
Dzikie zwierzęta na szlaku – co robić?

ABC postępowania z dzikimi zwierzętami
W lesie to zwierzęta są u siebie w domu i należy im się szacunek. Podczas wędrówek i spacerów 
zachowuj się tak, by nie niszczyć przyrody i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko. Przede wszystkim 
pamiętaj o następujących zasadach:

 Nie śmieć! Pozostawione odpadki mogą prowadzić do chorób i zranień zwierząt.

 Podczas wycieczek nie schodź z wyznaczonych szlaków!

 Przestrzegaj zaleceń na planszach i tablicach informacyjnych!

 Nie karm i nie dotykaj dzikich zwierząt!

 Nie spuszczaj psów ze smyczy!

Pozostając na szlakach, unikniesz wielu niebezpiecznych sytuacji. Zwierzęta są przyzwyczajone do 
obecności ludzi na ścieżkach turystycznych i nie postrzegają jej jako zagrożenia. Nie pozostawaj zbyt 
długo na skraju lasu, który dla wielu gatunków jest ważną niszą ekologiczną.

Interakcje między człowiekiem a dzikimi zwierzętami ograniczają się zwykle do kontaktu wzrokowego. Bli-
skie spotkania z mieszkańcami lasu należą do rzadkości. Dzikie zwierzęta takie jak dziki, lisy, sarny, wilki i 
niedźwiedzie są płochliwe, ostrożne i unikają kontaktu z ludźmi.

Co zrobić, gdy spotkasz dzika?
Dziki to pokojowo nastawione zwierzęta, które unikają ludzi. Jeśli jednak staniesz oko w oko z lochą 
lub odyńcem, miej na uwadze następujące trzy potencjalnie groźne sytuacje:

 Locha z warchlakami
 Nie lekceważ ostrzegawczego sapania lochy. Wycofaj się spokojnym krokiem. Nie wykonuj  
 żadnych gwałtownych gestów. Kiedy zwierzę poczuje się zagrożone, może zaatakować w obro- 
 nie potomstwa.

 Zraniony odyniec
 Schroń się w bezpiecznym miejscu (auto, ambona myśliwska, drzewo). Zadzwoń na policję.  
 Ranne dziki często szarżują wielokrotnie i potrafią zadać dużo obrażeń. 

 Zaskoczone zwierzę
 Kiedy dziki nie spodziewają się spotkania z człowiekiem, reagują w nieprzewidziany sposób,  
 najczęściej decydując się na spontaniczną ucieczkę lub atak. By uniknąć niebezpiecznych sytu- 
 acji, trzymaj się wyznaczonych szlaków.
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Więcej informacji znajdziesz w naszych artykułach „Dzikie zwierzę na szlaku” oraz „Jak dbać o środowisko?”.

Ranne zwierzę w lesie – co robić? 
Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, obserwuj zwierzę przez dłuższą chwilę z bezpiecznej odległości. 
Tylko chore i ranne zwierzęta potrzebują pomocy. Czasami młode czekają w zacisznym miejscu na 
żerującą lub polującą matkę, która w każdej chwili może do nich wrócić.

Podejrzewasz, że zwierzę jest ranne lub chore?

 Pod żadnym pozorem nie dotykaj dzikich zwierząt! Często są one nosicielami chorób i paso- 
 żytów.

 Wezwij pomoc! Skontaktuj się z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, Policją lub jedną z  
 organizacji zajmującą się ochroną zwierząt.

Co zrobić, gdy spotkasz wilka? 
Szanse na stanięcie oko w oko z wilkiem podczas wędrówki lub spaceru są bardzo niewielkie. Zwierzę-
ta te są z natury bardzo ostrożne i w razie możliwości unikają kontaktu z ludźmi. Jeśli jednak dojdzie 
do spotkania z wilkiem, postępuj według następujących wskazówek:

 Nie wykonuj gwałtownych gestów. Wycofaj się i poczekaj, aż wilk się oddali.

 Jeśli wilk zacznie się zbliżać, wyprostuj się i rozłóż ręce, demonstrując swój wzrost.

 Zawołaj głośno lub zaklaszcz w dłonie. Pomoże to spłoszyć zwierzę.

 Jeśli mimo podjętych akcji wilk dalej nie ucieka, na wszelki wypadek chwyć kij lub gałąź, które  
 w ostateczności mogą posłużyć ci do obrony lub rzuć w kierunku zwierzęcia niewielkim przed- 
 miotem.

Kiedy już znajdziesz się w bezpiecznym miejscu, poinformuj o całym zajściu policję, służbę leśną lub 
weterynaryjną albo specjalistów ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.

Co zrobić, gdy spotkasz niedźwiedzia?
Niedźwiedzie potrafią zwęszyć jedzenie z odległości wielu kilometrów. Dlatego: pakuj swój prowiant 
w hermetycznie zamykane pojemniki, nie śmieć i nie pozostawiaj resztek jedzenia na szlaku, w razie 
możliwości wędruj w grupie i wydawaj regularne dźwięki (podśpiewywanie, klaskanie). Niedźwiedzie 
nie wykazują zainteresowania ludźmi z wyjątkiem trzech sytuacji:

 Znalezienie się między niedźwiedzicą a młodymi
 Małe niedźwiadki czasami oddalają się od matki na odległość nawet 100-200 m. Nigdy nie  
 podchodź do maluchów, nie próbuj ich karmić ani robić im zdjęć.

 Niedźwiedź w pobliżu padliny
 Jeśli zobaczysz drapieżnika w pobliżu ofiary, wycofaj się spokojnym krokiem. Nie próbuj zbli- 
 żać się do zwierzęcia. Może to zostać zrozumiane jako próba odebrania zdobyczy. 

 Zaskoczony niedźwiedź
 Zachowaj szczególną ostrożność podczas wędrowania pod wiatr. Niedźwiedź, który nie miał  
 szansy cię zwęszyć, może zachować się agresywnie.

Jeśli spotkasz niedźwiedzia, zatrzymaj się w bezpiecznej odległości, powiedz kilka słów spokojnym 
głosem i powoli zamachaj rękami nad głową. Unikaj kontaktu wzrokowego oraz gwałtownych ru-
chów. Wycofaj się powoli tym samym szlakiem. Pod żadnym pozorem nie próbuj biec lub uciekać!
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https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/dzikie-zwierzeta-na-szlaku
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/jak-dbac-o-srodowisko

