Wilki to drapieżniki, z reguły ostrożne, boją się ludzi i unikają z nimi
kontaktu. Spotkania z człowiekiem najczęściej są przypadkowe i niezwykle
rzadkie. Jednak wilki mogą zachowywać się w sposób nietypowy,
szczególnie, jeśli są chore, zranione, odrzucone przez grupę lub
przyzwyczajone do korzystania z pozostawionego pokarmu w sąsiedztwie
zabudowań.
Wilki to inteligentne i ciekawskie zwierzęta. Zdarza się, że przyglądają się
ciągnikom rolniczym, czy samochodom. Podczas bezpośredniego
spotkania z człowiekiem mogą przyglądać się dłuższą chwilę, nie uciekać
od razu, robią tak wszystkie dzikie zwierzęta. Nie jest to objaw agresji,
lecz raczej upewnienie się, że nie grozi im niebezpieczeństwo.
Wilki są zwierzętami społecznymi, tworzą grupy rodzinne składajace się z
pary rodzicielskiej i potomstwa. Zajmują one oddzielne terytoria o średniej
powierzchni ok. 250 km2. Członkowie rodziny wędrują codziennie w ich
obrębie, przemierzając kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów w
poszukiwaniu pokarmu. W pobliżu siedzib ludzkich przechodzą najczęściej
niepostrzeżenie nocą.

Dlaczego wilki pojawiają się w pobliżu człowieka?

Jeżeli masz taką możliwość,
zrób zwierzęciu zdjęcie i
zawiadom o zdarzeniu RDOŚ
(gminę, park narodowy,
nadleśnictwo)
Materiały dzięki uprzejmości:

- sąsiedztwo lasu - wilki poszukują pokarmu na styku lasu i terenów
otwartych, zabudowanych
- utrata bojaźni przed człowiekiem (np. korzystanie z pokarmu
pozostawionego przez ludzi, oswajanie wilków, krzyżówki wilka z psem)
- obecność psów domowych
- choroba (np. wścieklizna)
- młode, niedoświadczone osobniki

- Nie zostawiaj łatwo dostępnego pokarmu
poza domem, także psiej i kociej karmy!
- Nie dokarmiaj dzikich zwierząt!
- Zadbaj o szczelność swoich pojemników na
odpady!

- Zapewnij opiekę swoim zwierzętom!
- Zabieraj psy i koty na noc do domu lub
zamknij w kojcu, budynku gospodarczym!
- Spaceruj z psem na smyczy!
- Zbieraj odchody swojego psa!

- Zadbaj o ogrodzenie swojej posesji!
- Przeprowadzaj regularnie renowację i
konserwację ogrodzenia!
- Zamykaj bramy i furtki!
- Zainstaluj oświetlenie z czujnikami ruchu
w pobliżu miejsc składowania odpadów
spożywczych!

