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Wilk (Canis lupus L.) w historii i świecie współczesnym 

Волк (Сат$ риз Г.) в истории и в современном мире 

Wolf (Canis lupus L.) in history and in a contemporary world 

tosunek człowieka do dużych drapieżników był od początku negatyw- 
ny. Było to zrozumiałe w czasach zamierzchłych, gdy chodziło o utrzy- 

manie się przy życiu; po prostu walka o byt, przy czym w owym czasie 
drapieżniki górowały nad człowiekiem „uzbrojeniem”. 

W czasach późniejszych, gdy człowiek zaczął przekształcać środowisko 
(wyrąb lasów) ograniczając im areał życiowy, a następnie rozpoczął ho- 
dowlę zwierząt domowych, antagonizm ten zaczął coraz bardziej wzrastać. 
Drapieżniki, których łacińska nazwa Carnivora = mięsożerce dobitnie tłu- 
maczy, że mięso stanowi podstawę ich pożywienia, mając do dyspozycji 
znacznie mniejsze niż dzisiaj ilości zwierzyny, będącej ich pokarmem na- 
turalnym, zaczęły najpierw porywać zwierzęta domowe, a później napadać 
i na ludzi. Tym bardziej, że stanowiły one łatwiejszą zdobycz niż zwierzyna. 
Те zaś ostatnią uważał człowiek również za swoją wyłączną własność i dla- 
tego nadał drapieżnikom miano „szkodników”. 

Pojęcie szkodników w przyrodzie jest w pewnej mierze względne albo- 
wiem człowiek przez swoją częstokroć nieprzemyślaną i nierozumną go- 
spodarkę zmusza niejako zwierzęta do wyrządzania mu szkód. Przykładów 
można znaleźć wiele; ograniczę się tylko do dwóch klasycznych ingerencji 
człowieka w przyrodzie: wprowadzenie monokultur iglastych na miejsce la- 
sów mieszanych i introdukcja dzikich królików do Australii. 

Gdy wreszcie na początku ubiegłego stulecia rozpoczęła się jeszcze ma- 
sowa hodowla zwierzyny, postanowiono zwierzęta drapieżne, jako „szko- 
dniki”, po prostu całkowicie zlikwidować. Było to o tyle ułatwione, że czło- 
wiek dysponował już wtedy nie tylko bronią palną, ale żelazami i co gor- 
sza — truciznami. 

Skutkiem takiej polityki było wytępienie w Europie środkowej już 
z końcem ubiegłego wieku niedźwiedzia, wilka i rysia. Na pozostałych te- 
renach Europy uchowały się one w znacznie mniejszej liczebności, ale 
nie były jeszcze zagrożone całkowitym wyginięciem. Drapieżnikom w tej 
sytuacji pozostawało jedynie chronienie się w niedostępne kryjówki lasów 
w masywach górskich lub też położonych na bagnach. 

Spośród trzech największych ssaków drapieżnych w Europie, niedźwie- 
dzia, rysia i wilka, ten ostatni miał zawsze najgorszą opinię. Było to o tyle 
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zrozumiałe, że ani niedźwiedź ani ryś nie napadały na ludzi (u niedźwie- 
dzia były to tylko sporadyczne wypadki), podczas gdy wilki robiły to 
jeszcze w XVII i XVIII wieku dość często. Ale znowu wina leżała po stronie 
człowieka. Ograniczony areał życiowy i brak naturalnego pokarmu z jednej 
strony, a z drugiej wojny i epidemie, które „zastawiały pełne stoły” dla 
wilków w postaci nie grzebanych zwłok, były przyczyną napadów wilków 
na ludzi. Zakosztowawszy raz mięsa ludzkiego, niektóre osobniki zaczęły się 
specjalizować w pożeraniu ludzi. 

Klasycznym tego przykładem jest sławna „Bestia z Gévaudan” we 
Francji, za panowania króla Ludwika XV. Napady wilków na ludzi były 
w tym czasie częste, ale ta właśnie historia została przez prasę rozdmu- 
chana tak, że mówiono o niej w całej Europie. Między 1764 a 1765 w Auver- 
nii wilki zabiły i pożarły około 85 osób (kobiety, młodzież i dzieci). Roz- 
poczęto polowania z udziałem wojska i specjalnych urzędników królew- 
skich. W ciągu roku padło w tej właśnie okolicy przeszło 500 wilków, ale 
napady ustały dopiero po zabiciu dwóch bardzo dużych osobników, isto- 
tnych sprawców tej masakry. Od 1889 do 1972 napisano na temat Bestii 
z (rćvaudan 6 książek (zawierających od 124 do 1040 stron) i 15 artykułów, 
nie licząc doniesień z prasy. 

Zjawisko agresywności w stosunku do bydła i ludzi zaobserwowano 
również u dużych drapieżników egzotycznych (tygrysów czy lwów). Te 
różne „maneatery”, czyli ludojady, to przeważnie zwierzęta stare i zbyt 
niedołężne by móc upolować zwierzynę. 

Rodzaj Canis, obejmujący prócz wilka także psa domowego, szakala 
i kujota, występował niegdyś w całej Europie, północnej Azji i Afryce, jak 
również w Ameryce Północnej. Tylko Australia zawdzięcza swego Dingo 
człowiekowi; przypuszczalnie został on tam przywieziony w czasie pierw- 
szych odkryć tego lądu i zdziczał. 

Wilk jest niewątpliwie jednym z najinteligentniejszych zwierząt wśród 
drapieżników. O jego niezwykłej inteligencji miałem możność przekonać 
się osobiście, gdyż najstarszy nasz syn hodował przez blisko 10 miesięcy 
wilka w Warszawie. 

Ogromna ruchliwość wilka (potrafi w ciągu jednej nocy zimowej prze- 
być bez wysiłku 100 km), życie w stadach, liczących w niektórych krajach 
do kilkudziesięciu osobników, niesamowicie przejmujący głos — wycie, 
wreszcie napady na ludzi spowodowały, że został uznany za potwora z pie- 
kła rodem. Przy całkowitym braku badań nad jego biologią i ekologią przyj- 
mowano bez zastrzeżeń i sprawdzenia wszelkie bajki i legendy na jego 
temat. Niestety jeszcze i dziś większość ludzi na całym świecie uważa wilka 
za potwora, którego by należało jak najszybciej wytępić. A przecież wilk 
jest takim samym przedstawicielem rodzimej fauny jak niedźwiedź czy 
ryś, z których pierwszy cieszy się (i słusznie) w naszym kraju ochroną ga- 
tunkową, a drugi jest na liście zwierząt łownych z czasem ochronnym 
w okresie urodzin i wychowu młodych. Tylko wilk został po wojnie (1955) 
skreślony z listy zwierząt łownych; wolno go tępić cały rok wszelkimi spo- 
sobami, od broni palnej zaczynając a na truciźnie kończąc. Przy tym za 
każdego zabitego wilka płaci się wysoką premię. By ją otrzymać trzeba 
przedstawić odpowiednim władzom czaszkę i skórę zabitego drapieżnika. 
Nie ma jednak dotąd pewnego kryterium pozwalającego na odróżnienie 
czaszki wilka od czaszki dużego psa, a skóry psów tzw. owczarków alzackich 
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bardzo trudno jest odróżnić od skóry wilka. Komentarz jest chyba zby- 
teczny. 

Należy również dodać, że nie ma dotąd na świecie dokładnej metody 
na obliczenie ilości zwierzyny poza tropieniem na śniegu. Metoda ta jest 
jednak obarczona dużym błędem, zwłaszcza przy tak ruchliwej zwierzynie 
jak wilki, i trzeba być naprawdę dobrym specjalistą, by odróżnić trop wilka 
od tropu dużego psa. 

W latach trzydziestych naszego stulecia rozpoczęły się intensywne ba- 
dania nad drapieżnikami. Rozwinęła się poważnie nauka ekologii zwierząt, 
która wykazała doniosłą rolę drapieżników w zachowaniu równowagi 
w przyrodzie. Badania ekologii wilka wykazały, że ani nie jest potworem, 
za jakiego dotychczas uchodził, ani też obecnie nie zagraża bezpieczeństwu 
człowieka. Stwierdzono natomiast następujące realia biologiczne: 

1) Zagęszczenie wilka nie może wzrastać w nieskończoność. W Ameryce 
nawet przy nadmiarze pożywienia nie stwierdzono więcej jak 1 wilka na 
10 mil kwadratowych (25,89 km?) (4). 

2) Tam gdzie wilki są chronione, mogą ograniczyć liczbę zwierzyny pło- 
wej lub też być czynnikiem większej śmiertelności tejże. W środowisku 
zmienionym przez człowieka, gdzie zagęszczenie zwierzyny jest anormalnie 
wysokie, wilk nie jest zdolny do zmniejszenia jej liczebności (4). Tak więc, 
zależnie od miejsca, wpływ wilka na populację zdobyczy bywa rozmaity. 

3) Skutki drapieżnictwa wilka na populację zwierzyny płowej są wprost 
przeciwne niż działalność człowieka. Zamiast wybierać największe i naj- 
lepsze, wilki wybierają przeważnie młode, stare i cherlawe osobniki spo- 
śród zdrowych w kwiecie wieku (5). 

4) Wilki potrafią przez ukrywanie się przeciwstawić się silnemu prze- 
śladowaniu i jeszcze utrzymać liczebność populacji (6). 

Iępienie dużych drapieżników wywołało wreszcie reakcję w świecie 
naukowym. Oto międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów 
IUCN (The International Union of Nature and Natural Resources) powo- 
łała Komisję Służby Przetrwania (The Survival Service Commision) z sie- 
dzibą w Szwajcarii. Zadaniem tej Komisji jest ratowanie od zagłady zagro- 
żonych gatunków fauny i flory na świecie. Komisja powołuje z różnych, 
przeważnie zainteresowanych krajów, grupy ekspertów, którzy zajmują się 
opracowywaniem programu ratowania danego gatunku i prowadzą nad nim 
szczegółowe badania. Utworzono już kilkanaście takich grup, między innymi 
w 1971 r. także ekspertów wilka. W skład tej grupy wchodzi 14 osób z Ka- 
nady, USA, ZSRR, Bułgarii, Szwecji, Norwegii, Włoch i Hiszpanii. Polskę 
reprezentuje autor niniejszego artykułu. Dokooptowani mają być jeszcze 
członkowie z Czechosłowacji, Grecji, Węgier i Turcji. 

Celem Grupy Wilczej jest zachowanie wilka po wieczne czasy jako zdol- 
nego do życia gatunku w środowiskach holeaktrycznych świata do celów 
naukowych, pedagogicznych i ekonomicznych, upowszechnienie zrozumie- 
nia i uznania wilków jako pożytecznego elementu ekosystemów natural- 
nych, tak by ludność miała przyjemność i zadowolenie z efektu ich wystę- 
powania w dzikich środowiskach. Realizację tego celu przewiduje się przez: 

1) Utworzenie takiego społecznego i politycznego klimatu, który by po- 
zwolił na kontrolę i regulację populacji wilka na właściwej bazie i nie do- 
puścił do wyginięcia tego gatunku na terenach o średnim zagęszczeniu lu- 
dności. 
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2) Wyłączenie wilka z klasy szkodników. 
3) Wyeliminowanie stosowania trucizn, szczególnie strychniny i prepa- 

ratu „1080? (fluorooctan baru) przeciw wilkom. 
4) Wprowadzenie zakazu polowania na wilki z pojazdów mechanicz- 

nych, zwłaszcza z samolotów. 
5) Przeprowadzenie koniecznych badań naukowych nad wilkiem i wcią- 

gniecie go na listę zwierząt łownych z odpowiednim zagospodarowaniem 
populacji. 

6) Ustalenie, tam gdzie to będzie potrzebne, wilka jako gatunku rzad- 
kiego i zagrożonego. 

7) Spowodowanie narodowych uprawomocnień lub umów międzynaro- 
dowych dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów. 

Pierwsze zebranie organizacyjne Grupy Wilczej miało się odbyć we 
wrześniu ubiegłego roku w Kanadzie, w jednym z Parków, w którym od 

kilku lat prowadzone są badania nad tym gatunkiem zwierząt. Eksperci 

europejscy mieli zapoznać się z nowoczesnymi metodami badań. Niestety, 

z powodu braku funduszów, poza przedstawicielem ZSRR nikt z europej- 

skich członków Grupy nie mógł wziąć udziału w zebraniu. Następne zebra- 

nie ma się odbyć we wrześniu tego roku w Szwecji. Kierownik Grupy, 

prof. Pimlott z Kanady wybiera się wcześniej do Europy, by przed ze- 
braniem odwiedzić kilka krajów, między innymi i Polskę. 

Sytuację obecną wilka na świecie zacznijmy od drugiej półkuli, bo tam 

rozpoczęto najpierw starania o ratowanie wilka od zagłady. W USA naj- 

więcej wilków jest na Alasce (około 5 tys. osobników). W większej części 

tego stanu wolno polować na nie przez 6 miesięcy z rocznym limitem 2 wil- 

ków na myśliwego. W północnej części Alaski wilk jest pod ochroną, w po- 

łudniowo-wschodniej jest zwalczany i wyznaczona jest premia za zabicie 
wilka, ale brak funduszów na jej wypłatę. 

W stanie Michigan wilk jest chroniony; występuje on tam w łącznej 
liczbie około 40 osobników. 

W stanie Minnesota przebywa około 300 osobników, ale są one zwal- 

czane, a premia za zabicie wilka wynosi 50$. Projekt nowej ustawy prze- 
widuje utworzenie rezerwatu dla wilków o powierzchni 2300 mil* 
(5954,7 km?), natomiast w reszcie kraju wilki mają być wprowadzone na 

listę zwierząt łownych z 6-miesięcznym okresem ochronnym. Roczne po- 
zyskanie ma wynosić 150—200 sztuk. Ustawa ta weszła w życie na po- 

czątku 1975 r. 
W stanie Wisconsin wilk, już prawie wytępiony, jest pod ochroną. Istnie- 

ją jednak możliwości przechodzenia wilków ze stanów graniczących, poza 

tym przewidziane jest sztuczne wprowadzenie go z powrotem. 
W stanach Wyoming, Montana i Idaho na terenach Parków Narodowych 

i lasów państwowych wilki są chronione, natomiast na terenach prywa- 

tnych — tępione. 

Wykazane informacje dotyczą wilka szarego — timber wolf (Canis lu- 

pus). Prócz niego występuje jeszcze wilk czerwony — red wolf (Canis niger), 

który jest przedmiotem sporu między biologami co do przynależności sy- 

stematycznej. Ma on cechy charakterystyczne zarówno wilka szarego jak 

i kojota (Canis latrans), z którym się swobodnie krzyżuje. Nie wiadomo na- 

tomiast, czy krzyżuje się z wilkiem szarym. Według ostatnich badań wilków 

czerwonych czystej krwi jest dziś mniej niż 300 sztuk. Występują one 
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w południowo-wschodnim Teksasie, gdzie są zwalczane i w części Luizjany, 
gdzie są chronione. 

W Meksyku wilki, choć w większości kraju chronione, są już także za- 
grożone i występują obecnie tylko w górach Zachodniej Coahuila, we 
Wschodniej Chihuahua i w Sierra Madre Occidental. 

W Kanadzie w ostatnich 10 latach nastąpiła wyraźna zmiana na korzyść 
wilka. Na około 90% powierzchni kraju wilki jeszcze występują; nie ma 
ich w 4 małych prowincjach wschodnich (Nowa Funlandia, Nowa Szkocja, 

Nowy Brunszwik i Wyspa ks. Edwarda). Na zachodnim krańcu Kanady, na 

wyspie Vancouver, wilki są na wymarciu. W pozostałych 6 prowincjach 
i 2 terytoriach Kanady we wszystkich Parkach Narodowych wilki są pod 
ochroną. Poza tym większość prowincji chroni wilka w Parkach Prowin- 

cjonalnych. W Parku Algonquin w prowincji Ontario od kilku lat organi- 
zowane są „noce wycia wilków”, na które w 1971 r. przyjechało ze Sta- 

nów Zjednoczonych ponad 6 tys. słuchaczy. W imprezie tej miejscowi przy- 
rodnicy „odpowiadają wyjacym wilkom i nawiązują z nimi „rozmowy”. = 

Ponieważ brak jest danych dotyczących pogłowia wilków w poszcze- 
gólnych prowincjach czy terytoriach w tab. 1 podano wyniki pozyskania 
wilków. 

  

  

Tabela 1 

Odstrzał wilków w Kanadzie 

Prowincja lub stan Średnia liczba rocznie 

Kolumbia Brytyjska 550 

Ontario 1371 (ostatnio 25) 

Terytorium północno-zachodnie 369 

Alberta 300 

Yukon 32 

Saskatchevan 172 

Manitoba 100—200 

Quebec | 35 

W całej Kanadzie zakazane jest używanie samolotów i sań motorowych 

przy polowaniu na wilki; te sposoby polowania uznano za nieetyczne. Ska- 

sowano również premie, gdyż — jak się okazało — nie wpływają one wcale 

na większe pozyskanie wilków. 
Trucizny do zwalczania wilków używają jeszcze tylko trzy prowincje 

preriowe; w pozostałych trucizn stosować nie wolno. 
W Kanadzie północno-zachodniej za skóry wilcze pierwszej jakości płaci 

się 150 $, za średnie i zwyczajne 60—70 $ za sztukę, więc wilcza skóra jest 

na drugim miejscu co do wartości po skórze niedźwiedzia polarnego. Na 
aukcji wiosennej futer w Ontario płacono za skórę wilczą 51 $. 

Reasumując — jeżeli chodzi o całą Amerykę Północną, tzn. Kanadę, 
Stany Zjednoczone i Meksyk, wilk zajmuje obecnie 50% terytorium, na 
którym niegdyś występował. 

Eurazja. Europę podzielić można na trzy grupy krajów, jeśli chodzi 
o występowanie wilka. 

Grupa I to kraje, w których wilk został doszczętnie wytępiony. Sa to 

Anglia, Belgia, Holandia, NRD i NRF. 
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Grupę II stanowią kraje, w których stan wilka nie budzi obaw, mimo 
że jest on tam zwalczany. Należą tu Rumunia, gdzie w ciągu 7 lat (1950—57) 
zostało zabitych 19000 wilków (2741 rocznie), Portugalia, gdzie w ciągu 
24 lat (1983—57) zabito 1321 wilków (55 rocznie) i Związek Radziecki. 
Według danych otrzymanych od prof. Bibikowa historia wilka w ZSRR 
przedstawia się, w dużym oczywiście skrócie, następująco: 

Pod koniec XIX wieku zabijano w Rosji rocznie 15 000 wilków, a po- 
pulacja utrzymywała się średnio na tym samym poziomie. Po pierwszej 
wojnie światowej liczebność wilków mocno wzrosła. W latach 1924—925 za- 
biły one na terenie Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu około 865 tys. sztuk bydła. 
W 10 lat później po silnej redukcji, ich stan wynosił w całym Związku 
Radzieckim według obliczeń specjalistów około 100 tys. sztuk. Po drugiej 
wojnie światowej liczebność wilka znowu silnie wzrosła. W latach 1945— 
19550 zabijano rocznie 40 do 60 tys. wilków, a mimo to liczebność była 
ciągle bardzo wysoka i wynosiła przypuszczalnie ponad 200 tys. osobników. 

W latach 1947—48 wprowadzono przeciw wilkom polowania z samo- 
lotów oraz jako truciznę zastosowano fluorooctan baru. Metody te stosowa- 
ne permanentnie spowodowały silny spadek populacji w latach sześćdzie- 
siątych. Obecnie na terenie Związku Radzieckiego przebywa nie mniej niż 
10—80 tys. sztuk. W ostatnich latach pozyskanie roczne wynosi już tylko 
15—18 tys. osobników, z czego najwięcej, bo 47,3% tej liczby przypada na 
Kazachstan, republiki Kaukazu i Azji środkowej od 9,4—11,8%. W Rosji 
centralnej, na Ukrainie i Białorusi stan wilków wynosi przypuszczalnie 
nie więcej niż 3—5 tys. sztuk. 

W grupie III państw europejskich, najliczniejszej, w której wilk jest 
zagrożony, znajdują się: Bułgaria, Czechosłowacja, Finlandia, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Jugosławia, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Włochy 
i Turcja. 

Najbardziej zagrożony jest wilk we Francji (zaledwie kilka sztuk) 
i w krajach skandynawskich. W tych ostatnich jest on wprawdzie obecnie 
pod ochroną, ale według zapewnień dra Myrbergeta z N orwegii stan wilków 
w tych krajach wynosi łącznie jedynie kilkanaście osobników. 

W Hiszpanii (11) występuje obecnie tylko jeden podgatunek wilka (Canis 
lupus signatus), który jest mniejszy od naszego (średni ciężar samców 
30—39 kg). Przed 50 laty występował na południowo-zachodnim krańcu 
drugi, mniejszy, rudawy podgatunek (Canis lupus seitanus), dziś przy- 
puszczalnie wytępiony. 

Jeszcze w 1840 r. rozmieszczenie wilka obejmowało praktycznie cały 
kraj z wyjątkiem wybrzeża Katalonii. W sto lat później habitat ten skur- 
czył się wskutek wzrostu zaludnienia oraz wzmożonego prześladowania 
wilka. Obecnie wilk występuje stale tylko w trzech rejonach kraju two- 
rząc tam trzy grupy ekologiczne (11). 

Pierwsza znajduje się w północno-centralnej części kraju, gdzie wa- 
runki sprzyjają hodowli wilka przy właściwym zagospodarowaniu jego po- 
ulacji. 

© Druga w Galicji (północno-zachodni zakątek kraju), zagraża bezpie- 
czeństwu ludzi, a ściśle mówiąc dzieci, i powinna być zlikwidowana. Wresz- 
cie trzecia — na południu kraju (Salamanka i Andaluzja) — jest nie tylko 
nieszkodliwa, ale wręcz pożyteczna. Przeprowadza ona czystkę wśród prze- 
gęszczonych i częściowo już zdegenerowanych populacji zwierzyny grubej 
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(przeważnie daniela). Z tego też powodu powinna być również zachowana 
i zagospodarowana. Szkoda tylko, że w streszczeniu nie było ani słowa 

o liczebności wilka w Hiszpanii. 
Wilk w Polsce. W okresie międzywojennym wilk należał do zwierząt 

łownych bez czasu ochronnego, ale polowano na niego przeważnie w zimie, 

z nagonką, przy użyciu flader lub na czatach przy padlinie. Liczebność jego 

była niewielka, inwentaryzację przeprowadzano jedynie w lasach państwo- 

wych, które stanowiły zaledwie 30% wszystkich lasów. Występował w tym 

okresie na północno-wschodnich, wschodnich i południowo-wschodnich 

obszarach Polski w ówczesnych jej granicach. 
Podczas drugiej wojny światowej oraz w pierwszych latach powojen- 

nych wilki, jak większość drapieżników „silnie się rozmnożyły, występując 

na całej niemal powierzchni naszego kraju. Do 1954 roku wilk należał do 

zwierząt łownych. W 1955 r. mianowano w całym kraju komisarzy do spraw 

tępienia wilków, obowiązkiem których było organizowanie polowań, wy- 

kładanie trucizny itp. 
W Polsce występuje nominatywny podgatunek wilka Canis lupus L. 

1758. Przed wojną utarło się wśród myśliwych mniemanie, jakoby wystę- 

powały u nas dwa podgatunki: wilk-koniarz, który miał być większy, ja- 

śniejszy i rzadszy, przebywający przeważnie w górach, i wilk-owczarz, 

mniejszy, pospolity i ciemniejszy. 
O dawnym wielkim zainteresowaniu myśliwych wilkiem świadczy naj- 

lepiej jego bogate nazewnictwo łowieckie: dorosły samiec to basior, sa- 

mica — wadera lub wilczyca, młody wilk — przezimek, także piastun, łeb 

wilka — latarnia, oczy — lampy, pysk — paszczęka, nogi — łapy, długie, 

kosmate włosy porastające jego uda — szarawary, ogon — polano albo wie- 

cha, skóra — futro, trop wilka — sznur, stado wilków — wataha albo 

zgraja, okres godowy — cieczka, wilczarz — specjalista od tropienia i wa- 

bienia wilków, fladry — sznury z nawieszonymi na nich kolorowymi 
szmatkami dla osaczenia wilków w kniei. 

Skład ofiar wilka w Polsce jest następujący: jeleń, sarna, dzik, zając, 
poza tym inne mniejsze ssaki oraz ptaki. Ze zwierząt domowych w lecie 

głównie owce i gęsi, w zimie psy, które potrafi wziąć z łańcucha przed 

domem. Zanotowano jeden wypadek napaści na człowieka, wilka wście- 

kłego. Liczba młodych u wilków krajowych wynosi średnio 5,1. Stosunek 

płci u młodych przeważnie 1 : 1, rzadziej 2 : 1 na korzyść samców. 
O dynamice populacji świadczy chyba najlepiej fakt, że mimo systema- 

tycznego prześladowania od przeszło 18 lat wilki zdołały się jeszcze ucho- 
wać. Występujące w danej okolicy pogłowie to przeważnie rodziny w licz- 
bie 2—6 sztuk, rzadziej połączone dwie rodziny w liczbie 8—11 osobników. 

Informacje dotyczące zarówno liczebności jak i pozyskania wilka otrzy- 
małem częściowo z Wydziału Łowiectwa i Rybactwa NZLP, częściowo 
z samodzielnego Wydziału Łowiectwa MLiPD, który zebrał je z Powia- 
towych Rad Narodowych. 

Dane dotyczące liczebności i pozyskania podzieliłem na dwa okresy 
sprawozdawcze: pierwszy od 1954—1963 i drugi od 1964—1972. 

W pierwszym okresie sprawozdawczym zarejestrowano na terenie kraju 

4072 wilki a zabito 2579 (średnio rocznie 258 wilków). Na diagramie linią 

przerywaną oznaczono liczebność, linią ciągłą zabite wilki (ryc. 1). Po- 

nieważ w okresie pierwszych 6 lat (dane szczegółowe) na terenie woje- 
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wództwa opolskiego nie zarejestrowano wcale wilków, a na terenie woje- 
wództw gdańskiego, katowickiego, łódzkiego, poznańskiego, szczecińskiego, 
wrocławskiego i zielonogórskiego zarejestrowano lub zabito jedynie od 1—6 
wilków, można przyjąć, że były to tylko wilki przechodnie. 

W drugim okresie sprawozdawczym zarejestrowano występowanie 1153 
a zabito 737 wilków (średnio 82 sztuki rocznie). W tab. 2 ujęto wojewódz- 
twa, w których w tym okresie rejestrowano i zabito wilki. Ponieważ infor- 
macje dotyczące liczebności pochodzą z dwu źródeł, a różnice są niekiedy 

300 | 

200 |     

700 |   
  1054 1955 10586 1087 10668 160 1960 1961 1962 1963 

Ryc. 1. Linia przerywana dotyczy liczby zarejestrowanych, linia ciągła liczby za- 

bitych wilków w poszczególnych latach 

dość znaczne, podano w rubryce ,„Razem” wyniki pierwszego, a pod spo- 

dem drugiego źródła. 

Przyjmując, że dane dotyczące inwentaryzacji wilka z ostatnich lat są 

Ścisłe a nawet zaniżone, przyznać trzeba, że liczba ta jest naprawdę zni- 

koma i można istotnie mówić o tym, że wilk jest w Polsce gatunkiem za- 

grożonym. | =: 

Czy dotychczas coś zrobiono, by temu zapobiec? Poza kilkoma moimi 

artykułami i dwoma wywiadami w PAP oraz artykułem Buchalczyka 

w „Łowcu Polskim”, składany był do Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego wniosek Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w obronie wilka, 

dwukrotnie taki sam wniosek przez Zarząd Główny PZŁ. 
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Polska jest krajem przodujacym w Europie w dziedzinie łowiectwa i go- 
spodarki łowieckiej. Wystarczyłoby więc skasować premie za zabicie wilka, 
zaliczyć go z powrotem do zwierząt łownych i dać mu czas ochronny na 
okres wychowu młodych. Liczebność populacji byłaby regulowana plano- 
wymi odstrzałami. Moglibyśmy, zapraszając myśliwych z krajów gdzie wilk 
został już wytępiony, dostarczyć gospodarce narodowej tak cennych dewiz. 
Połączone byłoby piękne z pożytecznym. 

Nie wolno nam bowiem zapominać, że obowiązkiem naszym jest pozo- 
stawienie przyrody naszym następcom w takim stanie, w jakim otrzyma- 
liśmy ją od naszych przodków, czyli że w faunie naszej nie może zabraknąć 
wilka. 
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