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Streszczenie

Od początku istnienia Tatrzańskiego Parku Narodo−
wego mało jest obserwacji i tropień wilków na obszarze
Tatr. W latach pięćdziesiątych stwierdzano sporadycz−
nie obecność kilku osobników głównie po słowackiej
stronie granicy. Dopiero w latach osiemdziesiątych odno−
towano regularne przebywanie wilków na obszarze pol−
skich Tatr, a w roku 1997 po raz pierwszy udokumentowa−
no rozród tych drapieżników na obszarze Tatrzańskie−
go Parku Narodowego. Obecnie począwszy od 2006 roku
prowadzony jest monitoring potencjalnych miejsc wy−
prowadzania młodych oraz sukcesu rozrodczego wil−
ków na terenie TPN. Oparty jest na metodzie wabienia
głosem w okresie przebywania młodych w rejonie nor.
Monitoringiem objęty jest cały obszar Tatrzańskiego Parku
Narodowego wraz z terenami bezpośrednio do niego
przyległymi. Dodatkowo informacje te uzupełniane są
przez tropienia wilków w okresie zalegania pokrywy
śnieżnej oraz dokumentację upadków zwierzyny w Ta−
trzańskim Parku Narodowym.

W okresie prowadzenia monitoringu sukcesu roz−
rodczego wilków odnotowano kilka rejonów zakładania
nor i wyprowadzania młodych przez wilki. Rejony te
rozmieszczone były na terenie całego Tatrzańskiego Parku
Narodowego a także w jego sąsiedztwie, zarówno po
zachodniej jak i wschodniej stronie.

Wstęp

Wilki występują w Polsce głównie w Karpatach i we
wschodniej części kraju a cała populacja szacowana
jest na 500–600 osobników (Okarma, 2001). W Tatrach
dawniej wilk obserwowany był rzadko, sporadyczne
stwierdzenia 3–4 osobników pochodzą z początku XX
wieku (Kowalski, 1962). Po II wojnie światowej, kilku−
krotnie notowano wilka jako gatunek zachodzący na

obszar TPN, bez stwierdzenia rozrodu na tym terenie.
We wczesnych latach istnienia Tatrzańskiego Parku Na−
rodowego wilk uważany był za drapieżnika „zuchwałe−
go i w gospodarce rolnej i leśnej nader uprzykrzonego”.
Leon Podobiński pisał „na szczęście wilków jest w Ta−
trach Polskich mało”. Pod koniec lat pięćdziesiątych
stwierdzono we wschodniej części TPN (obwód ochron−
ny Łysa Polana, obwód ochronny Zazadnia) do 5 osob−
ników (Podobiński, 1960). W latach osiemdziesiątych XX
wieku odnotowano osiedlanie się wilków w Polskich
Tatrach. W rejonie Zazadniej i Wierch Porońca notowa−
no stałą obecność 4 osobników, a łączną liczbę wilków
penetrujących obszar TPN szacowano na 11 sztuk (Wy−
szyński, 1984). Stwierdzono także obecność wilków
w Tatrach Zachodnich, w rejonie Dolin Kościeliskiej
i Chochołowskiej (Herz, 1986).

Metodyka

Monitoring potencjalnych miejsc wyprowadzania
młodych i sukcesu rozrodczego wilków oparty jest na
metodzie wabienia głosem, w okresie przebywania mło−
dych przy norach. Wabienia prowadzone są w godzi−
nach nocnych od 15 lipca do momentu opuszczenia
przez wilki miejsc wyprowadzania młodych. Wabienia−
mi objęty jest cały obszar Tatrzańskiego Parku Naro−
dowego oraz tereny bezpośrednio do niego przyległe.
W przypadku ustalenia miejsc rozrodu, wabienia pow−
tarzane są aż do momentu stwierdzenia opuszczenia te−
go rejonu przez wilki. Dodatkowo obserwacje uzupełnia−
ne są wabieniami całonocnymi, pozwalającymi z większą
dokładnością określić liczbę osobników dorosłych, od−
zywających się w ciągu całej nocy z różnych miejsc.
Liczba młodych szacowana jest z dużym uogólnieniem
na podstawie głosów z rejonu nor. Dodatkowo w okre−
sie prowadzenia wabień notowane są wszelkie ślady
obecności wilków: tropy, odchody, ofiary, obserwacje.
Po opuszczeniu rejonu wyprowadzania młodych przez
wilki lokalizacje te, ustalone w wyniku wabień, dokład−
nie przeszukiwane są w celu odnalezienia nor.

Dodatkowych informacji dostarczają również stałe
tropienia długodystansowe wilków w okresie zalegania
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pokrywy śnieżnej. Tropienia takie pozwalają zweryfiko−
wać liczbę osobników penetrujących teren parku, obec−
ność osobników młodych, ustalić obszar penetracji przez
wilki, odnajdywać ofiary wilków.

Prowadzony jest także monitoring przyczyn śmier−
telności zwierzyny oraz rejestr szkód na zwierzętach
gospodarskich, dające obraz aktywności żerowej wil−
ków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Wyniki

W ostatnich 10 latach udokumentowano kilka rejo−
nów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie
wilki zakładały nory i wyprowadzały młode. Były to re−
jony zlokalizowane zarówno na obszarze Tatr Zachod−
nich jak i Tatr Wysokich. Nory zlokalizowane w obrębie
pięter reglowych w miejscach mało dostępnych, choć
położonych w sąsiedztwie szlaków turystycznych czy
drogi asfaltowej do przejścia na Łysej Polanie.

Miejsca gdzie udokumentowano zakładanie nor i suk−
ces rozrodczy wilków to: rejon Wierch Porońca, Dolina
Małej Łąki, Dolina Miętusia, Dolina Tomanowa, rejon
Doliny Chochołowskiej, oraz rejony sąsiadujące z Ta−
trzańskim Parkiem Narodowym zarówno po wschodniej
jak i zachodniej stronie granicy państwowej.

Od 2006 roku prowadzony jest systematyczny mo−
nitoring potencjalnych miejsc wyprowadzania młodych
oraz sukcesu rozrodczego wilków. W okresie prowadze−
nia monitoringu udokumentowano cztery rejony zakła−
dania nor na obszarze parku oraz dwa rejony w jego
bezpośrednim sąsiedztwie po słowackiej stronie gra−
nicy.

Rok 2006:
W wyniku prowadzonych tropień oraz wabień nie

stwierdzono zakładania nor i wyprowadzania młodych
na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nory zlo−
kalizowano po słowackiej stronie w Dolinie Juraniowej
w niedalekiej odległości od pasa granicznego. Nory za−
łożone zostały w niewielkiej odległości od istniejącego
wtedy szlaku turystycznego z Umarłej Przełęczy na Jura−
niową Przełęcz, w obrębie górnoreglowych świerczyn,
w pobliżu cieków wodnych.

W wyniku wabień w tym rejonie ustalono, że obszar
od Kominiarskiego Wierchu aż po Osobitą (teren słysze−
nia) był regularnie penetrowany przez osobniki dorosłe,
potwierdziły to również liczne tropy i odchody wilków
po polskiej stronie granicy. Wataha ta liczyła kilka (6–8)
osobników dorosłych i wyprowadziła kilka młodych.
Młode po raz pierwszy słyszane były poza rejonem nor
w pierwszej połowie września, kiedy odzywały się za−
równo z rejonu nor jak i ze stosunkowo odległego rejo−
nu Osobitej.

Nie ustalono innych miejsc wyprowadzania młodych
w 2006 roku choć cały obszar Tatrzańskiego Parku Na−
rodowego był penetrowany przez wilki a w pierwszym
kwartale roku stwierdzono szesnaście upadków zwie−
rzyny płowej w wyniku polowań wilków, co stanowi

ponad 30% wszystkich udokumentowanych w tym okre−
sie upadków.

Rok 2007:
W 2007 roku stwierdzono dwa rejony wyprowadza−

nia młodych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodo−
wego, w Dolinie Chochołowskiej oraz w Dolinie Koście−
liskiej.

W początkowym okresie wataha z Doliny Chocho−
łowskiej przebywała wraz z młodymi po słowackiej stro−
nie granicy w Dolinie Juraniowej a od 29 sierpnia aż
do opuszczenia nor stwierdzano jej obecność wraz
z młodymi w Dolinie Chochołowskiej. Nory założone
zostały w obrębie regla górnego w terenie nieudostęp−
nionym w nieznacznej odległości od drogi w Doli−
nie Chochołowskiej w sąsiedztwie cieków wodnych. Po−
czątkiem października odnotowano znaczną aktyw−
ność młodych z tej watahy, słyszane były w ciągu jed−
nej nocy zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie
granicy.

Druga wataha wyprowadziła młode w rejonie Doli−
ny Tomanowej na zboczach Żaru w bezpośrednim są−
siedztwie szlaku turystycznego, ale w terenie trudno
dostępnym i nie penetrowanym przez ludzi. Nory zloka−
lizowane zostały w obrębie piętra regla górnego na stro−
mym zboczu z niewielkimi fragmentami płaskimi. Lego−
wiska zostały założone pod wykrotami i zwalonym pniem
świerka. W rejonie tym, w bezpośrednim sąsiedztwie nor
brak cieków wodnych, ale są miejsca wilgotne i niewiel−
kie kałuże ze stojącą wodą. Ostatnie stwierdzenie w wy−
niku nocnego wabienia wilków przy norach w tym rejo−
nie miało miejsce początkiem września. Nory odnale−
ziono 9 października i wtedy obserwowano również dwa
młode osobniki w tym rejonie.

Rok 2008:
W 2008 roku dokonano wielokrotnego sprawdzenia

znanych z poprzednich lat miejsc wyprowadzania mło−
dych przez wilki w OO Chochołowska i OO Kościeliska.
Prowadzono tam wabienia, które nie potwierdziły wy−
korzystywania tych miejsc przez wilki. Odnaleziono dwa
inne rejony wyprowadzania młodych przez wilki: rejon
Doliny Małej Łąki oraz rejon nad rzeką Białką w bezpo−
średnim sąsiedztwie granicy państwowej.

W dolinie Małej Łąki nory założone zostały nad
Wielką Polaną w obrębie górnoreglowych borów świer−
kowych w sąsiedztwie cieku wodnego w nieznacznej
odległości od szlaku turystycznego. Stwierdzono obec−
ność kilku młodych osobników. Rejon nor wilki opuści−
ły w drugiej połowie września.

Wataha z wschodniej części Tatrzańskiego Parku Na−
rodowego w 2008 roku założyła nory tuż nad rzeką Białką
po słowackiej stronie granicy. Stwierdzono tu obecność
kilku (2–3) młodych. Rejon ten był wykorzystywany przez
wilki jedynie w początkowym okresie i w drugiej poło−
wie lipca nie odnotowano już obecności wilków przy
norach nad Białką.
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Rok 2009:
W 2009 roku nie udokumentowano już drugi rok

z rzędu obecności wilków w rejonie Doliny Chocho−
łowskiej ani po zachodniej stronie granicy państwowej.
Początkiem lipca stwierdzono obecność wilków wraz
z młodymi w rejonie Doliny Miętusiej. W późniejszym
okresie monitoringu nie udokumentowano rejonów wy−
prowadzania młodych przez wilki na terenie Tatrzań−
skiego Parku Narodowego.

Rok 2010:
Nie stwierdzono rejonów zakładania nor i sukce−

su rozrodczego na terenie Tatrzańskiego Parku Naro−
dowego. Dopiero końcem września stwierdzono obec−
ność wilków wraz z młodymi w rejonie Doliny Miętu−
siej.

Podsumowanie

Monitoring potencjalnych miejsc wyprowadzania
młodych oraz sukcesu rozrodczego wilków na terenie
Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wcześniejsze
obserwacje i wabienia wilków pozwoliły udokumento−
wać różne lokalizacje rejonów wyprowadzania młodych
po północnej stronie Tatr. Co roku stwierdzano obec−
ność młodych w watahach, mimo że nie co roku uda−
wało się odnaleźć miejsca wyprowadzania młodych.
Odnotowano również przejścia watahy wraz z młodymi
z jednego rejonu w inne miejsce w okresie przebywania
młodych przy norach. Informacje uzyskane w wyniku
monitoringu, uzupełnione tropieniami w okresie zimo−
wym, notowaniem obecności wilkow w różnych rejo−
nach Tatrzańskiego Parku Narodowego, informacjami
z monitoringu przyczyn upadków zwierzyny oraz dany−
mi ze szkód wśród zwierząt gospodarskich poszerzają
znacznie wiedzę na temat wilka, którego jeszcze nie−
dawno tak rzadko stwierdzano na terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego.

Monitoring potential places of leading
the youth and breeding success of wolves

in the Tatra National Park

Since establishing of Tatra National Park there were
only limited information about wolfs in Tatra mountains.
Trackings and direct observations were very rare that
time. Wolfs are appearing constantley in Tatras since
eighties of twentinth century and in 1997 for the first
time in history started to breed on the area of Tatra Na−
tional Park.

In 2006 Tatra NP started constant monitoring of wolfs
potential breeding locations and breeding succes on the
area of the polish Tatras. It is based on the voice metod,
which provides good results in period of time when
cubs are close to burrows. Calling for wolfs are orga−
nized during night from 15th july till the time that wolfs
leaves breeding area. Monitoring covers whole area of
Tatra National Park and surrounded areas. Additional
information about wolfs in Tatras are taken from track−
ings, direct observations and documentation of death
couses of wild animals.

During last five years few breedind areas were doc−
umented both in Western and High Tatras and also close
to the national border on the slovakian side.
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