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Duże drapieżniki w Polsce – niedźwiedź, wilk i ryś – ich biologia           

i występowanie. 

 

Polska szczyci się występowaniem wszystkich trzech największych 

drapieżników żyjących na kontynencie europejskim – niedźwiedzia brunatnego, wilka 

i rysia. Ostoje niedźwiedzia, ale również innych dużych drapieżników, kurczą się           

w wyniku trwającej od wieków presji człowieka związanej z eksploatacją                            

i fragmentacją lasów, a ostatnio także wzrostu ruchu turystycznego. Z materiałów 

historycznych dowiadujemy się, że niedźwiedź brunatny występował niegdyś w całej 

Europie, ale od X w. był stopniowo wypierany i obecnie występuje już tylko                 

w najbardziej niedostępnych pasmach górskich starego kontynentu. 

 

W czasach średniowiecza, głównie w IX–XV w., występował w ponad 40 stanowiskach. 

Z pewnością niedźwiedź brunatny zasiedlał w tamtych czasach całe Pomorze, Warmię, 

Mazury, Lubelszczyznę, Kielecczyznę, Mazowsze, ziemię sieradzką, Śląsk, 

Wielkopolskę i Kujawy. U schyłku XIX w. jego zasięg geograficzny ograniczał się już 

tylko do Karpat. Z większości rejonów Polski wytępiony został w II połowie XVII i w 

XVIII wieku. Ostatnie niedźwiedzie zabito w latach 1788–1804 na Pomorzu, w Prusach 
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Królewskich i na Warmii, w okolicach Bydgoszczy, w Prusach Wschodnich, na 

Mazurach w Puszczach Rominckiej, Boreckiej i Piskiej. Puszcza Białowieska to ostatnia 

na niżu w Polsce ostoja niedźwiedzia brunatnego. Polowano tu na te zwierzęta 

jeszcze w końcu XIX wieku. Po I wojnie światowej niedźwiedź występował już tylko     

w Tatrach. Podejmowano jeszcze próby reintrodukcji, jednak przerwano je w czasie II 

wojny światowej. 

 

W okresie powojennym w polskich Karpatach nastąpił wzrost liczebności niedźwiedzi   

i ekspansja terytorialna, której przyczyną była głównie migracja osobników                   

z ukraińskiej części Karpat. Wzrost liczebności tej populacji spowodował, że na 

początku lat 80. doszło do ponownego połączenia populacji wschodnio                           

i zachodniokarpackiej. 

Opinie na temat drapieżników często mijają się z prawdą, ale to wilk budzi        

w tej kwestii najwięcej kontrowersji. Z jednej strony mamy obraz wilka tkwiący          

w ludzkiej świadomości od wieków – jako krwiożerczej bestii kierującej się 

niepohamowanym instynktem zabijania. Z drugiej strony przedstawia się go jako 

zwierzę prześladowane przez człowieka, co szczególnie często podkreślają środki 

masowego przekazu. A jaka była i jest rzeczywistość? W czasach zaborów wilki 

tępione były wszelkimi możliwymi sposobami. Doprowadziło to w połowie XIX w. do 

niemal doszczętnego wyginięcia tego gatunku w Wielkopolsce i Galicji. W tym samym 

czasie w zaborze rosyjskim, gdzie jego liczebność była wciąż znaczna, ukazała się 

ustawa carska, w myśl której za zabicie wilka wypłacano nagrody. Po I wojnie 

światowej w granicach państwa polskiego wilk ponownie stał się licznym gatunkiem 
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rodzimej fauny. Liczebność wilka szacowano wówczas na ponad 900 osobników, inne 

źródła wskazują nawet na 1800 wilków, łącznie z terenami na kresach wschodnich. 

W myśl rozporządzenia Prezydenta RP z 3 grudnia 1927 r., w sprawie nowego prawa 

łowieckiego dla całej Rzeczypospolitej, wilk stał się zwierzyną, ale jednocześnie 

uznany został za bezwzględnego szkodnika. Każdy mógł bezkarnie chwytać go             

w żelaza, potrzaski, sidła i pułapki.  

 

Z tego względu administracyjnie był on nadal tylko szkodnikiem, a nie zwierzyną i pod 

koniec okresu międzywojennego został praktycznie wytępiony na zachód od linii Buga, 

Narwi i Biebrzy. W czasie II wojny światowej ponownie nastąpiła ekspansja 

terytorialna wilka. W początkach lat 50.,na obecnym terytorium Polski, jego 

liczebność szacowano na 1000 osobników. W styczniu 1955 r. Rada Ministrów podjęła 

uchwałę w sprawie tępienia wilków.  

Eksterminacja była zadaniem Wojewódzkich Rad Narodowych, a nie władz łowieckich. 

Wprowadzono wówczas premie pieniężne za zabicie wilka lub wybranie młodych          

z gniazda (w wysokości odpowiadającej średniej krajowej płacy). 6 grudnia 1955 r. 

wilka wyłączono ze spisu zwierząt łownych, a 2 stycznia 1956 r. ukazało się 

zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, które powołało komisarzy 

wojewódzkich ds. tępienia wilków i dopuszczało stosowanie nawet trucizny. 

Rozpoczęła się niechlubna karta w niszczeniu rodzimej fauny pod nazwą „akcja wilcza” 

(1956–1959).  W efekcie, na początku lat 70., liczebność wilków spadła do około 100 

osobników. Dopiero 17. listopada 1975 r. wilk został ponownie wpisany na listę 

zwierząt łownych – Polski Związek Łowiecki i myśliwi stali się odpowiedzialni za 
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gospodarowanie jego populacją w Polsce. Wprowadzono okres ochronny, zakaz 

trucia, zniesiono też nagrody za zabicie wilka. Dzięki temu, u progu lat 90. wilki 

stwierdzaliśmy na 1/3 obszaru Polski, a jego liczebność oceniana była na około 900 

osobników i nie ulegała zachwianiu, mimo rocznego odstrzału na poziomie 100 do 

200 osobników. 

 

W 1995 roku, z wyjątkiem terenu trzech województw: suwalskiego, przemyskiego       

i krośnieńskiego, mimo stabilnej populacji wilka w Polsce, wprowadzono ochronę 

gatunkową tego drapieżnika, a od 1998 r. objęła ona cały kraj. Wilk występuje 

obecnie głównie w północno-wschodniej i południowo-wschodniej części kraju,          

w dużych kompleksach leśnych położonych na wschód od Wisły, w Karpatach i we 

wschodniej części kraju, ale również jest coraz liczniejszy w niektórych rejonach Polski 

zachodniej. Cała polska populacja jest szacowana obecnie na 1000–1300 osobników. 

Ryś na terytorium dzisiejszej Polski występował do średniowiecza, a do końca 

XVIII w. na zachód od Wisły został on praktycznie wytępiony. W pierwszej połowie XIX 

w. populacja północno-wschodnia rysia odłączyła się od populacji karpackiej.  

W pierwszych kilku dekadach 20 w. drapieżnik ten był już bardzo rzadki. Jego ostatnie 

ostoje występowały już tylko w Puszczy Białowieskiej i w Karpatach. W 1927 r. ryś 

został uznany za gatunek łowny, a w 1931 r. ustanowiono dla niego okres ochronny.  

W kolejnych latach i dekadach do początku lat 80. XX w. zasięg i liczebność rysia         

w Polsce stale powiększały się. Na nowo odrodziły się ostoje rysia w większości 

dużych kompleksów leśnych Karpat, Niziny Podlaskiej i Pojezierza Mazurskiego.         

W latach 70. obserwowano już osobniki migrujące nawet na zachód od Wisły. 
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Niestety od lat 80. zaznaczył się ponownie spadek liczebności i ograniczenie 

terytorium występowania tego gatunku w Polsce. 

 

W Europie niedźwiedź brunatny występuje obecnie wyspowo, głównie zajmuje 

tereny w Europie Wschodniej i w Azji. W Polsce stale spotkać możemy go w 

Karpatach, które należą do peryferyjnych fragmentów areału tego gatunku. W Polsce 

główne ostoje niedźwiedzia brunatnego to: Bieszczady (około 60 osobników), Tatry 

(kilkanaście osobników) oraz po kilka osobników  w Beskidzie Sądeckim, Gorcach, 

Beskidzie Żywieckim i Beskidzie Niskim. 

 

Na przełomie XX i XXI wieku (w 1999 r.) mieliśmy w kraju około 100 osobników, i ta 

liczebność z niewielkimi wahaniami utrzymuje się do dania dzisiejszego.  

Interesujący jest fakt, że liczebność populacji występującej w Tatrach, w okresie 

powojennym wykazywała niewielkie wahania, o tyle w Bieszczadach obserwujemy     

w tym okresie kilkukrotny wzrost liczebności populacji niedźwiedzia brunatnego. 

Niedźwiedzie w ramach okresowych migracji przemierzają niekiedy długie dystanse. 

Takie osobniki możemy spotkać w całych Karpatach, a niekiedy nawet daleko od ich 

podnóży (na Roztoczu, w okolicach Tarnowa i Chrzanowa). Niedźwiedź wymaga dużej 
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przestrzeni życiowej – zasiedla duże przestrzenie lasów nizinnych i górskich.    

Wielkość ich areału osobniczego może wynosić do 50 tys. ha, a niekiedy nawet 

przekraczać 100 tys. ha.  

 

Niedźwiedzie zimują w gawrach, które zakładane są  w jaskiniach, w potężnych 

dziuplach starych drzew, wiatrowałach, młodnikach itp. Niedźwiedzie są 

wszystkożerne – wiosną zjadają przeważnie pokarm zwierzęcy, głównie padlinę,         

w późniejszym okresie udział składników roślinnych znacząco zwiększa się, a jesienią 

może stanowić nawet 100% diety. Okres godowy niedźwiedzia brunatnego trwa od 

kwietnia do czerwca. Ciąża, podobnie jak u sarny i borsuka, jest przedłużona,               

z opóźnioną implantacją zarodka i trwa około 200–250 dni.  

Do ciekawostek należy, że porody odbywają się zimą w okresie snu niedźwiedzi. 

Liczba młodych w miocie to przeważnie 1 do 3 osobników. Otwierają one oczy 

miesiąc po przyjściu na świat. Przez pierwsze 6 miesięcy życia żywią się mlekiem 

matki. Choć są największymi zwierzętami drapieżnymi Europy, w tym okresie młodym 

zagraża wiele niebezpieczeństw, a śmiertelność w 1. roku życia sięga nawet 50%.  

W wieku 2,5–4 lat osiągają dojrzałość płciową i dopiero wówczas mogą przystąpić do 

rozrodu. Niedźwiedzie wydają swoje potomstwo w cyklach powtarzanych co 2–3 lata. 

W naturze dożywają do 25–30 lat. 

Wilk niegdyś występował  niemal na całej półkuli północnej. Spotykany był                  

w Ameryce Północnej, Europie, Azji (z Półwyspem Arabskim i Japonią). W czasie 

ostatnich 300. lat zasięg geograficzny gatunku wyraźnie się zmniejszył.  
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W Ameryce Północnej, w miarę liczne zagęszczenie występuje jedynie na Alasce i w 

Montanie (stanach USA), w Kanadzie, oraz w Azji – w północnej i środkowej części 

kontynentu. Zasięg populacji europejskiej obejmuje głównie wschodnią, środkową,     

i południową część kontynentu. Dość licznie występuje w Rumunii i na Bałkanach,      

w Polsce i na Słowacji oraz na Litwie, Łotwie, w Estonii, Białorusi, na Ukrainie i w Rosji. 

Izolowane populacje tego gatunku występują także na Półwyspie Iberyjskim, jak 

również we Włoszech, a także w Skandynawii. 

 

Na obecnym terytorium Polski, w pierwszej dekadzie XXI wieku wilki występują           

w dużych kompleksach leśnych, o powierzchni minimum 10–30 tys. hektarów, które 

zapewniały im dostęp do licznych populacji ssaków kopytnych. Choć jest to gatunek 

typowy dla środowiska leśnego, dziś spotkać możemy go również na dużych 

otwartych przestrzeniach. Obecnie dla rozwoju populacji tego drapieżnika warunki 

siedliskowe nie stanowią większych barier dla ich funkcjonowania.  

 

Głównym zagrożeniem, nie tylko dla wilka, ale dla wszystkich gatunków o dużym 

areale osobniczym, może stać się brak korytarzy ekologicznych łączących ostoje tych 

dzikich zwierząt. W perspektywie wielu dekad zabójczym ograniczeniem okazać się 
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może fragmentacja rozległych kompleksów leśnych coraz częściej przecinanych 

ciągami komunikacyjnymi – autostradami i liniami kolejowymi. 

W języku, zwłaszcza w gwarze łowieckiej, zachowało się wiele specyficznych określeń 

związanych z biologią i budową wilków. W literaturze spotkamy się z takimi 

określeniami jak: basior (samiec), wadera (samica) czy wilczki (szczenięta). Skóra         

z sierścią wilka to futro, ale również nazywamy ją wilczurą. Latarnia  to głowa,             

a lampy to oczy, wiecha lub polano to ogon wilka. Charakterystyczne jest również 

uzębienie wilków umieszczone w tzw. paszczęce. Wilki mają 42 zęby, z których 

trzonowy M3 (w żuchwie) i przedtrzonowy P4 (w szczęce) są szczególnie mocne           

i nazywane łamaczami (służą one do kruszenia i łamania najtrwalszych kości ofiar 

drapieżników i występują nie tylko u wilka). Okres godowy u tego przedstawiciela 

rodziny psowatych, tzw. cieczka (ale także zwany tycznią), przypada na okres od 

końca stycznia do marca. Kopulacja kończy się „zawieszeniem” partnerów, co jest 

charakterystyczne dla całej rodziny psowatych.  

Ciąża trwa około 2 miesięcy (63–65 dni), a młode przychodzą na świat najczęściej na 

przełomie kwietnia i maja. Wielkość miotu to 4-6 szczeniąt, ale może osiągać liczbę 

nawet 11 osobników, jednak śmiertelność młodych w pierwszych 3 miesiącach życia 

jest bardzo wysoka. Młode wilczki do 10. miesiąca życia są bardzo wrażliwe na chłód    

i wilgoć – ich śmiertelność w tym okresie dochodzić może do 50–80%. Od 3 tygodnia 

młode wilczki pobierają już pokarm mięsny dostarczany przez rodziców i niekiedy 

innych członków watahy. Jest to częściowo nadtrawione mięso, które dorosłe 

osobniki wymiotują przed szczeniętami.  

Kiedy wataha wyrusza na łowy, młode pozostają pod opieką piastuna         

(może nim być starszy brat szczeniąt lub osobnik niespokrewniony, należący do 

watahy). Młode osobniki dojrzewają płciowo już w 10. miesiącu życia, choć                 

w rozrodzie zaczynają uczestniczyć później, a ich aktywność reprodukcyjna trwa 

nawet do 10. roku życia. Wilki żyją w watahach (zgrajach) liczących średnio 5–8 

osobników. Dominująca para alfa, czyli tzw. para rodzicielska, samiec (basior alfa)        
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i samica (wadera alfa), stoją w hierarchii ponad wszystkimi osobnikami watahy.     

Wśród młodszych i podporządkowanych osobników również występuje hierarchia 

dominacji. Członkowie watahy są wyspecjalizowani w określonych czynnościach: 

dominanci prowadzą watahę, mają również pierwszeństwo w dostępie do żeru. 

Dominujące osobniki zachowują pierwszeństwo, a niekiedy wyłączne prawo do 

rozmnażania w danym roku.  

W większości populacji dorosły samiec (basior) osiąga masę 40–50 kg. Samice 

(wadery) są mniejsze – 30-40 kg. Długość ich ciała oscyluje  w przedziale 110–135 cm, 

a wysokość w kłębie sięga ok. 75 cm. W normalnych warunkach wilki spędzają             

w ruchu średnio 10 godzin na dobę. W czasie upałów i przy braku pokarmu potrafią 

spać nawet 20 godzin na dobę. Dzienne zapotrzebowanie pokarmowe wilków wynosi 

od 3 do 6 kg, a po okresie długotrwałej głodówki jednorazowy posiłek może 

obejmować nawet 10 kg pokarmu. Przy trawieniu, odłamki kości przy pomocy 

odpowiednich ruchów przewodu pokarmowego otaczane są sierścią i innymi 

elementami, co zmniejsza ryzyko urazów. Watahy wilków przemieszczają się                

w charakterystyczny sposób – poruszają się jeden za drugim, stawiając stopy ściśle     

w trop poprzedzającego osobnika. Ułatwia to przemieszczanie, ale utrudnia 

określenie faktycznej liczebności watahy. Można ją ocenić w miejscach, gdzie wataha 

rozchodzi się, a więc podczas przekraczania dróg, rowów i innych przeszkód 

terenowych lub w momencie rozpoczęcia podchodu i pościgu za ofiarą. 

Wilki porozumiewają się między sobą wizualnie (przyjmując różne postawy), 

zapachowo (znakując terytorium kałem i moczem) oraz głosowo (skowyt, szczekanie, 

warczenie, wycie). Głosem wyrażają różne nastroje, a poszczególne odgłosy wydają   

w ściśle określonych sytuacjach. Najbardziej znanym sposobem porozumiewania się 

wilków jest oczywiście wycie, które słyszalne jest z odległości nawet 8 km. Można je 

usłyszeć przez cały rok, zwłaszcza wówczas gdy poszczególne osobniki zwołują się 

przed lub po zakończeniu łowów. 



 

10 

Ryś w Polsce, jak wiadomo, występuje w dwóch naturalnych populacjach: 

mazursko-podlaskiej i karpackiej. Ponadto kilkanaście osobników zasiedla również 

Puszczę Kampinoską.  

 

Na początku XXI wieku dzika populacja rysia w Polsce to niespełna 200 osobników.    

W swoim największym zasięgu naturalnego występowania gatunek ten zamieszkiwał 

lasy Europy (z wyjątkiem Półwyspu Iberyjskiego i wysp) oraz Azji (z wyjątkiem 

południowo-wschodniej części kontynentu). W Polsce występuje w Puszczach Piskiej, 

Boreckiej, Rominckiej, Augustowskiej, Knyszyńskiej i Białowieskiej oraz w Karpatach 

(od Beskidu Żywieckiego po Pogórze Przemyskie i Bieszczady). Jest obecny w Puszczy 

Kampinoskiej, w wyniku wdrożonego tam w 1993 r. eksperymentalnego programu 

reintrodukcji. 

 

 Rysie zasiedlają duże, zwarte kompleksy leśne, o powierzchni minimum 10–30 tys. ha, 

lubią zwłaszcza starodrzew z wykrotami, wiatrołomami i gęstym podszytem.               

W przeciwieństwie do wilków unikają otwartych przestrzeni. Ruja występuje w lutym 

lub marcu. Ciąża trwa ponad 2 miesiące. Młode rodzą się od kwietnia do czerwca, 

zwykle w liczbie 2 - 3 osobników w miocie. Samice (kotki) biorą po raz pierwszy udział 

w rui, którą nazywamy marcowaniem, przeważnie już  w drugim roku życia, a samce 

(koty) nie wcześniej jak w trzecim roku. 


