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Szanowni Państwo 
 

W związku z wzrostem liczby doniesień dotyczących pojawiania się wilków  

w sąsiedztwie gospodarstw ludzkich przekazujemy poniższe informacje do wiadomości  

oraz do zastosowania w sytuacjach zagrożenia ze strony ww. gatunku.  

Wilk, choć jest drapieżnikiem, który z racji swoich uwarunkowań (rozmiar, uzębienie, 

szybkość) może być niebezpieczny dla człowieka, to jednak zazwyczaj boi się ludzi i unika z nimi 

kontaktu. Z natury wilk jest zwierzęciem płochliwym. Bezpośrednie spotkanie człowiek – wilk ma 

charakter incydentalny i nie należy podejmować pochopnych działań zmierzających np. do eliminacji 

osobników. Najczęstsze sytuacje niebezpieczne z udziałem wilka, które mogą mieć miejsce to momenty 

w których wilki niewykazujące lęku przed człowiekiem, pojawiające się w pobliżu zabudowy  

i porywające psy. Część z wilków może być chora, mogą zdarzyć się hybrydy wilka z psem lub cześć 

zdarzeń powodowana może być przez wałęsające się zdziczałe psy.  

W obszarze zamieszkiwanym przez wilki mając na uwadze bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt 

domowych (psów i kotów) należy: 

• trzymać zwierzęta w domu lub w dobrze zabezpieczonych kojcach; 

• nie pozostawiać psiej i kociej karmy na zewnątrz, w miejscach gdzie mogłaby być dostępna  

dla drapieżników. Wilki mogłyby przyzwyczaić się do stałego źródła pokarmu, a następnie zranić, 

a nawet zabić broniącego swojego pożywienia psa lub kota.  

• niewypuszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego 

identyfikację właściciela lub opiekuna, niepuszczanie psów luzem po lesie; 

• niepozwalanie psu na wychodzenia poza teren gospodarstwa i swobodne penetrowania pobliskich 

lasów. Jeśli nawet pies nie zostanie zaatakowany przez drapieżniki w lesie, wilki mogą przyjść jego 

tropem pod zabudowania, zabić psa lub zaatakować inwentarz.  

Bardzo ważne jest podjęcie również działań polegających na zabezpieczeniu pojemników  

na odpady przed dostępem zwierząt w obszarach, w których pojawiają się wilki. Resztki żywności 

pozostawione na kompoście poza ogrodzeniem posesji, a szczególnie kawałki mięsa i wędlin, mogą 

zwabiać drapieżniki. Poza tym pozostawianie i udostępnianie resztek żywności w lesie lub w jego 

pobliżu , może spowodować, że wilki przyzwyczają się do takiego źródła pokarmu. Zaczną traktować 

ludzi jako dostarczycieli pożywienia.  

 W sytuacji stwierdzenia regularnego żerowania na pokarmie pozostawionym przez ludzi (kosze, 

doły na śmieci, kompostowniki) należy zawiadomić Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  

w Gdańsku. Niebezpieczną sytuacją z udziałem wilka jest atak drapieżnika na zwierzęta gospodarskie. 

Wilki zabijają zwierzęta gospodarskie głównie dlatego, że są one niedostatecznie chronione przez 

właścicieli, pozostawiane na nieogrodzonych lub słabo zabezpieczonych pastwiskach, 

bez odpowiedniego nadzoru lub na okres nocy.  

  W celu zabezpieczenia zwierząt przed atakiem wilków na zwierzęta gospodarskie, zgodnie  

z art. 126 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody właściciele lub użytkownicy 

gospodarstw rolnych mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie 

sposobów zabezpieczania zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez wilki.  

W ramach porozumienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przekazuje na wniosek 

zainteresowanych osób tzw. fladry (w mb). Do właścicieli zwierząt należy natomiast wykonanie prac 

polegających na zainstalowaniu tych fladr. 

  Za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich przysługuje 

odszkodowanie. Przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 126 ust. 6 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. d cytowanej 

ustawy o ochronie przyrody odszkodowanie nie przysługuje jeżeli poszkodowany nie wyraził zgody  

na wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom oraz za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu 

zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej 

opieki.   
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