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 Wstp 

Losy wilków i ludzi wciąż przeplatają się ze sobą. W czasach prehistorycz-
nych ludzie i wilki zamieszkiwali te same tereny. Oba gatunki były drapieżnika-
mi polującymi w grupach rodzinnych głównie na ssaki kopytne. W wielu aspek-
tach byli do siebie podobni. Dotyczyło to takich elementów życia jak: łączenie 
się w pary, sposób wychowywania potomstwa, strategia polowania i kooperacji 
w grupie, hierarchiczny układ w stadzie, dzielenie się pokarmem oraz strategia 
obrony przed niebezpieczeństwem, w tym przed innymi plemionami (wataha-
mi). Przypuszczalnie obie grupy wzajemnie korzystały z upolowanej przez kon-
kurentów zdobyczy.

W starożytnych czasach zachowanie wilków było dla ludzi wzorem do na-
śladowania. Dopiero rozwój osadnictwa, tworzenie gospodarstw, prowadzenie 
hodowli zwierząt gospodarskich, przyczyniły się do powstania konfliktu mię-
dzy ludźmi a drapieżnikami. Negatywny wizerunek wilka w wyobraźni człowie-
ka mógł jednak kształtować się już na kilka stuleci wcześniej. Wilk występował 
w kulturze jako wróg ludzi, którego celem było zaspokojenie krwiożerczego in-
stynktu. Utożsamiany był ze stałym zagrożeniem – stał się pierwowzorem wilko-
łaka, czyli mitologicznej postaci jaką przybierał człowiek, który sprowadził na 
siebie gniew bogów. Jest to jedna z najbardziej utrwalonych i rozpowszechnio-

nych opowieści o przemianach ludzi 
w zwierzęta. Przez stulecia wilki tę-
piono dążąc do ich całkowitej ekster-
minacji. Dopiero pod koniec XX wieku 
zmieniono sposób postrzegania przy-
rody, a także oceny funkcjonowania 
ekosystemów i roli poszczególnych 
gatunków.

Książka opisuje podstawowe za-
gadnienia z zakresu biologii wilka, jego 
rozmieszczenia na świecie z obowią-
zującym statusem ochrony, statusem 
prawnym i stanem liczebnym populacji. 
Podjęto w niej także próbę podsumo-
wania najbardziej aktualnych danych 
z zakresu funkcjonowania tego gatunku 
w naturalnych i zurbanizowanych śro-
dowiskach wraz z opisem szkód i spo-
sobów ochrony zwierząt gospodarskich 
i domowych przed atakami wilków. Wilk na pr zestr zeni dziejów 

był z wier zciem bez wzgldnie z walcz anym. 
Fot .  Ar tur  Tabor 

 Fot .  Ar tur  Tabor   



wilk

Char akteryst yk a 
i  opis gatunku77

 Fot .  Ar tur  Tabor 

 Charakterystyka 
i opis gatunku



wilk

Char akteryst yk a 
i  opis gatunku 8

 

 Charakterystyka i opis gatunku 
Systematyka wilka 

Dorosły wilk pr z ypomina pokrojem dueg o psa .  Fot .  Ar tur  Tabor 

Domena: eukarioty Eucaryota

Królestwo: zwierzęta Animalia

Typ: strunowce Chordata

Podtyp: kręgowce Vertebrata

Gromada: ssaki Mammalia

Podgromada: ssaki żyworodne 
Theria

Szczep: łożyskowce Eutheria

Rząd: drapieżne Carnivora

Podrząd: psokształtne Caniformia

Rodzina: psowate Canidae

Rodzaj: pies Canis

Gatunek:  wilk Canis lupus 
(Linnaeus, 1758)

Wilk reprezentuje rząd drapieżnych Carnivora i należy do rodziny psowatych 
Canidae, które wywodzą się z rejonu Ameryki Północnej. Pierwsi przedstawicie-
le tej grupy systematycznej pojawili się około 40 milionów lat temu. Pod koniec 
plejstocenu (300 - 10 tys. lat p.n.e.) większość blisko spokrewnionych z obecnie 
występującymi gatunkami, była już reprezentowana. 

Psowate można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to lisopodobne zwierzęta 
niewielkich rozmiarów, druga grupa to średniej i dużej wielkości wilkopodob-
ne ssaki. Obie grupy różnią się liczbą chromosomów: odpowiednio 2n=36-66 
i 2n=74-78, jednak nie przydzielono im osobnych nazw systematycznych (Wang 
i in. 2004). Obecnie reprezentanci obu grup występują na wszystkich kontynen-
tach za wyjątkiem Antarktydy. Największa różnorodność gatunkowa psowatych 
notowana jest w Ameryce Południowej, Afryce i Azji. W rodzinie tej wyróżnia się 
36 gatunków. Sześć z nich ma ograniczony zasięg występowania do niewielkiego 
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 Lis Vulpes  vulpes 

 Kojot  Canis  latrans  Lik aon Lycaon pictus  Pies leny Speothos venaticus 

 Kaberu Canis  simensi s 

 Jenot Nyctereutes procyonoides  Otocjon Otocyon megalot i s 
 Szakal czaprakowy 

Canis  mesomelas 

 wilk grz ywiast y 
 Chr ysocyon brachyurus 

Niektóre gatunki psowat ych. Ryc .  Tomasz Zając

obszaru (gatunki endemiczne). Należą do nich: wilk etiopski (Etiopia), wilk czer-
wony (pd.-wsch. USA), lis Darwina (Chile), lis wyspowy (Kalifornia), lis sechura 
(Peru) i lis siwy (Brazylia). Z kolei wilk i lis rudy mają największy zasięg geogra-
ficzny wśród lądowych ssaków. Obszar zajmowany przez każdy z tych gatunków 
to ponad 70 milionów km2.

Lis rudy występuje sympatrycznie z innymi 14 gatunkami psowatych, szakal 
złocisty z 13, a wilk z 11 (Sillero-Zubiri 2009) (Tab. 1).
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Tabela. 1. Systematyka psowatych (Canidae) wraz z podanym zasięgiem występowania i statusem 
ochrony gatunków (wg. Sillero-Zubiri i in. 2004). Kategorie zagrożeń wg IUCN: CR – krytycznie za-
grożony, DD – brak danych, EN – zagrożony, LC – najmniejszej troski, NT – bliski zagrożenia, VU 
– narażony.

Nazwa łacińska
gatunku

Nazwa polska
gatunku

Zasięg występowania 
gatunku

Status 
gatunku

Prawdziwe psy

1. Atelocynus microtis wilczek krótkouchy Ameryka Południowa DD

2. Canis adustus szakal pręgowany Afryka zwrotnikowa LC

3. Canis aureus szakal złocisty Afryka, Azja LC

4. Canis dingo dingo Australia i Oceania VU

5. Canis latrans kojot, wilk preriowy Ameryka Północna 
i Środkowa LC

6. Canis lupus wilk Holarktyka LC

7. Canis mesomelas szakal czaprakowy Afryka zwrotnikowa LC

8. Canis rufus wilk czerwony Ameryka Północna CR

9. Canis simensis kaberu, wilk etiopski Afryka (Etiopia) EN

10. Cerdocyon thous majkong Ameryka Południowa LC

11. Chrysocyon brachyurus wilk grzywiasty Ameryka Południowa NT

12. Cuon alpinus cyjon Azja południowa EN

13. Lycaon pictus likaon Afryka EN

14. Pseudalopex fulvipes lis Darwina Ameryka Południowa CR

15. Pseudalopex 
gymnocercus lisoszakal Ameryka Południowa DD

16. Pseudalopex sechurae lis sechura Ameryka Południowa DD

17. Pseudalopex culpaeus kolpeo Ameryka Południowa LC

18. Pseudalopex griseus lis argentyński, chila Ameryka Południowa LC

19. Pseudalopex vetulus lis siwy Ameryka Południowa DD

20. Speothos venaticus pies leśny Ameryka Południowa VU

Lisy

1. Alopex lagopus lis polarny, piesiec Nearktyka, północna Eurazja LC

2. Urocyon 
cinereoargenteus lis wirginijski Ameryka Północna LC
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3. Urocyon littoralis lis wyspowy Ameryka Północna 
(Kalifornia) CR

4. Vulpes bengalensis lis bengalski Azja Południowa LC

5. Vulpes cana lis afgański Afryka Północna, 
Azja Środkowo-Wschodnia VU

6. Vulpes chama lis przylądkowy Afryka Zwrotnikowa LC

7. Vulpes corsac korsak Środkowa Azja LC

8. Vulpes ferrilata lis tybetański Wyżyna tybetańska LC

9. Vulpes macrotis lis długouchy Ameryka Północna 
i Środkowa LC

10. Vulpes pallida lis blady Afryka Północna, 
Azja Środkowo-Wschodnia DD

11. Vulpes rueppelli lis piaskowy Afryka Północna, 
Azja Środkowo-Wschodnia DD

12. Vulpes velox lis płowy Ameryka Północna 
i Środkowa LC

13. Vulpes vulpes lis rudy, lis pospolity Holarktyka LC

14. Vulpes zerda lis afrykański, fenek Afryka Północna, 
Azja Środkowo-Wschodnia LC

Prymitywne psy

1. Nyctereutes procyonoides jenot Holarktyka LC

2. Otocyon megalotis otocjon Afryka LC

 Dymorfiz m płciow y u wilk a jest sł ab o z a znaczony. 
Fot .  Ar tur  Tabor 
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Wilk jest największym przedstawicielem psowatych osiągającym ponad 
60 kg masy ciała (Nowak 2005). Ze względu na duży zasięg geograficzny, wy-
miary ciała są zróżnicowane i w dużej mierze uwarunkowane przystosowania-
mi środowiskowymi. Dymorfizm płciowy jest słabo zaznaczony i wyraża się 
głównie różnicą w masie ciała. Samce są cięższe i bardziej masywne niż samice. 
Masa ciała wilków występujących w Polsce wynosi: samce 35 – 67 kg, samice 
27 – 50 kg (Okarma 1992) (Tab. 2). 

Tabela 2. Wybrane pomiary biometryczne dla wilków (wg. Okarma 1992, Sumiński i in. 1993)

Pomiar Samce Samice

Długość ciała (cm) 105-140 97-124

Długość ogona (cm) 35-61 29-45

Długość stopy tylnej (cm) 20-28 21-26

Długość ucha (cm) 11-19 11-13

Wysokość w kłębie (cm) 70-90 60-80

Masa ciała (kg) 40-50 30-40

Długość czaszki (mm) 216,5-257,3 216,0-243,0

Szerokość jarzmowa czaszki (mm) 124,1-157,7 119,3-143,2

Bud owa ze wntr zna wilk a .  Ryc .  Marek Kołodzie jczyk

„grzywa”
gęsta sierść

gruczoł
fiołkowy

długi,
puszysty ogon

długie łapy

łokcie skierowane 
do wewnątrz duże łapy

skierowane na zewnątrz

długi, 
masywny pysk

skośnie ustawione oczy

duża głowa 
z szerokim czołem

duże, trójkątne uszy
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Wilk ma smukłą budowę ciała o wydłużonym tułowiu, wysokich kończy-
nach oraz puszysto owłosionym, dość długim ogonie. Podbrzusze jest wysoko 
podciągnięte, klatka piersiowa jest wysoka i wąska. Głowa zakończona jest tę-
pym, nagim i wilgotnym nosem. Wilki są palcochodne. Posiadają pięć palców 
w kończynach przednich (pierwszy palec jest uwsteczniony) i cztery w kończy-
nach tylnych. Każdy palec zakończony jest tępym pazurem. Pazury są przy-
datne podczas drapania, kopania i przytrzymywania zdobyczy, a także pełnią 
funkcję ochronną dla zakończeń nerwowych znajdujących się w opuszkach pal-
cowych.

Wilk jest przystosowany do wytrwałego biegu. Silna muskulatura pozwala na 
osiąganie dużej prędkości w czasie pościgu. Drapieżnik ten cechuje się niezwy-
kłą wytrzymałością. 

Czaszka 

Czaszka wilka jest masywnie zbudowana. Łuki jarzmowe oraz grzebienie: 
strzałkowy i potyliczny, są rozrośnięte zwiększając w ten sposób powierzchnię 
przyczepu mięsni. Kształt czaszki jest wydłużony. 

Wilki wyposażone są w dużą liczbę zębów, przy czym uzębienie jest heterodon-
tyczne, tzn., że składa się z zębów różnego rodzaju (siekacze, kły, przedtrzonowce, 
trzonowce). Liczbę i rodzaj określa tzw. wzór zębowy – jest to numeryczne przed-
stawienie stanu uzębienia w połowie szczęki górnej i dolnej (po kolei siekacze - 
I (łac. incisivi), kły - C (łac. canini), przedtrzonowce - P (praemolares) i trzo-
nowce - M (molares)). U większości gatunków psowatych, w tym u wilka, wzór 
zębowy stałego uzębienia jest następujący: 

ICPM 3142
ICPM 3143

Przednie zęby (kły i siekacze) służą do ujarzmienia ofiary i przytrzymania 
jej. Kły przystosowane do zadania ciosu wbijane są w ciało ofiary. Są większe 
niż pozostałe zęby, a ich długość przekracza 5 cm (Okarma 1992). Górne kły są 
większe od dolnych, ich korony są łukowato zakrzywione ku tyłowi. Wilki prze-
gryzają mięśnie i ścięgna tylnych kończyn ofiary (np. duże kopytne) lub atakują 
okolice brzucha i doprowadzają do wykrwawienia się ofiary. Mniejszą zdobycz 
zabijają uderzeniem szczęk w okolice karku (przetrącając kręgi szyjne) lub gar-
dła (przecinając tętnicę i krtań). 

Siekacze odgrywają istotną rolę w łapaniu i przytrzymywaniu ofiary, również 
w zaciskaniu, szczypaniu, ciągnięciu, usuwaniu tkanki mięśniowej z martwej 
ofiary i zbieraniu owoców. Górne siekacze są większe i mocniejsze od dolnych. 
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Zakończone ostrymi krawędziami zęby przedtrzonowe mogą pociąć tkankę 
mięsną jak brzytwą, a solidne zęby trzonowe bez trudu kruszą kości (Van Valken-
burgh 1989). Czwarty górny przedtrzonowiec i dolny pierwszy trzonowiec to tzw.
łamacze. Są one większe w porównaniu z pozostałymi zębami. Każdy łamacz ma 
dwie powierzchnie tnące oddzielone nacięciem w kształcie litery V. Kiedy szczęki 
się zamykają, krawędzie zębów działają na zasadzie nożyc. Stąd też łamacze służą 
do cięcia skóry i mięsa. Tylna część dolnego łamacza posiada tzw. piętkę, która 
współpracuje z górnym trzonowcem. Oba zęby przystosowane są w ten sposób 
do miażdżenia kości. Nacisk szczęki dorosłego wilka może wynosić do 15 kg/cm² 
(Van Valkenburgh 1989, Peterson i Ciucci 2003). 

Cz aszk a i  uzbienie wilk a .  Ryc .  Tomasz Zając 

czaszka jest wydłużona, a jej część przednia 
dominuje nad częścią mózgową

kły

siekacze

przedtrzonowce

trzonowce

mocna i masywna 
żuchwa

mocno wysklepione 
łuki jarzmowe

masywny grzebień 
strzałkowy zewnętrzny 

stanowiący przyczep 
mięśni żuchwy

czaszka jest wydłużona, a jej cz
dominuje nad częścią mó

mocna i masywna 
żuchwa

ysklepione
rzmowe

grzebień 
ewnętrzny 
przyczep 
uchwy

Wzór zębowy
dorosłego wilka:

3142
3143

x2= 42 zęby
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W uzębieniu mlecznym występuje 28 zębów. Są one dużo mniejsze i węższe 
niż zęby stałe, mają ostro zakończone korony i słabsze korzenie. W formie zębów 
mlecznych nie występują jedynie trzonowce. W uzębieniu stałym liczba zębów 
zwiększa się do 42. Wymiana uzębienia ma miejsce między 6 a 7 miesiącem życia. 
Kolejność wyrzynania stałych zębów jest taka jak u psa domowego. Tempo, w jakim 
następuje starcie powierzchni zębów zależy od rodzaju pokarmu (np. czy przewa-
ża w nim więcej części twardych - jak kości - czy też miękkich). Istnieje możliwość 
oszacowania wieku na podstawie starcia uzębienia (Lutnicki 1972, Kreeger 2003).

 Okrywa włosowa

Włosy ukształtowane z naskórka spełniają wiele funkcji. Przede wszystkim 
okrywają ciało tworząc tzw. futro i pełnią istotną rolę w ochronie przed zmia-
nami temperatury, a także urazami mechanicznymi. Korzeń włosa osadzony jest 
w mieszku, do którego wydzielane są sekrecje gruczołów potowych i łojowych. 
Włos może być unoszony za pomocą mięśni, tzw. piloerekcja. Zjawisko to jest 
wykorzystywane podczas komunikacji wizualnej, a także do stworzenia dodat-
kowej warstwy izolacyjnej (zatrzymanie powietrza przez sierść) podczas niskich 
temperatur. 

Ze względu na budowę rozróżnia się włosy pokrywowe (przewodnie, okry-
wowe i ościste), wełniste (podszerstek, podszycie, puch) i czuciowe. Najdłuższe 
są włosy przewodnie, które występują pojedynczo i są ostro zakończone. Są one 
podporą dla włosów ościstych i podszerstka. Włosy pokrywowe tworzą jedno-

Cechy char akteryst yczne w ygl du głow y wilk a .  Ryc .  Tomasz Zając 

Barwa tęczówki 
od żółtej do brązowej

Czarna obwódka 
oczu

Typowy 
dla psowatych długi 
pysk

Prawie czarne 
wargi

Uszy sterczące i zaokrąglone

Głowa wilka wydaje się szersza przez 
długie włosy porastające boki głowy
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litą powierzchnię, są skierowane w jednym kierunku, tworząc pasma włosów 
(Kaleta 1998, König i Liebich 2008). Odpowiednie rozmieszczenie pasm włosów 
na grzbiecie i bokach ciała tworzy ochronę przed przemoczeniem.

Barwa włosa zależy od zawartych w nim garnulek barwnika melaniny oraz 
powietrza zatrzymanego w rdzeniu włosa.

Zabarwienie okrywy włosowej, wśród wilków zamieszkujących różne re-
jony świata, jest bardzo zróżnicowane. W Polsce dominują osobniki szaro za-
barwione z pasmami jaśniejszych włosów na pysku, podbrzuszu i kończynach. 
W chłodnym klimacie struktura okrywy włosowej przystosowana jest do panu-
jących warunków. W zimie futro jest gęste i dłuższe, w okresie wiosenno-letnim 
następuje wymiana (linienie) na mniej gęstą i krótszą okrywę włosową. 

 

Gruczoły skórne 

Stopy zaopatrzone są w gruczoły potowe w formie małych kieszonek przy 
podstawie palców. Gruczoły łojowe są liczne na podeszwach. Obecność tych 
gruczołów tłumaczy charakterystyczne drapanie ziemi po oddaniu moczu i kału 
u psowatych. Wilk w ten sposób nie tylko pozostawia indywidualny ślad zapa-
chowy, ale również wizualny, który ma zwrócić uwagę na mocz i kał.

Łojowe gruczoły skóry wraz z potowymi tworzą tzw. gruczoł fiołkowy (ogo-
nowy), znajdujący się w części grzbietowej ogona, w odległości około 1/3 długo-
ści od jego podstawy. Gruczoł ten jest osłonięty włosami o ciemniejszym zabar-
wieniu. Wydzielina gruczołu pozostawiana jest podczas ocierania się o obiekt 
(np. podczas wejścia do nory) (Gorman i Trowbridge 1989).

Narzdy zmysłów

Narzd słuchu

Ucho jest zarówno narządem przyj-
mowania, namierzania i odbierania fal 
dźwiękowych, jak i narządem równo-
wagi. Małżowina uszna zbudowana 
przede wszystkim z chrząstki i mięśni, 
ma kształt lejka, jest rozszerzona przy 
podstawie i zwęża się ku górze. Mięśnie 
umiejscowione wokół niej poruszają 
małżowiną i pozwalają na ustawienie 
jej w kierunku dźwięku w celu jego 
lokalizacji. Ruchy małżowiny usznej 

 Nar z d słuchu jest drugim 
po wchu najlepiej  roz winit ym z mysłem. 

Fot .  Ar tur  Tabor 
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służą także do komunikacji wizualnej, 
przekazując sygnały mimiczne (Dusza 
2002, Loeffler 2002, König i Liebich 
2008).

Zakres słyszalnych dźwięków u czło-
wieka zawiera się w częstotliwości 
400 – 20  000 Hz. Wilki, podobnie jak 
psy, słyszą tony o częstotliwości drgań 
500 – 100 000 Hz. Zaraz po urodzeniu 
szczenię jest głuche. Kanały słuchowe są 
zamknięte i otwierają się dopiero w dru-
gim tygodniu życia (Kaleta i Fiszdon 
1999, Harrington i Asa 2003).

Narzd wchu

Narząd węchu wyposażony jest w receptory czuciowe wrażliwe na rozpro-
szone w otaczającym środowisku substancje chemiczne. Odgrywa on istotną 
rolę podczas poszukiwania pokarmu, lokalizacji schronienia i zagrożeń, a także 
komunikacji międzyosobniczej. Większą część jamy nosowej zajmują małżowi-
ny nosowe, a ich ułożenie jest odmienne dla każdego gatunku. U psowatych ich 
budowa jest bardzo złożona, dzięki czemu bardzo duża jest powierzchnia wę-
chowa (König i Liebich 2008). U zwierząt z wyczulonym węchem, określanych 
jako makrosmatyczne, nabłonek węchowy pokrywa powierzchnię kilkunastu – 
kilkudziesięciu cm2 i zawiera określoną liczbę receptorów. U niektórych psów 
jest to 150 – 170 cm2 (100 – 400 milionów receptorów). Dla porównania, u czło-
wieka, na powierzchni zaledwie 10 cm2 znajduje się jedynie 12 milionów recep-
torów. Dlatego próg pobudzenia węchowego w przypadku psowatych, w tym 
także wilka, jest bardzo niski (Loeffler 2002, König i Liebich 2008). Nawet naj-
mniejsze ilości substancji zapachowych są odbierane. Pies może wyczuć obec-
ność kwasów np. mlekowego, kaprylo-
wego przy rozcieńczeniu 1 do miliona. 
Ponadto psy rozpoznają co najmniej 
500 tysięcy różnych zapachów z du-
żej odległości (Kaleta i Fiszdon 1999, 
Miklósi 2007). Wyczuwane zapachy 
mają istotne znaczenie w zachowa-
niu zwierząt, szczególnie w rozrodzie 
(np. feromony – związki chemiczne 
wydzielane przez specjalne gruczoły 
i mieszane wraz z wydzielinami i wy-
dalinami jak ślina, mocz, pot i kał).

 Wilk m a słuch  x  lepsz y ni człowiek . 
Fot .  Ar tur  Tabor 

 Nar z d wchu jest 
najlepiej  roz winit ym z mysłem. 

Fot .  Ar tur  Tabor 



wilk

Char akteryst yk a 
i  opis gatunku 18

Wilki m aja bardzo d obr ze roz winite 
widzenie peryferyjne. 

Fot .  Ar tur  Tabor 

Głowa jest du a i  m asy wna . 
Ocz y osadzone s ukonie, 

usz y stercz  d o g óry. 
Fot .  Ar tur  Tabor 

Narzd wzroku

Gatunki zwierząt drapieżnych mają 
oczy skierowane do przodu. Oś wzro-
kowa tworzy z płaszczyzną pośrodko-
wą gałki ocznej kąt 30-50°, co zapewnia 
duże oboczne widzenie i jednocześnie 
pozwala na precyzyjną ocenę odległości 
(w przeciwieństwie do zwierząt roślino-
żernych, których oczy przesunięte są na 
boki głowy, co umożliwia im szerokie, 
panoramiczne widzenie).

Na dnie oka znajduje się pole, któ-
re ma dodatkową warstwę odbijającą 
światło – jest to tzw. błona odblaskowa 
(tapetum lucidum). Posiadają ją wszyst-
kie ssaki za wyjątkiem świni. Komórki 
błony odblaskowej powodują odbijanie 
i rozszczepianie promieni świetlnych, 
które stymulują fotoreceptory siat-
kówki. Poprawia to znacznie widzenie 
w słabym świetle. 

Źrenica psa i wilka jest okrągła. Ko-
mórki barwnikowe tęczówki zawierają 
barwnik melaninę, który chroni siat-
kówkę przed intensywnym światłem. 
Barwa oczu określana jest przez liczbę 
położonych w tkance komórek barw-
nikowych: jeśli ich liczba jest duża, to  
kolor tęczówki będzie ciemnobrązowy, 
mniejsza ilość daje kolor żółty (pies, 
wilk). Fotoreceptory reagują na kwanty 
energii świetlnej w zakresie określonej 
długości fal. Tworzą je komórki pręci-
konośne (pręciki) i czopkonośne (czop-

ki). Pręciki to czułe receptory dla koloru czarnego i białego, czopki z kolei umoż-
liwiają widzenie barw.

U człowieka całkowite zagęszczenie czopków na 1 mm2 wynosi ok. 300 tys., 
a pręcików 280 tys. Natomiast psowate posiadają prawie 1 milion pręcików i tylko 
70 tys. czopków. Dlatego mają większą zdolność widzenia o zmroku i w ciemno-
ści, widzą dwubarwnie, ale są zdolne do widzenia barw pomiędzy krótkimi i dłu-
gimi falami (Dusza 2002, Loeffer 2002, König i Liebich 2008). 
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Zmysł dotyku

Istotne znaczenie w odbieraniu bodźców z otoczenia, a także w komunikacji 
międzyosobniczej pełni czucie powierzchniowe skóry. W skórze znajdują się trzy 
rodzaje receptorów pełniące funkcje czucia nacisku mechanicznego, temperatury 
oraz bólu. Receptory są rozmieszczone nieregularnie i na różnej głębokości. Ob-
szarami o najwyższej wrażliwości dotykowej skóry wielu ssaków są okolice pyska 
zaopatrzone we włosy czuciowe (zatokowe, wibrysy). Włosy czuciowe to zmody-
fikowane włosy pokrywowe. Są one grubsze i bardziej sterczące między włosami 
pokrywowymi. Pełnią istotną rolę w orientacji w terenie podczas ograniczonego 
widzenia.

Dotyk pomiędzy członkami watahy jest często wykorzystywany do podtrzy-
mania więzi, ale również ustalania hierarchii. Dotyk matki działa pobudzająco 
na szczenięta. Jest to pierwszy bodziec, który do nich dociera. Poszukiwanie ro-
dzeństwa i przemieszczanie się w ciem-
nej norze jest ułatwione dzięki włosom 
czuciowym. Wzajemne lizanie pyska 
podczas powitań, ran na ciele, prosze-
nia o pokarm czy pieszczoty, są ele-
mentami jednoczącymi. Z kolei mocne 
popychanie i przyciskanie do podłoża 
jest zachowaniem agresywnym charak-
terystycznym dla osobników dominu-
jących (Harrington i Asa 2003, König 
i Liebich 2008). 

Z mysł d ot yku pełni wa n rol u nowonarodzonych wilcz t. 
Fot .  Romuald Mikusek 

 Dot yk pomidz y członk a mi watahy
jest wykorz yst ywany do podtrz ymania wizi 

i  ustalenia hier archii.
 Fot .  Ar tur  Tabor 
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Narzd smaku

Język posiada receptory zmysłu smaku, termoreceptory oraz receptory bólo-
we. Pełni on też ważną funkcję w termoregulacji. Wilk traci ciepło poprzez gwał-

towne ziajanie. Większość powierzchni 
języka pokrywają brodawki, które roz-
różnia się na mechaniczne i smakowe. 
Brodawki mechaniczne chronią przed 
uszkodzeniem, u nowonarodzonych 
szczeniąt ułatwiają ssanie. Wilki rozpo-
znają wszystkie smaki (słodki, kwaśny, 
słony, gorzki). Rozpoznany smak wpły-
wa stymulująco lub hamująco na ilość 
pobieranego pokarmu, na wydzielanie 
soków żołądkowych i na czynność tra-
wienną przewodu pokarmowego. Pełni 
także rolę w odczytywaniu informacji 
na temat innych osobników, zawar-
tej w moczu i wydzielinach gruczołów 
(np. zawartość feromonów, hormonów) 
(Loeffer 2002, König i Liebich 2008). 

Wilki rozpoznaj wsz ystkie sm aki:  słodki, 
kwany,  słony i  g or zki.

 Fot .  Ar tur  Tabor 

 Fot .  Ar tur  Tabor   
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 Roz mieszczenie wilków 
 w Pol sce i  na wiecie 

 or a z rod owisko  ycia 

Wilki były najbardziej rozprzestrzenionym ssakiem lądowym na świecie. Wy-
stępowały na całej północnej półkuli od Ameryki Północnej po Indie, zamieszku-
jąc zróżnicowane środowiska. Świadczy to o ich ogromnych możliwościach ada-
ptacyjnych. Przykładem mogą być wilki w Rumunii, które żywią się dosłownie na 
ulicach miast, lub we Włoszech, gdzie ich byt i przetrwanie zależy przede wszyst-
kim od resztek pokarmu znalezionych na wysypiskach śmieci (Fritts i in. 2003). 

Wyróżniano wiele podgatunków wilka, jednak ostatnie badania przyczyniły 
się do modyfikacji statusu taksonomicznego. Jeszcze do niedawna, w oficjalnej 
systematyce, rozróżniano 24 podgatunki w obrębie gatunku Canis lupus. Obec-
nie wyróżnia się pięć podgatunków w Ameryce Północnej i dwanaście w Eurazji 
(Mech i Boitani 2004). Ponadto Wilson i in. (2000) wykazali na podstawie badań 
molekularnych, że wilki żyjące we wschodniej części Ameryki Północnej mogą 
stanowić odrębny gatunek niż osobniki pochodzące z Eurazji i pozostałej części 
Ameryki. Zaproponowali nawet nazwę dla tego gatunku Canis lycaon (Tab. 3). 
Trudno rozróżnić poszczególne podgatunki między sobą. Wilki, ze względu na 
nomadyczny tryb życia, przemieszczają się na duże odległości. Dochodzi w związ-
ku z tym do krzyżowania między osobnikami pochodzącymi z różnych podgatun-
ków. Dlatego populacje zamiast zachować odrębność, stają się coraz bardziej do 
siebie podobne (Nowak 2005). 

Zbliżone wyglądem do wilka są: kojot Canis latrans, wilk czerwony Canis ru-
fus, szakal złocisty Canis aureus oraz wilk etiopski (wilk abisyński, kaberu) Canis 
simensis (Mech i Boitani 2004, Nowak 2005)

 Wilki prowadz  nom adyczny tryb  ycia .  Fot .  Ar tur  Tabor 
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Tabela 3. Lista podgatunków wilka, wybrane cechy biometryczne oraz rozmieszczenie na świecie (wg. 
Lydekker 1996, Mech i Boitani 2004, Theberge i Theberge 2004, Wilson i Reeder 2005, Nowak 2005)
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Ameryka Północna

Canis 
lupus 

baileyi

Nelson 
i Goldman, 

1929
140 -170

(80) 27 – 45

Mieszanina 
kolorów: 

szary, czarny, 
czerwonawy 

i płowo-
żółty, białawe 
podbrzusze 
i kończyny

Wilk 
meksykański

Stany 
Zjednoczone, 

Meksyk - 
zagrożony

Canis 
lupus 

nubilus
Say, 1823 122 - 183 27 - 50

Szare, czarne, 
czerwonawe, 
płowo-żółte

Wilk leśny
Stany 

Zjednoczone, 
Kanada

Canis 
lupus 

occidentalis
Richardson, 

1829 (76) 39 - 52 Szare, czarne, 
białawe

Wilk 
kanadyjski

Alaska, 
Kanada 

(północno-
zachodnia)

Canis 
lupus 
lycaon 

Trouessart, 
1910 154 – 164

Samce: 
30, 

Samice: 
27

Jasno- szaro-
brązowe, czarne 

boki ciała, 
uszy zabarwione 

czerwonawo

Wilk 
wschodni

Stany 
Zjednoczone, 

Kanada 
(obserwowany 

w Vermont 
i Maine, 

krytycznie 
zagrożony

Canis 
lupus 
arctos

Pocock, 
1935

91 – 180
(66 – 79) 45 - 79

Długie, gęste futro 
zabarwione 

biało
Wilk polarny

Kanada 
(północ), 

Grenlandia, 
Alaska

Eurazja

Canis 
lupus 
albus

Kerr, 1792
Samce: 

159-186,
Samice: 
157-181

Samce: 
40-49, 

Samice: 
37-41

Włos długi, 
gęsty i puszysty. 

Jasno- szare, 
na grzbiecie z 

czerwonawym 
odcieniem

Wilk 
syberyjski

Północna 
Rosja, 

Kamczatka, 
Skandynawia

Canis lupus 
communis

Dwigubski, 
1804

Brak 
danych 30 – 80 Brak danych Wilk 

rosyjski Rosja

Canis 
lupus 

italicus
Altobello, 

1921 150 - 190

Samce: 
24 – 40
Samice 
ok. 10% 
lżejsze

Szaro- brązowe, 
czarne

Wilk 
italijski

Włochy, 
Szwajcaria
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Canis 
lupus 
lupus

Linnaeus, 
1758

105 – 160
(76)

Samce: 
40 - 80
Samice 
ok. 20% 
lżejsze

Mieszanina 
kolorów: szary, 
biały, kremowy, 

czerwony i czarny

Wilk 
eurazjatycki Europa, Azja

Canis 
lupus 

pallipes
Sykes, 1831 Brak 

danych

Samce: 
23 – 30,
Samice 
ok. 20% 
lżejsze

W sezonie letnim 
włos bardzo 

krótki i cienki, 
dłuższy jedynie 

na grzbiecie. 
Futro żółtawo-
szare, czarne 
zabarwienie 

grzbietu i ogona, 
uszy i kończyny 

jasnożółte

Wilk 
południowo-

azjatycki

Izrael, 
Półwysep 
Arabski, 
Pakistan, 

zagrożony

Canis 
lupus 

signatus
Cabrera, 

1907
Brak 

danych

Samce: 
40 

Samice:
30

Szare z 
jaśniejszymi 
znaczeniami 
na górnych 

wargach, ciemne 
zabarwienie 

ogona i przednich 
kończyn

Wilk 
iberyjski

Hiszpania, 
Portugalia

Canis 
lupus 

cubanensis
Ognev, 

1923
Brak 

danych
Brak 

danych Brak danych Wilk 
kaspijski

Rosja, 
pomiędzy 
Jeziorem 

Kaspijskim 
i Morzem 
Czarnym, 

endemiczny, 
krytycznie 
zagrożony.

Canis lupus 
hattai

Kishida, 
1931

Brak 
danych

Brak 
danych Brak danych Wilk 

Ezo
Hokkaido 
(Japonia) 
wyginął

Canis lupus 
hodophilax

Temminck, 
1839

Brak 
danych

Brak 
danych Brak danych Wilk 

japoński
Honshu 

(Japonia) 
wyginął

Canis 
lupus 
arabs

Pocock, 
1934

137 – 180
(66)

Samce: 
17 – 23, 
Samice: 
16 - 19

W sezonie letnim 
włos bardzo 

krótki i cienki, 
dłuższy jedynie 

na grzbiecie. 
Futro żółtawo-
szare, czarne 
zabarwienie 

grzbietu i ogona, 
uszy i kończyny 

jasnożółte

Wilk 
arabski

Izrael, Irak, 
Oman, Jemen, 

Jordania, 
Arabia 

Saudyjska, 
Egipt, 

krytycznie 
zagrożony
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 Wilki nar a one s głównie na kłusownic t wo 
w postaci nielegalneg o odstr z ału. 

Fot .  Ar tur  Tabor 

Canis lupus 
lupaster

Hemprich 
i 

Ehrenberg, 
1833

134 - 170 10 - 16

Żółtawoszary 
w górnych 

partiach, miejscami 
wymieszany 
z czarnymi 

włosami. Pysk, 
uszy, kończyny 

zabarwione 
czerwonawo, 

czarna końcówka 
ogona

Wilk 
egipski

Egipt, Libia 
(Afryka) 

krytycznie 
zagrożony

Canis lupus 
laniger

Hodgson, 
1847

170
(91)

Brak 
danych Białawoszare Wilk 

tybetański Rosja, Azja

Na skutek działalności człowieka wilki wyginęły na znacznej powierzchni 
kontynentu europejskiego, w dużej części Ameryki Północnej. Tępienie ich było 
szczególnie nasilone w XIX i XX wieku. Oprócz tradycyjnych metod stosowano 
powszechnie trucizny, a w niektórych krajach, na terenach otwartych, polowanie 
z powietrza (ze śmigłowca lub małego samolotu). W wielu miejscach ekstermina-
cja była bardzo skuteczna: już w XVIII w. wilki wyginęły na Wyspach Brytyjskich, 
a na początku następnego stulecia zostały silnie zdziesiątkowane w Europie Za-
chodniej.

W krajach europejskich populacje tych drapieżników na krótko odrodziły się 
podczas obu wojen światowych, po których natychmiast przystępowano do ich 
ponownej eksterminacji motywując 
działania zagrożeniem, jakie wilki sta-
nowią dla zwierząt gospodarskich oraz 
rzekomo także dla ludzi. W dzisiejszych 
czasach największe zgrupowania tych 
zwierząt notuje się w Rosji i na Bał-
kanach. Dzięki podjętym programom 
ochronnym wilki przetrwały w krajach 
śródziemnomorskich (Włochy, Hiszpa-
nia, Grecja), Skandynawii oraz w Polsce 
(Mech i Boitani 2004, Nowak 2005).

Wydaje się, że intensywność i sku-
teczność, z jaką tępiono ten gatunek 
była dużo bardziej widoczna w krajach 
Nowego Świata. W Ameryce Północnej 
biali osadnicy przywieźli ze sobą strach 
i uprzedzenie do wilków. Uważano, 
ze stanowiły zagrożenie dla nowych 
mieszkańców. Dlatego za punkt honoru 
uznano wytępienie drapieżników. Już 
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w połowie XIX wieku wilki całkowicie wyginęły wzdłuż wschodnich wybrzeży 
USA, w okolicach Ohio, a także w południowej Kanadzie. W tym czasie ucierpia-
ło też wiele innych dziko żyjących zwierząt, w tym kopytne, na miejsce których 
wprowadzono bydło i owce. Duże drapieżniki nie mając źródła alternatywnego 
pokarmu zaczęły polować na zwierzęta gospodarskie. To przypieczętowało ich 
los. Kongres USA zatwierdził utworzenie Bureau of Biological Survey (Federalne 
Biuro Badań Biologicznych) w Departamencie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych 
wraz z sekcją Division of Predator and Rodent Control (PARC) (Dział Kontroli 
Drapieżników i Gryzoni) w 1915 roku, z intencją wyeliminowania dużych dra-
pieżników (Fritts i in. 2003). Kontynuowanie programu eliminacji „szkodników” 
spowodowało zniknięcie wilków również z zachodnich rejonów Stanów. Zabijano 
je nawet, gdy drapieżniki przebywały w dużej odległości od pasących się stad. 

Do połowy XX wieku wizerunek wilka był przedstawiany w złym świetle 
przez większość biologów. Jego liczebność w tym okresie zmalała dramatycz-
nie. Pierwszym naukowcem, który wypowiedział się w obronie tego gatunku był 
Aldo Leopold. Zapoczątkował on nowy etap postrzegania przyrody i jej zaso-
bów. To on przyczynił się do powstania pierwszego parku narodowego na świecie 
Yellowstone National Park.

W Europie bardzo długo utrzymywał się negatywny odbiór dużych drapież-
ników. Jednakże wraz ze wzrostem liczby badań dotyczących ich biologii, zaczęto 
inaczej postrzegać ich rolę w ekosystemach. 

Wilki obecnie pojawiają się coraz częściej we Francji, Niemczech, Słowacji, na 
Węgrzech. Dużo gorsza jest sytuacja wilka na Bliskim Wschodzie (Tab. 4).

Tabela 4. Występowanie wilków na świecie, ich szacowana liczebność oraz status prawny 
(wg. Boitani 2003, Mech i Boitani 2004, Linnell i in. 2007)
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Nearktyka (szacunkowa liczebność 70 000)

Alaska Canis l. 
occidentalis ~6 000 Łowny 

sezonowo Nie Stabilna, 
wzrastająca

Kanada 
(Kolumbia 
Brytyjska)

C. l. occidentalis, 
C. l. nubilus ~8 000

Łowny, tzw. 
„furbearer” 
– zwierzę 
futerkowe 
(zabijany 

z broni oraz 
chwytany do 

pułapek)

Nie Wzrastająca
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Kanada 
(Jukon) C. l. occidentalis ~4 500 Zwierzę 

futerkowe Nie Stabilna

Kanada 
(terytoria 

północno-
-zachodnie 
i Nunavut)

C. l. arctos, 
C. l. nubilus, 

C. l. occidentalis
~10 000 Zwierzę 

futerkowe Nie Stabilna

Grenlandia C. l. arctos ~50, 
zagrożony

Chroniony 
(w 90% areału 

występowania)
Nie Brak danych

Kanada 
(Alberta) C. l. occidentalis ~4 000 Zwierzę 

futerkowe Nie Wzrastająca

Kanada 
(Saskatchewan)

C. l. occidentalis, 
C. l. nubilus ~4 300 Zwierzę 

futerkowe Nie Stabilna

Kanada 
(Manitoba)

C. l. occidentalis, 
C. l. nubilus ~5 000 Zwierzę 

futerkowe Nie Stabilna

Kanada 
(Ontario)

C. l. lycaon, 
C. l. nubilus ~8 500 Zwierzę 

futerkowe Nie Wzrastająca

Kanada 
(Quebek)

C. l. lycaon, 
C. l. nubilus, ~5 000 Zwierzę 

futerkowe Nie Wzrastająca

Kanada 
(Labrador) C. l. nubilus ~2 000 Zwierzę 

futerkowe Nie Stabilna

Kanada (Nowa 
Fundlandia) C. l. nubilis Wyginął 

w 1911 r.

USA północno- 
- zachodnie C. l. occidentalis

(reintro-
dukowany 

w Wyoming 
i Idaho), 

~400, zagro-
żony

Całkowita 
ochrona za 
wyjątkiem 

przypadków 
drapieżnictwa 
na zwierzętach 

domowych

Tak
(Defenders 
of Wildlife)

Wzrastająca

USA 
(Minnesota) C. l. nubilus ~2 600

Całkowita 
ochrona za 
wyjątkiem 

przypadków 
drapieżnictwa 
na zwierzętach 

domowych

Tak Wzrastająca

USA (Michigan 
i Wisconsin) C. l. nubilus ~400 Całkowita 

ochrona Nie Wzrastająca

USA 
(południowo-
-zachodnie)

C. l. baileyi
Reintroduko-

wany, 
~25 (w 2000 r.)

Całkowita 
ochrona

Tak
(Defenders 
of Wildlife)

Stabilna

Meksyk C. l. baileyi
Zagrożony, 

~50, 
pojedyncze 

wilki lub pary

Całkowita 
ochrona

Tak
(Defenders 
of Wildlife)

Spadkowa
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Palearktyka
Europa (szacunkowa liczebność 18 000)

Norwegia C. l. lupus ~20 Chroniony Tak Wzrastająca/
stabilna

Szwecja C. l. lupus ~200

Chroniony 
(w 2010 r. 

wprowadzono 
odstrzał 

redukcyjny)

Tak Wzrastająca

Finlandia C. l. lupus ~100 Częściowa 
ochrona

Tak, firmy 
ubezpieczające

Wzrastająca/
stabilna

Estonia C. l. lupus ~5 00 Brak ochrony Nie Spadkowa/ 
stabilna

Łotwa C. l. lupus ~900 Brak ochrony Nie Stabilna

Litwa C. l. lupus ~600 Brak ochrony
Tak, 

firmy ubezpie-
czające

Wzrastająca

Białoruś C. l. lupus, 
C. l. albus ~2 500

Redukcja 
i kontrola 

liczebności, 
również 

w obszarach 
chronionych

Nie Wzrastająca/ 
stabilna

Ukraina C. l. lupus, 
C. l. Albus ~2 000 Brak ochrony Nie Stabilna

Polska C. l. lupus ~600 Ścisła ochrona Tak Spadkowa/ 
stabilna

Republika 
Czeska C. l. lupus ~20 Chroniony Nie Stabilna

Słowacja C. l. lupus ~400 Chroniony
 (z wyjątkami) Nie Stabilna

Węgry C. l. lupus ~50 Chroniony 
(z wyjątkami) Nie Stabilna

Rumunia C. l. lupus ~2 500 Chroniony Nie Wzrastająca
Bułgaria C. l. lupus ~1 000 Łowny Nie Stabilna

Grecja C. l. lupus ~500 Częściowo 
chroniony

Tak, 80% 
płacone 

z ubezpieczenia
Stabilna

Serbia 
i Czarnogóra C. l. lupus ~500 Częściowo 

chroniony Nie Stabilna

Chorwacja C. l. lupus ~170
Całkowicie 

chroniony od 
1995 r.

Tak Wzrastająca

Słowenia C. l. lupus ~60
Całkowicie 

chroniony od 
1993 r.

Tak Wzrastająca
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Albania C. l. lupus ~1000

Chroniony, 
kontrola 

(odstrzał) 
w przypadku 
drapieżnictwa 
na zwierzętach 

domowych

Nie Wzrastająca

Republika 
Macedonii C. l. lupus ~1000

Łowny, 
wypłacane 

nagrody ok. 5€ 
za wilka

Nie Wzrastająca

Bośnia 
i Hercegowina C. l. lupus ~500 Łowny Nie Spadkowa

Hiszpania C. l. lupus 
signatus ~2 000

Łowny 
(częściowo 
chroniony 

na południu)

Tak, ale 
zależy od 

poszczególnych 
regionów

Wzrastająca

Portugalia C. l. lupus 
signatus ~300 Chroniony Tak Stabilna

Francja C. l. lupus ~30 Chroniony Tak Wzrastająca

Włochy C. l. lupus ~500 Całkowicie 
chroniony

Tak, ale 
zależy od 

poszczególnych 
regionów

Wzrastająca

Północna i Centralna Azja (szacunkowa liczebność 71 000)

Były ZSSR C. l. lupus, 
C. l. albus ~50 000

Redukcja 
i kontrola 

liczebności, 
również 

w obszarach 
chronionych

Nie Wzrastająca 
/ stabilna

Turkmenistan C. l. lupus ~1 000

Redukcja 
i kontrola 

liczebności, 
również 

w obszarach 
chronionych

Nie Stabilna

Mongolia C. l. lupus ~10 000 Eksterminacja Nie Stabilna
Chiny C. l. lupus ~10 000 Brak ochrony Nie Spadkowa

Bliski Wschód (szacunkowa liczebność 14 000)

Egipt C. l. pallipes ~30, 
zagrożony Brak ochrony Nie Stabilna

Turcja C. l. lupus, C. L. 
pallipes ~10 000 Brak ochrony Nie Brak danych

Liban nieznany ~10, 
zagrożony Brak ochrony Nie Brak danych
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Syria C. l. lupus, C. l. 
pallipes

~300, 
zagrożony Brak ochrony Nie Brak danych

Jordania Nieznany ~200, 
zagrożony Brak ochrony Nie Brak danych

Izrael C. l. pallipes ~200, 
zagrożony

Całkowicie 
chroniony Nie Stabilna

Arabia 
Saudyjska, 

Zjednoczone 
Emiraty 

Arabskie, 
Oman, Jemen

C. l. pallipes ~600 Brak ochrony Nie Stabilna

Irak Nieznany Nieznana Nieznany Brak danych Brak danych

Iran C. l. pallipes ~1 000 Łowny Brak danych Brak danych

Afganistan C. l. pallipes ~1 000 Chroniony 
(od 2009 r.) Brak danych Brak danych

Południowa Azja (szacunkowa liczebność 2 000)
Pakistan C. l. pallipes ~200 Chroniony Brak danych Brak danych

Indie C. l. pallipes ~1000 Całkowita 
ochrona Nie Spadkowa

Nepal C. l. lupus Nieznana Nieznany Brak danych Brak danych

Bhutan C. l. lupus Nieznana Nieznany Brak danych Brak danych

Występowanie wilka ograniczone jest obecnie przede wszystkim do terenów, 
gdzie zachowały się naturalne ekosystemy, a stopień urbanizacji jest stosunkowo 
niewielki (Kanada, Alaska, Rosja, północne USA, niektóre kraje europejskie i azja-
tyckie w pasie 75° - 12° szerokości geograficznej północnej) (Nowak 2005). Naj-
częściej są to tereny zalesione, obszary górskie i tereny bagiennie (Mitchell-Jones 
i in. 1999).

Zgodnie z najnowszym opracowaniem specjalistów IUCN (Mech i Boitani 
2008), kraje, w których wilk występuje to: Afganistan, Albania, Arabia Saudyjska, 
Armenia, Azerbejdżan, Bhutan, Białoruś, Birma, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, 
Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Grenlandia, 
Gruzja, Hiszpania, Indie, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Kanada, Kazachstan, 
Kirgistan, Korea Południowa, Korea Północna, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, 
Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Nepal, Niemcy, Norwegia, Oman, Pakistan, Pol-
ska, Portugalia, Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, 
Stany Zjednoczone Ameryki, Syria, Szwecja, Tadżykistan, Turcja, Turkmenistan, 
Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Krajem, w którym wilk wyginął jest Bangladesz. Natomiast państwa, gdzie 
wilk wyginął lokalnie, to: Austria, Belgia, Dania, Irlandia, Japonia, Luksemburg, 
Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania (Mech i Boitani 2008) (Mapa 1).
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Mapa 1. Rozmieszczenie wilka Canis lupus na świecie (wg Mech i Boitani 2008). 

 Historia wilka w Polsce 

W wielu krajach na świecie, wraz z rozpowszechnieniem pasterstwa i rozwo-
jem osadnictwa, duże drapieżniki były negatywnie postrzegane przez ludzi. Wilk 
cieszył się szczególnie złą renomą, określano go jako krwiożerczą i groźną bestię, 
ucieleśnienie wszelkiego zła. Tępiono go na różne sposoby, a za okazanie dowodu 
zabicia (np. uszy, ogon) można było uzyskać nagrodę pieniężną. Pierwsze udoku-
mentowane wzmianki na ten temat pochodzą z XIX wieku (Okarma 1992). Ekster-
minacja wilków była na tyle skuteczna, że ich liczebność istotnie zmalała. Mimo to 
nadal kontynuowano jego eliminację.

Okres I wojny światowej wstrzymał na krótki czas zabijanie wilków, co po-
zwoliło na wzrost liczebności drapieżnika. Jednak już w 1927 r. na terenie Polski 
wprowadzono prawo łowieckie, w którym wilka uznano za szkodnika. Można go 
było uśmiercać przez cały rok i każdą znaną metodą. Podobnie jak gdzie indziej 
na świecie, wilki strzelano, truto luminalem i strychniną, łapano w sidła, potrzaski 
i zapadnie, a szczenięta wybierano z gniazd. 

Liczebność wilka wzrosła ponownie podczas II wojny światowej. W latach 50. 
XX w. szacowano ją na ok. 1000 osobników. Jednak znów zaczęto go tępić. Wypła-
cano wysokie premie pieniężne po ok. 1 000 zł za upolowanego dorosłego osobnika, 
co stanowiło równowartość miesięcznej pensji. W ciągu trzech lat (1956 – 1959) 
zabito ponad 1 400 wilków. Liczebność populacji krajowej zmalała do ok. 255 osob-
ników. Wilki przetrwały jedynie w rejonach północno-wschodnich (Kossak 1999).

 Ryc .  Tomasz Zając 
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Dopiero pod koniec lat 70. ubiegłe-
go wieku na skutek pojawiających się 
coraz częściej artykułów i głosów prote-
stu zmieniono status wilka wpisując go 
na listę gatunków łownych z okresem 
ochronnym. W 1989 r. zaprzestano wy-
płacania nagród pieniężnych za zabite 
wilki. To myśliwi musieli zapłacić za li-
cencję na odstrzał. Po kilku latach roz-
poczęto kampanię na rzecz całkowitej 
ochrony wilka. W 1995 r. rozporządze-

niem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wilk został 
objęty całoroczną ochroną za wyjątkiem województwa krośnieńskiego, suwalskiego 
i przemyskiego, a od 1998 r. na terenie całego kraju. Od września 1997 r. wilk został 
umieszczony na liście tych gatunków, za które w przypadku spowodowania przez 
nie szkód, odpowiadał Skarb Państwa, zobowiązany do wypłaty rekompensat (Usta-
wa o ochronie przyrody art. 126). Wzbudziło to wiele kontrowersji, szczególnie 
wśród hodowców zwierząt gospodarskich, którzy nie byli usatysfakcjonowani wy-
sokością odszkodowań. Badania ankietowe przeprowadzone wśród rolników i ho-
dowców wykazały, iż wg respondentów wysokość odszkodowań jest nieadekwatna 
do wielkości szkód, procedury urzędowe są skomplikowane, a czas oczekiwania na 
wypłatę zbyt długi. Większość ankietowanych osób opowiadała się za redukcją li-
czebności wilków (Bobek i in. 1999).

 

Wystpowanie wilka w Polsce 

Wilki osiedlają się w środowisku leśnym bez względu na typ siedliska, a także 
w pewnych okolicznościach na terenach bagiennych. Są to zwierzęta skryte i ra-
czej unikają obecności człowieka. Wybierają tereny mało pofragmentowane o wy-
sokim stopniu lesistości (ok. 40 - 50% powierzchni) i niskim poziomie urbanizacji 
(średnio 0,2 – 0,9 km dróg krajowych i wojewódzkich i zagęszczeniu osad ludz-

kich poniżej 40 na 1 km2 powierzchni) 
(Jędrzejewski i in. 2005, Jędrzejewski 
i in. 2008).

Na temat liczebności wilków w Pol-
sce istniało wiele kontrowersji i roz-
bieżnych danych statystycznych. Do 
niedawna (koniec lat 90. ubiegłego wie-
ku) w zależności od źródła informacji 
liczebność szacowano od 500 do 1000 
osobników (Wierzbowska 2004). 

 Wilk jest gatunkiem ł at wo adap tujc ym si 
d o now ych rod owisk . 

Fot .  Ar tur  Tabor 

Wilki to z wier zta skry te, 
unik aj obecnoci człowiek a . 

Fot .  Ar tur  Tabor 
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Obecnie liczebność wilków jest szacowana na 600 – 700 osobników (Tab. 5). 
Dane pochodzą z inwentaryzacji prowadzonej na terenie nadleśnictw i parków 
narodowych Polski począwszy od 2000 roku. Badania te są koordynowane przez 
pracowników naukowych Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży, przy współ-
udziale Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, z siedzibą w Twardorzeczce oraz Instytu-
tu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. 

Tabela 5. Szacowana liczebność wilków w wyróżnionych rejonach Polski w sezonach 2007/08 
i 2008/09 (wg. Jędrzejewski i in. 2009).

Regiony

Sezon 2007/2008 Sezon 2008/2009

Liczba osobników Liczba osobników 

min max min max 
Karpaty i Pogórze Karpackie 205 241 209 254

Roztocze i Kotlina Sandomierska 65 70 61 75
Polesie Lubelskie 18 22 5 20

Podlasie (Puszcza Białowieska, Knyszyńska i okolice) 49 64 39 68
Puszcza Augustowska i Kotlina Biebrzańska 47 63 65 80

Lasy Napiwodzko - Ramuckie, 
Puszcza Piska i okolice 70 78 93 101

Puszcza Borecka, Romincka i okolice 4 15 4 15
Polska zachodnia i centralna 32 40 67 78

Razem 490 593 543 687 

Wilki występują przede wszystkim 
w Polsce północno-wschodniej, wschod-
niej i południowej. Najliczniejsze są 
w Karpatach (w paśmie Bieszczady – 
Beskid Śląski) oraz w Pogórzu Karpac-
kim, ok. 250 osobników. Kolejne obszary 
o dużym zagęszczeniu wilków to Lasy 
Napiwodzko –Ramuckie i Puszcza Piska, 
Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyń-
ska. W Polsce, w sezonie 2008/2009, zin-
wentaryzowano ok. 140 watah. Średnia 
liczba osobników przypadająca na watahę 
wynosiła 4,9. Obserwowana jest tenden-
cja wzrostowa liczebności, wilki powięk-
szają też obszar zasięgu występowania 
(Jędrzejewski i in. 2009) (Mapa 2).

Mapa 2. Występowanie wilka na terenie Polski 
(wg. Jędrzejewski i in. 2008a)  Ryc .  Tomasz Zając 
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Według Bereszyńskiego (2004) najlepszymi siedliskami dla bytowania wilków, 
wymienionymi w Dyrektywie Siedliskowej NATURA 2000 są:

 kwaśna buczyna (Luzulo-Fagenion), 
 żyzna buczyna (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 
 górska jaworzyna ziołoroślowa (Aceri-Fagetum), 
 grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 
 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Car-

pinetum)
 jaworzyna i las klonowo-lipowy na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-

-Acerion pseudoplatani)
 pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
 bór i las bagienny (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uligino-

si-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii–Piceetum i brzo-
zowo-sosnowy bagienny las borealny)

 łęgowy las dębowo – wiązowo – jesionowy (Ficario-Ulmetum)
 ciepłolubna dąbrowa (Quercetalia pubescenti-petraeae)
 wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)
 górski bór świerkowy (Piceion abietis część – zbiorowiska górskie)

 Środ owisko  ycia wilk a .  Fot .  Ar tur  Tabor Środ owisko  ycia wilk a .  Fot .  Ar tur  Tabor 

W Pol sce wilk z wi z any jest głównie ze rod owiskiem lenym. 
Fot .  Ar tur  Tabor 

 Fot .  Ar tur  Tabor   
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 Zapotrzebowanie energetyczne 

Okarma i Koteja (1987) wyliczyli, że dla wilka ważącego około 35 kg podsta-
wowe zapotrzebowanie energetyczne (Basal Metabolic Rate BMR) wynosi ok. 
1 kcal/dzień (175,4 kJ/godzinę). Zakładając, że średnia wartość energetyczna ofia-
ry wynosi 7,7 kJ/g (Głowaciński i Profus 1997), to zaspokojenie podstawowych 
potrzeb energetycznych wymagałoby skonsumowania 0,55 kg mięsa ofiary/dzień. 
Jednak ze względu na dużą aktywność fizyczną, wydatkowanie energii u wilka 
wzrasta 5-krotnie. Wynika z tego, że aby zaspokoić potrzeby energetyczne, wilk 
powinien zjeść co najmniej 3,25 kg pokarmu dziennie (Kreeger 2003), czyli ok. 
10% jego masy ciała. Średnia ilość pokarmu, pobranego przez jednego wilka, 
w przeliczeniu na jeden dzień wynosi 5,4 – 5,6 kg (Jędrzejewski i in. 2002a, Peter-
son i Ciucci 2003). Z kolei wilki mniej aktywne, trzymane w niewoli, mogą prze-
żyć przy konsumpcji równej 1,1 kg pokarmu na dzień (Peterson i Ciucci 2003). 

Około 15% masy ciała wilka może stanowić tłuszcz (Kreeger i in. 1997). Wilki 
są chudsze niż psy i posiadają zdolność przeżywania długiego okresu bez pożywie-
nia (nawet do kilku tygodni). Wilki trzymane w niewoli, w ciągu dwóch tygodni 
postu, traciły średnio około 300 – 400 g dziennie. Po wyczerpaniu rezerw tłusz-
czowych, organizm zaczyna metabolizować białka zawarte w tkance mięśniowej. 
Jeśli dostępna jest woda, głód nie zagraża życiu do momentu, kiedy utrata nie 
przekroczy 50% normalnej początkowej masy ciała (Kreeger i in. 1997). Wilki są 
w stanie dostosować aktywność enzymatyczną do diety zawierającej mało białka. 
Nierzadko cierpią głód, jednak przy nadarzającej się okazji szybko odbudowują 
rezerwy. 

L atem wilki z a dnia dr zemi ,  a no c w yrusz aj w posz ukiwaniu po y wienia . 
Fot .  Małgorz ata Nosal 



 Biolo gia gatunku37 wilk

Zapotrzebowanie na wod 

W zimie wilki piją raczej mało albo w ogóle, natomiast często jedzą śnieg. 
Pobierają też wodę zawartą w ciele zdobyczy. Osobniki bytujące w cieplejszym 
klimacie mają większe zapotrzebowanie na wodę, którą wykorzystują do ter-
moregulacji. W celu ochłodzenia organizmu dużo wody wyparowuje z ich ciała 
podczas intensywnego ziajania. Wilki nie mają zdolności magazynowania więk-
szych ilości wody w organizmie. Stwierdzono, że dzienne zużycie wody u wil-
ków żyjących w warunkach ciepłego klimatu, wynosi latem ok. 2 litrów, a zimą 
0,5 l. Odchody wilków są zazwyczaj suche, co świadczy o dużej absorpcji wody 
w jelicie grubym.

Karmiąca samica wytwarza ok. 1,2 litra mleka dziennie. Do tego procesu 
zużywa prawie dwa litry wody dziennie. Dlatego nory wilków są najczęściej zlo-
kalizowane blisko cieków lub zbiorników wodnych (Peterson i Ciucci 2003). 

 Organizacja socjalna – wataha 

Podstawową jednostkę socjalną stanowi rozmnażająca się para, której mogą 
towarzyszyć inne osobniki. Wilki tworzą silnie powiązane grupy socjalne, wykazu-
jące terytorializm. Polując oceniają liczebność ofiar i ilość potencjalnego pokarmu 
dla młodych. Uzyskują też informacje o innych watahach. Najczęściej korzystają 
z sygnałów zapachowych pozostawionych przez inne wilki. Każda wataha próbuje 
utrzymać swoją pozycję, granice terytorium i współzawodniczy z sąsiadującymi 
watahami (Okarma 1992, Jędrzejewska i Jędrzejewski 2001, Mech i Boitani 2003).

W prawidłowo funkcjonującej watasze młode rodzą się każdego roku. Pozo-
stają wraz z rodzicami przez okres od 10 do 54 miesięcy. Większość watah wydaje 
jeden miot rocznie, chociaż zdarzają się dwa mioty pochodzące od dwóch samic. 
Liczba młodych w miocie wynosi średnio 5-6 osobników (Nowak 2005).

Potomstwo osiąga wielkość dorosłych osobników przed zimą. Kiedy rodzą 
się młode, w stadzie przez cały czas, 
oprócz pary rodzicielskiej, przebywa 
kilka, czasami kilkanaście innych doro-
słych osobników (Mech i Boitani 2003). 
W Polsce średnia liczba osobników 
w watasze wynosi 4 - 5 (Jędrzejewski 
i in. 2008). Stado jest bardzo dynamicz-
ne. Dzięki czemu jest zdolne w miarę 
potrzeby zmienić zarówno wielkość 
socjalnej grupy, jak i powierzchnię zaj-
mowanego terytorium.

 Wataha skł ada si z jednej 
roz mna  ajcej si pary i  ich potomst wa . 

Fot .  Ar tur  Tabor 
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 Regulacja wielkoci watahy 

Dostpno poywienia

Wielkość watahy regulowana jest konkurencją pokarmową oraz reproduk-
cyjną. Zaobserwowano pewną tendencję do tworzenia największych liczebnie 
watah, kiedy podstawowe ofiary wilków są dużych rozmiarów (np. bizon, łoś, je-
leń wapiti). Wielkość stada powinna być optymalna, czyli tak dobrana, aby człon-
kowie stada uzyskali jak najwięcej pokarmu przy najmniejszym wydatkowaniu 
energii (Gittleman 1985, MacNulty i in. 2009). Strukturę socjalną kreuje przede 

wszystkim dostęp do pokarmu. Oczy-
wiście im większe stado, tym większa 
szansa na sukces w upolowaniu ofiary, 
ale także tym mniej pożywienia przy-
pada na osobnika. Watahy polujące na 
mniejsze zwierzęta dysponują mniej-
szym nadmiarem pożywienia i dlatego 
przypuszczalnie ich stada są mniej licz-
ne (Schmidt i Mech 1997, Mech i Bo-
itani 2003).

Para rodzicielska pozwala młodym 
osobnikom pozostać w stadzie tak dłu-
go, jak tylko zdobyte pożywienie wy-
starcza na wyżywienie większej liczby 
wilków niż tylko para alfa. Pierwszeń-
stwo w wykarmieniu mają szczenięta 
najmłodsze. Jeśli nie ma wystarczającej 
ilości pokarmu, ich starsze rodzeństwo 
nie zostaje dopuszczone do zdobyczy. 
Dlatego odnotowuje się duże zróżnico-
wanie w wieku wilków opuszczających 
stado. 

Udział w rozrodzie

W watasze poza dominującą parą inne osobniki nie są dopuszczane do roz-
rodu. Wypędzone młode migrują w poszukiwaniu własnych terytoriów. Mogą 
się wówczas łączyć w pary z obcymi wilkami.

Wilki dojrzewają w różnym tempie, co przypuszczalnie uzależnione jest od 
rodzaju pożywienia. W niewoli najwcześniej do rozrodu przystępowały osobniki 
w wieku 9-10 miesięcy, natomiast na wolności 2-letnie, a w niektórych rejonach 

Wilk lok aliz uje ofiar 
lub jej  trop z a pomo c wchu. 

Fot .  Ar tur  Tabor 
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nawet 4-letnie. Okres rozrodu pary alfa wynosi około 1-8 lat (średnio 3-4 lata). 
Jeśli zabraknie jednego z jej przedstawicieli, wówczas obcy osobnik, spoza stada 
(przyszły partner osamotnionego przywódcy) ma największe szanse na zaakcep-
towanie. W kilku przypadkach odnotowano, iż w jednym sezonie rozmnażały się 
dwie samice w tym samym stadzie (Fritts i Mech 1981, Mech i Boitani 2003, Ję-
drzejewski i in. 2004). Najczęściej były to matka i córka, rzadziej siostry (Packard 
2003). Dziko żyjące samice wilków owulują dopiero w drugim lub nawet trzecim 
roku, a ich pierwszy miot przychodzi na świat między 2 a 5 rokiem życia. Dojrza-
łość fizjologiczna może zostać opóźniona na rok lub dwa, przez nieodpowiednie 
żywienie lub stres, zaś przy dobrym odżywianiu może zostać przyspieszona. Dla-
tego fizjologia reprodukcyjna jest bardzo zmienna w populacjach wilczych. We 
wszystkich badanych watahach, zarówno dziko żyjących, jak i trzymanych w nie-
woli stwierdzono, że sukces reprodukcyjny był niższy u osobników młodocianych 
i tych rozmnażających się pierwszy raz (Packard 2003). 

Przemieszczanie si watahy 
 i migracje pojedynczych osobników 

Zimą zazwyczaj cała wataha wędruje i poluje razem, latem część człon-
ków przebywa wraz z młodymi, zdarza się też, że stado rozdziela się czasowo 
tworząc mniejsze grupy. Wczesna wiosna i jesień to pory roku, kiedy ma miej-
sce największa migracja. Wilki najczęściej migrują po osiągnięciu dojrzałości 
płciowej. Stopień dyspersji osobników 
osiąga maksimum, gdy największa jest 
konkurencja pokarmowa i socjalna. 
Większość wilków opuszcza stado po-
jedynczo, czasami w parach. W nie-
których przypadkach samce oddalają 
się na większe odległości niż samice 
(Wabaken i in. 2001), ale bywa też od-
wrotnie (Ballard i in. 1987).

Migracja na duże odległości odby-
wa się najczęściej w jednym kierunku. 
Największa odnotowana odległość to 
900 km od terytorium watahy rodzi-
mej. Dane wskazują, że im młodsze 
zwierzęta, tym dalej migrują, co spo-
wodowane jest tym, iż są one mniej 
związane z watahą rodzimą i czują się 
bezpieczniej na terenach wolnych od 
wilków. Mech i Boitani (2003) suge-

Wilki najczciej  migruj 
po osigniciu d ojr z ałoci płciowej.

 Fot .  Ar tur  Tabor 
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rują, że wilki przemieszczają się tam, gdzie mają największe szanse na sukces 
reprodukcyjny, nie zaś w poszukiwaniu źródła pokarmu. Z drugiej strony bada-
nia Linnella i wsp. wskazują, że na terenach Finlandii czy Rosji wilki podążały 
w kierunku obszarów nie zamieszkałych przez inne osobniki (Linnell i in. 2005). 
Zwierzęta migrują zwykle po tych samych szlakach. Także kolejne pokolenia 
wilków wykorzystują te same trasy, co ich przodkowie (Jędrzejewski i in. 2001).

Czasami do watahy dołączają obce osobniki, najczęściej płci męskiej, nawet 
jeśli w stadzie jest już samiec alfa. Takie zdarzenia mają miejsce przede wszyst-
kim wiosną. Jest to wyjątkowa sytuacja, gdyż w większości przypadków obce 
wilki są zabijane przez panującą na danym terenie watahę. Ewentualna akcepta-
cja osobników ma miejsce, gdy są one stosunkowo młode, a ich wiek nie prze-
kracza trzech lat. Wytłumaczeniem dla przyjęcia do stada obcych samców jest 
obecność córki dominującej samicy lub innych samic, a także utrata dominują-
cego samca.

Badania genetyczne wykazały, że w dzikich populacjach wilków kojarzenie 
krewniacze zdarza się bardzo rzadko. Może to tłumaczyć akceptację obcych 
samców. 

 Jeśli wilki są eksterminowane przez człowieka na danym terenie, ich teryto-
ria pozostają wolne, a struktura socjalna watahy mocno się zmienia. Pojawia się 
wówczas okazja dla osobników migrujących.

Powstawanie watahy

Do powstania nowej watahy może dojść poprzez tzw. „pączkowanie”, kiedy 
dyspersyjny wilk i jego partner zajmują terytorium graniczące z terytorium wa-
tahy rodzicielskiej jednego z nich. Takie terytoria mogą na siebie nawet lekko 
nachodzić. Innym sposobem jest „rozdzielenie”, kiedy grupa wilków opuszcza 
watahę i zajmuje nowe terytorium. Najczęściej ma to miejsce w okresie rozrod-
czym. Do rozdzielenia dochodzi również wówczas, kiedy w stadzie znajdują się 
dwie pary rozrodcze.

Możliwe - choć rzadkie - są sytuacje, kiedy wilki afiliują się z więcej niż jedną 
watahą i posiadają wielu partnerów, z którymi mają potomstwo (Mech i Boitani 
2003, Jędrzejewski i in. 2004).

Jeśli poszukiwanie partnera przez osobniki dyspersyjne nie przyniesie rezul-
tatu, wracają one do swojej rodzimej watahy.

W świecie wilków występują również tzw. „watahy pofragmentowane”. Są to 
stada wilków, które straciły kluczowych członków. Jeśli para alfa straci potom-
stwo, nadal utrzymuje terytorium. Nawet jeśli zginie jeden z partnerów, drugi 
będzie się starał utrzymać terytorium aż do nadejścia nowego partnera. Bez 
pary alfa stado nie jest w stanie utrzymać się dłużej niż kilka miesięcy (Mech 
i Boitani 2003). 
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Wielko zajmowanego terytorium

Terytorium, określane również re-
wirem, to obszar broniony przed inny-
mi osobnikami, najczęściej własnego 
gatunku. Jego powierzchnia jest tym 
większa, im większa jest masa ciała 
zwierzęcia oraz jego zapotrzebowanie 
na pokarm. Zależy także od dostęp-
ności i obfitości pokarmu. Drapieżniki 
takie jak wilk czy niedźwiedź zajmują 
wyjątkowo duże areały (Lindstedt i in. 
1986). W przypadku całego stada wil-
ków powierzchnia jest proporcjonal-
nie większa, gdyż musi dostarczyć wy-
starczającej ilości pokarmu wszystkim 
członkom watahy.

Najmniejsze notowane terytoria 
wilcze mierzyły 18 km2 w Ontario, zaś największe na Alasce nawet ponad 13 tys. 
km2 (Nowak 2005). W Polsce wielkość terytorium wynosi średnio 250 km2 (Ję-
drzejewski i in. 2008). Nawet duże terytoria, wielkości ponad 1600 km2 posiadają 
promień ok. 40 km, którą to odległość wilki mogą pokonać w ciągu jednego dnia. 
Pozostawione ślady zapachowe w obrębie terytorium oraz wzdłuż jego granic są 
rozpoznawalne przez kilka dni. Jest to zatem dość efektywna obrona zajmowane-
go obszaru (Ciucci i in. 1997, Mech i Boitani 2003). 

Wilki są przystosowane do przemieszczania się na duże odległości. Mogą 
przejść do 200 km dziennie z prędkością 8 km/godz. W zimie przeciętna długość 
wędrówki wynosi do 56 km w ciągu nocy i 72 km w ciągu doby. W Polsce pręd-
kość przemieszczania się watahy szacowana jest średnio na ok. 23 km na dzień 
(Ciucci i in. 1997, Okarma i in. 1998, Jędrzejewski i in. 2001).

Granice sąsiadujących ze sobą terytoriów wilczych mają heksagonalny kształt. 
Pozwala to - analogicznie jak w plastrach miodu - na takie rozmieszczenie wa-
tah, by zajmowały one największe terytoria jednocześnie pozostawiając pomiędzy 
sobą jak najmniejszą wolną przestrzeń. 

Strefy buforowe

Wilki rzadko wkraczają na tereny zajmowane przez obce watahy. W wyjątkowych 
sytuacjach decydują się na przekroczenie granicy obcego terytorium. Wiąże się to z na-
rażeniem na atak rezydentów. Pas o szerokości najczęściej 2-6 km, gdzie nachodzą 
na siebie areały różnych watah, nazwano strefą buforową. Tylko w skrajnych sytu-

Wilki s pr z ystosowane d o pr zemieszcz ania 
si na due odległoci.

 Fot .  Ar tur  Tabor 
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acjach sąsiadujące wilki odwiedzają ten obszar, gdyż również tam czują się zagro-
żone. Fakt ten wykorzystują potencjalne ofiary wilków (kopytne), które przeby-
wając w strefie buforowej są narażone na mniejszą presję ze strony drapieżników 
(Lewis i Murray 1993, Mech 1994, Mech i Boitani 2003).

Terytorializm

Zespół różnego rodzaju zachowań 
związanych z obroną terytorium określa 
się jako terytorializm. Wielkość teryto-
rium oznaczanego przez parę rodziciel-
ską jest uwarunkowana możliwością 
wykarmienia siebie i potomstwa. Wilki 
zajmujące terytorium na terenie wolnym 
od innych watah mogą sobie pozwolić na 
zajęcie większej powierzchni, jeśli jednak 
w pobliżu znajdują się inne watahy, mu-
szą zacząć od mniejszego areału, który 
z czasem będą starały się powiększyć. 

Nawet, jeśli liczebność watahy 
zmniejsza się, para rodzicielska wciąż 
stara się utrzymać terytorium na tym 
samym poziomie (Mech i Boitani 2003). 
Z tego powodu nie ma raczej zależności 
pomiędzy wielkością stada, a wielkością 
terytorium.

Podczas patrolowania terytoriów wilki 
szukają pożywienia i zaznaczają granice 
areału. Drapieżniki najczęściej korzystają 
ze ścieżek, dróg, zamarzniętych cieków 
wodnych, którymi mogą się przemiesz-
czać z łatwością. Często podążają tro-
pem innych zwierząt. W głębokim śniegu 
sznurują, czyli idą jeden za drugim. Młode 
osobniki, które dołączają do nich w zimie, 
szybciej się przemieszczają podążając za 
starszymi członkami watahy.

Podczas wychowywania młodych 
(wiosna – wczesna jesień) członkowie 
watahy rozchodzą się promieniście od 
nory lub miejsca spotkań (tzw. rendez-vo-

 Wilki r z adko pr zekr acz aj gr anice 
ob ceg o tery torium. 

Fot .  Ar tur  Tabor 

 Wilki s z wier zta mi tery torialnymi. 
Fot .  Ar tur  Tabor 
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us), do którego zostały przeniesione szczenięta. Na początku zimy podrośnięte wilczki 
dołączają do reszty stada i wataha zaczyna prowadzić nomadyczny tryb życia. Czasa-
mi w ciągu zimy wataha wraca do miejsc spotkań. 

Obrona terytorium

Intensywność zachowań terytorialnych zależy od konkurencyjności, koniecz-
ności obrony zasobów i stopnia agresywnego zachowania poszczególnych człon-
ków watahy. Obrona granic wiąże się z dużym wydatkowaniem energii. Najsilniej-
sze zachowania terytorialne (w tym agresywność) mają miejsce w okresie rozrodu 
(na wiosnę). Wilki stosują różne taktyki obrony terytorium, które odnoszą skutek. 
Do typowych metod należy pozostawianie śladów zapachowych, wycie (wokaliza-
cja), a dopiero w ostateczności bezpośredni atak (Packard 2003).

Ślady zapachowe 

W obrębie wilczego terytorium, średnio co 240 metrów, pozostawiane są ślady 
zapachowe. Umieszczane są w specjalnie wyznaczonych miejscach, np. ścieżkach, 
miejscach skrzyżowań z innymi terytoriami. Dwukrotnie więcej śladów zapachowych 
pozostawianych jest na obrzeżach terytorium niż wewnątrz. Ślady zapachowe są sku-
teczne przez okres maksymalnie 2-3 ty-
godni i sygnalizują obecność na tym tere-
nie wilczej watahy. Wilki nieterytorialne 
(dyspersyjne, migrujące) nie pozostawiają 
śladów zapachowych.

Do najczęstszych śladów zapacho-
wych należą:

 oddanie moczu – samce (z uniesioną 
nogą RLU raised leg urination) w po-
zycji stojącej, samice w pozycji kucz-
nej (squat urination), 

 defekacja – pozostawienie kału, któ-
ry zawiera także wydzielinę gruczołu 
analnego,

 drapanie podłoża – gruczoły mię-
dzypalcowe wydzielają substancję 
zapachową, która rozprowadzana 
jest na podłożu (Promberger-Für-
pass 1998a).

Śl ady z apachowe umieszcz ane s na ciek ach, 
miejscach skr z y owa z innymi tery toria mi. 

Fot .  Ar tur  Tabor 

 Gr anice tery torium 
intensy wnie znakowane s mo czem. 

Fot .  Ar tur  Tabor 



 Biolo gia gatunku 44wilk

Wokalizacja

Sygnały zapachowe nie są wystarcza-
jąco skuteczne w informowaniu innych 
watah o obecności wilków w danym te-
rytorium, szczególnie na duże odległo-
ści. Tę rolę spełnia wokalizacja – tzw. 
wycie.

Na terenach zalesionych słyszalność 
wynosi ok. 10 km, a na terenach otwar-
tych do 16 km. Wilki odpowiadają na 
wycie ludzi i są w stanie dokładnie zlo-
kalizować źródło dźwięku z odległości 
3 km (Harrington i Mech 1983, Mech 
i Boitani 2003).

Bezporednia obrona terytorium

Wycie i ślady zapachowe mają na celu zmniejszenie ryzyka bezpośredniego 
starcia z innymi wilkami. Walki między osobnikami różnych watah są zażarte 
i mogą nawet zakończyć się śmiercią niektórych osobników.

Desperacja wilków może wynikać 
przede wszystkim z głodu. Drapieżni-
ki w poszukiwaniu pożywienia odwie-
dzają strefę buforową lub wkraczają na 
terytorium innej watahy. Odnotowano 
także przypadki, kiedy nawet przy obfi-
tości potencjalnych ofiar, wilki zaatako-
wały watahę zajmującą inne terytorium 
(Fritts i Mech 1981). Większość przy-
padków śmiertelnych w takich sytu-
acjach ma miejsce w strefie buforowej 
lub blisko granic terytoriów. 

Fazy cyklu rozrodczego
 

Na półkuli północnej wilki przychodzą na świat wczesną wiosną, kiedy dostęp-
ność pokarmu jest duża. Na przełomie maja i czerwca przypada sezon porodów ro-
ślinożernych ssaków kopytnych. W tym okresie młode wilczki zaczynają odżywiać 

 Wok aliz acja (w ycie)  to jeden ze sposob ów 
komunikowania si wilków. 

Ryc .  Wiktor  Tabak 

 W strefie buforowej najczciej  d o chodzi 
d o star midz y ob c ymi wilk a mi. 

Fot .  Ar tur  Tabor 
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się pokarmem mięsnym, którego zdobycie nie nastręcza problemu wychowującym 
je wilkom. Przed nastaniem zimy, kiedy młode są już podrośnięte, u wilków rozpo-
czyna się sezon godowy (Okarma 1992, Nowak 2005).

Zachowania reprodukcyjne są skorelowane z sezonowymi zmianami hormonów 
płciowych. Jesienią we krwi wilków rośnie poziom testosteronu (u samców) i es-
trogenu (u samic). Wzrost poziomu estrogenów stymuluje organy płciowe i przygo-
towuje samice do proestrusu (faza przedrujowa), estrusu/oestrusu (ruja właściwa, 
cieczka, okres gotowości i aktywności płciowej) i metestrusu/metoestrusu (faza po-
rujowa). Jeśli nastąpiło zapłodnienie, następują zmiany hormonalne przygotowujące 
samicę do ciąży, opieki nad wilczętami i anestrusu/anoestrusu (okresu bezrujowego) 
(Bielański i Tischner 1997). Długość trwania każdej fazy oraz zmiany hormonalne są 
w dużej mierze zależne od właściwości osobniczych, a przypuszczalnie także zależne 
od interakcji międzyosobniczych. 

Ciąża trwa ok. dwóch miesięcy. Kilka dni przed porodem samica pozostaje w no-
rze, wyrywa sobie zębami włosy z brzucha odsłaniając sutki. Wilczęta rodzą się cał-
kowicie bezbronne, są ślepe, głuche i wymagają karmienia mlekiem matki, którego 
zawartość kaloryczna jest stosunkowo wysoka (1,4 kcal/g) w porównaniu do innych 
ssaków lądowych. Młode są pokryte delikatnym futerkiem. Masa ciała nowonaro-
dzonego wilka wynosi ok. 400 – 500 g, natomiast dzienny przyrost masy ciała to 
średnio 160 g (Oftedal i Gittleman 1989, Okarma 1992). Przez okres co najmniej 
kilku dni po porodzie samica rzadko 
opuszcza gniazdo. Wszyscy członkowie 
watahy pomagają w wychowaniu małych 
wilcząt, ale w różnym stopniu. Najczę-
ściej dostarczają pokarm karmiącej mat-
ce i bronią miejsca, w którym położona 
jest nora (Mech 2000). 

Miejsce na norę i gniazdo może być 
przygotowane już jesienią. Wilki często 
wykopują kilka nor, zlokalizowanych 
na całym terytorium za wyjątkiem ze-
wnętrznego pasa o szerokości ok. 1 km. 
W większości przypadków nory usytu-
owane są w części centralnej terytorium, 
zawsze blisko wody. Do nory może pro-
wadzić kilka wejść. W rejonach arktycz-
nych wilki wykorzystują jaskinie, wykro-
ty, często kopią nory w ścianie urwiska. 
W lasach nory wykopane są pod korze-
niami drzew. Wilki zajmują też i powięk-
szają nory innych gatunków np. lisów 
i kojotów (Okarma 1992, Mech 2000).

 Wilcz a nor a . 
Fot .  Rober t  Mysłajek 

Gnia zd o wilcze w w ykro cie 
pod z walonym pniem.

Fot .  Romuald Mikusek 
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Dorosłe i młodociane osobniki obu płci biorą udział w kopaniu nory i opiece 
nad ciężarną samicą. Wychowywanie młodych wiąże się z przynoszeniem pokar-
mu i opieką. Regularne odwiedzanie nor służy także innym członkom watahy do 
odnawiania więzi socjalnych (Mech i in. 1998, Packard 2003).

Wilczęta przebywają w norze około 8 tygodni. Kiedy są już wystarczająco duże 
(najczęściej latem), dorośli członkowie stada przenoszą je w inne miejsce. Na po-
czątku na krótkie dystanse ok. 0,25 km, potem zwiększają dystans do ok. 8 km od 
nory rozrodczej, aż w końcu rozpoczynają wędrówkę całym stadem. Okres zimy 
spędzają nomadycznie i trwa to przez około sześć miesięcy (Mech i Boitani 2003, 
Packard 2003). Celem zimowych wędrówek wilków po terytorium jest patrolo-
wanie miejsc występowania ofiar oraz polowanie. Wilki są w stanie obejść całe 
terytorium ze średnią prędkością 2,4 km/godz. Jeśli młode nie przyszły na świat 
w danym roku lub miot zginął, wówczas wataha prowadzi nomadyczny tryb życia 
również latem (Mech 2000).

Fazy rozwoju psychicznego szczenit

Podobnie jak u psa domowego, u wilka wyróżnia się fazy rozwoju psychicz-
nego (Kaleta i Fiszdon 1999):

 faza neonatalna - od narodzin do otwarcia oczu (ok. 12-14 dni). Wilczęta 
za pomocą dotyku odbierają sygnały z otaczającego je środowiska. Gdy są 
głodne, odczuwają ból lub dyskomfort, wokalizują (piszczą). Kiedy jest im 
zimno instynktownie poszukują źródła ciepła (np. rodzeństwa, matki) i peł-
znąc w jego kierunku przytulają się. W tym okresie doskonalą umiejętność 
ssania mleka.

 faza przejściowa - okres do 20 dnia życia od otwarcia oczu. Wilczęta widzą 
i sprawniej poruszają się, zaczynają machać ogonem. Powoli zaczynają re-
agować na dźwięki, choć nadal są bardzo nieporadne. Uczą się rozpoznawać 
rodzeństwo, matkę.

 faza socjalizacji - 20-77 dni od dnia urodzenia. Jest to okres szybkiego ucze-
nia się i nauki życia w stadzie. Wilczki uczą się podstawowych zachowań 
socjalnych i reakcji na przekazywane bodźce. Do 5 tygodnia życia ostatecz-
nie dojrzewa układ nerwowy. Zwiedzają najbliższe otoczenie nory w asyście 
matki i innych członków watahy. Wciąż poruszają się nieporadnie, ale z każ-
dym dniem nabierają wprawy. Jednorazowo mogą pokonać dystans ok. 500 
metrów. Choć nadal zależne są od mleka, zaczynają powoli przechodzić na 
stały pokarm. Wyżynają im się pierwsze zęby, którymi mogą żuć miękki po-
karm, chociaż nie mają jeszcze wystarczająco siły, by przegryźć większe ka-
wałki mięsa. Odsadzanie szczeniąt rozpoczyna się stopniowo od 9 tygodnia 
życia. Samica niechętnie daje się ssać i utrudnia młodym dostęp do sutków. 
Czasami pomaga jej w tym samiec, który odpędza wilczki. W ten sposób 
uczy je też posłuszeństwa.



 Biolo gia gatunku47 wilk

Charakterystycznym sposobem karmienia młodych jest regurgitacja – doro-
słe osobniki karmią młode poprzez zwrócenie nadtrawionej treści pokarmo-
wej. Odruch ten jest dodatkowo stymulowany przez szczenięta, które obli-
zują pyski dorosłych, przyjmują pozycję proszącą (nisko spuszczona głowa, 
uszy położone do tyłu, podniesiona przednia łapa w geście prośby).

 faza okresu młodocianego – okres nauki poprzez zabawę, aż do osiągnięcia 
dojrzałości płciowej, czyli około drugiego roku życia. Małe wilki są bardzo 
ciekawskie, bawią się ze swoim rodzeństwem jednocześnie ustalając hie-
rarchię między sobą. Około 15 tygodnia życia ustalają stosunki dominacji 
i submisji. Zaczynają podążać za dorosłymi członkami stada na coraz więk-
sze odległości. Przy nadmiarze pokarmu same zakopują resztki wokół nory. 
W wieku 4 – 10 miesięcy wilczęta są na tyle mobilne, że mogą dołączyć do 
dorosłych członków stada podczas polowania. 

Długość każdej fazy zależy od dostępności pokarmu, kondycji karmią-
cej matki i wielkości miotu. Wilki mają mało liczne mioty, w których 
rodzą się raczej duże szczenięta. Są one bardziej odporne na złe warunki po-
godowe, ale wymagają też więcej pokarmu (Oftedal i Gittleman 1989, Packard 
2003). 

Hierarchia 
w stadzie

Wilki są socjalnymi zwierzętami 
o skomplikowanej więzi zachowań, któ-
re ustalają pozycję każdego osobnika 
w watasze. Hierarchia, czyli zespół me-
chanizmów dominacji i submisji, pole-
ga na ustaleniu kompromisu pomiędzy 
jednością i konfliktem (afiliacją a an-
tagonizmem). Kiedy jest mało dostęp-
nego pokarmu, wówczas konkurencja 
i konflikt wzrastają w celu zwiększenia 
szans poszczególnych osobników na 
przetrwanie. 

Packard (2003) wymienia kilka ty-
pów powiązań socjalnych w stadach 
wilków (hierarcha liniowa, powiązania 
rodzinne, hierarchia uzależniona od 
wieku i/lub płci). Dominacja . 

Fot .  Ar tur  Tabor 
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W literaturze najczęściej opisywana jest tzw. liniowa dominacja/hierarchia. 
Najwyżej w hierarchii usytuowany jest najbardziej dominujący wilk (samiec), 
który wygrywa walki/potyczki z innymi samcami i nazywany jest samcem alfa. 
Osobnik (samiec) beta przegrywa z alfą, ale wygrywa z pozostałymi (poniżej 
w linii). Najniżej w hierarchii plasuje się osobnik omega. 

W małych watahach związki są bardziej stabilne. Należy zwrócić uwagę, że 
w watahach żyjących na wolności dynamika jest bardzo duża. Do trzeciego 
roku życia większość wilków opuszcza rodzinną watahę. Dyspersja, śmierć 
spowodowana chorobami, walkami z sąsiadującymi wilkami, polowania i inne 
czynniki, wpływają na zaburzenie stabilizacji w wilczych rodzinach. Poza tym 
istnieje ogromne zróżnicowanie zachowań osobniczych. Indywidualna jed-
nostka może się zupełnie inaczej zachowywać. 

Dominacja i submisja wyrażane są poprzez szereg zachowań. Cechuje je 
charakterystyczna postawa ciała oraz mimika pyska i wydawane dźwięki. 

Dominant podczas grożenia ma wyprostowaną i usztywnioną pozycję cia-
ła, uniesiony ogon i uszy, zjeżoną sierść na grzbiecie. Patrzy prosto w oczy 
przeciwnika. Zachowanie dominujące u psowatych wyrażane jest często po-
przez przyjęcie tzw. pozycji „T”. Osobnik dominujący zbliża się, stoi nad osob-
nikiem podporządkowanym i kładzie mu głowę na barku, popychając go do 
przodu. Czasami kładzie przednie kończyny na barku lub wpina się przyjmując 
pozycję kopulacyjną. Osobnik submisyjny pozostaje w bezruchu. 

Submisja, czyli zachowanie podporządkowane, może być czynne lub bierne. 
W biernej submisji osobnik dominujący testuje submisyjnego. Ten kuli się, 
spuszcza w dół głowę, ogon trzyma nisko między nogami, uszy kładzie po bo-
kach głowy, patrzy w bok unikając spojrzenia dominanta. Najczęściej kładzie 
się na boku lub grzbiecie okazując uległość. Odsłania brzuch i szyję w akcie 
bezbronności. Są to wyraźne sygnały wizualne mające na celu zahamowanie 
agresywnego zachowania dominanta. 

Submisja czynna polega na aktywnym okazywaniu dominantowi swej 
uległości. Osobnik submisyjny w pozycji podporządkowanej (pozycji niskiej, 
lekko kuląc się, uszy są położone do tyłu i przylegają do głowy) podbiega do 

dominanta, macha ogonem, liże mu 
pysk i skomle. Takie zachowanie jest 
typowe dla szczeniąt oraz podczas 
powitań, ceremonii grupowych, pod-
czas których dominujący osobnik jest 
w centrum uwagi (dotykanie, łaszenie 
się, ocieranie, lizanie, delikatne obej-
mowanie zębami pyska osobnika do-
minującego tzw. mouthing) (Abrantes 
1997, Harrington i Asa 2003, Miklósi 
2007) (Tab. 6).Submisja (podpor z dkowanie).  Fot .  Ar tur  Tabor 
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Tabela 6. Zachowania psowatych i ich znaczenie (wg. Abrantes 1997, Kaleta i Fiszdon 1999, Har-
rington i Asa 2003)

Rodzaj 
zachowania Znaczenie

Spoglądanie prosto w oczy Groźba

Chwytanie za skórę na karku i potrząsanie Wymuszanie posłuszeństwa u szczeniąt, 
osobników submisyjnych

Wymuszanie pozycji leżącej i przewracanie 
na grzbiet Podporządkowanie sobie innego osobnika

Leżenie na grzbiecie lub boku, odkrywanie 
brzucha i szyi Submisja, podporządkowanie się

Popychanie, odpychanie Okazanie dominacji

Dotykanie pyska, chwytanie pyska Okazywanie dominacji

Wyciągnięcie przedniej kończyny w kierunku 
innego osobnika (rodzica, dominanta)

Podporządkowanie, prośba o pokarm, 
aprobatę

Kłapanie zębami z jednoczesnym szczekaniem Reakcja na zagrożenie, atak innego wilka

Położenie przednich kończyn na grzbiecie 
drugiego osobnika Dominacja

Lizanie pyska drugiego osobnika Podporządkowanie, dopraszanie się o pokarm 
(szczenięta), aprobatę

Podchodzenie do innego osobnika z lekko 
ugiętymi kończynami, z intensywnym 

machaniem ogona
Zaproszenie do zabawy

W większym stadzie zachowania agonistyczne i afiliacyjne stabilizują wza-
jemne stosunki poszczególnych osobników i wpływają na liczebność watahy 
poprzez aprobatę nowych wilków lub przyczyniając się do ich dyspersji. Mi-
grują zarówno osobniki podporządkowane, jak i dominujące. Przypuszcza się, 
że opuszczenie przez nich grupy rodzinnej następuje na skutek stresu i braku 
możliwości nawiązania więzi z innymi członkami stada. Zachowania afiliacyjne 
mają na celu umacnianie więzi grupy poprzez utrzymanie bliskiego kontaktu 
fizycznego (np. podczas powitania, wspólnego odpoczynku, pielęgnacji, zaba-
wy). Charakterystyczne jest zachowanie wielu psowatych podczas łagodzenia 
sytuacji konfliktowych lub kiedy dobrze się czują. Typowym jest wzajemne ob-
lizywanie pyska, lizanie i obgryzanie futra, ziewanie, ocieranie się, przeciąganie 
się oraz drapanie podłoża tylną nogą (Fogle 1990, Kaleta 1998). 

Z kolei zachowanie antagonistyczne jest charakterystyczne dla zwierząt za-
grożonych, nieufnych lub wrogo nastawionych wobec innych osobników. To-
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warzyszy ono ustalaniu hierarchii, obronie terytorium, pokarmu czy partnera. 
Obrona własności przed intruzem cechuje się wyrażeniem groźby poprzez przy-
jęcie charakterystycznej pozy – wizualne powiększenie wymiarów ciała osiąga-
ne jest poprzez wyprostowaną pozycję na usztywnionych nogach i nastroszenie 
sierści na grzbiecie. Ogon i uszy są uniesione. Obnażane są zęby. Wilki stają do 
siebie bokiem i najczęściej warczą. Grożenie ofensywne poprzedza bezpośred-
nią walkę. Szczególnie zmienia się mimika pyska. 

U osobników, które podjęły wyzwanie, ale wykazują objawy strachu, zmienia 
się częściowo mimika i ustawienie ciała. Zwierzę kuli się i kładzie uszy, patrzy 
w bok unikając wzroku przeciwnika. Podczas bezpośredniego starcia zwierzęta 
głośno wokalizują. Podczas walki wilki atakują okolice barków i szyję. Najbar-
dziej niebezpieczne są ugryzienia, którym towarzyszą potrząsania głową (cha-
rakterystyczne także przy zabijaniu ofiary) (Kaleta 1998). 

Obserwacje prowadzone na wilkach trzymanych w niewoli wykazały, że 
dominujące i agresywne zachowanie zmieniało się wraz z wiekiem, stanem re-
produkcyjnym, stopniem odżywienia oraz ze zdobytym doświadczeniem życia 
w stadzie. Większość zachowań wewnątrz watahy cechowała się niewielką licz-
bą konfliktów (szczególnie latem) (Mech i Boitani 2003).

Przewodnictwo 
w stadzie

Chociaż w watahach dominująca jest para rodzicielska, to grupie wilków prze-
wodzi przede wszystkim samiec alfa (Mech 2000). Inicjuje on ataki na obce wilki, 
kieruje akcjami podejmowanymi przez watahę i stoi na czele wędrującego stada.
Inne osobniki w stadzie mogą mu się przeciwstawiać.

W stadach trzymanych w niewoli, samiec alfa przewodzi nie tylko innym sam-
com, ale i całemu stadu. Inne wilki, nawet starsze od niego, są podporządkowane 
i reagują submisyjnie, tak jak szczenięta w stosunku do rodziców. 

Dostp do pokarmu

Pierwszeństwo w pożywianiu się ma para alfa, która musi wykarmić szczenię-
ta, następnie młodsze osobniki. Nawet pomimo wystarczającej ilości pokarmu 
zwierzęta podporządkowane muszą odczekać, aż dominujące osobniki zaspo-
koją głód, nakarmią szczenięta i zabiorą kawałki mięsa, które zakopią. Osobniki 
submisyjne czekają w charakterystycznej pozie, kulą się, spuszczają uszy i unoszą 
przednią łapę (w geście proszącym). Takie gesty ugłaskania minimalizują konflikt 
jedynie w związkach, w których interakcje powtarzały się i były związane z pokar-
mową socjalizacją (Kaleta 1998, Packard 2003).
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Dostp do partnera seksualnego

Rywalizacja seksualna może się pojawić, kiedy potomstwo pozostaje w stadzie 
i wchodzi w okres reprodukcyjny. W większości watah dyspersja uniemożliwia ko-
jarzenie krewniacze. W większych stadach na przykład, kiedy potomstwo pozostaje 
w stadzie dłużej, do agresywnych zachowań dochodzi pomiędzy dojrzałym fizycz-
nie rodzeństwem. Wyłączne rozmnażanie pary alfa ma miejsce w małych watahach. 
Monogamia występuje, kiedy potomstwo nie jest dojrzałe płciowo, a rozmnażające 
się osobniki są bardziej zainteresowane sobą niż potomkami. Zaloty pomiędzy ro-
dzeństwem są stanowczo przerywane. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, wów-
czas kilka osobników bierze udział w reprodukcji (Packard 2003). 

Komunikacja wizualna

W komunikacji wizualnej psowatych istotną rolę odgrywa postawa i części ciała, 
a w szczególności uszy, oczy, wargi, zęby, nos, czoło, ogon, ułożenie włosów (Tab. 7). 

Agresywne zachowanie, zaakcentowanie asertywności charakteryzuje się wy-
sokim noszeniem ciała (na wyprostowanych nogach, z piloerekcją wzdłuż grzbie-
tu i na ogonie). Ruchy są wolne i zamierzone. Dominujące samce wysyłają sygnał 
o swej gotowości do ataku. Takiej postawie może towarzyszyć odsłanianie zębów. 
Z kolei submisja cechuje się redukowaniem rzeczywistego wzrostu, ukrywaniem 
zębów, ciało jest skulone, włos gładko położony, zwierzę kładzie uszy i ogon. 

Ogon jest najbardziej dynamiczny w wizualnych sygnałach. Uniesiony odsłania 
rejon analny. Machanie ogonem komunikuje o przyjacielskich zamiarach. Osobniki 
podporządkowane poruszają również całym zadem. Powolny i sztywny ruch ogo-
nem, lub tylko koniuszkiem, świadczy natomiast o pobudzeniu i gotowości do ataku 
(Borzymowska 1995, Abrantes 1997, Harrington i Asa 2003).

 Ułoenie o g ona . Ryc .  Tomasz Zając 

neutralny 
nastrój

pokora

zastraszanie 
innego osobnika

strach

atak
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Osobnik dominujcy i pokorny

Osobnik wystraszony

Osobnik agresywny  Osobnik ostrzegajcy

Osobnik oniemielony 

Osobnik neutralny

Oso k dominujcy i pokornyobnik

Osobnik wystraszonyystraszon Osobnik oniiemielony

  Postaw y ciał a .  Ryc. Tomasz Zając 
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W interakcjach międzyosobniczych wyróżnia się trzy postawy: wysoką, neu-
tralną i niską. Umiejętność odczytania sygnałów wizualnych pomaga w ocenie 
statusu poszczególnych osobników. Szczenięta wilka zaczynają wysyłać i odbierać 
sygnały wizualne w wieku 2-12 tygodni (Harrington i Asa 2003). 

Tabela. 7. Sygnały wizualne i ich znaczenie w relacjach międzyosobniczych wilków (wg. Harring-
ton i Asa 2003)

Część ciała Zachowanie agresywne Zachowanie podporządkowane

Oczy
Spoglądanie prosto w oczy Unikanie wzroku, patrzenie w bok

Szeroko rozwarte Zmrużone

Uszy Uniesione wysoko i skierowane do 
przodu

Położone nisko do tylu i przylegające 
do głowy

Wargi Zmarszczone, uniesione Ściągnięte do tyłu 
(tzw. „submisyjny uśmiech”)

Pysk Rozwarty Zamknięty
Zęby Odsłonięte kły Kły zakryte
Język Schowany Odsłonięty (akt lizania)
Nos Skóra zmarszczona wokół nosa Skóra gładko leży wokół nosa

Czoło Skóra zmarszczona, tworzy wyraźne 
fałdki nad oczami Skóra gładka

Głowa Noszona wysoko Noszona nisko
Szyja Lekko wygięta Wydłużona

Włosy Uniesione (piloerekcja) Gładko przylegające do ciała
Sylwetka Wysoka, uniesiona Skulona

Ogon Wysoko uniesiony, w bezruchu lub 
lekko drżący

Noszony nisko między nogami, 
machający

Mimik a pysk a .  Ryc .  Tomasz Zając 

neutralny nastrój wzrastająca agresja
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 aktywne podporzdkowanie pełne podporzdkowanie

 zaproszenie do zabawy  zabawa

 dominacja  dominacja

 atak

 

atak

aktywne podporzdkowanie

zaproszenie do zabawy

dominacja

zabawa

dominacja

  Postaw y ciał a .  Ryc. Tomasz Zając 

 Fot .  Ar tur  Tabor   
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 Wilk jako dr apienik 

Chociaż w diecie wilków przeważa pokarm pochodzenia zwierzęcego, to jed-
nak są one przystosowane do zróżnicowanego pożywienia. W wielu krajach (np. 
rejon śródziemnomorski, Rumunia) występują watahy, których przetrwanie w dużej 
mierze zależy od resztek pokarmu pozostawionych przez człowieka na wysypiskach 
śmieci. Dzięki dużym zdolnościom adaptacyjnym, wilki były w stanie zasiedlić róż-

Potencjalne ofiary wilków (jele, dzik, baanty, zajc, ptasie jaja, sarna, owce, ło). Fot. Romuald Mikusek 

 Wilki to z wier zta misoerne,  polujce głównie na ssaki kopy tne. 
Fot .  Adam Wajrak 
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ne środowiska dostosowując swoje umiejętności łowieckie do gatunków ofiar do-
minujących na danym terenie. W większości rejonów wilki polują na ssaki kopytne. 
W Ameryce Północnej są to łosie, jelenie wapiti, karibu i mniejsze gatunki jelenio-
watych i krętorogich. Czasami atakowane są większe zwierzęta, jak piżmowoły czy 
bizony. Dodatkowym źródłem pokarmu są bobry i zającokształtne. Z kolei w kra-
jach Europy wilki polują przede wszystkim na jelenie szlachetne, sarny oraz dziki. 
Wilki zjadają także gryzonie i zającokształtne, ale zwierzęta z tych grup stanowią 
mniejszość. Wilki coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci i polują na zwierzęta 
gospodarskie (Okarma 1992, Peterson i Ciucci 2003). 

Taktyka łowiecka

 Większość ataków podejmowanych przez wilki kończy się niepowodzeniem. 
Sukces łowiecki zależy od wielu czynników, między innymi od doświadczenia ło-
wieckiego, gatunku i liczby ofiar, ich wieku, płci, dostępności, sposobu zachowań, 
a także od sezonu, pory dnia, pogody i topografii terenu. W Ameryce Północnej 
tylko 10 - 49% polowań wilków kończy się sukcesem i jedynie 1-56% zaatakowanych 
zwierząt pada ofiarą tych drapieżników (Mech i Peterson 2003).

Badając szczątki ofiar wilków potwierdzono, że poza osobnikami młodymi, 
większość ofiar wśród dorosłych osobników to zwierzęta osłabione, w gorszej kon-
dycji, u których stwierdzono objawy chorobowe (np. martwicę kości, artretyzm, 
infekcje pasożytnicze, brak rezerw tłuszczowych) (Okarma 1992, Jędrzejewski i in. 
2002a).

Rodzaj ofiary (gatunek, płeć, wiek) wilków zmienia się sezonowo. Wilki prze-
mierzają swoje terytoria, obserwują stada ssaków kopytnych i uczą się ich „zacho-
wań” w różnych warunkach środowiskowych. Wizytowanie stad „ofiar” jest na tyle 
rzadkie, żeby zmniejszyć ich czujność (Mech 1987). Stada jeleni monitorowane są 
przez wilki co 12 – 16 dni, muflonów co 36-37 dni. Drapieżniki zdobywają w ten 
sposób informację na temat dostępności różnych gatunków i możliwości zasto-
sowania najskuteczniejszych taktyk łowieckich. To wyjaśnia sezonową i roczną 

 Szcztki ofiary wilków: sarna. Fot. Romuald Mikusek Szcztki ofiary wilków: jele. Fot . Waldemar Bena 
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zmienność w łowieckim zachowaniu wilków żyjących w danym rejonie (Vucetich 
i in. 2004, Becker i in. 2009). 

Wilki mogą przemierzyć za migrującymi ofiarami nawet kilkaset kilometrów. 
Rekord odległości należy do wilków podążających za stadami karibu (Ballard i in. 
1997). Dalekie wędrówki obserwowano w Kazachstanie oraz w Kanadzie, gdzie 
wilki odpowiednio tropiły migrujące suhaki i bizony (Feldhamer i in. 2003).

Co do rodzaju ofiar, wilki wybierają te, które z największym prawdopodobień-
stwem będą w stanie upolować. Na przykład na wiosnę bardziej dostępne jest uro-
dzone potomstwo kopytnych, niż dorosłe osobniki, które w tym okresie są rzadziej 
zabijane. Wśród osobników młodych zabijane są najczęściej najmłodsze cielęta, któ-
re nie są w stanie wystarczająco szybko podążać za matką (Mech i Peterson 2003).

Podczas okresu godowego samce kopytnych zaangażowane są w walki z innymi 
samcami. W tym czasie nie odżywiają się, są osłabione i pogarsza się ich kondycja, 
przez co stają się łatwiejszym celem dla wilków. Późną zimą lub wczesną wiosną 
bardziej osiągalne dla drapieżników stają się ciężarne łanie (Feldhamer i in. 2003, 
Mech i Peterson 2003) (Tab. 8).

Tabela 8. Podstawowe cechy potencjalnych ofiar wilków (wg. Mech i Peterson 2003)

Cecha Najczęściej zabijane
Płeć Samce kopytnych podczas okresu godowego

Wiek Osobniki młode i stare

Potomstwo młodszych rodziców

Masa ciała Lżejsze osobniki

Stan kondycyjny, zdrowotność

Osobniki o słabej kondycji

Chore zwierzęta

Osobniki osłabione pasożytnictwem kleszczy i tasiem-
ców (głównie bąblowców)

Osobniki zranione, kalekie

Pokrewieństwo Potomstwo niedożywionych lub/i starszych matek

Zachowanie Osobniki mniej agresywne

Tam, gdzie występuje duże zróżnicowanie potencjalnych gatunków ofiar, można 
zaobserwować pewne preferencje wyboru wilków. Na przykład w Górach Skalistych 
na terenie Kanady, wilki częściej polują na jelenie i łosie niż na krętorogie (Mech 
i Peterson 2003). W innych rejonach, gdzie wilki mają pod dostatkiem zwierząt go-
spodarskich, wciąż częściej polują na dziko żyjące kopytne (Fritts i Mech 1981). 

Wilki mogą zlokalizować ofiarę na dużych obszarach, nawet jeśli populacja 
kopytnych jest silnie rozproszona (Mech i in. 1998). Wiele potencjalnych gatun-
ków ofiar może stanowić zagrożenie dla wilków. Dlatego, aby uniknąć zranienia 
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lub nawet zabicia, drapieżniki muszą być niezwykle czujne. Często nawet rezygnu-
ją z kontynuowania pościgu (Mech 2000). Gdy jednak podejmą próbę upolowania 
ofiary, potrafią biec za nią z prędkością ok. 60 km/godz. i w tym tempie mogą prze-
mieszczać się przez ok. 20 minut. Najczęściej jednak rezygnują z pościgu po 1-2 km. 
Ich odwagę i determinację można obserwować podczas ataku na największe ssaki 
kopytne, takie jak na przykład łoś, bizon czy piżmowół (Peterson i Ciucci 2003). 
Podjęcie ataku lub rezygnacja z pościgu mogą świadczyć o świadomym wyborze 
i ocenie sytuacji (Smith i Bangs 2009). 

Prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu łowieckiego wzrasta przy dogod-
nych warunkach pogodowych. W zimie im głębsza pokrywa śniegu, tym większe 
szanse wilków na upolowanie ofiar, które zapadają się w śniegu pod własnym 
ciężarem (Smith i in. 2004). Wilki są lżejsze, ich ciężar ciała jest korzystniej rozło-
żony, mogą też rozstawić palce, które częściowo połączone są błoną, przez co łapa 
ma większą powierzchnię. 

W ciężkich warunkach zimowych kopytne mają gorszy dostęp do pokarmu, co 
czyni je słabszymi i lepiej osiągalnymi dla drapieżników. Dodatkowo odbija się to na 
jakości urodzonego potomstwa, które będzie dystroficzne i w konsekwencji bardziej 
dostępne dla drapieżników na wiosnę.

Zdarzają się sytuacje ekstremalne, 
w których kopytne osłabione są przez 
inwazje pasożytów. Po okresie ciepłej 
i suchej zimy obserwowane są często 
inwazje kleszczy (Dermacentor albipic-
tus) atakujących północnoamerykańskie 
łosie. Pasożyty te mogą przyczynić się 
do osłabienia, a nawet śmierci zwierząt 
(Mech i Peterson 2003). Tego typu przy-
padki ułatwiają wilkom zdobywanie po-
żywienia.

Polowanie

Wilki - zanim zdecydują się na po-
lowanie - dokonują inspekcji potencjal-
nych ofiar. Jeśli już wybiorą zwierzę, na 
które podejmą atak, najpierw starają 
się niepostrzeżenie podejść do niego 
jak najbliżej. Ofiara może różnie się 
zachować na widok drapieżnika: pozo-
staje w miejscu i obserwuje, podchodzi 
w kierunku wilków lub szybko ucieka. 

 Wilki mo g pr zemier z a z a migrujc ymi 
ofiar a mi nawet kilk aset kilometrów. 

Fot .  Ar tur  Tabor 

Pr zed pr z ystpieniem d o ataku 
wilki dług o obserwuj swoj ofiar.

 Fot .  Ar tur  Tabor 
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 Fot .  Adam Wajrak 

Duże zwierzęta stoją lub podchodzą do 
wilków. Wówczas drapieżniki bardzo 
ostrożne próbują wystraszyć ofiarę (ob-
nażają zęby, warczą, szczekają). Jeśli nie 
uda im się zmusić zwierząt do ucieczki - 
odchodzą. Natomiast reakcją na uciecz-
kę jest natychmiastowy pościg (Mech 
2000, Peterson i Ciucci 2003). Podczas 
pościgu za stadem kopytnych wilki szu-
kają odpowiedniej ofiary, czyli osobni-
ków słabszych. Takie pościgi trwają do 
kilku kilometrów. Mniejsze ofiary (takie 
jak zające, młode kopytne) wilki starają 
się schwytać szybko.

Zdarza się, że pojedyncze wilki 
zabijają dużą ofiarę (np. łosia, bizona 
czy piżmowoła). Efektywniejsze jest 
polowanie w parach. Istnieje wówczas 

możliwość manewrowania ofiarą, podchodzenia i naprowadzania jej na drugiego 
osobnika. Z kolei wataha wykorzystuje jeszcze więcej możliwości. 

Podczas wspólnych polowań wilki stosują różnego rodzaju taktyki, aby zdezo-
rientować ofiarę - zmianę kierunku podczas biegu, a także zmianę osobnika pro-
wadzącego pościg (tak jak w sztafecie). Podchodzą blisko i atakują z zaskoczenia 
lub polują z zasadzki: jeden wilk czai się w ukryciu, podczas gdy inne naprowa-
dzają na niego ofiarę. 

Wilki umiejętnie wykorzystują topografię terenu. W górach ścigają ofiarę 
w dół stoku, polują na zamarzniętych rzekach i jeziorach, w wąskich wąwozach 
i dolinach (Harrington i Paquet 1982, Barbosa i Castellanos 2005). 

Watahy, w których przeważają młodociane, mniej doświadczone wilki, rza-
dziej potrafią skutecznie działać w grupie. Jeśli nie opuszczą stada, mają szansę 
na wspólną naukę.

Po udanym 
polowaniu

Małe ofiary do ok. 20 kg, jak bóbr, 
sarna, niektóre krętorogie, cielęta jele-
niowatych, są zjadane w całości w ciągu 
kilku godzin (zwłaszcza jeżeli pożywia 
się kilka wilków). Duże ofiary konsu-
mowane są inaczej (Jędrzejewski i in. 

Wilki mo g pr zetrwa dłu sz y cz as 
bez po y wienia .
 Fot .  Ar tur  Tabor 
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2002a, Feldhamer i in. 2003). Pożeranie 
ofiary zaraz po jej zabiciu jest prioryte-
towym odruchem wilków, ale jest ono 
ograniczone możliwościami fizjologicz-
nymi. Jednorazowo wilki są w stanie 
zjeść do 15 kg mięsa pierwszego dnia, 
a w ciągu następnych ok. 6 kg dziennie 
(Promberger – Fürpass 1998). Przy ni-
skich temperaturach tusza szybko za-
marza (przy -20°C nawet w ciągu 2 dni), 
dlatego ilość zjadanego mięsa maleje 
z każdym dniem. Chodzi też o to, aby 
jak najmniej zostawić innym drapież-
nikom i padlinożercom, stanowiącym 
konkurencję dla wilków (Stahler i in. 
2002, Selva i in. 2005, Kaczenky i in. 
2005).

Wilki z pary alfa żywią się jako 
pierwsze (pierwsze otwierają tuszę). 
To głównie one mają największy wkład 
w sukces podczas polowania. Czasami 
są tak zmęczone, że kładą się obok ofia-
ry, aby odpocząć i inne wilki otwierają 
tuszę. Kolejność odżywiania zależy od 
interakcji międzyosobniczych panują-
cych w stadzie. Wilki o niskim statusie 
muszą czekać, zwłaszcza jeśli pokarmu 
jest mało. Wilki znajdujące się wysoko 
w hierarchii kończą zwykle posiłek po 
upływie ok. 1 godziny (średnio po 14 
minutach). Wilki rozdzierają powłoki 
brzuszne i zjadają w pierwszej kolejności organy wewnętrzne (płuca, serce, wątro-
bę, następnie nerki i śledzionę). Żwacz przeżuwacza zostaje najczęściej przebity, 
a jego zawartość wycieka. Wilki zjadają żołądek i jelita, ale zawartość ich pozostaje 
nietknięta (Peterson i Ciucci 2003).

Z pełnymi żołądkami mogącymi po wypełnieniu stanowić do 25% masy cia-
ła wilków, drapieżniki odpoczywają przez kilka godzin, w pewnej odległości od 
miejsca posiłku, leżąc na boku (nie zwijają się, tak jak podczas snu). Kiedy domi-
nujące osobniki są najedzone i odpoczywają, wówczas submisyjne wilki mogą po-
żywić się resztkami. Wilki pozostają przy zdobyczy w odległości ok. 100 metrów, 
tak aby móc do niej powrócić i odgonić ewentualnych intruzów. Resztki mogą 
zostać ukryte lub zostają zaniesione do nory. 

Czsto z resztek ofiar wilków 
kor z ystaj inne z wier zta 

jak kruki,  lisy,  dziki,  p taki szponiaste 
or a z m ałe p taki i  ssaki. 

Fot .  Adam Wajrak 
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Wskanik drapienictwa 
(ang. kill rate) 

Wskaźnik ten pozwala określić jak często polowania wilków kończą się sukce-
sem i jak dużo drapieżniki te zabijają ofiar. Aby oszacować liczbę zabitych zwie-
rząt w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, czas lub wielkość watahy, należy 
brać pod uwagę stopień wykorzystania upolowanej zdobyczy przez drapieżnika. 
Wilki zjadają około 65% całkowitej masy upolowanej ofiary. Nie zjadane są duże 
kości, poroże i rogi. Następuje także utrata płynów ustrojowych i krwi, które sta-
nowią 6-10% masy ciała (Jędrzejewski i in. 2002a, Mech i Peterson 2003).

Badania prowadzone w Ameryce Północnej pokazują, że wskaźnik drapież-
nictwa wynosił 0,5 - 24,8 kg biomasy/na wilka/na dzień. Dla aktywnego wilka 
minimalne dzienne zapotrzebowanie wynosi ok. 1,4 kg. Po pominięciu części 
niejadalnych, pozostaje ok. 45 kg masy ciała jelenia, co wystarcza na ok. 27 dni. 
W przeliczeniu na rok jeden wilk potrzebuje ok. 13 jeleni (Mech i Peterson 2003). 
To zapotrzebowanie jest co najmniej dwa razy większe dla aktywnych wilków 
(Peterson i Ciucci 2003). Największa wartość wskaźnika drapieżnictwa dla dużych 
kopytnych (łoś, karibu, bizon, jeleń wapiti) wynosi 24,8/kg/wilka/dzień, nato-
miast dla mniejszych gatunków (jeleń wirginijski, owca Dalla) 6,8 kg/wilka/dzień 
(Mech i Peterson 2003) (Tab. 9). W Puszczy Białowieskiej, w przypadku ssaków 
kopytnych, dzienny wskaźnik drapieżnictwa dla jednego wilka wynosi 5,6 kg 
(Jędrzejewski i in. 2002a). 

Mniejsze watahy mają większy wskaźnik zabijania niż większe stada wilcze, 
które z kolei są w stanie skuteczniej bronić upolowanej zdobyczy przed padlino-
żercami (Vucetich i in. 2004). 

 Br ak z wier z yny w l asach i  głód spr awia ,  e wilki zbli aj si d o ludzkich osad . 
Fot .  Ar tur  Tabor 
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Na Alasce, latem, wilki zabijają jedną ofiarę co 7 – 16 dni, a zimą co 5 - 11 dni. 
Roczny wskaźnik drapieżnictwa wynosi 15 - 19 dorosłych jeleni na wilka. W wie-
logatunkowych zespołach ofiar wilki zabijają jedną ofiarę średnio co 3 dni, w tym 
jelenia wapiti co 4,4 dnia, mulaka co 25 dni, jelenia wirginijskiego co 46 dni, owcę 
kanadyjską co 59 dni i łosia co 67 dni. Na Alasce wataha (6 osobników) zabija-
ła z częstotliwością ok. 8,3 dnia (Feldhamer i in. 2003). W Puszczy Białowieskiej 
wataha wilków zabijała średnio co 3,2 dni - jelenia, a co 6,8 dni - dzika, sarnę co 
44 dni, łosia raz na 8 miesięcy (Jędrzejewski i in. 2002a).

Tabela 9. Charakterystyka udanych polowań watah wilczych podczas zimy (wg. Mech i Peterson 
2003).

Gatunek 
ofiary

Wielkość watahy 
(liczba wilków)

Liczba 
zabitych 
zwierząt

Ilość przypadającej biomasy 
pokarmu [kg/wilk/dzień]

Jeleń 
wirginijski

3 1 4,5

5 1 0,6

8 1 3,7

Łoś

4 1 1,8

6-11 6 4,1-12,1

2-9 8 3,5-19,9

Karibu
4-8 3 5,7-10,2

2-15 13 8,6-24,8

Owca Dalla 6-13 3 8,7-17,9

Bizon 7-13 8 3,5-7,4

Jeleń wapiti 2-14 106 2,3 – 22,0

Nadzabijanie 
(ang. surplus killing)

Obserwowane wśród wielu gatunków drapieżników zjawisko zabijania ofiar 
w liczbie przekraczającej możliwości natychmiastowej konsumpcji upolowanej 
zdobyczy, określane jest jako nadzabijanie lub nadmierne zabijanie. Duże ssaki 
drapieżne zabijają najczęściej zwierzęta, które nie uciekają lub nie podejmują wal-
ki. Dotyczy to gatunków udomowionych lub takich, które przez kilka pokoleń nie 
przebywały w otoczeniu drapieżników i nie potrafią się bronić. Inną przyczyną 
jest brak możliwości ucieczki, na przykład podczas ciężkich warunków pogodo-
wych (Kruuk 2002).
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U wilków wszystkie opisane przypadki nadzabijania występowały najczę-
ściej w przeciągu kilku tygodni, późną zimą lub wczesną wiosną, kiedy grubość 
pokrywy śnieżnej była duża, powyżej 70 cm i zalegała przez okres co najmniej 
4-8 tygodni (Feldhamer i in. 2003). 

Wilki często zakopują upolowaną zdobycz i wracają do pozostawionych resz-
tek. Taki przypadek został opisany w Denali National Park, gdzie wataha 6 wilków 
zabiła 17 karibu. W ciągu kolejnych dni wilki powracały do upolowanych zwierząt. 
30-95% tuszy każdego osobnika zostało zjedzone, reszta zakopana. Po paru miesią-
cach wilki powróciły i wykopały ukryty pokarm (Mech i Peterson 2003). Podobne 
zjawisko zaobserwowano w Yellowstone National Park. Podczas jednej zimy 1996-
1997, po obfitych opadach śniegu, nastąpiło ocieplenie, spadł deszcz, który w ciągu 
kolejnych dni zamarzł. Jelenie wapiti były dosłownie uwięzione w śniegu, z trudem 
się przemieszczały i nie mogły odnaleźć pokarmu. Zwierzęta były bardzo osłabione 
i stanowiły łatwy cel dla drapieżników. W Riding National Park wilki wykorzystując 
trudne warunki śnieżne zabijały jednego jelenia wapiti, jelenia wirginijskiego lub 
łosia co 2,7 dni. W Albercie wataha 10 wilków zabijała łosia co 4,7 dni (Feldhamer 
i in. 2003). 

Z kolei innym zjawiskiem jest dostęp do ofiar nie będących w stanie się obronić 
lub uciec. Przykładem jest masowe zabijanie cieląt ssaków kopytnych i zwierząt ho-
dowlanych (Miller i in. 1985, Linnell i in. 1996, MacNulty i in. 2007). 

 Fot .  Ar tur  Tabor   
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Opis i  char akteryst yk a 
tropów i innych ladów bytowania

Wilk jest zwierzęciem skrytym. Trudno zaobserwować go bezpośrednio. Jedy-
nie doświadczona osoba może stwierdzić jego obecność na podstawie śladów byto-
wania, takich jak tropy, odchody czy resztki zabitej przez wilka ofiary. Ponadto wilki 
komunikują się poprzez liczne odgłosy - w tym wycie, które jest bardzo charakte-
rystyczne dla tego gatunku.

Wilki prowadzą nomadyczny tryb życia, wciąż podążając za ofiarą. Stada kopyt-
nych często przemieszczają się, migrują w poszukiwaniu pokarmu, miejsc rozrodu, 
w związku z czym wilki musiały nauczyć się żyć w różnych środowiskach. Znając do-
skonale topografię terenu w obrębie własnego terytorium, wykorzystują udogodnie-
nia i wybierają łatwiejsze dla siebie trasy. Tam, gdzie populacje kopytnych są małe  

pojedyncz y trop. 
Fot .  Waldemar Bena 

Śl ady pozostawione pr zez sznurujceg o wilk a .
 Fot .  Waldemar Bena 

 Śl ady by towania wilk a .  Fot .  Ar tur  Tabor
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Z nakowanie mo czem.  Fot .  Ar tur  Tabor 

lub brak ich całkowicie, wilki ukrywają 
się podczas dnia w izolowanych środo-
wiskach, np. w górach czy gęstych lasach, 
a nocą wędrują w poszukiwaniu po-
karmu na śmietniska lub na pastwiska 
(Mertens 1998).

Trop wilka zbliżony jest do odcisku 
łapy psa, z tym że jest bardziej owalny. 
Opuszki palców III i IV są wyżej osadzo-
ne w stosunku do palców II i V, a także 
opuszki podeszwowej. Same opuszki 
spełniają rolę amortyzatora uderzeń 
podczas chodzenia. Podstawa opuszek 
ukształtowana jest przez poduszeczki 
palcowe utworzone z tkanki podskórnej 
tłuszczowej.

Wyróżnia się opuszki nadgarstko-
wo-stępowe, śródręczne/śródstopowe 
i palcowe. Liczba tych ostatnich odpowia-
da liczbie palców i tylko one mają kontakt 
z podłożem. Opuszki nadgarstkowe nie 

pełnią żadnej funkcji. Opuszki śródręczne/śródstopowe są połączone i tworzą wspól-
ną opuszkę (tzw. opuszka podeszwowa, środkowa, lub piętka). W tropie widać odci-
śnięte pazury palców. Wielkość tropu zależy od wieku i płci. Długość odcisku koń-
czyny przedniej ma od 80 do 100 mm i około 80 mm szerokości. W kłusie długość 
kroku wynosi około 1 m, w galopie 1,5 – 6 m. Podczas kłusu wilk stawia łapę za łapą, 
a tropy ułożone są wzdłuż jednej linii, co określane jest jako „sznurowanie” (Sumiński 
1989, Bouchner 1996). 

Wilki najczęściej poruszają się sprężystym krokiem, susami. Poruszają się też kłu-
sem krzyżowym (jednocześnie poruszają się na przemian kończyny prawa przednia 
i lewa tylna) oraz rzadziej inochodem (unoszone są obie kończyny z tej samej strony 
ciała).

Trasy wilków mają charakter linearny - wilki przemierzają teren na długich dy-
stansach, jednostajnie, a nie zygzakami. Galopują w pościgu za zdobyczą lub podczas 
ucieczki (Okarma 1992, Kaleta 1998).

Komunikacja

Wilki porozumiewają się w różnoraki sposób. Przekaz sygnału dociera do innych 
osobników drogą werbalną (wokalizacja - komunikacja wokalna) lub niewerbalną (ko-
munikacja węchowa, wizualna i dotykowa). 

Od chody.  Fot .  Romuald Mikusek 
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Wokalizacja

Wokalizacja u wilków obejmuje szereg dźwięków. Głos wyraża różne stany emo-
cjonalne, wzmacnia relacje między członkami stada, pozwala na rozpoznanie nastroju 
innego osobnika. Pojedynczy dorosły wilk wyje zaledwie przez 1 – 14 sekund (średnio 
3-7 s.). Najczęściej obserwowane zachowanie u wilków trzymanych w niewoli pod-
czas zimy to wycie w sezonie rozrodczym rano i wieczorem. Przypuszczalnie służy to 
rozpoznaniu innego osobnika i zależy od kontekstu socjalnego. Wycie jest charaktery-
styczne dla poszczególnych osobników (Kaleta 1998, Harrington i Asa 2003).

Wycie w chórze jest bardziej skomplikowane. Wilki zaczynają niemodulowanym 
głosem, inne osobniki dołączają i zwiększają tempo. Dźwięki są krótsze, wyższe i bar-
dziej modulowane wraz z ich trwaniem. Taka „pieśń” czasami zakończona jest szcze-
kaniem. Wycie chóralne trwa od 30 do 120 sekund, a w okresie rozrodczym nieco 
dłużej. Jego długość może też zależeć od wielkości stada.

Wycie ma istotne znaczenie dla kształtowania związków międzyosobniczych. 
Rozpoczęcie pieśni wymaga zgromadzenia członków stada. Jest ważnym komunika-
tem podczas dyspersji stada, przed wyruszeniem na łowy, a także okresu rozrodcze-
go zarówno wewnątrz watahy, jak i dla sąsiadujących stad. Wilki wyją kiedy wracają 
latem do nor, miejsc spotkań (rendez vous), zwłaszcza po długim rozstaniu. Dzięki wy-
ciu mogą rozpoznać członka własnej watahy. Wilki wypędzone z watahy lub stojące 
nisko w hierarchii stada, nie dołączają do chóru.

Wilki odpowiadają na imitację wycia wykonywaną przez ludzi, jednak pozostają 
tam, gdzie przebywają. Te, które nie odpowiadają najczęściej odchodzą (Harrington 
i Mech 1983). Pojedynczy wilk nie odpowiada na stymulowane wycie, chociaż czasa-
mi sprawdza źródło dźwięku i podchodzi bliżej. To może świadczyć o tym, że szuka 
partnera, ale nie wokalizuje (Mech 2000). 

Ślady zapachowe

W przeciwieństwie do dźwięków, 
które zmieniają się wraz z nastrojem 
zwierzęcia i zazwyczaj trwają krótko, 
zapachy zawierają więcej informacji i są 
trwalsze (są możliwe do zidentyfikowania 
przez kilka dni lub tygodni). Zawierają 
w sobie informacje o historii i statusie da-
nego osobnika (Harrington i Asa 2003). 
Gruczoły umiejscowione w skórze biorą 
udział w komunikacji, oznaczeniu granic 
terytorium, reprodukcji i ustalaniu hie-
rarchii w stadzie.  Od chody wilk a .  Fot .  Rober t  Mysłajek 
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Świeże wydzieliny gruczołów są bezzapachowe. Dopiero mikroflora znajdu-
jąca się w przewodach gruczołów lub na skórze wzbogaca je w wonne związki. 
Osobnicze różnice w składzie mikroflory wynikają z diety. Zwierzęta są w stanie 
odróżnić po zapachu poszczególne osobniki. Aktywność gruczołów skórnych 
zmienia się sezonowo. 

Odchody

Odchody są deponowane najczęściej wzdłuż przejść, dróg, zwłaszcza na prze-
cięciu granic terytoriów sąsiadujących watah i wzdłuż granic zajmowanego tery-
torium. Zmieszane z wydzieliną gruczołów okołoodbytowych pełnią istotną funk-
cję komunikacyjną (Gorman i Trowbridge 1989). 

Mocz

Oznaczanie moczem jest typowe dla psowatych. Psy, wilki i kojoty częściej 
oznaczają miejsca gdzie znalazły ślady świadczące o wkroczeniu na ich terytorium 
innych osobników tego samego gatunku lub nawet innych gatunków drapieżni-
ków (Gorman i Trowbridge 1989). Samce częściej oznaczają nieznany obiekt, 
teren lub miejsca, w których znalazły obcy zapach. Taka sygnalizacja zmniejsza 
prawdopodobieństwo bezpośredniego starcia – konfliktu z innymi wilkami. Czę-
ściej oznaczane są granice terytorium niż jego część centralna. 

Wilk zrasza moczem miejsce lub obiekt tak, aby zwiększyć obszar oznaczony 
i możliwość jego wykrycia. Tylko dominujący samiec podnosi nogę, samce pod-
porządkowane nadal oddają mocz w pozycji kucznej tak jak młodociane. Zdarzają 
się wyjątki, na przykład podczas podważania pozycji socjalnej samca alfa. Samice 
wilków biorące udział w rozrodzie również unoszą lekko nogę podczas oddawania 
moczu (noga jest wyciągnięta do przodu). Samice wilków mniej regularnie i rza-
dziej oddają mocz niż samce (Mertl-Millhollen i in. 1984, Miklósi 2007).

Tarzanie si
 

Wilki - podobnie jak psy - mają zwyczaj tarzać się w mocno pachnących rze-
czach (np. rozkładającej się padlinie). W różny sposób tłumaczy się takie zacho-
wanie. Tarzanie może służyć zapoznawaniu się z nowym zapachem, ukrywaniu 
własnego zapachu silniej pachnącą wonią, czy też zwiększaniu własnej atrakcyj-
ności (Borzymowska 1995). 
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Wilki żyją średnio ok. 4-5 lat. Odnotowano też przypadki samic, które prze-
kroczyły 11 rok życia i rodziły młode (Fuller i in. 2003). Do czynników natural-
nych, które determinują śmiertelność wilków należy zaliczyć: głód, wypadki, 
choroby, wewnątrzgatunkowe walki.

Współczynnik przeżycia szczeniąt zależy bezpośrednio od dostępnej bio-
masy ofiar. Zwykle większość wilcząt przeżywa lato, ponieważ raczej nie ma 
problemu w tym okresie z dostępnością pokarmu. Jesień może być okresem 
krytycznym, gdyż potrzeby dorastających wilcząt gwałtownie się zwiększają, 
a dostępność ofiar może ulec zmniejszeniu. W Ameryce Północnej współczyn-
nik przeżywalności osobników jednorocznych i dorosłych wynosił od 0,55 do 0,85 
(Fuller i in. 2003). 

Na Isle Royale, w latach 1971 – 1995, roczna śmiertelność dorosłych wil-
ków spowodowana głodem i konfliktami wewnątrzgatunkowymi wynosiła do 
57 % (średnio 23,5%). W Superior National Forest, w okresie 1968-1976, śmier-
telność wilków wynosiła od 7% do 65%, z czego 58% spowodowane było na-
turalnymi czynnikami (głównie głód i konflikty międzyosobnicze). W Denali 
National Park średni wskaźnik śmiertelności wynosił 27%. W innych rejonach 
śmiertelność wahała się od 0% do 24%. Choroby takie jak wścieklizna, nosów-
ka, parwowiroza, świerzbowiec i dirofilarioza mogą stanowić ważną przyczy-
nę śmierci wilków. Według szacunków populacja wilków powinna być stabilna 
przy wskaźniku śmiertelności wynoszącym 0.34 (Fuller i in. 2003).

 Z agłodzenie i  konflikt y midz yosobnicze to główna pr z ycz yna 
miertelnoci w natur alnych warunk ach. 

Fot .  Ar tur  Tabor
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Śmiertelno 
spowodowana przez człowieka

Wilki tępiono w wielu rejonach ich występowania stosując wszelkie znane 
sposoby. Używano substancji toksycznych (strychnina, cyjanek sodu, związek 
1080 [mono-fluoro-octan sodu], siarczan talu). W USA aktualne przepisy pozwa-
lają na używanie środków trujących, ale pod warunkiem, że są one zarejestro-
wane przez Environmental Protection Agency (Agencja Ochrony Środowiska). 
Dopuszczone tam do użytkowania środki trujące to zawierający cyjanek sodu 
M-44, związek 1080 zawarty w obrożach ochronnych dla zwierząt gospodar-
skich oraz toksyczny gaz stosowany w norach. 

Odstrzał jest jedną z najstarszych metod służących do regulowania liczebno-
ści zwierząt. Tylko uprawnione osoby (w USA pracownicy agencji rządowych, 
w Polsce uprawnieni myśliwi) mogą wykonywać odstrzał. 

W niektórych krajach polowania prowadzone są z wykorzystaniem sa-
molotów i helikopterów. Polowania odbywają się też z zasadzki, w miejscach 
gdzie zwierzęta są przywabiane zapachem wyłożonej przynęty. Do wytropie-
nia drapieżników wykorzystywane są psy myśliwskie. 

Oprócz odstrzałów prowadzone są też odłowy wilków. Niegdyś najczę-
ściej używano sideł zrobionych z linki, zaciskającej się na szyi zwierzęcia, co 
w efekcie prowadziło do śmierci przez uduszenie. Obecnie stosowane są pętle 
z blokadami, które zaciskają się na tułowiu lub stopie zwierzęcia i mają na calu 
jedynie schwytanie osobnika, a nie jego uśmiercenie. 

Ponadto nadal popularne są także tzw. leghold ( foot) traps (ang.) – szczę-
ki, pułapki łapiące zwierzę za nogę. Dostosowane są rozmiarami do wielkości 
zwierzęcia, zbudowane z pary metalowych szczęk rozwartych przy pomocy 
sprężyny. W środku znajduje się płytka uruchamiająca mechanizm zamyka-
jący.

Szczęki mają na celu unieruchomienie zwierzęcia w miejscu. Używanie 
tego typu pułapek jest problematyczne i wzbudza wiele kontrowersji. Mecha-
nizm może zostać uruchomiony przez mniejsze zwierzęta, które giną zaklesz-
czone między metalowymi częściami. Odnotowywano przypadki, kiedy złapa-
ne zwierzę miało uszkodzoną kończynę lub odgryzało uwięzioną łapę. Pułapki 
modyfikowano stosując materiały wyścielające powierzchnie metalowe oraz 
dołączano automatycznie wstrzykiwane środki usypiające, tak aby zmniejszyć 
stres i ryzyko samookaleczenia zwierzęcia. Nie został jednak rozwiązany pro-
blem odławiania innych gatunków. 

W Polsce szczęki i linki nie są dozwolone i uznawane są za narzędzie kłu-
sownicze. Natomiast można używać do odłowu pułapek klatkowych. Zbudo-
wane są one z metalowej siatki w kształcie prostokątnego pudełka. W środ-
ku znajduje się mechanizm, który po uruchomieniu przez zwierzę, zamyka 
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zapadki znajdujące się na krótszych bokach pułapki. Wewnątrz umieszczona 
jest przynęta, która ma przywabić zwierzę. Mogą to być środki zapachowe lub 
odpowiedni rodzaj pokarmu. Wielkość pułapek jest dostosowana do wielko-
ści zwierząt, które mają być schwytane. Stosowane są powszechnie do odło-
wu niewielkich gryzoni i łasicowatych, a także dużych drapieżników, w tym 
niedźwiedzi (oczywiście po odpowiednim zabezpieczeniu klatki).

W rejonach, gdzie wilk jest objęty prawną ochroną, jedyne przypadki ofi-
cjalnej redukcji dotyczą osobników, które zabijały zwierzęta domowe. No-
towane są także przypadki nielegalnego zabijania przez nieuprawnione oso-
by. Niektórzy strzelali do wilków myląc je z kojotami lub psami domowymi. 
Inni zabijali wilki nielegalnie, polując, zakładając sidła lub wybierając młode 
z gniazd. Zwierzęta te często giną pod kołami samochodów, a także na skutek 
kolizji z pociągami.

Inne zagroenia

Dużym zagrożeniem dla wilków jest krzyżowanie się z psami oraz kojotami. 
Zjawisko to może wystąpić, kiedy rozbita jest struktura socjalna watahy. W przy-
padku braku jednego z osobników z pary alfa może dojść do krzyżowania między-
gatunkowego z psami i powstania tzw. hybryd. W wielu krajach celowo kojarzono 
psy z wilkami. Takie mieszańce mogą być bardzo niebezpieczne dla człowieka, 
a nie kontrolowane i występujące w stanie dzikim mogą stanowić zagrożenie dla 
zwierząt gospodarskich, gdyż nie wykazują tak dużego strachu przed człowiekiem 
jak dzikie wilki. 

Dużym problemem jest zmniejszenie heterogeniczności populacji wilków. 
Krzyżując się z psami czy kojotami wilki tracą odrębność genetyczną jako gatunek 
(Wierzbowska 2004, Macdonald i Sillero-Zubiri 2004).
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 W l atach -t ych podjto pierwsze próby 
o chrony wilków. 

Fot .  Ar tur  Tabor 
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Pierwsze próby ochrony wilków podjęto w latach 70. XX wieku, w rejonie śród-
ziemnomorskim (Włochy, Hiszpania). W mediach coraz częściej zaczęły pojawiać się 
artykuły, opracowania publicystyczne oraz filmy prezentujące wilka w pozytywnym 
świetle (Fritts in. 2003). 

Zaczęto obejmować prawną ochroną różne gatunki zwierząt, w tym również 
drapieżniki. Zaprzestano wypłacania nagród (ang. bounty) za zabite „szkodniki”. 
W tym czasie zaczęły też powstawać stowarzyszenia działające na rzecz ochro-
ny wilków (np. Wolf Specialist Group działający przy IUCN). Wilk został wpisany 
na Czerwoną Listę IUCN. W latach 1982 – 1994 kategoria zagrożenia tego gatun-
ku na świecie była uznana jako VU (vulnerable), czyli narażony. Dopiero w 1996 r. 
kategoria ta została zmieniona na Lower Risk/least concern - gatunek na razie nie za-
grożony/ najmniejszego ryzyka (Czerwona Lista IUCN (2001 v. 3.1) (2008) (Mech L.D. 
i Boitani L. IUCN SSC Wolf Specialist Group, Sillero-Zubiri C. i Hoffmann M. Canid 
Red List Authority). Inne organizacje przyłączają się do ochrony gatunkowej m.in. De-

fenders of Wildlife, National Wildlife Fed-
eration, Audubon Society World Wildlife 
Fund.

W 1974 roku na terenie Stanów Zjed-
noczonych wilk został sklasyfikowany 
jako zagrożony „endangered” w akcie 
prawnym z 1973 roku „The Endangered 
Species Act (ESA)”. Oczywiście liczeb-
ność, zasięg oraz status prawny wilka są 
zróżnicowane w poszczególnych stanach. 
Wilk jest ujęty na liście gatunków zagro-

 Wilki z a z w ycz aj poluj w grupach rodzinnych (watahach).  Fot .  Ar tur  Tabor
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żonych (ESA) we wszystkich stanach za wyjątkiem Idaho, Montany, Oregonu, Utah 
oraz częściowo w stanie Waszyngton. W stanie Minnesota jest wpisany jako narażo-
ny. Nie jest ujęty w akcie ESA na terenie Alaski (Wilson i Reeder 2005). 

W Europie jest to gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie (Włochy) lub 
gatunek niższego ryzyka, bliski zagrożenia i zależny od ochrony (Hiszpania, Portuga-
lia i Polska). Ujęty jest na liście CITES w Załączniku I w Indiach, Pakistanie, Bhutanie 
i Nepalu. W pozostałych krajach wpisany jest do Załącznika II (Mech i Boitani 2004).

Status prawny wilka w Polsce

W polskim ustawodawstwie wszystkie duże drapieżniki zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. (w sprawie gatunków dziko wystę-
pujących zwierząt objętych ochroną, Dz.U. 2004 r. Nr 220, poz. 2237, załącznik 1) są ob-
jęte ochroną gatunkową ścisłą. Wilk wymaga dodatkowo ochrony strefowej. Oznacza 
to, że w okresie regularnego przebywania w danym miejscu (siedlisku) lub rozrodu, wy-
znaczona jest strefa ochronna wokół miejsca przebywania wilków w promieniu 500 m 
od nory (ustawowo od 1 kwietnia do 15 lipca) (Dz.U. 2004 r. Nr 220, poz. 2237, załącz-
nik 5).

W przypadkach drapieżnictwa na zwierzętach domowych Minister ds. Środowiska 
może wydać zezwolenie na odstrzał osobników szczególnie „szkodliwych” tj. notorycz-
nie polujących na zwierzęta gospodarskie. Istnieje także możliwość uzyskania zezwo-
lenia na odłów wilków do badań naukowych. Zabronione jest natomiast jakiekolwiek 
prześladowanie wilków np. chwytanie, przetrzymywanie, okaleczanie, niszczenie nor 
i wybieranie szczeniąt, a także przechowywanie oraz sprzedaż skór i innych fragmen-
tów martwych osobników bez odpowiedniego zezwolenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy 
istnieje konieczność udzielenia pomocy rannemu lub osłabionemu osobnikowi (Usta-
wa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2004 r. Nr 92). 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wspólnotowym Wspólnot Europej-
skich i Unii Europejskiej, realizowany jest program Sieć NATURA 2000, który ma 
istotne znaczenie dla ochrony i zabezpieczenia cennych, pod względem przyrodni-
czym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej Europy. Działania polegają 
na zabezpieczeniu siedlisk (Specjalnych Obszarów Ochrony SOO) dla wyznaczonych 
gatunków zwierząt, wymienionych w załączniku II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej (Za-
łącznik do dyrektywy Rady 2006/105/W z dnia 20 listopada 2006). W Załączniku II 
wymienione są gatunki roślin i zwierząt ważne dla Wspólnoty, których ochrona wyma-
ga wyznaczenia specjalnych obszarów. W Załączniku IV wyszczególnione są gatunki 
roślin i zwierząt ważne dla Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony, a Załącznik V 
obejmuje gatunki roślin i zwierząt ważne dla Wspólnoty, których pozyskiwanie z popu-
lacji wolno żyjących i eksploatacja może podlegać działaniom w zakresie zarządzania 
(GDOŚ 2007). Wilk jest wpisany jako gatunek priorytetowy (Rozporządzenie Mini-
stra Środowiska, z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz 
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gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów 
Natura 2000, Dz. U. Nr 94, poz. 795) - gatunek zagrożony, w odniesieniu do którego 
Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego 
zasięgu, mieszczącego się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (Be-
reszyński 2004, Makomaska - Juchiewicz 2004). 

Konwencja Waszyngtońska, CITES (sporządzona w 1973 r. w Waszyngtonie) - 
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem (Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora), ma na celu ochronę gatunków zwierząt i roślin zagrożonych 
wyginięciem poprzez zastosowanie kontroli i ograniczenia międzynarodowego handlu 
tymi gatunkami lub rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi. Pol-
ska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji 12 grudnia 1989 roku. W Unii Europej-
skiej przepisy CITES są implementowane przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 
z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze 
regulacji handlu nimi oraz przez kilka powiązanych z nim rozporządzeń Komisji. Wilk 
został zamieszczony w Załączniku II.

W 1995 r. Polska ratyfikowała Konwencję Berneńską – o ochronie gatunków dzikiej 
flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, dotyczącej głównie ochrony gatunków zagro-
żonych i ginących wraz z naturalnymi siedliskami. Konwencja ta obejmowała również 
wilka, ale w tamtym okresie Polska zastrzegła, iż gatunek ten będzie objęty innym statu-
sem (Dz. U. Nr 58, poz. 264, oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1996 r.). 

W Polskiej Czerwonej Liście oraz Polskiej Czerwonej Księdze wilk ma status NT 
(near threatened) - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia (Głowaciński 2001). 
Natomiast w Liście dla Karpat – występuje jako VU (w PL – VU) - narażony (vulne-
rable) - gatunek, który może wymrzeć stosunkowo niedługo, choć nie tak szybko jak 
gatunki określone jako zagrożone (Bereszyński 2004).

Występowanie większości dużych drapieżników nie ogranicza się jedynie do gę-
stych ostępów leśnych, gdzie nie widać śladu egzystencji człowieka. Wręcz przeciwnie, 
drapieżniki są generalistami i jedynie dostępność pokarmu może limitować ich liczbę. 
Często tolerują obecność człowieka. Mogą egzystować na tym samym terenie co ludzie 
pod warunkiem, że nie są bezpośrednio prześladowane. 

Ochrona gatunkowa dużych drapieżników nie jest łatwa, szczególnie jeśli przy za-
pewnieniu im odpowiednich warunków do rozwoju, celem jest jednocześnie unikanie 
sytuacji konfliktowych na styku przyroda – gospodarka (rolna, leśna, łowiecka, rybac-
ka). Zachowanie walorów przyrodniczych danego obszaru wymaga dobrej znajomości 
w zakresie gospodarki leśnej, łowieckiej, hodowli zwierząt gospodarskich, a także roz-
woju przemysłu i infrastruktury. 

Rozwijająca się turystyka, a obecnie tzw. eko-turystyka, może stanowić niepowta-
rzalną okazję do zmiany postrzegania przyrody przez społeczności miast. Obecność 
dziko żyjących drapieżników działa jak magnes na turystów, którym niejednokrotnie 
wystarczy informacja, że w danym terenie są wilki lub niedźwiedzie. 

Można pogodzić umiejętne hodowanie i gospodarowanie inwentarzem z polityką 
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ochrony drapieżników. Drób, trzoda chlewna i wszystkie inne gatunki zwierząt go-
spodarskich, które są utrzymywane w zamknięciu, nie stają się celem ataków wilków. 
Jedynie ekstensywne sposoby utrzymania zwierząt wypasanych, utrzymywanych bez 
dozoru człowieka lub innych zabezpieczeń, bywają przyczyną problemów i konfliktów.

Jednym z podstawowych warunków przetrwania gatunku jest efektywna liczebność 
osobników w populacji, którą określono na poziomie 50 do 1000 osobników, jednak 
wiele zależy od czynników środowiskowych. Linnell i współpracownicy (1996) oszaco-
wali efektywną wielkość populacji dużych drapieżników w zależności od zajmowanej 
przez nie powierzchni oraz zagęszczenia osobników na jednostce powierzchni (Tab. 10). 

Tabela.10. Wielkość chronionego obszaru wymagana do utrzymania populacji dużych drapieżników 
(wilk, niedźwiedź, rosomak, ryś) w obszarze chłodnego klimatu umiarkowanego (wg. Linnell i in. 1996).

Zagęszczenie populacji
[liczba osobników/100 km2]

Wymagana wielkość powierzchni terenu [km2] 
w zależności od różnej liczebności 

dużych drapieżników
20 50 100

0,5 4 000 10 000 20 000
1,0 2 000 5 000 10 000
1,5 1 333 3 333 6 666
2,0 1 000 2 500 5 000

W wielu miejscach populacje dużych drapieżników ulegają fragmentacji i charak-
teryzują się małym zagęszczeniem. Dlatego eliminacja nawet pojedynczych osobników 
może stanowić źródło zagrożenia dla całego izolowanego zbioru zwierząt. Wyjątek sta-
nowią te gatunki chronione, których zasięg występowania jest szeroki, a zagęszczenie 
duże. W takim przypadku istnieje potrzeba powstrzymania dalszego rozprzestrzenia-
nia się gatunku, szczególnie na obszarach gdzie narażony jest inwentarz gospodarski. 
Brak skutecznej kontroli liczby drapieżników na takich terenach może wywołać nieza-
dowolenie społeczne i negatywne nastawienie nie tylko do ochrony samych drapież-
ników, ale do wszelkich działań na rzecz ochrony przyrody. W konsekwencji ludzie 
podejmują nielegalne próby zabijania drapieżników na własną rękę, co dodatkowo 
podważa status i kompetencje instytucji i osób odpowiedzialnych za zarządzanie zaso-
bami środowiska przyrodniczego. 

W ustalaniu strategii ochrony dużych drapieżników należy brać pod uwagę wiele 
czynników, które związane są z biologią i ekologią danego gatunku (Linnell i in. 1996). 
Przed przystąpieniem do działań konieczne jest znalezienie odpowiedzi na następujące 
pytania:

 Jaka ma być docelowa wielkość populacji drapieżników i ich rozmieszczenie prze-
strzenne?

 Jakie są wymagania środowiskowe oraz wielkość zajmowanego areału przez okre-
śloną liczbę drapieżników?

 Jaką powierzchnię terenu można poświęcić jedynie na ścisłą ochronę gatunku dra-
pieżnika?
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 Jaka jest dostępność potencjalnych gatunków wolno żyjących ofiar drapieżników, 
szczególnie migrujących?

 Jaki jest udział terenów o zróżnicowanym charakterze (w tym obszarów rolnych 
i zurbanizowanych)?

 Jaki jest poziom wiedzy lokalnych społeczności, myśliwych, rolników i hodowców 
na temat drapieżników? Czy zastosowano odpowiednie programy edukacyjne?

 Czy przedstawiono mieszkańcom alternatywne rozwiązania ekonomiczne zachę-
cające ich do zmiany użytkowania ziemi?

 Czy konsultowano z mieszkańcami ewentualną zmianę użytkowania ziemi wraz 
z zaznajomieniem ich z prawnymi możliwościami?

 Czy opracowano metody kontroli drapieżników objętych ochroną? 

Sposoby rozwizywania konfliktów 
pomidzy wilkiem a człowiekiem

Zapoczątkowanie rolnictwa i hodowli 
zwierząt zmieniło sposób życia ludzi i ich 
podejście do przyrody. Od czasów neoli-
tycznych zwierzęta gospodarskie, w tym 
udomowione ssaki kopytne, towarzy-
szyły człowiekowi w codziennym życiu. 
Zwierzęta te stanowiły o utrzymaniu go-
spodarstwa, wykorzystywano ich mleko, 
mięso, wełnę i skóry, a większe gatunki 
służyły również jako siła robocza. Często 
odgrywały one istotną rolę w religiach 
i wierzeniach (Hyams 1974). 

Obecnie wyróżnia się na świecie prawie 800 ras bydła, ponad 900 ras owiec, około 
400 ras kóz i świń (Jasek i in. 2001). Kozy zostały udomowione ok. 10 000 lat p.n.e., tuż 
po nich owce i bydło (Lasota-Moskalewska 2005) (Tab. 11). 

Tabela 11. Przybliżony czas i miejsce udomowienia oraz liczebność wybranych gatunków ssaków kopyt-
nych, będących obecnie celem ataków wilków (wg. Lasota-Moskalewska 2005, FAO 2009) 

Nazwa grup 
zwierząt

Przybliżony 
czas 

udomowienia
[lata p.n.e.]

Miejsce 
udomowienia

Przybliżona 
liczebność
na świecie

[miliony sztuk]

Przybliżona 
liczebność 
w Polsce

[miliony sztuk]
Bydło 7 000 Tereny dzisiejszego Iraku 1300 5,8

Owce 8 000 Południowo-zachodnia 
Azja 1100 3,2

Kozy 10 000 – 8 000 Tereny dzisiejszego Iraku 800 1,4

 Wilki w ybier aj najł at wiejsze 
d o upolowania ofiary np.  owce 

Fot .  Barbara Draus 
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Zwierzęta gospodarskie od początku były celem ataków drapieżników, które nie 
różnicują kopytnych na domowe i dzikie, traktując jedne i drugie jako potencjalne ofia-
ry. Instynkt stymuluje je do atakowania potencjalnie łatwej zdobyczy, która nie broni się 
i ma ograniczone możliwości ucieczki. Często polowaniom na zwierzęta gospodarskie 
towarzyszy nadzabijanie. 

Szkody i wypłacanie odszkodowa

Badania prowadzone w Polsce, dotyczące szkód powodowanych przez wilki wśród 
zwierząt gospodarskich, wykazały, że w latach 1999 - 2009 wilki zabiły 7781 zwierząt. 
Większość zabitych zwierząt stanowiły owce i bydło. W stosunku do szacowanej li-
czebności zwierząt gospodarskich, liczba zabitych osobników stanowiła 0,0002% po-
głowia bydła i 0,03% pogłowia owiec. Pozostałe zabite zwierzęta to konie i kozy. Odno-
towano również przypadki zabicia strusi, danieli i jeleni (hodowlanych), a także psów 
domowych (Tab. 12).

Ryc. 1. Udział procentowy zabitych zwierząt gospodarskich przez wilki na terenie siedmiu województw 
w latach 1999 – 2009 (brak danych dla woj. lubelskiego w latach 2004 – 2008 oraz warmińsko-mazur-
skiego w 2004 roku).

Największe szkody odnotowano w województwie podkarpackim i małopolskim (od-
powiednio 3549 i 2478 zabitych zwierząt). Średnia roczna wartość wypłacanych w 
tym okresie rekompensat za poniesione szkody wynosiła 38 tys. zł. Owce najczęściej 
zabijane były na terenie Polski południowo-wschodniej, a bydło w Polsce północnej i 
północno-wschodniej, co wynika z rozmieszczenia przestrzennego gospodarstw ho-
dowlanych (Jędrzejewski i in. 2002, Wierzbowska 2004). Łączna kwota wypłaconych 
odszkodowań wyniosła 3,2 miliona zł.

 

U
dz

ia
ł z

ab
ity

ch
 z

w
ie

rz
ąt

 [%
]

konie

1

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
kozy

3

owce

80

bydło

16



Formy o chrony 82wilk

Tabela 12. Liczba zwierząt gospodarskich zabitych przez wilki na terenie województw polskich 
w latach 1999 – 2003 (brak danych dla województwa lubelskiego w latach 2004 – 2007 i warmiń-
sko-mazurskiego w 2004 roku). (Dane wg.: Wierzbowska 2004, Nowak i in. 2005 oraz na podsta-
wie informacji uzyskanych w RDOŚ dla poszczególnych województw).
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Małopolskie 172 285 156 120 170 259 186 251 367 353 159 2478
Podkarpackie 108 119 121 164 197 252 406 533 474 628 547 3549
Warmińsko-
-mazurskie 128 35 31 0 0 - 27 79 48 54 39 441

Mazowieckie 19 35 40 27 33 25 35 54 32 116 29 445
Śląskie 37 31 25 23 25 29 28 3 0 0 0 201

Lubelskie 4 5 2 1 0 - - - - 0 0 12
Podlaskie 84 37 94 35 37 97 70 48 79 57 17 655

Suma 
zabitych 
zwierząt 
w danym 

roku

552 547 469 370 462 662 752 968 1000 1208 791  

Suma wszystkich zabitych zwierząt 7781

Pieniężne rekompensaty za straty wyrządzone w inwentarzu przez gatunki objęte 
ochroną wypłacane są hodowcom w wielu krajach. System wypłat różni się i może być 
finansowany przez różne instytucje państwowe i organizacje pozarządowe. W Polsce 
podstawę prawną do wypłacania hodowcom odszkodowań za zabite zwierzęta 
przez wilki stanowi art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, ze zm.). Skarb Państwa odpowiada za szkody wy-
rządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich wypłacając odszkodowanie. 
Odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści z tytułu ewentualnych przy-
szłych zysków ze sprzedaży. Każdy przypadek zgłoszony odpowiednim organom jest 
analizowany przez wyznaczonych do tego celu ekspertów. W wielu przypadkach wy-
płacane jest pełne odszkodowanie za wszystkie zabite zwierzęta, czasami jest to jedynie 
część wyliczonej kwoty. 

Po stwierdzeniu wystąpienia szkody hodowca powinien:
 Zabezpieczyć miejsce zdarzenia tak, aby nie zatrzeć śladów pozostawionych przez 

drapieżniki. Nie usuwać zabitego zwierzęcia, ani nie zmieniać jego położenia;



Formy o chrony83 wilk

 Jak najszybciej zawiadomić telefonicznie wydział w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska oraz lekarza weterynarii w celu oszacowania szkód.
W Polsce szacowania szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje regionalny dy-

rektor ochrony środowiska, a na terenie parku narodowego dyrektor tego parku. 
Zgodnie z przyjętą w poszczególnych województwach procedurą, fakt wystąpienia 
szkody powinien być zgłoszony przez hodowcę do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska (RDOŚ). Po przyjęciu zgłoszenia wytypowani pracownicy RDOŚ mają 
dokonać oględzin miejsca zdarzenia z udziałem poszkodowanego hodowcy, a także, 
jeśli to możliwe, lekarza weterynarii, przedstawiciela gminy i nadleśnictwa, którzy 
mogą poświadczyć czy dany przypadek śmierci zwierzęcia został spowodowany przez 
wilki. W przypadku potwierdzenia wilczego ataku ustalana jest wielkość odszkodo-
wania. Kwota odszkodowania obliczana jest przez pracowników RDOŚ według cen 
rynkowych zwierząt obowiązujących w okresie wystąpienia szkody i w danym re-
gionie. W przypadku zwierząt rzeźnych brana jest pod uwagę waga, klasa mięsności, 
a dla zwierząt hodowlanych wartość użytkowa i hodowlana oraz wiek. Doliczany jest 
także koszt utylizacji padliny. Dla zwierząt zranionych szacowany jest koszt leczenia. 
Na tej podstawie przygotowywana jest ugoda przedstawiana do zatwierdzenia poszko-
dowanemu. Protokół z oszacowania przedstawiony jest hodowcy. W przypadku braku 
porozumienia poszkodowany ma prawo odwołać się przed sądem powszechnym. 

Po wydaniu zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego i sporządzeniu protokołu z 
oszacowania szkody należy usunąć zabite zwierzę z pastwiska tak, aby nie wabić wil-
ków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabite zwierzę należy utylizować, wzywa-
jąc odpowiednią firmę, której adres można otrzymać w gminie lub powiatowym in-
spektoracie weterynarii.

Poniżej przedstawiono przykład wniosku o odszkodowanie za szkody wyrządzone 
przez wilki w RDOŚ w Białymstoku (http://www.rdos.eu/procedury-odszkodowania-
-wilki.shtml).

 Szcz tki z wier z t g ospodarskich z abit ych pr zez wilki. 
 Fot .  Rober t  Mysłajek 
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Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

WNIOSEK O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY
WYRZĄDZONE PRZEZ WILKI

Imię i nazwisko poszkodowanego: 
Adres do korespondencji:
miejscowość:  ........................................... ulica:  ...................................  kod:  ..............................
poczta:  ....................................................  gmina:  ...............................  telefon:  .........................

Miejsce wystąpienia szkody:
powiat: .............................................................................................................................................
gmina: ..............................................................................................................................................
wieś: ..................................................................................................................................................

Zwierzę hodowlane zagryzione przez wilki:
krowa - ilość: sztuk, waga: kg, wiek:

jałówka - ilość: sztuk, waga: kg, wiek:
byczek - ilość: sztuk, waga: kg, wiek:

cielę - ilość sztuk, waga: kg, wiek:
owca - ilość: sztuk, waga: kg, wiek:
koza - ilość: sztuk, waga: kg, wiek:

inne
- podać jakie:
- ilość: sztuk, waga: kg, wiek:

Data i godzina (orientacyjna) powstania szkody: .............................................................

Opis miejsca szkody:  .................................................................................................................

Do wniosku należy dołączyć: 
• zaświadczenie weterynarza sporzadzone na okoliczność powstałej szkody (przyczyna padnię-

cia z opisem zwłok zwierzęcia, wiek, orientacyjna waga, zwierzę hodowlane, czy rzeźne, itp.),
• kserokopię paszportu zwierzęcia,
• w przypadku szkód wyrządzonych w pogłowiu zwierząt gospodarskich hodowlanych należy 

dołączyć dokumentację hodowlaną,
• oświadczenie o numerze rachunku bankowego lub wskazanie innej formy zapłaty odszkodowa-

nia (np. przelew pocztowy),
• kserokopię świadectwa utylizacji,
• oryginał rachunku za usługi weterynaryjne, 
• dokumentację fotograficzną,
• upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli,
• oświadczenie o prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej.

 (miejscowość, data)    (podpis wnioskodawcy)
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Ponieważ na terenie Polski obowiązuje Dyrektywa Rady 92/102/EEXC (rozpo-
rządzenie 1760/200/EC), która wskazuje na obowiązek identyfikacji zwierząt go-
spodarskich od momentu ich narodzin do uboju lub upadku z innych przyczyn, po-
szkodowany może starać się o odszkodowanie jedynie, jeśli dopełnił wcześniejszych 
warunków rejestracji. W dokumentacji hodowca zobowiązany jest przedstawić infor-
mację o numerach ewidencyjnych zabitych zwierząt.

Zwykle wypłata odszkodowania następuje w ciągu około jednego miesiąca od 
dnia wystąpienia szkody. Zdarzają się przypadki, że kwoty odszkodowań przekraczają 
środki zarezerwowane na te cele i są wypłacane dopiero w następnym roku. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Art.126 ust. 4 i 5), właściciele lub użyt-
kownicy gospodarstw rolnych i leśnych mogą współdziałać z regionalnym dyrek-
torem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego – z dyrektorem tego 
parku, w zakresie sposobów zabezpieczania zwierząt gospodarskich przed szkodami 
powodowanymi przez wilki. Współdziałanie polega na budowie urządzeń lub wyko-
naniu zabiegów zapobiegających szkodom, finansowane z budżetu właściwego miej-
scowo dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 
w ramach zawartych umów cywilnoprawnych.

W ustawie przewidziane są również sytuacje, w których hodowca nie otrzymuje 
odszkodowania, jeśli odmówił wykonania zabiegów zapobiegających szkodom. 

Ponadto, odszkodowanie nie jest wypłacane, jeśli hodowca pozostawił inwentarz 
w okresie od zachodu do wschodu słońca bez opieki. 

Wypłacanie rekompensat pieniężnych za szkody wyrządzane przez wilki są różnie 
rozpatrywane w poszczególnych stanach na terenie USA. Wielkość odszkodowań jest 
weryfikowana przez Departament Rolnictwa (US Department of Agriculture USDA). 
W zachodnich stanach USA prywatna organizacja The Defenders of Wildlife orga-
nizuje wypłaty za oficjalnie potwierdzone szkody. W latach 1987 – 2009 wypłacono 
prawie 1,4 miliona USD m.in. za 1306 sztuk bydła, 2421 owiec (w stanach: Montana, 
Wyoming, Idaho, Arizona, Nowy Meksyk, Oregon). Z kolei w Minnesocie odszko-
dowania są wypłacane przez agencje federalne. Pod koniec lat 70. XX wieku rozpo-
częto w tym stanie akcję translokacji wilków, które nagminnie atakowały zwierzęta 
gospodarskie. Jednak działania te nie były wystarczająco skuteczne. Dlatego w 1978 r. 
oficjalnie zmieniono status wilków z zagrożonego na narażony, co uprawniało do do-
konywania eliminacji wilków, które napadały na zwierzęta hodowlane. 

Liczba farm w Minnesocie, w których odnotowuje się przypadki drapieżnictwa 
wilków stanowi niewielką proporcję wśród wszystkich gospodarstw w tym stanie 
(w 2004 r. było to 52 farm, czyli 1% wszystkich gospodarstw w zasięgu występowania 
wilków). W 1986 r. populacja wilków była szacowana na 1400 osobników. Na terenie, 
na którym notowano obecność wilków, pogłowie bydła szacowano na 232 tys. sztuk, 
a owiec na 16 tys. sztuk. Wilki zabiły odpowiednio 26 krów i 13 owiec, co procentowo 
wyrazić można jako 0,01% i 0,08% wszystkich osobników. Większość ataków odnoto-
wywano w okresie maj-październik, kiedy zwierzęta pasły się na otwartych, niegro-
dzonych pastwiskach. Najczęściej atakowane było bydło, owce i indyki. Zdarzały się 
też przypadki zabijania psów (Tab.13).
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Tabela 13. Liczba zwierząt hodowlanych zabitych przez wilki w stanie Minnesota w ciągu 26 lat. 
W 1998 r. maksymalne odszkodowanie za utracone zwierzę wynosiło 400 – 750 USD, w 2001 r. de-
cyzją Departamentu Rolnictwa stanu Minnesota rozpoczęto wypłacanie pełnej wartości rynkowej 
za utracone zwierzę (wg. Bill Paul, USDA,Wolf Depredation on Livestock in Minnesota, Annual 
Update of Statistics, 1999)

Ro
k

Li
cz

ba
 

po
tw

ie
rd

zo
ny

ch
 

sz
kó

d

Li
cz

ba
 

za
bi

ty
ch

 
w

ilk
ów

W
ar

to
ść

 
w

yp
ła

co
ny

ch
 

od
sz

ko
do

w
ań

[U
SD

]

Zabite zwierzęta

By
dł

o 
do

ro
sł

e 
(p

ow
yż

ej
 

1 
ro

ku
)

C
ie

lę
ta

(d
o 

1 
ro

ku
)

ow
ce

in
dy

ki

ps
y

1979 16 6 20 773,2 5 12 1 0 1
1980 28 21 20 459,0 4 12 56 56 1
1981 60 29 38 605,6 6 24 110 571 3
1982 34 20 18 971,0 1 23 12 50 2
1983 40 42 24 868,7 3 32 29 127 4
1984 35 36 1 945,7 2 8 92 294 6
1985 39 31 23 558,5 4 19 75 0 2
1986 30 31 14 444,2 7 19 13 285 1
1987 38 43 24 233,6 5 19 9 1753 2
1988 50 59 28 109,9 3 28 68 251 3
1989 58 81 43 663,9 9 31 47 1636 10
1990 76 91 42 739,0 2 35 112 693 11
1991 55 54 32 205,7 5 30 31 977 9
1992 82 118 23 339,1 10 45 38 132 6
1993 70 139 31 182,4 16 41 23 682 6
1994 91 172 31 223,8 14 68 14 113 8
1995 82 78 34 096,8 14 49 15 93 8
1996 99 154 43 579,7 12 62 21 1612 10
1997 109 216 50 262,5 20 81 35 1140 12
1998 145 161 71 766,6 18 100 33 140 25
1999 90 163 68 479,5 17 79 3 897 16
2000 84 148 88 097,2 11 84 19 514 17
2001 53 109 59 456,8 22 89 23 35 10
2002 96 146 78 217,7 11 86 58 6 5
2003 58 125 53 852,9 4 59 14 313 2
2004 66 105 55 931,25 8 58 15 101 4
2005 93 134 63 502,9 13 121 48 269 7

Razem 1777 2512 1 087 
567,1 246 1314 1014 12740 191

Średnio 
na rok 65,81 93,04 40280,26 9,11 48,67 37,56 471,85 7,07
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Minnesota jest podzielona na pięć stref zarządzania populacjami wilka. Strefy 
1-4 mają najmniejszy udział terenów rolniczych, obejmują naturalne środowiska, 
w których wilk objęty jest ścisłą ochroną. Strefa piąta zawiera w dużej części tereny 
rolne. Wilki podlegają kontroli (translokacje i odstrzały), a hodowcom wypłacane 
są odszkodowania za utracone zwierzęta. Warunkiem otrzymania odszkodowania 
jest zastosowanie odpowiednich metod gospodarowania inwentarzem, między 
innymi zapewnienie odpowiedniej ochrony, szczególnie podczas narodzin jagniąt 
i cieląt, a także usuwanie tusz padłych zwierząt, aby nie wabić drapieżników i pa-
dlinożerców. Liczba ataków wilków została zmniejszona poprzez zastosowanie 
różnego rodzaju środków odstraszających, a także pasterskich psów stróżujących. 
Hodowcom zalecano zmniejszenie powierzchni pastwisk położonych w pobliżu 
gęstych zadrzewień lub usunięcie pasa roślinności wokół pastwisk. Zastosowany 
system gospodarowania populacjami wilka w Minnesocie spotyka się z uznaniem 
mieszkańców. Większość hodowców jest zadowolona z udzielanej pomocy mery-
torycznej i finansowej, a także metod kontroli i regulacji liczby wilków atakują-
cych inwentarz (Linnell i in. 2005). 

Poniżej podano szacunkową wartość rynkową wybranych zwierząt gospodar-
skich na terenie Stanów Zjednoczonych (USA, International Wolf Center -http://
www.wolf.org). Kwoty są podane w USD.

 1800 - 2000 – rasowa krowa o wysokiej wartości hodowlanej,
 1500 - 2000 – mięsna krowa,
 1260 – mleczna krowa,
 450 - 600 – cielę mięsnej krowy, 
 200 – owca,
 90 – jagnię,
 9- 11 – indyk, 

Należy pamiętać, że odszkodowania wypłacane za straty powodowane przez 
wilki nie są rozwiązaniem problemu drapieżnictwa i nie przyczynią się do zmniej-
szenia liczby ataków. Może to być nawet powodem tego, że hodowcy stracą moty-
wację do stosowania odpowiednich metod gospodarowania i zabezpieczania swo-
ich stad. Idealnym rozwiązaniem jest jednoczesne stosowanie sprawnego systemu 
przyznawania i wypłaty odszkodowań oraz skutecznych metod ochrony zwierząt 
gospodarskich. W Szwecji wypłacane są pieniądze właścicielom stad udomowio-
nych reniferów w sytuacji, jeśli na terenach w pobliżu pastwisk żyją drapieżniki. 
Hodowcy nie dostają odszkodowań za wyrządzone szkody, ale otrzymują dofinan-
sowanie do stosowania odpowiednich metod ochrony stad. Dzięki temu drapież-
niki mogą nadal egzystować w pobliżu ich pastwisk. Niektórzy autorzy sugerują, 
iż system rekompensat powinien być dostosowany do warunków, w jakich hoduje 
się zwierzęta. Im większy wkład właścicieli w zabezpieczenie stad, tym większe 
powinno być dofinansowanie (Linnell i in. 1996).
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Rozwizanie problemu szkód 

W ciągu ostatnich dekad postrzeganie wilków i innych dużych drapieżników 
diametralnie się zmieniło w wielu krajach, szczególnie w Europie i Ameryce Północ-
nej. Zaczęto doceniać te gatunki, jako kluczowe w funkcjonowaniu ekosystemów 
i zachowaniu bioróżnorodności. Pomimo zmiany ich statusu w wielu państwach, 
nadal nie rozwiązany pozostaje problem szkód. Dotychczasowe sposoby zwalczania 
drapieżników polegały na ich eksterminacji wszelkimi metodami,  z których więk-
szość obecnie nie jest akceptowana przez społeczeństwa.

Nie ma jednego cudownego sposobu, który rozwiązałby wszystkie problemy. 
Strategie gospodarowania populacjami drapieżników zależą od założonych celów. 
Może to być dążenie do całkowitego wytępienia, poprzez częściową eliminację lub 
utrzymanie stałej liczebności populacji, do ochrony gatunku w danym rejonie i po-
wolnego zwiększania ich liczby. 

Oprócz ograniczenia stopnia konfliktu, kontrola liczby drapieżników ma także 
na celu zmniejszenie ryzyka transmisji chorób (np. wścieklizna) oraz ograniczenie 
konkurencji dla myśliwych w polowaniach na gatunki łowne ssaków kopytnych.

Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek środków zaradczych konieczne jest 
przede wszystkim:

 określenie celu regulowania liczby drapieżników – zakłada się eliminację szkód 
i zmniejszenie zagęszczenia drapieżników na danym terenie lub usunięcie kon-
kretnych osobników. 

 przeanalizowanie kosztów prowadzonej kontroli liczebności – czy podjęte dzia-
łania przyniosą planowany efekt i czy zastosowanie wybranej metody jest opła-
calne? 

 upewnienie się, że odpowiednie metody są wykorzystane w umiejętny i skutecz-
ny sposób – czy nastąpi redukcja szkód w sposób zadowalający hodowców?

 upewnienie się, że kontrola liczebności jest kompatybilna z innymi warunkami 
gospodarowania i ochroną gatunkową. 
W utrzymaniu zwierząt gospodarskich, obejmujących m.in. ich ochronę przed 

drapieżnikami, najważniejsze jest wykorzystanie metod gospodarowania, któ-
re mają zapewnić opłacalność hodowli. W czasach, kiedy drapieżniki były liczne 
i stanowiły zagrożenie dla inwentarza, zwierzęta gospodarskie były praktycznie cały 
czas pod nadzorem pasterzy i towarzyszących im psów pasterskich. Na noc sta-
da zaganiano w bezpieczne, grodzone miejsca, tzw. koszary. Jedynie dorosłe bydło 
i konie mogły przemieszczać się swobodnie bez nadzoru. 

Po eksterminacji drapieżników charakter pasterstwa uległ zmianie. Zrezygno-
wano z usług pasterzy, zaprzestano korzystania z pomocy psów pasterskich i ko-
szarowania. Zwierzęta wypasano bez jakiegokolwiek nadzoru. Ponowne zasiedlenie 
tych terenów przez drapieżniki wcześniej czy później musiało zakończyć się konflik-
tem. Obecnie pojawia się pytanie: Jak chronić zwierzęta gospodarskie i jednocześnie 
zachować populację wolno żyjących drapieżników, które stanowią nieodłączny ele-
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ment naturalnych ekosystemów przyrodniczych? Przede wszystkim rekomendowa-
ny jest powrót do starych, sprawdzonych metod takich jak stosowanie ogrodzeń, 
środków odstraszających, pasterskich psów stróżujących i wielu innych. Dzięki nie-
ustającemu rozwojowi techniki, na rynku pojawiają się coraz ciekawsze i bardziej 
skuteczne rozwiązania. Poniżej przedstawiono kilka powszechnie stosowanych roz-
wiązań.

Fladry

Fladry były wykorzystywane do po-
lowań na wilki. Uważano, że drapieżnik 
ten boi się i nie przekroczy linii fladr. 
Nazwą tą określa się wykonane z jaskra-
wego materiału chorągiewki lub taśmy 
przymocowane do sznura, który roz-
wiesza się wokół wybranego obszaru tak, aby dolne krawędzie kawałków materiału 
zwisały około 15-20 cm  nad powierzchnią gruntu. Odległość pomiędzy naszytymi 
skrawkami materiału o wymiarach 10x60 cm, powinna wynosić około 40 - 50 cm. 
Długość sznura odpowiada wielkości obszaru, który będzie ogrodzony. Czasami jest 
to nawet kilka kilometrów. Dlatego sznur wraz z naszytymi fladrami najlepiej nawi-
nąć na bęben, z którego następnie będzie się go odwijać podczas mocowania na prę-
tach lub kołkach wbitych do ziemi. Należy pamiętać, że wilki szybko się uczą i kiedy 
raz uda im się pokonać strach, fladry nie stanowią dla nich żadnej bariery. Dlatego 
metoda ta nie wydaje się mieć zastosowania w ochronie inwentarza chyba, że będzie 
wykorzystana wraz z pastuchem elektrycznym lub psem stróżującym towarzyszącym 
zwierzętom na terenie pastwiska. Wówczas obecność fladr będzie kojarzyć się wil-
kom  z miejscem, w którym zdobycie pożywienia jest trudne i niebezpieczne (Nowak 
i Mysłajek 1999).

Ogrodzenia

Ogrodzenia są efektywne na niewielkich obszarach, np. do ochrony inwentarza 
podczas nocy oraz podczas narodzin cieląt i jagniąt. Opłacalność ich stosowania do-
tyczy zarówno kosztów, jak i skuteczności ochrony inwentarza. Wkład pracy oraz 
kosztów zależą od ukształtowania terenu, rodzaju gleby oraz roślinności porastającej 
dany obszar. Konserwacja ogrodzenia jest również istotna. Może ono zostać znisz-
czone przez zwierzęta gospodarskie, opady śniegu, deszczu i in. Grodzenie dużego 
obszaru może mieć negatywne skutki dla prawidłowego funkcjonowania naturalnych 
ekosystemów i populacji zwierząt wolno żyjących. Wiąże się też z dużymi kosztami 
i nakładem pracy.

Fl adry to wskie k awałki m ateriału 
o jaskr aw ym kolor ze,  nawinite na sznurek . 

Fot .  Rober t  Mysłajek 



Formy o chrony 90wilk

Do budowy ogrodzeń stosowany 
jest różny materiał, począwszy od gę-
stych  i ciernistych krzewów, poprzez 
kamienne i gliniane mury, do grodzeń 
zbudowanych z metalowych siatek z za-
montowanymi dodatkowo przewodami 
elektrycznymi  i drutem kolczastym. 

Stałe ogrodzenia o wysokości co naj-
mniej 2,5 metra, wykonane są z siatki 
lub desek. Grodzenia powinny mieć taką 
wysokość, gdyż wilki potrafią wysoko 
skakać. Ponadto na szczycie ogrodzenia 

powinno umocować się jedną lub dwie linie drutu kolczastego, który dodatkowo 
ograniczy możliwość przedostania się wilków do wewnątrz strzeżonego terenu, 
szczególnie ma to zastosowanie  w ogrodzeniach siatkowych, gdzie drapieżniki 
mogą wspinać się po oczkach siatki. W górach, podczas sezonowego wypasu ko-
szary, zbudowane najczęściej  z drewnianych żerdzi lub desek, wykorzystywane są 
do zabezpieczania inwentarza podczas nocy, a także podczas burzy. Pełnią także 
funkcję zabezpieczenia przed drapieżnikami. Zarówno ogrodzenia stałe, jak i ko-
szary powinny być starannie wykonane, należy je bardzo dokładnie uszczelnić. 
Wilki z łatwością mogą podkopać się pod ogrodzeniem, które w związku  z tym 
powinno być wkopane na głębokość 0,5 metra. Bez względu na wykonane zabez-
pieczenia najlepiej, jeśli zwierzętom gospodarskim dodatkowo towarzyszą cały 
czas psy pasterskie  (Linnell i in. 1996, Nowak i in.2005). 

Ogrodzenie elektryczne 
– pastuch elektryczny 

– impulsator elektryczny

Pastuch elektryczny jest powszechnie stosowany do grodzenia pastwisk. Jego 
zadaniem jest głównie zabezpieczenie stada przed ucieczką, ale także służy do 
ochrony przed wtargnięciem drapieżników na pastwisko. Impulsy elektryczne 
o napięciu wyjściowym do 8000 V i trwające około 1 sekundy skutecznie odstra-
szają zwierzęta, które szybko uczą się, że nie należy podchodzić blisko do ogro-
dzenia. Metalowe linki lub taśmy oraz plecionki metalowe przewodzące prąd, 
mogą zostać wmontowane w istniejące już ogrodzenie lub rozciągnięte wokół pa-
stwiska. Najniższy przewód powinien być ulokowany co najmniej 10-15 cm nad 
ziemią tak, aby uniemożliwić przedostanie się wilków poprzez przeczołgiwanie. 
Kolejne linie przewodów należy umieszczać co 15 cm. Również i to ogrodzenie 
powinno być wysokości ok. 2,5 m. Im większa liczba przewodów, tym lepsze za-

 Jedna z metod o chrony 
z wier z t g ospodarcz ych -  o grodzenia . 

Fot .  Barbara Draus 
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bezpieczenie. Na ogrodzenie elektryczne składa się wiele składników takich jak: 
elektryzatory, izolatory, linki, odbojniki, słupki.  Ogrodzenie elektryczne może być 
zasilane z gniazdka sieciowego 220V lub bateriami 6V lub 9V oraz akumulatorami 
6 i 12 V. Ostatnio źródłem energii mogą też być baterie słoneczne. Do ochrony 
małych zwierząt (drobiu, królików, a także owiec, kóz i świń) stosowane są siatki 
metalowe podłączone do elektryzatora. 

Jako zabezpieczenie przed wilkami polecane jest stosowanie elektrycznych 
ogrodzeń wraz z fladrami lub taśmami, które dodatkowo mogą je odstraszać. 
W miarę możliwości należy ograniczyć roślinność wokół przewodów, gdyż po-
woduje ona upływność i spadek impulsu elektrycznego (Linnell i in. 1996, Nowak 
i in.2005).

Odstraszanie

Do odstraszania drapieżników wykorzystywane są różne środki wywołują-
ce odruch strachu skojarzony z miejscem przebywania zwierząt gospodarskich. 
W tym celu stosowane są przede wszystkim bodźce wizualne, akustyczne i che-
miczne. 

Dawniej pasterze zakładali zwierzętom dzwonki, dzięki którym mogli zlokali-
zować oddalające się osobniki. Jednocześnie obcy dźwięk hamował ataki drapież-
ników (przynajmniej przez jakiś czas). Nocami palono ogniska w pobliżu zagród 
z inwentarzem. Wierzono, że dzikie zwierzęta boją się ognia na tyle, że nie po-
dejdą bliżej. 

Emitowanie dźwięku może ograniczyć drapieżnictwo jedynie na krótki okres 
czasu, gdyż zwierzęta szybko przyzwyczajają się do niego. Dlatego skuteczniejsze 
jest stosowanie zakresu zmiennych dźwięków emitowanych w różnych odstę-
pach czasu. 

Powinny im towarzyszyć inne środki wzmacniające reakcję strachu, na przy-
kład strzelanie, bodźce świetlne (stroboskopowe światło). Wykorzystywane są 
także urządzenia wystrzeliwujące kule gumowe lub pociski zawierające gaz pie-
przowy (Nowak i in. 2005). 

Obecnie popularne są emitory dźwięku o wysokiej częstotliwości i ciśnieniu 
akustycznym. Dodatkowo urządzenia takie mogą zostać zaopatrzone w dzwony, 
syreny i petardy. Przykładem powszechnie stosowanych emitorów dźwięków są 
urządzenia do odstraszania ptaków na lotniskach (Linnell i in. 1996). 

Chemiczne środki odstraszające zawarte są w substancjach, które można 
rozsmarować na ogrodzeniach pastwisk i zagród z inwentarzem. Znane są też 
próby wykorzystania obróżek i identyfikatorów zakładanych na uszy zwierząt 
gospodarskich, zawierających kapsuły z repelentami. Niestety nie były one wy-
starczająco skuteczne, gdyż zapach stosunkowo szybko się ulatniał, a drapieżniki 
przyzwyczajały się do jego obecności (Nowak i in. 2005). 
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Awersja pokarmowa

Metoda polega na wywołaniu warunkowego zachowania u zwierzęcia. Zwierzę-
ciu podawana jest do zjedzenia przynęta zawierająca środki wymiotne wywołujące 
silną i natychmiastową reakcję po spożyciu. W badaniach stosowano chlorek litu, 
siarczan miedzi, związki tiabenzolu, tiokarbamidu i chlorowodoru. Metoda ta jest 
bardzo skuteczna w stosunku do drapieżników terytorialnych. Doświadczone osob-
niki nie podejmują więcej prób ataku na inwentarz, a jednocześnie bronią teryto-
rium przed osobnikami własnego gatunku, które nie były poddane warunkowaniu 
pokarmowemu (Linnell i in. 1996, Nowak  i in.2005).

Dokarmianie

W latach 90., na Alasce jedną z prób zmniejszenia poziomu drapieżnictwa było 
zastosowanie dokarmiania wilków w okresie wiosny. Głównym celem było zmniej-
szenie poziomu śmiertelności cieląt łosi, powodowanej drapieżnictwem. Okazało 
się jednak, że metoda jest nieopłacalna, gdyż wykładana dla wilków padlina była 
bardzo szybko utylizowana. Aby uzyskać zamierzony efekt należałoby umieścić 
około 15 kg mięsa na 1 km2. Ponadto zwiększona ilość łatwo dostępnego pokar-
mu stymulowała rozród drapieżników i ich szanse na przeżycie, co w konsekwencji 
prowadziło do zwiększenia ich zagęszczenia i wzrostu liczby ataków (w tym też na 
zwierzęta gospodarskie).

W przypadku dokarmiania istnieje też ryzyko uzależnienia drapieżników od 
dodatkowego pokarmu i zmniejszenia strachu przed człowiekiem, a w rezultacie 
zwiększenia liczby ataków na ludzi. Takie przypadki opisano na przykładzie niedź-
wiedzi występujących w USA i Rosji (Linnell i in. 1996).

Jeszcze do niedawna w Polsce powszechne było pozbywanie się martwych zwie-
rząt z gospodarstwa poprzez pozostawienie ich na pastwisku. Czasami padlinę wy-
wożono do pobliskiego lasu, lub - co gorsza - wyrzucano do rzeki lub jeziora. Takie 
tusze wykorzystywano też na nęciskach do polowań lub do odłowu drapieżników. 

Należy jednak pamiętać, że dzięki takim działaniom drapieżniki przyzwyczaja 
się do zapachu i smaku mięsa zwierząt gospodarskich, co może przyczynić się do 
zwiększonej liczby ataków. Ponadto, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (Roz-
porządzenie nr 1774/2002 w sprawie przepisów dotyczących produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi) należy obo-
wiązkowo utylizować padłe zwierzęta hodowlane wg określonej procedury i przez 
wyznaczone do tego celu jednostki.

Jednym z rozwiązań przyczyniających się do ograniczenia liczby ataków na 
zwierzęta gospodarskie jest umożliwienie im wykorzystania naturalnej zdobyczy. 
Na obszarach występowania wilków należałoby zmniejszyć zakładane rokrocznie 
pozyskanie łowieckie zwierzyny (Nowak i in. 2005).
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Wykorzystanie psów stróujcych 
i innych zwierzt 

do ochrony inwentarza

Co najmniej kilka gatunków udomowionych zwierząt wykorzystywano do 
ostrzegania ludzi i zwierząt gospodarskich przed grożącym niebezpieczeństwem. 
W literaturze można znaleźć także informacje o osłach, lamach, alpakach, koniach, 
a nawet strusiach i pawianach wykorzystywanych do tego celu. Coraz częściej ho-
dowcy dołączają do stad osły i lamy, które są niezwykle czujne, a swoje zaniepokoje-
nie oznajmiają głośnymi dźwiękami, które alarmują resztę stada (Nowak i in. 2005).

Wykopaliska archeologiczne wskazują, iż psy pasterskie służyły człowiekowi od 
wielu tysięcy lat i to właśnie one miały największy udział w ochronie stad.

Wykorzystywanie psów pasterskich było powszechne w wielu krajach. Jednak 
po wytępieniu większości drapieżników liczba psów zmalała, a z czasem zaprze-
stano hodowli wielu ras jako nieprzydatnych. Obecnie wraca się do tradycyjnych 
metod chowu inwentarza i psy pasterskie są ponownie wykorzystywane do pomocy 
w ochronie zwierząt gospodarskich. 

Do ochrony przed drapieżnikami takimi jak wilk, ryś czy nawet niedźwiedź ho-
dowano rasy najczęściej z grupy owczarków molosów. 

W czasach starożytnych molosy służyły do pilnowania stad zwierząt i osad ludz-
kich. Te, które były szczególnie agresywne, charakteryzowały się zaciętością i siłą, 
zostały wykorzystane podczas działań wojennych jako psy bojowe. W późniejszym 
okresie psy zaczęły służyć człowiekowi głównie do pędzenia i pilnowania stad bydła 
i owiec. 

Psy pasterskie stróżujące cechują się dużymi rozmiarami, masywną budową cia-
ła i wytrzymałością na zmienne warunki pogodowe. Mają masywne głowy, krótkie 
i szerokie pyski. Ich futro zabezpiecza je przed zimnem i przemoczeniem. Są odważ-
ne, posłuszne i szybko się uczą. Psy nauczone są pracować samodzielnie, często bez 
udziału człowieka.

Poniżej podano listę najczęściej wykorzystywanych ras psów do ochrony stad 
zwierząt gospodarskich.

 Cão da Serra da Estrela  Owczarek kaukaski 
 Hovawart  Owczarek kraski 
 Komondor  Owczarek środkowoazjatycki 
 Kuvasz  Pies z Maremmy i Abruzzów
 Mastif hiszpański  Pirenejski pies górski 
 Mastif pirenejski  Polski owczarek podhalański
 Mastif tybetański  Rafeiro do Alentejo 
 Mudi  Sarplaninac 
 Owczarek południoworosyjski Jużak  Słowacki czuwacz
 Owczarek anatolijski 
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Psy stróżujące od najwcześniejszego 
okresu są socjalizowane ze zwierzęta-
mi, których w przyszłości mają strzec. 
Muszą zintegrować się z nimi i trakto-
wać je jak własne stado. Dlatego bardzo 
ważnym jest, aby psy stróżujące przeby-
wały jak najczęściej w pobliżu zwierząt, 
a jak najrzadziej z człowiekiem. W Pol-
sce istnieje rodzima rasa psa paster-
skiego, wywodząca się z Podhala. Jest 
to owczarek podhalański - rasa o dłu-
goletnich tradycjach (Śmietana 2006, 
Wierzbowska 2008).

Psy użytkowe hodowane są w specjalnych ośrodkach. W ramach projektów 
naukowych prowadzono współpracę z hodowcami zwierząt gospodarskich i prze-
kazywano im szczenięta, które szkolono na psy stróżujące. Badania z Polski i ze 
świata potwierdzają skuteczność wykorzystania psów pasterskich do ochrony stad 
przed drapieżnikami (Nowak i in. 2005). 

Inne korzyści płynące z wykorzystania psów to możliwość mniejszego zaanga-
żowania ludzi do ochrony stad, większa efektywność pracy - szczególnie w nocy 
- oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie gospodarstwa. Oczywiście 
mogą też pojawić się problemy: na przykład niektóre psy są zbyt agresywne, ata-
kują ludzi i inwentarz, uciekają i polują na dzikie zwierzęta, ich tresura jest czaso-
chłonna i wymaga doświadczenia.

Obecnie coraz częściej poleca się wykorzystanie psów wraz z zastosowaniem 
odpowiednich ogrodzeń do ochrony (Linnell i in. 1996, Nowak i in. 2005, Śmie-
tana 2006).

Translokacje

Niektóre przypadki drapieżnictwa na zwierzętach gospodarskich są skutkiem 
ataków pojedynczych osobników. W celu redukcji konfliktu zwierzęta te zostają 
odłowione przyżyciowo, przetransportowane do innego miejsca, w którym zo-
stają wypuszczone. Metoda ta jest bardzo ryzykowna i kosztowna. Dużą trud-
ność sprawia już samo rozpoznanie właściwego osobnika.  W przypadku watah 
wilczych jest wątpliwe, żeby pojedynczy wilk zaatakował zwierzęta gospodarskie. 
Umiejętne odłowienie dużych drapieżników bez nadmiernego narażania ich na 
stres i uszkodzenie ciała jest bardzo kosztowne  i pracochłonne. 

Nie wiadomo też na jaką odległość należy przetransportować odłowionego 
osobnika tak, aby nie powrócił. W opisanych przypadkach translokacji wilków, 
większość podjęła wędrówkę w kierunku miejsca, w którym zostały odłowione. 

 Psy stró ujce to jedna z najskuteczniejsz ych 
str ategii  o chrony stad 

pr zed atak a mi dr apieników. 
Fot .  Rober t  Mysłajek 
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Wilki wracały  z terenów oddalonych nawet ponad 300 km, średnio 110 km. Dla-
tego w przypadku tego gatunku skuteczną translokację można jedynie zastosować 
jeśli dysponuje się dużym obszarem, gdzie poziom drapieżnictwa na zwierzę-
tach gospodarskich jest niski. Dyspersyjne wilki narażone są na wiele niebezpie-
czeństw: wiele ginie pod kołami samochodów, inne zostają zastrzelone lub giną w 
walkach z innymi wilkami.

Rozróżnia się dwie metody translokacji: pierwsza polega na natychmiastowym 
transporcie drapieżników po odłowieniu i wypuszczeniu w nowym miejscu. Dru-
ga uwzględnia okres aklimatyzacji w środowisku, gdzie drapieżniki mają zostać 
wypuszczone. Podczas aklimatyzacji, która trwa kilka tygodni, wilki trzymane są 
na ogrodzonym terenie, z którego umożliwia im się spokojne oddalenie. Ten ro-
dzaj translokacji jest bardziej skuteczny. Wilki pozostają w nowym miejscu i rza-
dziej migrują (Linnell i in. 1996). 

Szczepionki zawierajce 
rodki antykoncepcyjne

Związki powodujące zahamowanie reprodukcji danego gatunku są wstrzyki-
wane lub implantowane chirurgicznie oraz podawane doustnie w wyłożonej przy-
nęcie. W Australii w ramach kontroli liczebności dingo wykorzystuje się wirusy, 
które wywołują odpowiedź immunologiczną w kierunku niszczenia płodu. Jest to 
jednak bardzo kontrowersyjna metoda.

Odstrzał 
interwencyjny 

Metoda ma na celu eliminację osobników, które atakują zwierzęta gospodar-
skie. Najczęściej stosowany jest selektywny odstrzał, jednak w niektórych krajach  
(np. USA) również pułapki szczękowe i trucizny. W Polsce jedynie Minister d/s 
Środowiska może wydać zezwolenie na odstrzał wilków, natomiast pozostałe me-
tody są niedozwolone.

Należy pamiętać, że eliminacja pojedynczych osobników może mieć istotny 
wpływ na dalsze losy watahy, z której pochodzą. Utrata szczenięcia lub osobnika 
znajdującego się niżej w hierarchii przypuszczalnie nie ma większego znaczenia. 
Jednak usunięcie ze stada dominującego samca może spowodować rozproszenie 
watahy lub zajęcie jego miejsca przez osobnika beta albo innego dyspersyjnego 
wilka. Wolne miejsca są zajmowane w okresie 1 - 2 lat. Opisywane są przypadki 
w USA i Norwegii, kiedy stado wilków po utracie osobnika dominującego rozpro-
szyło się na duże odległości (do 300 km) lub zginęło z głodu (Linnell i in. 1996).
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Wykorzystanie wiedzy o drapieniku

Znajomość podstawowych zachowań i potrzeb drapieżników pozwala na zastoso-
wanie skutecznych metod ochrony zwierząt gospodarskich.

Wilki - podobnie jak większość drapieżników - polują według podobnego schematu 
w następujących po sobie fazach:

 poszukiwanie i pierwszy kontakt z potencjalną ofiarą,
 identyfikacja napotkanego zwierzęcia,
 zbliżenie się do ofiary pozostając zauważonym,
 atak,
 zabicie ofiary,
 konsumpcja upolowanej zdobyczy.

Ad. 1. Zminimalizowanie szans na odnalezienie zwierząt gospodarskich można 
ograniczyć poprzez przemieszczenie zwierząt w miejsce, w którym nie występują dra-
pieżniki. Dotyczy to przede wszystkim tzw. wolnego wypasu. Można stosować prze-
mieszczanie czasowe (np. podczas wycieleń lub wykotów). Inną metodą jest wypasanie 
zwierząt w jak najmniej rozproszonych stadach. Zmniejsza to ryzyko ataków przez dra-
pieżniki, które nie kierują się głodem, a jedynie chęcią zabijania łatwo dostępnej ofiary 
(wolno przemieszczające się i nie nadzorowane pojedyncze osobniki)

Ad. 2. Złe doświadczenie związane z wizerunkiem danego zwierzęcia zostaje 
w pamięci drapieżnika, który w przyszłości będzie go raczej unikał i szukał innych ofiar. 
Przykładem są jaskrawo ubarwione trujące płazy i gady, ale również pasiaste skunksy 
i zorille. Hodowcy mogą wykorzystać zjawisko awersji pokarmowej u drapieżników po-
przez zastosowanie różnego rodzaju środków odstraszających. Jeśli jednak drapieżnik 
nauczył się zabijać zwierzęta gospodarskie, ciężko go zniechęcić do tak łatwej zdobyczy. 

Ad. 3. W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu zwierząt gospodarskich z dra-
pieżnikami najlepiej stosować odpowiednie ogrodzenia. Najważniejsze, aby drapieżnik 
nie mógł podkraść się nie zauważony. Wokół nieogrodzonego pastwiska dobrze jest 
zadbać o dobrą widoczność poprzez eliminowanie roślinności. Można też zastosować 
oświetlenie. Stado zwierząt ma większe szanse na zlokalizowanie drapieżnika niż po-
jedynczy osobnik i wyraźnie wówczas sygnalizowana jest jego obecność. Przebywanie 

psów stróżujących i pasterzy powinno 
dodatkowo zniechęcić skradające się dra-
pieżniki. 

W fazach czwartej i piątej niewiele 
można już zrobić, aby uniknąć ofiar. Na-
tomiast należy jak najszybciej usunąć ciała 
zabitych zwierząt lub skutecznie zniechę-
cić drapieżniki do konsumpcji (faza 6). Jeśli 
zakodują złe skojarzenia z tym etapem po-
lowania, prawdopodobnie w przyszłości 
zrezygnują z ataku (Andersen i in. 2003).Potencjalna ofiar a wilk a -  owca .

 Fot .  Barbara Draus 
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Wilki jeszcze w starożytnych czasach były wzorem do naśladowania przez 
ludzi. Jednak pojawienie się osadnictwa, rozwój gospodarstw, a wraz z nimi 
hodowli zwierząt gospodarskich przyczyniły się do wywołania w wielu krajach 
nasilenia konfliktu z drapieżnikami. Przez stulecia tępiono je dążąc do ich cał-
kowitej eksterminacji. Książka opisuje podstawowe zagadnienia z biologii wilka, 
jego rozmieszczenie na świecie z obecnym statusem ochrony i stanem populacji. 
Podjęto próbę podsumowania najbardziej aktualnych danych z zakresu funkcjo-
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z opisem szkód i sposobów ochrony inwentarza przed wilkami. 
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