„Wilk jest ważną częścią polskiej przyrody. Jako tzw. szczytowy drapieżnik, reguluje liczebność gatunków, na
które poluje. Dlatego ochrona wilka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania leśnych ekosystemów”

– dr Przemysław Nawrocki, WWF Polska.

Ostoya dla wilków
W Polsce żyje około 1000 wilków, z czego szacuje się, że na obsza-

To rodzi sytuacje konfliktowe z hodowcami i powoduje, że zły wi-

rze Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny występuje 35-50

zerunek wilka jest nadal powszechny. Brak akceptacji społecznej

wilków. Wbrew powszechnej opinii, to nie wilk jest zagrożeniem dla

ze strony hodowców, próby osłabienia statusu ochronnego wilka

człowieka. To człowiek coraz częściej stanowi zagrożenie dla wilków.

i pogorszenie stanu siedlisk to główne zagrożenia dla populacji

Te piękne i charyzmatyczne zwierzęta odgrywają kluczową rolę

wilków w Polsce.

w przyrodzie, a ich ochrona wymaga zabezpieczenia całego ekosystemu. Wilk jest gatunkiem parasolowym, co oznacza, że reguluje

Chcemy to zmienić.

liczebność dużej dzikiej zwierzyny i przyczynia się do zachowania
równowagi między gatunkami.

Ostoya Vodka wspólnie z Marcinem Dorocińskim wspiera inicjatywy WWF Polska. Współfinansujemy działania, których celem

Poznajmy bliżej te drapieżniki.

jest pomoc bieszczadzkim wilkom, dlatego przekazaliśmy na tę
działalność grant. WWF Polska stara się przede wszystkim ogra-

Są aktywne w nocy, po zmierzchu i o świcie. Potrzebują ogromnych

niczać konflikty powodujące odstrzał wilków, m.in. poprzez

terenów do życia. Codziennie pokonują średnio 22-27 kilometrów

przekazywanie hodowcom zestawów pastuchów elektrycznych,

żywiąc się dzikimi zwierzętami, które stanowią 97% ich menu.

które zabezpieczają gospodarstwa i skutecznie zniechęcają wilki

Bytują w stadzie, a wilcze watahy mają ściśle określoną hierarchię

do polowania na zwierzęta hodowlane. Inne działania obejmują

wewnętrzną. Jedna wataha zajmuje terytorium 350 km2 na nizinach

monitoring wilka przy pomocy fotopułapek na terenie całych

i 150 km2 w górach. Właśnie dlatego fragmentacja dużych komplek-

Karpat oraz badania genetyczne, które pozwolą poznać stopień

sów leśnych stanowi największe zagrożenie dla tych drapieżników.

pokrewieństwa wilków i ocenić wpływ barier ekologicznych (drogi,

Najczęściej giną pod kołami samochodów oraz z rąk kłusowników.

zabudowania) na pulę genową wilków. Wszystko to pomoże lepiej
chronić ten gatunek.

Co sprawia, że wilki potrzebują naszej pomocy?
Wilki są niezwykle ważną częścią bieszczadzkiej przyrody
Rosnąca presja ze strony człowieka, coraz gęstsza sieć dróg

i flagowym gatunkiem w Polsce.

i infrastruktury utrudniają im przemieszczanie się i zdobywanie
pokarmu. Trudniej im także wykarmić i odchować młode.

Żyjmy z nimi w zgodzie.

