbki. Zróżnicowanie to 

jest przejawem przystosowania się tego gatunku do środowiska życia.  

Cechy fenotypowe jeleniowatych (jelenia szlachetnego i daniela) określono również na 

terenie Puszczy Dulowskiej – zwartego, odizolowanego kompleksu leśnego o powierzchni 

2290 ha położonego 20 km na zachód od Krakowa. Dowiedziono, że zarówno jelenie jak  

i daniele pozyskane na tym terenie charakteryzowały się dobrą jakością osobniczą, na co 

wskazywały wyższe (lub porównywalne) wartości średnie mas tusz oraz mas poroży  

w stosunku do osobników pozyskanych w innych rejonach kraju. Dodatkowo o wysokiej 

jakości osobniczej świadczył fakt, iż wśród pozyskanych samców jelenia szlachetnego aż  

17,4% nosiło medalowe poroża, u danieli było to 12,5%.   

W odniesieniu do samców jelenia szlachetnego bytujących na Opolszczyźnie 

dowiedziono, że w obrębie terenu badań ich jakość osobnicza była zróżnicowana,  

a znaczny wpływ na nią miały lesistość obwodów oraz wiek pozyskanych osobników. Jelenie 

pozyskane w obwodach polnych (do 40% lesistości) były wyraźnie cięższe i nosiły okazalsze 

poroża od osobników odstrzelonych w obwodach leśnych (powyżej 40% lesistości).  

 Analizie poddano również cech fenotypowych kozicy alpejskiej pochodzącej z Alp 

Gailtalskich (Austria). Jako kryterium oceny przyjęto masę tuszy oraz cechy rogów takie jak: 

długość, wysokość, rozłogę i obwód. Wykazano, że masa tuszy była istotnie skorelowana  

z wiekiem i to zarówno u samców (r=0,74) jak i samic (r=0,52). Cecha ta zmieniała się 

również wraz z porą roku i osiągała kulminację w październiku/listopadzie. Wymiary rogów 

takie jak: długość, wysokość i rozłoga wzrastały wraz z wiekiem kozic i najstarsze osobniki 
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charakteryzowały się największymi rozmiarami tych cech.  Z kolei obwód rogów wzrastał 

istotnie tylko do drugiego roku życia. 

W ramach prac biometrycznych dokonano również charakterystyki jakości trofealnej 

muflonów tryków występujących w Górach Bardzkich (południowo – zachodnia Polska).  

W tym celu dokonano szczegółowych pomiarów ich rogów (ślimów) zgodnie z procedurą 

Międzynarodowej Rady Łowieckiej i Ochrony Zwierzyny - CIC (Conseil Internationale de la 

Chasse et de la Conservation du Giber). W toku przeprowadzonych analiz wykazano:  

- wszystkie mierzone cechy rogów wzrastały wraz z wiekiem osobników lecz ich istotny 

przyrost następował do 4 roku życia w przypadku długości i rozłogi oraz 3-go odnośnie 

obwodów; 

- ze względu na malejące wraz z wiekiem osobników tempo wzrostu ślimów najcenniejsze 

trofea noszą osobniki w wieku około 7-9 lat. Wskazane jest pozostawienie najlepszych 

osobników do starszego wieku, nie kwalifikując ich do odstrzału przed ukończeniem 7 lat, 

przez co pozwolimy im w pełni wykorzystywać swoje możliwości genetyczne. 

Badania biometryczne prowadzono również na średnich ssakach. W tym celu 

dokonano szczegółowych pomiarów biometrycznych i kraniometrycznych: zająca szaraka, 

lisa i borsuka. W toku prowadzonych badań wykazano, że analizowane pomiary ciała  

i czaszek w/w zwierząt były uzależnione od wieku i płci osobnika oraz rejonu geograficznego 

z którego pochodziło zwierzę.  

 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

Kulak D., Wajdzik M. 2006. Morphological characteristics of hairs in the roe deer (Capreolous capreolus 

Linnaeus, 1758) from the polish part of the Carpathian mountains, Electronic Journal of Polish Agricultural 

Universities  (EJPAU), 9(4), #20 4p. 

Kulak D., Wajdzik  M. 2009. Klasyfikacja ekotypowa samców sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) na 

podstawie wybranych pomiarów ich ciała (in English: Ecotype classification of the European roe deer 

(Capreolus capreolus L.) males on the basis of selected body parameters). Sylwan, 153 (8): 563-574. 

Szyjka K., Kubacki T., Wajdzik M. 2014. Cechy biometryczne borsuka (Meles meles) w okolicach Piotrkowa 

Trybunalskiego (in English: Biometric characteristics of badger (Meles meles) in the region Piotrkow). Acta Sci. 

Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 13 (3): 49-56.    

Wajdzik M., Banaszewski Z., Kubacki T. 2014. Charakterystyka podstawowych cech fenotypowych jeleni 

byków pozyskanych na terenie OHZ „Dulowa” (in English: Characteristics of basic phenotypic traits of the male 

red deer hunter in Dulowa Forest). Sylwan, 158 (5): 383−389.  

Wajdzik M., Hink K., Szyjka K., Nasiadka P., Skubis J. 2018. Wpływ lesistości na jakość osobniczą samców 

jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) na terenie Opolszczyzny (in English: The influence of forest area on the 

individual quality of red deer males (Cervus elaphus) in the Opole region). Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. 

Ind. Lignar., 17(1), 69–77.   
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Wajdzik M., Konieczny G., Nasiadka P., Szyjka K., Skubis J. 2016. Wpływ lesistości i rodzaju gleb na jakość 

osobniczą rogaczy sarny na terenie Kielecczyzny. (in English: Impact of forest cover and the soil type on the 

quality of male roe deer in the Kielce region). Sylwan 160 (5):424 -432.  

Wajdzik M., Kubacki T., Banaszewski Z. 2010. Daniel na terenie Puszczy Dulowskiej (in English: Fallow deer 

in the Dulowa Forest). [In:] Daniel (Dama dama L., 1758) w krajobrazie współczesnej Polski (in English: 

Fallow deer (Dama dama L., 1758) in the contemporary Polish landscape). Ed. G. Górecki. Wydawnictwo-

Drukarnia „Prodruk”, Puszczykowo, 27- 35. 

Wajdzik M., Kubacki T., Kulak D. 2007. Diversification of the body weight and quality of the antlers in males of 

the roe deer (Capreolus capreolus L.) in southern Poland exemplified by surroundings of Cracow. Acta Sci. Pol., 

Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar.  6 (2): 99–112. 

Wajdzik M., Lenkiewicz-Bardzińska A., Skubis J., Nasiadka P., Szyjka K. 2015. Cechy biometryczne lisa na 

terenie Bieszczadów (in English: Biometric characteristics of the fox (Vulpes vulpes) in the Bieszczady region). 

Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar., 14(4), 279–288.   

Wajdzik M., Skubis J., Nasiadka P., Szyjka K., Borecki Sz. 2015. Charakterystyka cech fenotypowych samców 

saren na terenie Opolszczyzny (in English: Phenotypic characteristics of roe deer bucks (Capreolus capreolus) in 

the Opolskie region, south-western Poland).  Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar., 14(4): 347–358. 

Wajdzik M., Szyjka K., Murzynowska I. 2017. Cechy fenotypowe kozicy alpejskiej pozyskanej w Alpach 

Gailtalskich (Austria) (in English: The phenotypic characteristics of Alpine chamois collected in the Gailtal Alps 

(Austria)). Acta Agraria et Silvestria Series Silvestris,Vol. LV, 26-36.  

Wajdzik M., Szyjka K., Nasiadka P., Skubis J., Rysak B. 2016. Złotomedalowe parostki sarny pozyskane w 

Polsce w latach 1874-2005 (in English: Gold medal antlers of roe deer hunted in Poland in the years 1874-2005). 

Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar., 15(3), 189–195.  

Wajdzik M., Tomek A., Kubacki T. 2012. Zróżnicowanie cech biometrycznych i kraniometrycznych u zająca 

szaraka w Małopolsce (in English: Differentiation of craniometric and biometric characteristics of the European 

hare (Lepus europaeus) in the Małopolska region). Sylwan 156 (2): 147-158. 

Wajdzik M., Witek K., Nasiadka P., Skubis J. 2014. Jakość trofealna muflonów tryków pozyskanych w Górach 

Bardzkich (in English: Trophy quality of mouflons in the Bardzkie Mountains). Sylwan, 158 (12): 911−919.  

 

6.2. Zarządzanie populacjami zwierząt w terenach objętych różnymi formami ochrony 

Współczesna gospodarka łowiecka zajmująca się zespołami zwierząt bytujących  

w naturalnych i zmodyfikowanych (stworzonych) przez człowieka biocenozach  

i ekosystemach ma na celu między innymi zachowanie wszystkich rodzimych gatunków 

zwierząt i ich biotopów, a zatem zajmuje się nie tylko gatunkami łownymi lecz także ochroną 

zwierząt niepozyskiwanych (chronionych) oraz ich biotopów. Zarządzanie populacjami 

zwierząt oraz ich biotopami  może być różne w poszczególnych rejonach kraju, a nawet  

w sąsiadujących ze sobą obwodach co wynika między innymi ze specyficznych warunków 

środowiskowych oraz składu gatunkowego żyjących tam zwierząt. Aby racjonalnie zarządzać 

populacjami zwierząt należy poznać strukturę i właściwości badanych populacji.  
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Specyfikę gospodarki łowieckiej rozpoznano w ekosystemie miejskim, w leśnych 

kompleksach promocyjnych (LKP Lasy Beskidu Sadeckiego i LKP Puszcza Niepołomicka), 

w strefie przygranicznej oraz na terenach przyległych do parków narodowych.  

W toku przeprowadzonych badań ustalono, że: 

- najliczniej występującym gatunkiem łownym na terenie miasta Krakowa była sarna, co 

pozwala sądzić, że spośród zaewidencjonowanych gatunków zwierzyny grubej (dzik, jeleń, 

łoś) cechuje się ona największą plastycznością ekologiczną i behawioralną. Cechy 

fenotypowe „miejskich” rogaczy świadczą o ich wysokiej  jakości osobniczej, dorównującej 

najlepszym krajowym populacjom. W ostatnim 10-leciu na terenie miasta Krakowa nastąpił 

istotny wzrost liczebności: dzików, jeleni i saren; 

- sąsiedztwo dużego miasta, jakim jest Kraków wywiera niekorzystny wpływ na gospodarkę 

łowiecką i zwierzęta występujące w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza 

Niepołomicka”. Silna urbanizacja spowodowała znaczne ograniczenie w liczbie naturalnych 

przejść dla zwierząt, na co wpływ ma zwłaszcza rozwijająca się sieć komunikacyjna. Pomimo 

to właściwe prowadzenie gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo Niepołomice sprawia, że 

zwierzyna znajduje tam dobre warunki do egzystencji, o czym świadczy bogactwo gatunkowe 

zwierząt łownych (27 gatunków) występujących na tym terenie;    

- utrzymanie równowagi w relacji drapieżnik-ofiara (wilk, ryś - jeleń, sarna) w warunkach 

polskich, choćby z uwagi na skalę przestrzenną rozpatrywanego zagadnienia jest mało realne. 

Zaniechanie antropogenicznej ingerencji w liczebność saków kopytnych w obszarach 

chronionych może skutkować wzrostem zagęszczeń ich populacji, a w efekcie doprowadzić 

do zniszczenia innych cennych walorów terenu np. leśnych siedlisk przyrodniczych; 

- obecny stan prawny, różny w obu państwach sąsiedzkich (Polska – Słowacja), nie służy ani 

ochronie zwierząt, ani racjonalnej gospodarce łowieckiej. Istnieje pilna potrzeba unifikacji 

przepisów prawnych, które ułatwiłyby w strefie przygranicznej planową, nowoczesną, 

wielkoobszarową gospodarkę populacjami zarówno zwierząt łownych, jak i chronionych. 

Rozpoznano również preferencje żerowe saren w odniesieniu do różnych odmian 

jabłoni z punktu widzenia wykorzystania tego gatunku w urządzaniu łowisk.  Odnotowano 

istotne różnice pomiędzy nasileniem zgryzania różnych odmian jabłoni. Największe szkody 

zanotowano w przypadku odmiany Ligol – średnio 35% pędów, najmniejsze w odmianach: 

Idared, i Golden Delicious – średnio ok. 5% pędów. Uznano, że odmianę Ligol, jako chętnie 

zgryzaną przez sarny, należałoby sadzić na poletkach zgryzowych, a odmiany Idared i Golden 

Delicious w „sadach” produkujących owoce dla zwierzyny. 
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Na terenie Nadleśnictwa Kluczbork przeprowadzono badania nad zasobnością żerową 

siedlisk leśnych, które ujawniły rzeczywistą pojemność wyżywieniową łowisk. Wyniki te 

wskazują na pilną potrzebę obiektywizacji obowiązujących zasad ustalania dopuszczalnych 

zagęszczeń jeleniowatych na poziomie lokalnym. Pokazują jednocześnie, że rozpatrywanie 

możliwości wyżywieniowych łowisk na poziomie lokalnym, połączone z oceną liczebności 

zwierzyny oraz stopniem zagospodarowania obwodów, może dostarczyć cennych wskazówek 

dla praktyki łowieckiej.  

Z kolei w toku badań nad populacją łosi bytujących w Kampinoskim Parku 

Narodowym dowiedziono, że metoda kumulowania udokumentowanych obserwacji 

bezpośrednich zwierząt w okresie całego roku umożliwia wiarygodną ocenę struktury 

płciowej i przyrostu populacji. Wnioskowanie o omawianych cechach na podstawie małego 

materiału empirycznego i/lub  krótkiego czasu obserwacji może być obarczone znacznymi 

błędami.   

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

Kubacki T., Tomek A., Wajdzik M. 2007. Gospodarka łowiecka w Leśnym Kompleksie Promocyjnym w 

Beskidzie Sądeckim (in English: Game management in the Forest Promotional Complex in Beskid Sądecki). 

Sylwan 8: 64-72. 

Nasiadka P., Bors K., Wajdzik M., Skubis J. 2016. Preferencje żerowe saren w odniesieniu do różnych odmian 

jabłoni z punktu widzenia wykorzystania tego gatunku w urządzaniu łowisk leśnych (in English: Preferences of 

roe deer to different varieties of apple from the point of view of managing the forest hunting grounds). Sylwan 

160 (10): 837-845.  

Nasiadka P., Skubis J., Wajdzik M. 2015. Bezpośrednie obserwacje zwierzyny jako element monitorowania 

dużych kopytnych na przykładzie łosi (Alces alces L.) w Kampinoskim Parku Narodowym (in English: Direct 

observations of wildlife as an element of the monitoring of large ungulates on the example of moose (Alces alces 

L.) in the Kampinoski National Park). Sylwan, 159 (7): 565-578.  

Szyjka K., Wajdzik M. 2015. Trudności prowadzenia gospodarki łowieckiej w strefie przygranicznej na 

przykładzie granicy polsko – słowackiej (in English: Difficulties in implementing game management in the 

Polish-Slovak border area). [In:] Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych (in English: Protection and utilization 

of forest resources). Ed. M. Woźniak, M. Kościelniak-Marszał. Wyd. Presscom, Wrocław: 192-197. 

Szyjka K., Wajdzik M. 2017. Zarządzenie populacjami zwierząt łownych w ekosystemie miejskim (in English: 

Big game populations management in urban ecosystem). Acta Agraria et Silvestria Series Silvestris,Vol. LV, 51-

63. 

Wajdzik M., Kołodziej Z., Bilański P., Szyjka K. 2017. Forest management and hunting in areas adjacent to 

national parks: the example of the Magura National Park. Forest Research Papers, 78(2): 129–135. 

Wajdzik M., Szyjka K., Skubis J., Nasiadka P. 2017. Zarządzanie populacjami zwierzyny grubej na terenie 

leśnego kompleksu promocyjnego „Puszcza Niepołomicka” (in English: Management of populations of big 

game in the „Puszcza Niepołomicka” Forest Promotional Complex). Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. 

Lignar., 16(1), 5–16.   



19 
 

Wajdzik M., Tomek A., Kubacki T., Nasiadka P., Szyka K. 2015. Pojemność gospodarcza łowisk leśnych na 

przykładzie Nadleśnictwa Kluczbork (in English: Capacity of the forest hunting grounds on the example of the 

Kluczbork Forest District). Sylwan, 159 (11): 958-968. 

6.3. Zwierzęta łowne jako bioindykatory skażeń środowiska metalami ciężkimi 

Zwierzęta wolno żyjące w sposób szczególny podlegają wpływom czynników 

środowiskowych, w tym także kumulacji metali ciężkich, których źródłem jest nie tylko 

roślinność i woda, występująca na terenie ich bytowania, ale również pyły i wierzchnia 

warstwa gleby. Pełna integracja ze środowiskiem przez cały okres ich życia pozwala więc 

traktować dzikie zwierzęta jako dobry wskaźnik zasobności środowiska przyrodniczego  

w substancje je skażające.  

W toku przeprowadzonych badań ustalono, że: 

- poziomu koncentracji metali ciężkich (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) w tuszkach zajęcy, był 

uzależniony od stopnia skażenia środowiska pierwiastkami śladowymi oraz  wieku 

osobników. Był on różny w poszczególnych organach lub tkankach;  

- zająca szaraka – będącego gatunkiem wybitnie osiadłym – można wykorzystać jako 

bioindykatora skażeń środowiska kadmem i ołowiem; 

- różne koncentracje metali ciężkich w glebie, roślinach oraz w tkankach i organach 

zajęcy wpływają na kondycję, rozrodczość oraz stany liczebne tych zwierząt. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

Halecki W., Gąsiorek M., Wajdzik M., Pająk M., Kulak D. 2017. Population parameters including breeding 

season of the European brown hare (Lepus europaeus) exposed to cadmium and lead pollution. Fresenius 

Environmental Bulletin 26(4): 2998-3004. 

Wajdzik M. 2006. Contents of cadmium and lead in liver, kidneys and blood of the european hare (Lepus 

europaeus, Pallas 1778 ) in Małopolska. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 5 (2): 135-146.  

Wajdzik M., Halecki W., Kalarus K., Gąsiorek M., Pająk M. 2017. Relationship between heavy metal 

accumulation and morphometric parameters in European hare (Lepus europaeus) inhabiting various types of 

landscapes in southern Poland. Ecotoxicology and Environmental Safety, 145 (2017):16-23. 

 

6.4.  Parazytofauna zwierząt łownych i chronionych 

 Badania nad poziomem i dynamiką zarażenia pasożytami zwierząt dzikich 

prowadzono wspólnie z pracownikami Zakładu Zoologii Środowiskowej Wydziału Hodowli  

i Biologii Zwierząt. Stopień zarażenia endopasożytami w oparciu o analizy koproskopowe  

lub sekcyjne określono u: łosi, jeleni, danieli, saren, zajęcy, piżmaków, chomików 

europejskich, kaczek krzyżówek i kuropatw.   
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W toku przeprowadzonych badań ustalono, że: 

- piżmak jako żywiciel pośredni i patogeniczny może być wykorzystany jako wskaźnik do 

oceny zanieczyszczenia środowiska formami rozwojowymi tasiemców oraz innych groźnych 

pasożytów;  

- Ashworthius sidemi - obcy nicień o wysokiej patogeniczności do tej pory odnotowany  

w Polsce u żubrów występujących między innymi w Białowieży, Bieszczadach jest również 

pasożytem danieli, jeleni i saren;  

- sarnę, gatunek eurytopowy można uznać jako gatunek wskaźnikowy występowania nicienia 

Ashworthius sidemi w środowisku. 

 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

Kowal J., Kornaś S., Nosal P., Basiaga
 
M., Wajdzik M., Skalska M., Wyrobisz A. 2016. Lungworm (Nematoda: 

Protostrongylidae) infection in Wild and domestic ruminants from Małopolska region of Poland. Annals of 

Parasitology, 62(1): 63 – 66.   

Kowal J., Kornaś S., Nosal P., Wajdzik M., Basiaga
 
M., Lesiak M. 2015.  Parasite infections in red deer Cervus 

elaphus from Krakow area, southern Poland. Annals of Parasitology, 6(1): 49 – 52.   

Kowal J., Nosal P., Adamczyk I., Kornaś S., Wajdzik M., Tomek A. 2010. Wpływ zarażenia larwami tasiemca 

Taenia taenaeformus na parametry morfometryczne piżmaków (Ondatra zibethicus) (in English: The influence 

of Taenia taeniaeformis larval infection on morphometrical parameters of muskrat (Ondatra zibethicus). 

Wiadomości Parazytologiczne, 56(2): 163-166.   

Kowal J., Nosal P., Bonczar Z., Wajdzik M. 2012. Parasites of captive fallow deer (Dama dama L.) from 

southern Poland with special emphasis on Ashworthius sidemi. Annals of Parasitology, 58(1):  23-26. 

Kowal J., Nosal P., Kornaś S., Wajdzik M., Matysek M., Basiaga M. 2016. Różnorodność i znaczenie 

muchówek z rodziny narzępikowatych – pasożytów jeleniowatych (in English: Biodiversity and importance of 

hippoboscids infection in cervids). Med. Weter. 72 (12), 745-749.  

Kornaś S., Hędrzak M., Wajdzik M., Kowal J., Basiaga M., Nosal P. 2016. The European common hamster 

(Cricetus cricetus) – a parasitic tabula rasa. Annals of Parasitology, 62:109 (supplement). 

Kornaś S., Kowal J., Wajdzik M., Nosal P., Wojtaszek M., Basiaga
 
M. 2016. Cephenemyia stimulator (Diptera) 

infection in roe deer (Capreolus capreolus) from Kraków area, southern Poland. Annals of Parasitology, 62(2): 

115 – 118.  

Kornaś
 
S., Wierzbowska

 
I., Wajdzik

 
M., Kowal

 
J., Basiaga

 
M., Nosal

 
P. 2014. Endoparasites of European brown 

hare (Lepus europaeus) from southern Poland based on necropsy. Ann. Anim. Sci., 14, 2 (2014): 297–305. 

Nowak M., Kavetska K., Królaczyk K., Stapf A., Kornaś S., Wajdzik M., Basiaga M., 2012. Comparative study 

of cestode and nematode fauna of the the gastrointestinal tract of mallards (Anas platyrchynhos L., 1758) from 

three different polish ecosystems. Acta Sci. Pol., ser. Zootechnica 11(4): 99-106. 

 

Osobnym nurtem moich badań są również zagadnienia dotyczące biologii i ekologii 

bobra europejskiego oraz muflona.  
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Cykl prac odnoszący się do bobra europejskiego dotyczył występowania tego gatunku 

w Małopolsce, centralnej części polskich Karpat oraz  w terenach zurbanizowanych. 

Rozpoznano również rozmiar szkód wyrządzanych przez bobry w gospodarce rolnej, leśnej  

i rybackiej. Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie 

przygotowano „Strategie gospodarowania populacją bobra europejskiego w Małopolsce”.  

Z kolei w odniesieniu do muflona oceniono jakość trofealną tryków (samców) 

występujących w Górach Bardzkich,  rozpoznano aktualny stan badań nad tym gatunkiem 

oraz określono skład taksonomiczny orzęsków żwaczowych muflona. 

Uzyskane wyniki badań opublikowano w: 

Kubacki T . ,  Wajdzik M.  2002.  Efekty reintrodukcji bobra europejskiego w centralnej części polskich 

Karpat (in English:  The effects of reintroducing European beaver into the central part of the Polish Carpathian 

Mountains) . Acta Sci. Pol., – Silv. Colendar Rat. Ind. Lignar. 1(2): 25-36.  
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Działalność dydaktyczna i popularyzatorska  

Od 1996 roku prowadzę w pełnym wymiarze pensum dydaktycznego obowiązującego 

na Uniwersytecie Rolniczym wykłady, ćwiczenia kameralne i terenowe z przedmiotów: 

Gospodarka łowiecka, Gospodarowanie populacjami zwierząt, Ekologia populacji zwierząt, 

Kynologia łowiecka, Wycena i ocena trofeów łowieckich, Ochrona i eksploatacja zasobów 

zwierząt wolnożyjących. Od 2013 jestem koordynatorem kursu Gospodarka łowiecka na 

kierunku Gospodarka Leśna oraz Ochrona Zasobów Leśnych, a także na studiach 

niestacjonarnych dla którego opracowałem i prowadzę cykl autorskich wykładów w 

wymiarze odpowiednio 15, 18 oraz 6 godzin. 
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 W pracy dydaktycznej wykorzystywałem wielokrotnie wyniki badań własnych, tak na 

etapie opracowywania wykładów, jak i ćwiczeń, m.in. wprowadziłem do programu nauczania 

tematy związane z gospodarowaniem populacjami zwierząt w terenach objętych różnymi 

formami ochrony oraz wpływem zwierząt na środowisko życia człowieka. Jako promotor 

prowadziłem 66 prac inżynierskich i 35 magisterskich oraz jako promotor pomocniczy dwie 

prace doktorskie w tym jedną zakończoną obroną. Byłem recenzentem 32 prac dyplomowych.  

Prowadziłem zajęcia na studiach podyplomowych: Edukacja przyrodniczo – leśna, Ochrony 

przyrody im. Prof. Stefana Myczkowskiego oraz Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny 

(UR Kraków, UP Poznań). Byłem promotorem 25 prac dyplomowych na w/w studiach 

podyplomowych.  

W ramach popularyzowania nauki i promocji Uniwersytetu Rolniczego 

uczestniczyłem jako ekspert w 186 audycjach radiowych i 15 programach telewizyjnych. 

Wielokrotnie prowadziłem wykłady i warsztaty w ramach: Uniwersytetu III wieku, 

Uniwersytetu dla młodzieży oraz Uniwersytetu Dzieci. Przeprowadziłem również cykl 

szkoleń w zakresie racjonalnej gospodarki łowieckiej przeznaczony dla pracowników Lasów 

Państwowych, Parków Narodowych, przedstawicieli izb rolniczych, myśliwych i kandydatów 

do Polskiego Związku Łowieckiego.   Jestem autorem 35 artykułów popularno-naukowych, 

które ukazały się w następujących czasopismach: Agrotechnika, Brać Łowiecka, Łowiec 

Polski, Łowiec Tarnowski, Myśliwiec Krakowski, Sad Nowoczesny i Zachodni Poradnik 

Łowiecki.  

Jestem autorem dwóch specjalistycznych rozdziałów (Metody polowań, Kynologia 

łowiecka) w książce „Łowiectwo” (Okarma, Tomek 2008) oraz współautorem rozdziału 

(Rozwój poroża w życiu osobniczym jeleniowatych) w „Łowieckim podręczniku 

selekcjonera”.  

Za działalność dydaktyczną otrzymałem w 2010 roku nagrodę zespołową (II
0
) Rektora 

UR w Krakowie.  

 

Działalność organizacyjna 

Moja aktywność w pracy na rzecz Uczelni wyraziła się m.in. w piastowaniu funkcji 

zastępcy sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1999), sekretarza Wydziałowej 

Komisji Rekrutacyjnej (2000), opiekuna roku na specjalności Gospodarka leśna  (2000-2005). 

Byłem członkiem komitetu organizacyjnego konferencji organizowanej przez macierzysty 

Zakład. Od 2005 roku jestem  wydziałowym koordynatorem Festiwalu Nauki oraz biorę 

udział w innych aktywnościach związanych z obowiązkami organizacyjnymi, między innymi 
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jestem członkiem: Rady Wydziału, Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz pracuję  

w Zespołach: ds. Promocji Wydziału Leśnego oraz Oceny Efektów Kształcenia na kierunku 

Leśnictwo. Od 2013 roku jestem opiekunem Sekcji Łowieckiej Koła Naukowego Leśników 

UR w Krakowie. Byłem kierownikiem studiów podyplomowych Gospodarka łowiecka  

i ochrona zwierzyny (2013-2014). 

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej otrzymałem  7 nagród Rektora UR 

(2 – II
0
; 5 III

0
).  

Pełnie liczne funkcję w Polskim Związku Łowieckim. Jestem między innymi 

prezesem koła łowieckiego, członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej, przewodniczącym 

Komisji Hodowlanej i Komisji Wyceny Trofeów Medalowych, członkiem redakcji 

kwartalnika „Myśliwiec krakowski”. Za swą społeczną działalność na „niwie łowieckiej” 

zostałem uhonorowany brązowym i srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz najwyższym 

odznaczeniem – Złomem, a także Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Krakowskiego.  

Posiadam uprawnienia: Lektora Eksperta Polskiego Związku Łowieckiego, Eksperta 

Wyceny Medalowej Trofeów Łowieckich, Instruktora Kynologii Łowieckiej, Sędziego  

i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego.  

 Współpracuję również z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Krakowie, 

Krośnie i Katowicach, będąc członkiem zespołów zadaniowych do opracowania wieloletnich 

łowieckich planów hodowlanych lub opiekunem naukowym ośrodków hodowli zwierzyny 

zarządzanych przez LP. Za swą działalność w 2017 roku zostałem uhonorowany Kordelasem 

Leśnika Polskiego.   

Współpracuje również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie 

monitoringu przejść dla zwierząt w ciągu autostrady A-4.  

 

Kraków, 2019-03-19 Podpis wnioskodawcy  

 


