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Od pewnego czasu coraz częściej można spotkać wilki w Wielkopolsce 2021.
Pojawiają się one nie tylko w lasach, ale także w okolicach domostw
i gospodarstw. W związku z tym, WIR i rolnicy zaapelowali do Ministra Klimatu
i Środowiska o podjęcie działań w sprawie populacji wilków.
O wilkach w Wielkopolsce zrobiło się głośno kilka dni temu, kiedy to władze gminy Chodzież
ostrzegały mieszkańców przed możliwym spotkaniem wilków w tej okolicy. Z powodu napływających
licznych sygnałów od rolników o interwencję w tej sprawie zaapelowała także Wielkopolska Izba
Rolnicza.

Wilki w Wielkopolsce 2021 – władze apelują do mieszkańców
Władze gminy Chodzież w opublikowanej informacji zaapelowali do mieszańców o szczególny
nadzór nad zwierzętami podczas spacerów w lesie. Prosili również o zamykanie posesji
i zabezpieczanie odpadów komunalnych tak, aby dzika zwierzyna nie miała do nich dostępu.
Jednocześnie proszą o informowanie urzędu, sołtysów o ewentualnych przypadkach pojawienia się
wilków w okolicach obszarów zabudowanych.

Rolnicy proszą o działania prewencyjne i akcję informacyjną
Wilki w Wielkopolsce 2021 pojawiają się coraz częściej. Jak podaje WIR na portalach
społecznościowych można znaleźć zdjęcia wilków znajdujących się przy zabudowaniach lub drogach
głównych. Pojawiają się także przypadki psów domowych, które zostały zaatakowane przez wilki.
Kontakt z wilkami mieli również niektórzy rolnicy podczas wykonywania prac polowych. Z uwagi na
powtarzające się sytuacje samorząd rolniczy i rolnicy zwrócili się z prośbą do Ministra Klimatu
i Środowiska o podjęcie działań prewencyjnych, a także o określenie rzeczywistej populacji wilka
przebywającej na tym terenie.
Wiedza społeczeństwa w zakresie zachowania się w przypadku spotkania z wilkiem jest
niewystarczająca – uważa WIR. Dlatego należy zorganizować akcję informacyjną dla rolników,
a także mieszkańców wsi, miast i miasteczek. Działania w tym zakresie powinny być dostosowane do
określonej grupy osób uwzględniając zasady bezpieczeństwa i postępowania w przypadku bliskiego
spotkania z tym gatunkiem.
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Zwracamy uwagę, że dalsze bagatelizowanie nadmiernie rozwijającej się populacji wilka może
doprowadzić nie tylko do strat w naszych gospodarstwach rolnych, ale i doprowadzić do tragedii
w wyniku bezpośrednich ataków na ludzi – podkreśla na koniec WIR.
Czytaj również: Wilki, bobry i żubry w uprawach: wyrządzone szkody
Źródło: WIR; Gmina Chodzież
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