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W związku pojawiającymi się dyskusjami dotyczącymi wilka w kontekście bezpieczeństwa społecznego z
inicjatywy Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zorganizowano szereg
szkoleń na terenie całego kraju. Jedno z takich spotkań zatytułowane „Czy taki wilk straszny, jak go malują”
odbyło się w dniu 3 grudnia 2018 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Spotkania otworzyli Wojciech Rejman - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Katarzyna
Łapińska - Zastępca Dyrektora, Regionalny Konserwator Przyrody. Nadrzędnym celem szkolenia było
nawiązanie współpracy z gminami oraz innymi jednostkami mogącymi mieć istotne znaczenie w przypadku
konieczności reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wobec powyższego na szkolenie zaproszeni zostali
przedstawiciele gmin i starostw z obszaru województwa dolnośląskiego, w których istnieje największe ryzyko
występowania konﬂiktów na linii człowiek-wilk wraz z osobami posiadającymi uprawnienia do korzystania z
broni palnej (w przypadku konieczności dokonania odstrzału interwencyjnego), a także przedstawiciele izb
rolniczych, powiatowych inspektoratów weterynarii z terenów konﬂiktowych oraz przedstawiciele Polskiego
Związku Łowieckiego oraz Policji.
W trakcie szkolenia pan Michał Kwiatkowski - pracownik Regionalnej Dyrekcji - omówił zagadnienia związane z prawną ochroną wilka, jego interakcjami z człowiekiem, kwestie dotyczące
szkód powodowanych przez wilki, a także sposoby zabezpieczeń mienia przed szkodami oraz procedury uzyskiwania odszkodowań. Następnie pani dr hab. Sabina Pierużek- Nowak,
specjalista od biologii wilka, przestawiła informacje na temat ekologii i behawioru wilka, przykłady sytuacji konﬂiktowych pomiędzy ludźmi i tymi drapieżnikami, zagrożeń wynikających z
habituacji wilków oraz nowoczesnych technik służących zbiorowi informacji na temat tego gatunku. Ostatni referat został wygłoszony przez Pana Jarosława Gruszeckiego, który omówił
kwestie dotyczące zasad używania broni palnej w przypadku konieczności usunięcia niebezpiecznego osobnika.
Dyskusja pomiędzy uczestnikami szkolenia reprezentującymi środowisko naukowe, łowieckie i mieszkańców umożliwiła wymianę zdań w przedmiotowym temacie. Wszyscy obecni uznali,
że konieczne jest propagowanie rzetelnej wiedzy na temat biologii i ekologii wilka, co nie tylko pozwoli na obalenie mitów dotyczących tego gatunku, ale również pozwoli na skuteczne
przeciwdziałanie sytuacjom konﬂiktowym.
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