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Nie ulega wątpliwości, że wilk szary (Canis lupus 
L. 1758) aktualnie rekolonizuje kontynent europejski 
z bardzo dużym sukcesem (2). Wzrost liczebności 
tego gatunku w Europie obserwuje się z niepokojem 
zwłaszcza na terenach silnie zdominowanych przez lu-
dzi. Konflikty człowieka 
z dużymi drapieżnikami 
są nieuniknione (16). 
Jak wskazują López-Bao 
i wsp. (28), są to nowe 
wyzwania dotyczące 
zarówno zarządzania 
populacją tego dużego 
drapieżnika, jak i jego 
ochrony na nowo kolo-
nizowanych przez wilka 
obszarach. Od momen-
tu wykreślenia wilka 
szarego z listy zwierząt 
łownych i objęcia go 
ochroną ścisłą w kwiet-
niu 1998 r. (47) liczeb-
ność tego drapieżnika 

w Polsce znacząco wzrosła. Jak podaje GUS, w sezonie 
łowieckim 2018/2019 populację oszacowano na 2868 
osobników (ryc. 1). Wzrost liczebności wilka jest 
zjawiskiem pożądanym, niemniej jednak nie należy 
zapominać o coraz częściej odnotowywanych atakach 
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Summary

The aim of this study was to determine the predation pressure of the grey wolf (Canis lupus) on wild ungulate 
populations and the relationship between the size of the grey wolf population and the number of confirmed kills 
of livestock and companion animals in Poland over eight hunting seasons from 2011/2012 to 2018/2019. There 
is a positive and complete relationship between the increasing wolf population and the number of confirmed 
deer kills. The size of the wolf population in Poland was compared to the size of domestic and companion 
animal population and the number of specimens that fell prey to the grey wolf. It was demonstrated that as 
the wolf population in Poland increases, the number of confirmed kills of farm and companion animals rises. 
It seems rational to take steps aimed at mitigating this problem as soon as possible. It is necessary to consider 
implementation of an integrated protection system that involves culling and employing available methods to 
deter wolves from attacking grazing herds.
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Ryc. 1. Liczebność wilka szarego w Polsce w poszczególnych sezonach łowieckich (GUS 2011- 
-2019)
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tego dużego drapieżnika na zwierzęta gospodarskie 
i towarzyszące, a nawet ludzi. W ciągu ostatnich 50 
lat w Europie udokumentowano aż 21 przypadków 
ataków wilków na człowieka, w wyniku czego śmierć 
poniosły 4 osoby (27).

W przeciągu ośmiu sezonów łowieckich w Polsce 
potwierdzono zagryzienie 4699 osobników zwierząt 
gospodarskich (38-46). Problem związany z zabi-
janiem i porywaniem żywego inwentarza jest po-
wszechny na kontynencie europejskim. We Włoszech 
średnia liczba owiec padających ofiarą wilka została 
oszacowana na 2550 ± 730 osobników w skali roku 
(10). Na odszkodowania za straty spowodowane przez 
wilki w latach 1991-1995 wydano tam 1 825 440 euro 
(8, 51).

Dorosły wilk potrzebuje zjeść 2 kilogramy mięsa 
dziennie (51). W Polsce średni udział jeleniowatych 
w pokarmie tego drapieżnika stanowi 80-90% (24, 
50, 52). Przyjmując średnią masę jelenia szlachetnego 
i sarny europejskiej – odpowiednio – 80 kg i 15 kg, 
można stwierdzić, że na przestrzeni roku jeden osobnik 
zjada średnio 8 jeleni i 7 saren. Śmietana (51) dowiódł, 
że wilcza wataha składająca się z pięciu osobników 
w ciągu roku zjada 25-51 jeleni, 9-10 saren i 9-10 dzi-
ków. Przy hipotezie, że wilk szary polowałby wyłącz-
nie na zwierzęta gospodarskie i przy założeniu średniej 
masy ciała owcy 75 kg i kozy 60 kg, w skali roku poje-
dynczy osobnik zjadłby 5 owiec i 6 kóz. Analogicznie 
wataha składająca się z pięciu osobników w ciągu roku 
spożyłaby 25 dorosłych owiec oraz 30 kóz.

Na przestrzeni badanych sezonów łowieckich po-
twierdzono zagryzienie 2085 psów domowych (38-46) 
w Polsce. Z porównania skali tego typu incydentów 

w naszym kraju np. do całej Skandynawii wynika, że 
w ciągu 10 lat (1995-2005) odnotowano tam i potwier-
dzono tylko 152 ataki wilków na psy (3). Wydaje się, 
że problem z tym związany jest w Polsce dużo po-
ważniejszy, a powodem tego jest najprawdopodobniej 
wyższa liczebność wilka szarego bytująca na terenie 
naszego kraju w porównaniu ze Skandynawią (3, 13, 
55). Zabijanie psów przez wilki jest zjawiskiem po-
wszechnym w skali globalnej niezależnie od szerokości 
geograficznej (26). Konflikt na linii pies–wilk jest 
powodowany przede wszystkim konkurencją o zasoby 
pokarmowe oraz terytorium (29). Niemniej jednak 
dotychczas nie wyjaśniono dokładnie tego zjawiska 
(25). Zagrożeniem bezpośrednio wynikającym z nasi-
lonych, bliskich kontaktów pomiędzy psami a wilkami 
jest hybrydyzacja, która w Polsce stała się już faktem 
(11). Proces krzyżowania się tych dwóch gatunków jest 
przede wszystkim zagrożeniem dla małych wilczych 
watah (23). Według Allendorfa i wsp. (1) oraz Muñoz-
Fuentesa i wsp. (35) hybrydyzacja może prowadzić 
nawet do wyginięcia populacji.

Niezbędna jest zatem analiza nakreślonego proble-
mu. Przede wszystkim ukazanie skali drapieżności 
wilka w stosunku do rodzimych jeleniowatych oraz 
wskazanie konkretnych rozwiązań mających na celu 
zminimalizowanie zjawiska zagryzania przez wilki 
zwierząt gospodarskich i towarzyszących w Polsce.

Materiał i metody
Analizie poddano dane pochodzące z Głównego Urzędu 

Statystycznego w Warszawie (https://stat.gov.pl/obszary-
-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/
rocznik-statystyczny-lesnictwa-2019,13,2.html). W pierw-

szej kolejności do-
konano obliczeń 
macierzy korelacji 
pomiędzy liczebno-
ścią wilczej popu-
lacji a populacjami 
jelenia szlachetnego 
(Cervus elaphus), 
sarny europejskiej 
(Capreolus capre-
olus), łosia europej-
skiego (Alces alces) 
oraz ilości potwier-
dzonych incyden-
tów zagryzień zwie-
rząt jeleniowatych 
w sezonach łowiec-
kich 2011/2012- 
-2018/2019 w Pol-
sce. Następnie ob-
liczono macierz ko-
relacji pomiędzy 
liczebnością popu-
lacji wilka szarego 
a liczbą potwier-
dzonych zagryzień 

Tab. 1. Liczebność wilka szarego w Polsce w sezonach łowieckich 2010/2011-2018/2019 (GUS 2011-2019)

Województwo
Sezon łowiecki

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Dolnośląskie 16 31 26 31 32 42 – –

Kujawsko-pomorskie 18 17 17 17 18 20 – –

Lubelskie 130 170 170 150 150 160 – –

Lubuskie 17 17 16 55 88 263 – –

Łódzkie 0 0 0 0 0 0 – –

Małopolskie 65 62 62 72 63 72 – –

Mazowieckie 7 7 4 5 26 33 – –

Opolskie 0 0 0 0 0 0 – –

Podkarpackie 323 365 400 370 482 732 – –

Podlaskie 135 135 135 167 167 167 – –

Pomorskie 6 6 8 82 91 122 – –

Śląskie 18 18 25 23 38 35 – –

Świętokrzyskie 10 15 20 15 15 15 – –

Warmińsko-mazurskie 105 125 130 135 140 120 – –

Wielkopolskie 18 22 49 92 89 96 – –

Zachodniopomorskie 45 60 60 62 85 262 – –

Suma 913 1050 1122 1276 1484 2139 2390 2868
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zwierząt gospodarskich (wraz z wyodrębnionymi grupami 
bydła, owiec i kóz) oraz psów domowych w Polsce w ba-
danych sezonach łowieckich. Kolejno za pomocą kore-
lacji Pearsona zestawiono ze sobą zagryzione zwierzęta 
gospodarskie oraz przypadki zagryzień psów domowych 
z liczbą potwierdzonych ataków na wolno żyjące jelenio-
wate na przestrzeni analizowanych sezonów łowieckich 
w Polsce. Do obliczeń statystycznych wykorzystano pakiet  
Statistica 13.1.

Wyniki i omówienie

Stopień drapieżności w stosunku do zwierząt wol-
no żyjących. Wzrost liczebności wilka szarego w Pol-
sce jest bezsprzeczny. W sezonie łowieckim 2011/2012 
populacja została oszacowana na 913 przedstawicieli 
tego gatunku (38), by w latach 2018/2019 osiągnąć 
poziom 2869 osobników na obszarze naszego kraju 
(45) (tab. 1, ryc. 1). Spośród wszystkich województw 
największy wzrost procentowy w ciągu sześciu se-
zonów łowieckich odnotowano w województwie 
pomorskim (przyrost 20-krotny), lubuskim (przyrost 
15-krotny) oraz mazowieckim (przyrost 4-krotny). Na 
obszarach województwa opolskiego i łódzkiego nie 
odnotowano obecności wilka szarego w omawianych 
okresach (tab. 1). Dla sezonów łowieckich 2017/2018 
i 2018/2019 Główny Urząd Statystyczny w Warszawie 
nie umieścił danych dotyczących liczebności wilka 
w konkretnych województwach (tab. 1).

Największy wzrost liczebny populacji odnotowa-
no w przypadku łosia, którego populacja w sezonie 
2018/2019 szacowana była na 26 178 osobników. Jest 
to efekt wprowadzenia w 2001 r. moratorium na ten 
gatunek. Populacja jelenia szlachetnego zwiększyła 
się o 67 500, a sarny europejskiej o 77 100 osobników.

Wilki na przestrzeni ośmiu sezonów łowieckich za-
gryzły 271 łosi, 9396 jeleni oraz 17 210 saren (tab. 3).

Przeprowadzona analiza macierzy korelacji wy-
kazała bardzo silną dodatnią korelację pomiędzy li-
czebnością populacji wilka a stanem liczebnym łosia  
(r1 = 0,94) oraz jelenia szlachetnego (r2 = 0,92). 
Liczebność sarny europejskiej pozostaje w znaczącej 
korelacji z liczebnością wilka (r3 = 0,81) (tab. 6).

Uzyskane wyniki dodatniej korelacji pomiędzy po-
twierdzoną liczbą zagryzień jeleniowatych (r4 = 0,76) 
a liczebnością populacji wilka w Polsce na przestrzeni 
ośmiu sezonów łowieckich wskazuje na istotną zależ-
ność pomiędzy zmiennymi (tab. 6).

Wyniki obliczeń statystycznych jednoznacznie 
wskazują ona bardzo silną (pełną) zależność pomiędzy 
zmiennymi i przekładają się na wniosek, że pomimo 
wzrastającej z roku na rok presji drapieżniczej wilka 
szarego na jeleniowate wzrasta również liczebność 
populacji tych gatunków. Możliwe, że jest to spowodo-
wane wysokim wskaźnikiem reprodukcji omawianych 
gatunków (18, 22) lub obecny stan liczebny – populacja 
wilka w Polsce nie jest w stanie skutecznie regulować 
populacji zwierząt kopytnych w Polsce. Należy jednak 

podkreślić, że populacja zwierzyny łownej w Polsce 
praktycznie zależy w dużej mierze od prowadzonej 
przez koła łowieckie tzw. gospodarki łowieckiej (np. 
dokarmiania i wielkości odstrzału zwierząt). W oma-
wianym okresie myśliwi odstrzelili 663 054 jeleni oraz 
1 565 375 saren (38-46), czyli liczba zagryzionych 
przez wilki jeleni stanowiła ok. 1,1% Cervus elaphus 
pozyskanych przez myśliwych, w przypadku saren 
współczynnik ten wynosi 1,4%. Można stwierdzić, 
że wilki stanowią dla myśliwych konkurencję, gdyż 
wykorzystując te same łowiska, ograniczają kołom ło-
wieckim możliwości pozyskiwania zwierząt łownych. 

Tab. 2. Liczebność wolno żyjących jeleniowatych w Polsce 
w sezonach łowieckich 2011/2012-2018/2019 (GUS 2011-2019)

Sezon łowiecki Łoś Jeleń Sarna Suma

2011/2012 11 714 203 000 829 000 1 043 714

2012/2013 13 686 217 200 875 900 1 106 786

2013/2014 15 551 217 900 873 500 1 106 951

2014/2015 18 565 213 500 867 000 1 099 065

2015/2016 20 060 218 300 887 100 1 125 460

2016/2017 21 323 285 600 945 600 1 252 523

2017/2018 22 884 275 700 922 400 1 220 984

2018/2019 26 178 270 500 906 100 1 202 778

Tab. 3. Liczba potwierdzonych zagryzień jeleniowatych (os.) 
przez wilka szarego w Polsce w poszczególnych sezonach 
łowieckich (GUS 2011-2019)

Sezon łowiecki Łoś Jeleń Sarna Suma

2011/2012 17  629 1349 1995

2012/2013 20  693 1584 2297

2013/2014 25  906 1740 2671

2014/2015 22 1099 1863 2984

2015/2016 43 1342 2129 3514

2016/2017 53 1404 2297 3754

2017/2018 50 1332 2276 3658

2018/2019 41 1991 3972 6004

Średnio 33,9 1174,5 2151,25 3359,63

Ryc. 2. Procentowy udział poszczególnych gatunków jelenio-
watych padających ofiarą wilka w Polsce w sezonach łowiec-
kich 2011/2012-2017/2018 (GUS 2011-2019)
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Potwierdza to fakt, że myśliwi często wiążą niższą 
skuteczność polowań z obecnością tych drapieżników 
(37). Co więcej, wielu myśliwych chętnie widziałoby 
wilka z powrotem na liście gatunków łownych (9, 36).

Oddziaływanie na zwierzęta hodowlane i to-
warzyszące. Liczebność bydła utrzymywanego we 
wszystkich gospodarstwach na obszarze Polski co-
rocznie zwiększa się. W 2011 r. pogłowie szacowane 
było na 5500,9 tys. osobników, by w 2019 r. osiągnąć 
6260,9 tys. osobników. Coraz większą popularnością 
charakteryzuje się chów i hodowla owiec. W ciągu 9 lat 
stan liczebny wzrósł o 55 tys. osobników, z 212,7 tys. 
w 2011 r. do 267,7 tys. w 2019 r. Kozy od 2013 r. 
inwentaryzowane są co trzy lata, niemniej jednak na 
przestrzeni badanego okresu zdecydowanie zauważa 
się tendencję spadkową w przypadku popularności 
chowu i hodowli kóz. Pogłowie tego gatunku w 2011 r. 
oszacowano na 111,824 tys. osobników, a w 2019 r. 
wskazano na 44,204 tys. osobników (tab. 4).

W ciągu ośmiu sezonów łowieckich wilki zagryzły 
4699 zwierząt gospodarskich. Najwięcej ofiar odnoto-
wano wśród owiec (3578 osobników) oraz bydła (533 
osobników). Ofiarami wilka padały także kozy (333 
osobniki) i konie (255 osobników) (tab. 5). Nie bez 
znaczenia pozostaje również fakt zagryzania przez wil-
ki psów domowych (Canis familiaris). W ciągu ośmiu 
badanych sezonów łowieckich psy padły ofiarą wilka 
2085 razy, co stanowi 30% wszystkich zagryzionych 
zwierząt domowych na przestrzeni badanych sezonów 
łowieckich (ryc. 3)

Analiza macierzy korelacji pomiędzy liczebnością 
wilka szarego a liczebnością bydła (r5 = 0,96) i owiec 
(r6 = 0,97) wykazała wysoką dodatnią korelację pomię-
dzy zmiennymi, co świadczy o braku wpływu zwięk-
szającej się populacji wilka szarego na liczebność 
tych gatunków hodowlanych. W przypadku pogłowia 
kóz wysoka ujemna korelacja (r7 = –0,85) sugeruje 
istotną zależność, niemniej jednak spadek liczeb-
ności tego gatunku w Polsce nie jest spowodowany 
preferencjami żerowymi wilka, tylko zmniejszonym 
zainteresowaniem hodowlą tego gatunku (tab. 6). 
Najprawdopodobniej jest to efekt niewielkiej opłacal-
ności tego typu działalności, ponieważ większość kóz 
utrzymywana jest w gospodarstwach indywidualnych 
na użytek własny.

Dodatnia umiarkowana korelacja Pearsona po-
między liczebnością wilka 
a liczbą potwierdzonych 
zagryzień zwierząt hodow-
lanych (r8 = 0,7) wskazuje 
na istotną zależność między 
zmiennymi (tab. 6). Stwier-
dzono, że wraz ze zwiększa-
niem się liczebności wilka, 
zwiększa się również liczba 
zagryzień zwierząt gospo-
darskich w Polsce. Umiarko-

Tab. 4. Stan liczebny bydła, kóz i owiec w Polsce w latach 
2011-2019 (tys.) (GUS 2011-2019)

Rok Bydło Kozy Owce Suma

2011 5500,9 111,824 212,7 5825,424

2012 5520,3  89,942 218,5 5828,742

2013 5595,5  81,727 223,1 5900,327

2014 5659,3  81,727 201,3 5942,327

2015 5762,4  81,727 215,1 6059,227

2016 5970,2  44,204 244,2 6258,604

2017 6035,7  44,204 268,5 6348,404

2018 6183,3  44,204 266,9 6494,404

2019 6260,9  44,204 267,7 6572,804

Tab. 5. Liczba potwierdzonych zagryzień (os.) przez wilka 
szarego zwierząt domowych i towarzyszących w Polsce w po-
szczególnych sezonach łowieckich (GUS 2011-2019)

Sezon 
łowiecki Konie Bydło Owce Kozy Psy Suma

2011/2012 52  47 422 26 200 747

2012/2013 47  75 452 16 180 770

2013/2014 28  67 413 36 266 810

2014/2015 37  69 380 31 220 737

2015/2016 25 116 452 64 227 884

2016/2017 51  41 513 44 265 914

2017/2018  1  36 395 50 278 760

2018/2019 14  82 551 66 449 1162

Średnio 31,9  66,6 447,25 41,6 260,6 848

Ryc. 3. Procentowy udział poszczególnych grup zwierząt 
gospodarskich i towarzyszących padających ofiarą wilka 
w Polsce w sezonach łowieckich 2011/2012-2017/2018 (GUS 
2011-2019)
Tab. 6. Tabela macierzy korelacji pomiędzy poszczególnymi stanami liczebnymi populacji 
badanych gatunków na przestrzeni sezonów łowieckich 2011/2012-2018/2019 w Polsce

Liczebność wilka szarego bydła owiec kóz Ogółem zagryzione 
zwierzęta gospodarskie

wilka szarego – r5 = 0,96 r6 = 0,97 r7 = –0,85 r8 = 0,7

łosia europejskiego r1 = 0,94 – – – –

jelenia szlachetnego r2 = 0,92 – – – –

sarny europejskiej r3 = 0,81 – – – –

Ogółem zagryzione 
zwierzęta jeleniowate r4 = 0,76
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wana korelacja pomiędzy potwierdzonymi zagryzie-
niami zwierząt gospodarskich a liczbą zagryzionych 
jeleniowatych wynosząca r = 0,64 przekłada się na 
wniosek, że obydwa rodzaje ofiar są preferowane przez 
wilki. Brak przesłanek do wskazania grupy zwierząt 
szczególnie wybieranych przez wilki na swoje ofiary.

Bardzo silna korelacja dodatnia na poziomie 
r = 0,85 między potwierdzonymi zagryzieniami psów 
domowych a wzrastającą liczebnością wilka szarego 
w Polsce oraz liczbą zagryzionych jeleniowatych 
(r4 = 0,76) świadczy o zwiększającej się z roku na 
rok konkurencji na linii wilk–pies domowy. Wraz ze 
wzrostem populacji wilka wzrasta zarówno liczba 
zagryzanych jeleniowatych oraz psów domowych.

Wilk szary to zdecydowanie oportunista żywie-
niowy. Poluje na ofiary najłatwiej dostępne, których 
zdobycie nie wymaga dużego nakładu energii. Zwykle 
są to osobniki słabe, chore, młode czy samotne (4). 
Wilki zasiedlające Euroazję selektywnie wybierają 
ofiarę. Na rodzaj żeru ma wpływ dostępność gatunko-
wa na badanych obszarach oraz panujące tam warunki 
klimatyczne (21, 32, 33). Szeroko zakrojone analizy 
na obszarze Włoch i Białorusi wykazały, że wraz ze 
wzrostem liczebności wolno żyjących ssaków kopyt-
nych rosła presja drapieżnicza wilka na te gatunki (32, 
49). Podobną tendencję wykazano w Polsce. W Szkocji 
za reintrodukcją wilka przemawia regulacja populacji 
kopytnych w szczególności jelenia szlachetnego. Duże 
zagęszczenie jeleniowatych utrudnia tam zalesianie 
oraz wymusza konkurencję o wypas ze zwierzętami 
gospodarskimi. Niemniej jednak pojawiają się słuszne 
obawy o straty w wypasanych stadach bydła i owiec 
(14). W Polsce uzyskane wyniki potwierdzają, że 
zwiększająca się liczebność wilczej populacji nie jest 
w stanie w skuteczny sposób regulować liczebności 
zwierząt kopytnych (52, 53). Może to sugerować, że 
na obszarze naszego kraju mogłaby bytować większa 
liczebność tego drapieżnika, jednak należy podkre-
ślić, że zebrane dane mogą być niedoszacowane ze 
względu chociażby na nieodnalezienie padliny, jej 
szybki rozkład oraz brak pozostawionych przez wilki 
resztek po żerowaniu (4, 48). Wilczych ofiar wśród 
przedstawicieli wolno żyjących jeleniowatych może 
być zatem znacznie więcej.

Problemem związanym bezpośrednio ze wzrostem 
liczebności wilka szarego jest rosnąca z roku na rok 
liczba zwierząt gospodarskich padająca jego ofiarą. 
Konflikty spowodowane regularnymi grabieżami są 
powszechne nie tylko na kontynencie europejskim. 
Z tym problemem zmagają się m.in. Stany Zjednoczone 
oraz Kanada (34), Finlandia (6), Portugalia (12), 
Hiszpania (7, 15), Iran (5, 20), Włochy (10), a nawet 
Indie (21). Badania prowadzone przez Merrigi i in. 
(31) oraz Sidorovicha (49) sugerują, że wilki w sytu-
acji wyboru (dużej dostępności) pomiędzy zdobyczą 
dziką a udomowioną preferują ofiary wolno żyjące. 
Przeprowadzone analizy wskazują jednak, że na ob-

szarze Polski wilk szary nie wykazuje jednostronnej 
preferencji. W naszym kraju te duże drapieżniki równie 
chętnie polują na zwierzęta gospodarskie, jak i wolno 
żyjące, pomimo rokrocznie wzrastającej liczebności 
jeleniowatych w polskich lasach.

Zagryzanie psów przez wilki jest problemem, któ-
ry w Polsce z roku na rok się nasila. Na przestrzeni 
badanych sezonów łowieckich psy stanowiły 30% 
wszystkich uśmierconych zwierząt domowych. 
Badania dowodzą, że jeśli do ataku dochodzi na 
obszarach zamieszkałych przez ludzi, motywacją do 
tego rodzaju drapieżności jest kwestia pożywienia 
(30). Dodatkowo analizy prowadzone w Stanach 
Zjednoczonych (Minnesota) niepokojąco wskazują na 
to, że zagryzienia psów nie muszą być efektem przy-
padkowych spotkań pomiędzy dwoma przedstawiciela-
mi psowatych. W wilczych populacjach żyją osobniki, 
które aktywnie poszukują tego rodzaju ofiary (16). 
Nie są dostępne podobne analizy w Polsce, jednakże 
na podstawie aktualnych doniesień przypuszcza się, 
że problem związany z zabijaniem i zjadaniem psów 
przez wilka szarego będzie eskalował na przestrzeni 
kolejnych lat. W tym przypadku można jednakże 
zauważyć pozytywny wpływ wilka na usuwanie zdzi-
czałych psów, których pożywieniem również mogą 
być zwierzęta dzikie i hodowlane, jak też obniżenie 
liczby incydentów związanych z zagryzieniami (53). 
Mimo że drapieżniki te cieszą się negatywną sławą, 
są „strażnikami równowagi ekosystemu”, pomagają 
zachować bioróżnorodność, zapobiegają szerzeniu się 
chorób, przyczyniają się do obniżenia liczby kolizji 
drogowych, a nawet stanowią bufor dla skutków zmian 
klimatu (9, 17, 53).

Zalecenia. Stan liczebności populacji wilka w Polsce 
bezsprzecznie musi podlegać jasnym regulacjom oraz 
stałemu monitoringowi. Według International Union 
for Conservation of Nature’s (INCU), wilk szary nie 
jest już gatunkiem zagrożonym. Znajduje się on na 
liście gatunków określanych jako stabilne i/lub naj-
mniejszej troski. Nie dziwi zatem fakt, że w wielu 
krajach europejskich pozyskuje się wilki. Na Białorusi, 
w Estonii oraz Ukrainie jest to gatunek łowny z wy-
znaczonym okresem ochronnym. Na Litwie, Łotwie 
i Słowacji wilk szary uznany jest za gatunek chroniony, 
który może być pozyskiwany. W Rumunii, Szwecji czy 
Norwegii również jest gatunkiem chronionym, jednak 
prowadzi się tam redukcję wilczej populacji. Stan 
liczebności populacji wilka w Polsce musi podlegać ja-
snym regulacjom oraz stałemu monitoringowi. Wydaje 
się, że w naszym kraju dyskusję na temat wznowie-
nia odstrzału tego drapieżnika może sprowokować 
jedynie zaostrzenie konfliktu na linii wilk–człowiek. 
W Polsce rekomendowane jest wprowadzenie syste-
mu zintegrowanego, tzn. działań opierających się na 
wznowieniu i prowadzeniu zrównoważonego odstrzału 
wraz z zastosowaniem metod odstraszających, takich 
jak fladry, oraz zaangażowaniem psów pasterskich do 
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ochrony wypasanych stad zwierząt gospodarskich. 
Odstrzał powinien uwzględniać przede wszystkim 
osobniki problemowe (chore, odsunięte od watahy, 
hybrydy wilka i psa) zagrażające bezpieczeństwu zwie-
rząt domowych, a co za tym idzie – ludzi. Biorąc pod 
uwagę, że pozyskane dane nie obejmują dokładnego 
monitoringu stanu populacji wilka w Polsce opartego 
chociażby na badaniach genetycznych czy telemetrii, 
pozyskanie tego gatunku powinno być zależne od 
wielu czynników. Warto wziąć pod uwagę regiona-
lizację oraz stopień inwazyjności wilka na konkret-
nych obszarach. Badania przeprowadzone w Stanach 
Zjednoczonych (Minnesota i Wisconsin) przez Trevesa 
i wsp. (54) wskazują na możliwość przewidywania 
ewentualnego nasilenia konfliktu człowiek–wilk na 
poziomie regionalnym. Autorzy wnioskują, że odstrzał 
„problematycznych” osobników i zintensyfikowane 
odstraszanie wilka powinno być prowadzone na ob-
szarach o najwyższym wskaźniku zagrożenia. Planując 
ewentualną regulację liczebności tego drapieżnika 
w Polsce należałoby uwzględnić wiele aspektów, by 
były to precyzyjne, nieprzypadkowe, nie niszczące 
struktury watah działania i by mogły mieć korzyst-
ny i ochronny wpływ na wilki. Niezbędne są zatem 
dokładniejsze informacje dotyczące rozmieszczenia 
wilczych watah, a także ich struktury i kondycji (54). 
Możliwe, że wprowadzenie opisanego postępowania 
w Polsce pozwoli na uzyskanie zadowalającego efektu 
społecznego (19) i ograniczenie kosztów związanych 
z zagryzaniem przez wilki zwierząt domowych, które 
ponosi Skarb Państwa.
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