
ABC zachowań wilka oraz zasady bezpieczeństwa 

w przypadku interakcji na linii człowiek-wilk

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin

tel. 91 43 05 200, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl



Ochrona wilka
Ustalenia międzynarodowe:

• Konwencja Waszyngtońska, CITES (1973)

• Konwencja Berneńska (1979)

Prawo europejskie:

• Dyrektywa Siedliskowa (1992)

• rozporządzenie Rady ws. ochrony  

gatunków dzikiej fauny i flory 

w drodze regulacji handlu nimi (1996)

Prawo polskie:

• ustawa o ochronie przyrody (2004)

• rozporządzenie MŚ ws. ochrony gatunkowej zwierząt (2016) 

– załącznik 1 (ochrona ścisła)

Wilk objęty jest w Polsce ochroną gatunkową

na terenie całego kraju od 1998 r.



Wilcza rodzina
• Wilcza rodzina składa się z jednej pary rodzicielskiej oraz

jej potomstwa z obecnego i poprzedniego sezonu lub
dwóch

• Czasami członkiem rodziny jest brat lub siostra jednego
z rodziców. Do takiej grupy może się przyłączyć obcy
osobnik, ale nie jest to zjawisko częste

• W wilczych parach nie ma "rozwodów" lub są
ekstremalnie rzadkie. Do rozpadu związku dochodzi
głownie na skutek śmierci jednego lub obu partnerów,
w ogromnej większości spowodowanej przez człowieka
(polowania, kłusownictwo, kolizje z pojazdami). W
zaledwie 8% przypadków pary rozpadają się ze względu
na podeszły wiek lub śmiertelną chorobę partnera.



Wilcza rodzina

• Wilki są terytorialne, każda grupa (wataha) zajmuje określone

terytorium, którego aktywnie broni

• Średnia wielkość terytorium wilczej watahy wynosi 100-350 km2

• Średnia wielkość watahy 4-5 osobników

(zakres 2-12 osobników)



Cechy rozpoznawcze wilka
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trójkątna 
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Cechy rozpoznawcze wilka

Gruba 

szyja

Małe 

trójkątne 
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Najbardziej podobne do wilka rasy psów:

alaskan malamute husky

SCMW [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], 

from Wikimedia Commons

Utopialand [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-

sa/4.0)], via Wikimedia Commons



Psy rasy wilczak czechosłowacki

Marta Pycela [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons



Szakal złocisty, czyli kuzyn wilka

• Szakal złocisty jest gatunkiem drapieżnika należącego do rodzaju
wilków, największym przedstawicielem szakali i jedynym, który
występuje poza kontynentem afrykańskim. Największą populację
tych drapieżnych ssaków spotkać można w południowej części Azji
oraz w południowej i wschodniej części Europy. W roku 2015
zarejestrowano obecność tych zwierząt także w Polsce.

• Jak odróżnić szakala złocistego od wilka?

Szakal złocisty ma szorstkie futro o złotym umaszczeniu, które
zazwyczaj przechodzi w ciemniejsze odcienie brązu u dołu łap.
Większość osobników osiąga między 90 cm, a 1 m długości i od 40 do
50 cm wysokości. Szakale złociste ważą od 7 do 15 kg, przy czym
samce są większe od samic o około 10-15 procent. Podobieństwem
szakala złocistego do wilka jest kształt czaszki, który jest tu
zdecydowanie bardziej zbliżony właśnie do wilka szarego lub kojota niż
innych szakali.



Hybryda - to również wilk 

w rozumieniu przepisów prawa
• Przypadki hybrydyzacji przebadane w Europie wskazują, że

dochodzi do niej zwykle wówczas, gdy samica wilka skojarzy się

z samcem psa, natomiast krzyżowanie się samca wilka z suką psa

jest znacznie rzadsze.

• Powodem takich sytuacji jest brak w pobliżu niespokrewnionego

samca wilka, w czasie gdy wilczyca ma cieczkę, czyli w lutym,

np.: obszar jest jeszcze nie zasiedlony przez wilki lub w pobliżu

występują tylko blisko spokrewnione samce – ojciec, brat.

• Bywa też, że partner wilczycy zostaje upolowany, ginie w kolizji

drogowej lub jest skłusowany tuż przed rują. Jeśli w lesie, gdzie żyje

taka samica, wałęsają się psy, może dojść do skojarzenia się

z psem.



WILK CZY NIE WILK?



Ślady bytowania wilków

Fot. arch.RDOŚ



Wilcza dieta

• Dorosły wilk potrzebuje dziennej racji żywności, w
postaci ponad 1 kg mięsa.

• Zjada przeważnie niewielkie zwierzęta, takie jak zające,
ptaki, borsuki czy gryzonie.

• Równie chętnie zjada sarny, jelenie czy łosie.

• Po długotrwałym okresie głodu, dorosły wilk jest w stanie
zjeść jednorazowo około 10 kilogramów mięsa.



Wilcza dieta – cd.
W warunkach mozaiki lasów i pastwisk wilki 

zabijają również zwierzęta hodowlane, 

szczególnie owce, krowy i kozy (ok. 2% diety 

wilka) – w miarę ich dostępności 



Wilk 

zagrożenie dla człowieka?
• człowiek nie stanowi pożywienia dla wilka

• naturalny behawior wilka (płochliwość) sprawia, że przypadkowe 
spotkanie z wilkiem najczęściej kończy się jego ucieczką

• wilki są zazwyczaj bardzo ostrożne i płochliwe, ale także bardzo 
ciekawskie. Nic więc niezwykłego w tym, że wilk zatrzymuje się                   
i przygląda z większej odległości i nie ucieka natychmiast po 
zobaczeniu człowieka. Nie jest to objaw agresji lecz raczej 
zaciekawienia. Podobnie zachowuje się wiele dzikich zwierząt

• ważne jest, aby pamiętać, że wilk jest dzikim zwierzęciem – nie 
należy go oswajać, w tym dokarmiać 



Zasady zachowania się – oko w 

oko z wilkiem
• jeśli spotkasz w lesie wilka który podchodzi zbyt blisko (na odległość 

poniżej 30 m) lub przygląda się zbyt długo i nie czujesz się 
komfortowo w tej sytuacji, albo też drapieżnik poszczekuje lub 
warczy na ciebie, podejmij następujące działania: 

• unieś ręce i machaj nimi szeroko w powietrzu, to rozprzestrzeni twój 
zapach, sprawi też, że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna

• pokrzykuj głośno, ostrym tonem w stronę wilka, to pozwoli mu 
zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile 
widziany 



Zasady zachowania się cd.

• nie uciekaj – drapieżniki instynktownie reagują pościgiem za
uciekającym zwierzęciem, nie wykluczone, że podobnie będą
reagować w przypadku ludzi

• wycofaj się powoli tyłem na bezpieczną odległość i dopiero, gdy
masz pewność, że zwierzę odeszło, możesz przyspieszyć

• jeśli masz taką możliwość, to zrób zdjęcia zwierzęcia i zawiadom o
zdarzeniu RDOŚ Szczecin lub właściwy organ gminy

Człowiek powinien zawsze pamiętać, że duże drapieżniki, jeśli 
próbuje się je oswajać lub dokarmiać, mogą okazać się 

niebezpieczne.



Podstawowe zasady aby uniknąć 

oswojenia się wilków
• Nigdy nie należy dokarmiać wilków, nawet jeśli zwierzęta wyglądają

na wychudzone i wymagające pomocy. Zamiast karmić lub

próbować samodzielnie pomagać wilkowi, należy zawiadomić

natychmiast RDOŚ Szczecin.

• Mieszkając w pobliżu lasu, należy przetrzymywać odpadki

spożywcze w szczelnych pojemnikach z pokrywami. Resztki

żywności pozostawione na kompoście poza ogrodzeniem posesji, w

szczególności kawałki mięsa i wędlin, mogą zwabiać wilki.

Zainstalowanie oświetlenia z czujnikami ruchu w pobliżu miejsc

składowania odpadów kuchennych może odstraszać wilki od

podchodzenia w ich pobliże.



• Turyści, osoby spacerujące lub biwakujące po lesie, uprawiające

biegi terenowe lub inne rodzaje rekreacji aktywnej, lub zbieracze

grzybów lub jagód, nigdy nie powinni pozostawiać resztek żywności

w koszach na parkingach leśnych, miejscach biwakowych, pod

wiatami i w innych miejscach odpoczynku dla turystów, nawet jeśli

wydaje się, że są one szczelne i regularnie opróżniane.

• W przypadku fotografii przyrodniczej lub myśliwych, nigdy nie należy

dostarczać mięsa na nęciska przy czatowniach lub ambonach. Nie

ma znaczenia, czy są to szczątki martwych zwierząt dzikich lub

hodowlanych, czy też produkty zawierające mięsne składniki, np.

karma dla psów. Wilki, dzięki niezwykle czułemu węchowi, orientują

się, że to człowiek dostarczył pokarm, i mogą zacząć postrzegać

ludzi jako dostarczycieli pożywienia.



• Osoby pracujące w lesie, np. pracownicy zakładu usług leśnych,

budowlańcy remontujący drogi leśne, instalatorzy sieci

energetycznych i światłowodowych, nigdy nie powinni pozostawiać

żywności w miejscu pracy. Należy pakować wszystkie odpadki i

zabierać ze sobą. Pozostawiona żywność może zwabiać drapieżniki

w pobliże pracujących w lesie ludzi.

• Należy być świadomym, że bez względu na powód pozostawiania

lub udostępniania resztek żywności w lesie lub w jego pobliżu,

to wilki, a szczególnie młode osobniki, mogą uzależnić się od

takiego źródła pokarmu i w efekcie nauczyć się postrzegać ludzi

jako dostarczycieli pożywienia.



.

• Należy zwracać uwagę i reagować szybko i we właściwy sposób na

sytuacje z których wynika, że wilki regularnie żerują na pokarmie

pozostawianym przez ludzi (nęciska, czatownie fotograficzne, kosze

i doły na śmieci, kompostowniki, itp.).

• W przypadku znalezienia szczenięcia wilka, nie wolno go dotykać

ani zabierać ze sobą, nawet jeśli wygląda na chore i skrajnie

wycieńczone. Jeśli jest możliwość, można zrobić zdjęcia i

zaznaczyć to miejsce w swoim telefonie (np. w Google Maps),

następnie należy zawiadomić RDOŚ Szczecin



Zadbaj o zwierzęta domowe

• Psy biegające po lasach i znakujące teren (moczem i odchodami) 
postrzegane są przez wilki jako konkurencja o terytorium, pokarm, 
a także zagrożenie dla potomstwa. Dlatego zdarzają się przypadki 
zabijania psów przez wilki w lesie, na polach, a nawet w obejściu 
(zazwyczaj gdy wilki podążają tropem psów). Ataki na psy nie są 
podyktowane agresją wilków, a jedynie próbą ochrony terytorium, 
potomstwa i zasobów pokarmowych

• Należy zwracać uwagę osobom mieszkającym w obszarze 
zamieszkiwanym przez wilki, aby trzymały w nocy swoje psy i koty w 
domu lub w dobrze zabezpieczonych kojcach



• Nie należy pozostawiać psiej lub kociej karmy na zewnątrz,

w miejscach gdzie jest dostępna dla drapieżników. Może to zwabić

wilki w pobliże domostwa. Wilki mogą się przyzwyczaić do stałego

źródła pokarmu, a następnie zranić, a nawet zabić, broniącego

swojego pożywienia psa lub kota.

• Podczas spaceru w lesie z psem, należy prowadzić go zawsze

na smyczy. Jest to zgodne z obowiązującym w Polsce prawem,

a także zapobiega oddalaniu się psa od właściciela i nie naraża go

na konfrontacje z wilkiem.

• Nie można pozwalać psu aby wychodził poza teren gospodarstwa

i swobodnie penetrował pobliskie lasy. Nawet jeśli nie zostanie

zaatakowany przez drapieżniki w lesie, wilki mogą przyjść jego

tropem pod zabudowania, zabić psa lub zaatakować inwentarz



Za bezpieczeństwo mieszkańców odpowiada samorząd 
gminy – wynika to z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 
r. o zarządzaniu kryzysowym. 

To organy samorządowe zobowiązane są do
monitorowania sytuacji, zbierania informacji o ewentualnym
zagrożeniu i w razie jego wystąpienia do podejmowania
odpowiednich czynności, w tym – jeśli zajdzie taka
potrzeba – do występowania do Regionalnego lub
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska a na terenie
parków narodowych do Ministra Klimatu i Środowiska,
z wnioskami o zezwolenia na realizację czynności
zakazanych w stosunku do wilka



Ocena zagrożenia –

procedura postępowania 











ODSTĘPSTWA – DLA KOGO

Możliwość uzyskania w stosunku do wilka zezwolenia 

na odstępstwo od zakazów np. płoszenia i niepokojenia, 

a nawet umyślnego zabijania

zezwolenia wydawane są wyłącznie na 

wniosek podmiotu zainteresowanego 

uzyskaniem odstępstwa, np.:

osoby narażonej 

na poważne szkody, 

lub niebezpieczeństwo

gminy, 

gdy zagrożenie dotyczy 

większej liczby gospodarstw 

(art.7 ust. 1 pkt 1 i 14 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym)



ODSTĘPSTWA – DO KOGO

czynność zakazana 

na obszarze parku narodowego

umyślne płoszenie 

i niepokojenie

(decyzja pisemna lub ustna)

umyślne zabijanie
(decyzja pisemna lub ustna)



Adekwatnie do skali

W przypadku odłowu i transportu warto przeprowadzić badania 

weterynaryjne i pobrać materiał do badań genetycznych!

Wilk nie stwarza zagrożenia, 

ale budzi niepokój mieszkańców         

wójt/burmistrz/prezydent miasta składa wniosek o:

odstępstwo od zakazu 

umyślnego płoszenia 

odłów i transport 

do najbliższego dużego 

kompleksu leśnego  



Adekwatnie do skali

Jeśli ataki wilków powtarzają się, a powyższe działania okazują się 

niewystarczające można rozważyć złożenie wniosku do GDOŚ 

o wydanie zezwolenia na umyślne zabijanie wilków 

wyrządzających szkody

Wilki zaatakowały 

zwierzęta gospodarskie 

po raz pierwszy lub

ataki są sporadyczne

wniosek o 

odszkodowanie

ustalenie z RDOŚ

właściwych 

zabezpieczeń 

lub poprawa 

zabezpieczeń 

(samodzielnie 

lub w ramach 

współdziałania)



Adekwatnie do skali

jeśli wynik jest negatywny, umożliwić właściwym zainteresowanym 

podmiotom przeprowadzenie szczegółowej sekcji zwierzęcia 

Wilk stwarza realne, 

udokumentowane zagrożenie 

wójt/burmistrz/prezydent miasta składa wniosek o:

odstępstwo od zakazu 

umyślnego zabijania 

po uśmierceniu wykonać 

szczegółową dokumentację 

fotograficzną oraz badanie 

w kierunku wścieklizny



Decyzja ustna - art. 14 § 2 kpa

Kiedy? – wyłącznie w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej 

interwencji, tj. zagrażających życiu bądź zdrowiu ludzi lub zwierząt, kiedy 

obiektywnie wniosek nie może być załatwiony w formie pisemnej.

Kontakt bezpośredni z:

Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Szczecinie – we wszystkich 

sprawach nagłych i pilnych związanych z wilkami na terenie woj. 

zachodniopomorskiego oraz składaniem ustnych wniosków na umyślne 

płoszenie i niepokojenie wilków – nr tel. 664 114 601

Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – wyłącznie w sytuacjach 

nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji, tj. zagrażających życiu 

bądź zdrowiu ludzi lub zwierząt, kiedy obiektywnie wniosek nie może być 

załatwiony w formie pisemnej i wymaga wydania ustnego zezwolenia na 

umyślne zabicie osobników wilka – nr tel. 669 660 648



Doprowadzenie do śmierci zwierzęcia objętego

ochroną ścisłą bez zezwolenia Generalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska (Ministra Klimatu i Środowiska

na terenie parku narodowego) lub wbrew jego warunkom,

w zależności od wpływu tego czynu na populację gatunku

jest:

a) wykroczeniem, za które grozi kara aresztu lub

grzywny (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) lub

b) przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia

wolności do lat 5 (art. 181 kodeksu karnego)

Własne inicjatywy



Zgłoszenie szkody wilkowej

niezwłocznie po wystąpieniu szkody poprzez złożenie wniosku formie 

papierowej, elektronicznej lub telefonicznie do RDOŚ Szczecin



Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

• staranne przykrycie zabitych zwierząt, np. plandeką przyłożoną 

kamieniami (aby uniemożliwić żerowanie psów, kruków, lisów)

• zabezpieczenie śladów pozostawionych przez drapieżniki

• można wykonać fotografie w dużej rozdzielczości z przyłożoną miarą 

(wszelkie ślady wskazujące na sprawcę ataku)

• przenoszenie zabitych zwierząt, zadeptywanie terenu może 

doprowadzić do zatarcia śladów, a w konsekwencji do nieuznania 

szkody jako spowodowanej przez wilki



Wypłata odszkodowania
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt

objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645)

odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w odniesieniu do zwierząt jest sumą:

− ceny rynkowej zabitego, padłego w wyniku odniesionych ran lub

uśmierconego zwierzęcia (cena na dzień oględzin szkody)

− kosztów utylizacji padliny i jej transportu do najbliższego

przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją padliny

− kosztu wizyty lekarza weterynarii stwierdzającego padnięcie zwierzęcia

− kosztów leczenia okaleczonych zwierząt i wartości produktów

leczniczych

•odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez wilka nie

obejmuje utraconych korzyści



Odszkodowanie nie przysługuje
- osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;

- jeżeli poszkodowany nie wyraził zgody na współpracę z rdoś lub dyrektorem

Parku Narodowego na budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów

zapobiegających szkodom;

- za szkody:

• powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do

gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego

• wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt

gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca,

bez bezpośredniej opieki (bez nadzoru człowieka lub wyszkolonego psa

pasterskiego)



Współdziałanie

Może obejmować:

• pomoc merytoryczną poszkodowanym, pomoc materialną

poszkodowanym (budowa urządzeń lub wykonanie zabiegów

zapobiegających szkodom)

• w przypadku pomocy materialnej konieczne jest zawarcie umowy

cywilnoprawnej

https://pixabay.com/pl



Współdziałanie

Kto może się zwrócić o tę formę pomocy?

Poszkodowani lub osoby, których mienie jest realnie narażone na

wystąpienie szkody (w formie pisemnej, sprecyzowanie oczekiwań)

Do kogo?

Do właściwego miejscowo rdoś lub dyrektora parku narodowego na

obszarze tego parku

Czy współdziałanie finansowe jest obowiązkiem organów? 

Nie - zależy od ilości posiadanych środków finansowych na ten cel



Publikacje opracowane przez specjalistów dostępne na stronie internetowej

www.polskiwilk.org.pl

http://www.gdos.gov.pl/czy-taki-wilk-

straszny-jak-go-maluja, 



Dziękujemy za uwagę


