
temat: Wilcze szlaki na mapie Polski.

Szkoła podstawowa – klasy 4-6

Scenariusz  7

Cele ogólne: 
 ‒ przekazanie informacji o aktualnym zasięgu występowania i liczebności wil-
ka w Polsce,

 ‒ poznanie najważniejszych metod badań nad dużymi drapieżnikami,
 ‒ poznanie i zrozumienie związków między drapieżnikiem i jego środowiskiem,
 ‒ uświadomienie, jak ważne dla populacji wilków są wędrówki,
 ‒ poznanie najważniejszych szlaków migracji zwierząt w Polsce,
 ‒ uświadomienie zagrożeń jakie dla zwierząt, szczególnie drapieżników, niesie 
rozbudowa sieci dróg,

 ‒ budzenie pozytywnych emocji w stosunku do dziko żyjących wilków,
 ‒ rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 ‒ kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
 ‒ kształcenie myślenia naukowego.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:

 ‒ selekcjonować informacje zawarte w tekście,
 ‒ odczytać z mapy informacje o terenie,
 ‒ nazwać i wskazać na mapie główne obszary występowania wilka w Polsce,
 ‒ opisać warunki środowiska niezbędne dla egzystencji populacji wilka,
 ‒ zdefiniować pojęcie korytarz ekologiczny,
 ‒ wskazać na mapie przebieg szlaków migracji wilka w Polsce, 
 ‒ opisać zagrożenia dla ochrony wilka związane z rozbudową dróg,
 ‒ wymienić kilka metod badawczych nad wilkami i wyjaśnić na czym polegają.

Miejsce: sala.

Formy pracy: 
 ‒ indywidualna, 
 ‒ grupowa, 
 ‒ zespołowa.

Metody pracy: 
 ‒ rozmowa kierowana, 
 ‒ gra dydaktyczna, 
 ‒ praca z tekstem, 
 ‒ praca z mapą.

Wiek uczestników: 10-12 lat.

Czas przewidywany na realizację planowanych zajęć: 90 minut (2 godziny lekcyjne, podział 
zajęć wg uznania nauczyciela).

Optymalna liczba uczestników: ok. 20 osób.

autor: Mariola Stefanik.
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Materiały i środki dydaktyczne: 
 ‒ płyta z głosami przyrody (szum lasu i wody, śpiew ptaków, wycie wilków) oraz odtwarzacz,
 ‒ kserokopie:

Opowiadanie „Na wilczym szlaku” – dla każdego ucznia,
Karty pracy  - dla każdego:

karta pracy nr 1 „Czy w naszym kraju jest miejsce dla dużych drapieżników?”,
karta pracy nr 2 „Śledzimy wilcze szlaki” ,
załącznik nr 2 – po jednym egzemplarzu na parę uczniów,
załącznik nr 5- po jednym egzemplarzu na każdą grupę 3-5osobową,

- tablice pomocnicze:
tablica nr 1. Mapa „Obszary występowania wilków w Polsce”,
tablica nr 2. Mapa „Korytarze ekologiczne”,
tablica nr 3. „Portrety wilków”,
tablica nr 4. „Wilczy trucht. Trop w trop …”,

 ‒ ołówki, kredki w kolorze zielonym - dla każdego ucznia,
 ‒ dla każdej pary uczniów zestaw kartoników do ćwiczenia 1 „Wilk i  jego środowisko” wykonanych na podstawie 
załącznika nr 1 oraz dwie kartki papieru kolorowego – zielona i czerwona, w formacie zeszytowym lub A4, 

 ‒ materiały do zadania „Budujemy wilczy szlak” - dla każdej 3-4 osobowej grupy:  papier kolorowy – zielony i czerwo-
ny (po kilka arkuszy A4 lub formatu zeszytowego), wstążki (lub sznurki) zielone i niebieskie (po ok. 2 – 3 metry), wil-
cze piątki (ok. 30 sztuk),

 ‒ mapy: duża mapa fizyczna Polski do powieszenia w klasie, mapa Polski z podziałem na województwa, oraz: mapy Kar-
pat lub mapy fizyczne Polski (po 1 szt. na każdą parę uczniów), mapy regionu / mapa województwa, w którym miesz-
kają uczniowie, mapa obszarów chronionych w Polsce,

 ‒ „wilcze piątki” – wykonane w oparciu o załącznik nr  3 (łącznie około 150 sztuk).

Czynności przygotowawcze nauczyciela: 
Przed rozpoczęciem zajęć należy:
1. zgromadzić materiały wymienione w środkach dydaktycznych,
2. przygotować salę, tak by można było rozłożyć na podłodze duże arkusze papieru.

Przebieg zajęć: 

A. Faza wstępna zajęć:
1. Czytanie opowiadania „Na wilczym szlaku” - załącznik nr 4.
 ‒ Nauczyciel wiesza w widocznym miejscu tablice pomocnicze i uruchamia płytę z głosami przyrody, wycisza do niskie-
go poziomu tak by nagranie było delikatnym tłem dźwiękowym do czytania. Rozdaje kopie opowiadania – dla każ-
dego ucznia po jednym egzemplarzu. Zadaniem uczniów jest  samodzielne przeczytanie tekstu  i znalezienie w nim 
odpowiedzi na pytania : „Jakimi metodami naukowcy badają życie wilków? Czego naukowcy dowiadują się o wilkach 
na podstawie badań?”

2. Rozmowa kierowana „Jak naukowcy badają życie wilków?” 
Nauczyciel zadaje kolejno pytania, uczniowie się zgłaszają i dzielą się wiadomościami. 

 ‒ Jakie metody badań stosują naukowcy, by poznawać życie wilków?
 ‒ Co to jest telemetria?
 ‒ Jakie informacje uzyskują naukowcy posługując się telemetrią?
 ‒ Czego naukowcy dowiadują się prowadząc tropienia wilków?
 ‒ Dlaczego i jak daleko wędrują wilki?

Nauczyciel uzupełnia odpowiedzi uczniów, porządkuje je i tak kieruje rozmową by uczniowie przyswoili sobie kilka po-
jęć, m.in.: radiotelemetria, tropienie, inwentaryzacja zwierzyny, badania laboratoryjne (np.: badanie zawartości odcho-
dów, badania genetyczne itd.). 
Nauczyciel podsumowuje rozmowę, korzystając z tablicy nr 1, wskazuje  najważniejsze obszary występowania wilków 
w Polsce oraz podaje ich aktualną liczebność (około 600 sztuk w całym kraju, z tego prawie połowa w Karpatach).  
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B. Ćwiczenia.

1. „Wędrówka Wolfa” – praca z tekstem i mapą Karpat
Uczniowie pracują w parach. Każda para otrzymuje od nauczyciela mapę, na której można znaleźć: Gorce, Beskid 
Sądecki, Beskid Niski, Bieszczady (mogą to być fizyczne mapy Polski lub mapy Karpat) oraz 4 „wilcze piątki”. Na-
uczyciel wydaje polecenie:
- W tekście opowiadania „Wędrówka Wolfa” wyszukaj nazwy obszarów (grup górskich), przez które wędruje Wolf i 
znajdź je na mapie. Na każdym z tych obszarów – na mapie – połóż „wilczą piątkę”. 
Poprzez wykonanie zadania uczniowie rozwijają umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji w tekście i na 
mapie, a przy tym poznają Karpaty, jako jeden z głównych obszarów występowania wilka

2. Gra dydaktyczna - „Wilk i jego środowisko?”.
Uczniowie pracują w parach.   
1. Nauczyciel rozdaje dla każdej pary uczniów po jednym arkuszu papieru zielonego i czerwonego oraz kopertę pt. 

„Wilk i jego środowisko”, zawierającą zestaw kartoników przygotowanych na podstawie załącznika nr 1. Nauczyciel 
wydaje polecenie:

 ‒ Zapoznaj się z treścią na kartonikach i  dokonaj selekcji. Na zielonej kartce połóż kartoniki na których zapisano co 
jest niezbędne wilkom do życia.  Na kartce czerwonej ułóż te kartoniki, na których zapisano co utrudnia wilkom 
egzystencję. 

2. Prezentacja wyników, dyskusja i podsumowanie.
Wybrani uczniowie prezentują wyniki i uzasadniają. Nauczyciel je weryfikuje, tłumaczy elementy biologii i ekologii ga-
tunku związane z jego wymaganiami przestrzennymi i przekazuje istotne informacje:

 ‒ wilki wymagają ogromnych obszarów leśnych, aby zaspokoić swoje potrzeby życiowe; terytorium watahy w Polsce to 
ok. 150 – 350 km2,

 ‒ dla populacji wilków bardzo ważna jest możliwość odbywania dalekich wędrówek,
 ‒ kurczenie się powierzchni leśnej, fragmentacja lasów, rozbudowa dróg stanowią poważne zagrożenie dla wilków. 

3. „Czy w naszym kraju jest miejsce dla dużych drapieżników?” - wykonanie zadania na karcie pracy nr 1.
Uczniowie współpracują w parach, przy czym każdy wypełnia własną kartę pracy. Każda para otrzymuje od nauczyciela 
mapę Polski, na której można znaleźć obszary wymienione w karcie pracy nr 1. Uczniowie, wykonując zadanie, uświa-
damiają sobie związek pomiędzy drapieżnikiem a jego środowiskiem. Wilki mogą żyć tylko tam gdzie są odpowiednio 
duże, naturalne obszary leśne. 

4. „Śledzimy wilcze szlaki” – wykonanie zadania na karcie pracy nr 2 oraz praca z mapą.
Uczniowie współpracują w parach, ale każdy wypełnia swoją kartę pracy. Każda para otrzymuje kserokopię załącznika 
nr 2 „Opis korytarzy ekologicznych” oraz mapę (np. mapę obszarów chronionych lub mapę fizyczną Polski, na której można 
znaleźć obszary tworzące korytarze ekologiczne wymienione w załączniku nr 2. Nauczyciel, korzystając z tablicy 
nr 2, zapoznaje uczniów z pojęciem korytarza ekologicznego. Poprzez wykonanie zadania uczniowie odkrywają istnienie 
stałych szlaków migracji dużych ssaków i uświadamiają sobie, jak ważne jest zachowanie tych tras w stanie odpowiednim 
dla zwierząt.

5. Praca plastyczna „Budujemy wilczy szlak”.
W wykonaniu zadania pomogą mapy (mapa fizyczna Polski, mapa obszarów chronionych). Uczniowie pracują w kilku 
grupach 3-5 osobowych (w zależności od liczebności klasy). Nauczyciel wydaje każdej grupie: instrukcję wykonania 
zadania – kserokopię załącznika nr 5, zestaw „wilczych piątek” (min. 30 sztuk) oraz materiały: duże arkusze papieru 
(do ułożenia powierzchni ok. 2x2 m), ołówki, małe kartki papieru kolorowego – zielone, niebieskie, czerwone (po 
kilka sztuk w każdym kolorze) oraz wstążki lub sznurki w kolorze niebieskim i czerwonym (ok. 2 m każdego koloru). 
Dzięki wykonaniu tej pracy uczniowie poznają szlak migracji zwierząt biegnący w pobliżu miejsca zamieszkania. Po-
znają walory przyrodnicze swojego regionu i uświadamiają sobie lokalne zagrożenia dla wędrujących zwierząt.

Zakończenie
1. Pogadanka podsumowująca „Czy w naszym kraju wilki mogą swobodnie wędrować?”

Na zakończenie nauczyciel prowadzi rozmowę z uczniami, nawiązując do opowiadania „Wędrówka Wolfa”. Wprowadza 



Szkoła podstawowa
Pakiet edukacyjny - W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

4 7. Wilcze szlaki na mapie Polski

uczniów w problem niszczenia korytarzy ekologicznych przez rozbudowę dróg. Uświadamia, jak wiele zwierząt ginie 
podczas migracji. Sygnalizuje potrzebę budowy specjalnych przejść dla zwierząt przez drogi szybkiego ruchu oraz pro-
blemy z tym związane. 

Słowniczek trudniejszych pojęć:
Wataha – stado, wilcza rodzina; w polskich populacjach zwykle składa się z kilku osobników (2-10), w tym: dominującej 
pary zwanej parą „alfa” oraz młodszych wilków w różnym wieku, będących ich potomstwem z poprzednich lat 
Terytorium – obszar wykorzystywany przez watahę, na którym zwierzęta polują, rozmnażają się, znakują i aktywnie bro-
nią przed obcymi wilkami; drapieżniki mają duże wymagania przestrzenne, terytorium może mieć kilkanaście tysięcy ki-
lometrów kwadratowych (jego rozmiar zależy od wielu różnych czynników, głównie od możliwości zdobycia pożywienia) 
„Trop w trop” – charakterystyczny sposób poruszania się wilków: noga lewa przednia i lewa tylna poruszają w jednej li-
nii, dlatego tylna lewa trafia idealnie w trop przedniej lewej; tak samo pracują nogi strony prawej; podczas wędrówki, kie-
dy wilki idą jeden za drugim, każdy osobnik stawia łapy dokładnie w tropy idącego przed nim, w ten sposób za watahą 
zostaje ciąg tropów taki sam za pojedynczym wilkiem 
Korytarz ekologiczny - ciąg obszarów zajętych przez siedliska naturalne lub mało zmienione przez człowieka, za-
pewniających warunki do bezpiecznego przemieszczania się; korytarze ekologiczne umożliwiaja kontakt między róż-
nymi populacjami tego samego gatunku; korytarze ekologiczne tworzą: ciągi obszarów lesnych, naturalne doliny 
rzeczne, a także nie uprawiane obrzeża pól, które łącząc się z innymi pasami roślinności;  
Radiotelemetria – technika badawcza, pozwalająca na zbieranie informacji o zwierzęciu dzięki sygnałom radiowym wy-
syłanym do i odbieranym od urządzenia noszonego przez zwierzę; telemetria tradycyjna VHF – zwierzę nosi nadajnik 
(wysyłający sygnały o określonej częstotliwości) i jest śledzone bezpośrednio z powierzchni ziemi lub samolotu przy po-
mocy odbiornika z anteną kierunkową; 

Wybrane pozycje z literatury:
1. H. Okarma, Wilk-monografia przyrodniczo-łowiecka. Białowieża 1992.
2. K. Chwedeńczuk, Pies czy wilk, „Nasza księgarnia”, 1987.
3. B. Jędrzejewska, W. Jędrzejewski, H. Okarma, Wilk jest dziki? Wilk jest zły? Parki Narodowe 1, 1991.
4. A. Bereszyński, Ochrona wilka w Polsce (cz.I) Las Polski 13-14: 40-42, 2000.
5. A. Bereszyński, Ochrona wilka w Polsce (cz.II) Las Polski 15-16: 12-14, 2000.
6. A. Bereszyński, K. Kasprzak, D. Skrobała, Czy parki Narodowe mogą ochronić wilka? Parki Narodowe i Rezerwa-

ty Przyrody 4: 26-27, 1997.
7. A. Bereszyński, K. Kasprzak, D. Skrobała, Z polskimi wilkami do zjednoczonej Europy. Przegląd Przyrodniczy 8, 

1997.
8. B. Jędrzejewska, W. Jędrzejewski, Ekologia Zwierząt Drapieżnych Puszczy Białowieskiej, Wydawnictwo Naukowe 
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9. W. Śmietana, Bieszczadzka populacja wilka, (w:) Z. Głowaciński, Monografie Bieszczadzkie, Tom IX, Ośr. Nauko-

wo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Dolne 2000, s. 128-155.



Porównaj wyniki zadania z tablicą nr 1. Sprawdź, czy obszary, które zaznaczyłeś zielonym konturem, jako odpo-
wiednie do życia dla wilków, pokrywają się z tymi, które pokazano na tablicy nr 1. Jeśli tak, to brawo! To znaczy że 
rozumiesz potrzeby wilków.
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 „czy w naszym kraju jest miejsce dla dużych drapieżników?” - str. 1
1. Na schematycznej mapie Polski, znajdującej się poniżej, zaznacz zielonym konturem obszary, które uważasz za 

najbardziej odpowiednie dla wilka.

„Wilcze szlaki na mapie Polski” - karta pracy nr 1
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 „Czy w naszym kraju jest miejsCe dla dużyCh drapieżników?” - str. 2
2. Na fizycznej mapie Polski odszukaj obszary występowania wilków w Polsce wymienione w poniższej tabeli. Następ-

nie wróć do swojej schematycznej mapy (obok) i zaznacz je na niej odpowiednimi numerami i literami (jak w tabe-
li). Sprawdź jakie parki narodowe znajdują się na tych obszarach i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsce w  tabe-
li (w kolumnie Parki narodowe).

„Wilcze szlaki na mapie Polski” - karta pracy nr 1

Obszary występowania wilków w Polsce Parki narodowe, w których występują wilki

1. Karpaty:
a) Beskid Śląski
b) Pasmo Babiogórskie
c) Tatry 
d) Pieniny 
e) Gorce 
f )Beskid Sądecki 
g) Beskid Niski
h) Bieszczady

1.  parki narodowe w Karpatach :

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

2. Roztocze
2. nizinne parki narodowe w Polsce południowo-
wschodniej
……………………………………….
……………………………………….  

3. Polesie Lubelskie
4.

Kotlina Sandomierska 

5. Puszcza Borecka

3. nizinne parki narodowe w Polsce północno-
wschodniej
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

6. Puszcza Piska
7. Puszcza Knyszyńska
8. Puszcza Augustowska
9. Dolina Biebrzy
10. Puszcza Białowieska

Sprawdź! Czy obszary, które zaznaczyłeś zielonym konturem na str. 1 karty pracy, jako dogodne  dla wilków, po-
krywają się z tymi, które wymieniono w tabeli (Porównaj wyniki zadania z tablicą nr 1.) Jeśli tak, to brawo! To 
znaczy że rozumiesz potrzeby wilków.



...............................................................................................................................
Nazwa korytarza ekologicznego
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„Śledzimy wilCze szlaki” – str 1. 
1. Zapoznaj się z tablicą nr 2, pokazującą główne korytarze ekologiczne w naszym kraju, czyli stałe szlaki migracji 

dużych zwierząt. 
2. Na poniższej schematycznej mapce, odzwierciedlającej korytarze ekologiczne:
 ‒ zaznacz przybliżoną lokalizację swojej miejscowości 
 ‒ określ, który ze szlaków migracji zwierząt biegnie najbliżej Twojego miejsca zamieszkania i zaznacz go zieloną kredką 
na mapce. 

3. Sprawdź w Załączniku nr 2 i wpisz nazwę szlaku migracji zwierząt  
4. Odszukaj na mapie Polski (fizycznej lub ochrony przyrody) nazwy dużych obszarów leśnych, które tworzą ten korytarz

„Wilcze szlaki na mapie Polski” - karta pracy nr 2
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„Śledzimy wilCze szlaki” – str. 2. 
Korzystając z tablicy nr 2 odszukaj na mapach i prześledź trasę korytarza ekologicznego biegnącego najbliżej Twojego 
miejsca zamieszkania. Opisz go odpowiadając na pytania.

 ‒ W jakiej części Polski się znajduje? Przez jakie województwa przebiega?
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………….………………………….…...

 ‒ W jakim przebiega kierunku /kierunkach? (określ kierunki świata, np.: północ- południe)
……………………………………………………………………………………………………………………………..

 ‒ Jakie duże obszary leśne łączy?  
…………………………………………………………………………………………………………………………......

 ‒ Przez jakie obszary przyrodniczo cenne przebiega? (Parki narodowe? Parki krajobrazowe? Obszary Natura 2000?)  
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………….………………………….…...

 ‒ Skąd i dokąd mogą nim wędrować wilki?
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………….………………………….…...

 ‒ Jakie doliny rzeczne obejmuje? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………….………………………….…...

 ‒ Jaka jest jego przybliżona długość? (oblicz w oparciu o skalę mapy).
.......................................................... ……………………………………………………………………………………..

 ‒ Które odcinki uważasz za najbardziej bezpieczne dla wilków?
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………….………………………….…...

 ‒ Jakie drogi samochodowe, kolejowe i w których miejscach przecinają korytarz ekologiczny? Nazwij je podając numer 
drogi lub określając jakie miejsca łączy.

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………….………………………….…...

 ‒ Które miejsca lub odcinki szlaku migracji stanowią największe zagrożenie dla migrujących zwierząt?
……………………………………………………………………………………………………………………..............

„Wilcze szlaki na mapie Polski” - karta pracy nr 2
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„wilk i jego Środowisko” – do ćwiczenia 2 „wilk i jego Środowisko”
Powiel na ksero – po jednej kopii dla każdej pary uczniów. Naklej na karton, potnij i umieść w kopertach.

rozbudowa dróg wysoka lesistość terenu

intensywna gospodarka leśna rzadka sieć dróg kołowych

gęsta sieć ruchliwych dróg istnienie naturalnych dolin rzecznych

gęsta sieć osadnicza obecność rozległych
 kompleksów leśnych

urbanizacja  terenu niskie zagęszczenie osad ludzkich

duża fragmentacja obszarów leśnych występowanie populacji zwierząt kopytnych

intensywny ruch turystyczny mała gęstość zaludnienia

regulacja rzek, wylesienie 
i zabudowa dolin rzecznych

istnienie obszarów chronionych (parków na-
rodowych, obszarów Natura 2000)

„Wilcze szlaki na mapie Polski” - załącznik nr 1
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opis korytarzy ekologicznych – do ćwiczenia w karcie pracy nr 2 „Śledzimy wilcze szlaki” oraz do ćwicze-
nia 5 „Budujemy wilczy szlak”
Odbij na ksero, naklej na karton, potnij na 6 części, zafoliuj.

1. Korytarz Północny
Puszcza Augustowska, Knyszyńska, Białowieska, dolina Biebrzy, Puszcza Piska,  Lasy Napi-
wodzko-Ramuckie, dolina Wisły, Bory Tucholskie, Pojezierze Kaszubskie, Puszcza Kosza-
lińska, Puszcza Goleniowska. Odgałęzienie korytarza w rejonie Drawieńskiego Parku Naro-
dowego łączy się z Korytarzem Północno-Centralnym.

2. Korytarz Północno-Centralny
Puszcza Białowieska, Puszcza Mielnicka, dolina Bugu, Puszcza Biała, Puszcza Kurpiowska, 
Pojezierze Dobrzyńskie, Puszcza Bydgoska, dolina Noteci, Lasy Drawskie, Park Narodowy 
Ujście Warty;  Odgałęzienie biegnące do Puszczy Noteckiej łączy się z Korytarzem Zachod-
nim.

3. Korytarz Południowo- Centralny
Roztocze, Lasy Janowskie, Puszcza Świętokrzyska, Przedborski Park Krajobrazowy, Lasy 
Lublinieckie, Lasy Milickie i Stobrawskie, dolina Baryczy, dolina Jezierzycy, poprzez Bory 
Dolnośląskie łączy się z Korytarzem Zachodnim.

4. Korytarz Południowy
Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Beskid Makowski, pasm Baraniej Góry, Beskid 
Żywiecki i Śląski. Z Bieszczad odgałęzienie korytarza przez Góry Słonne, Pogórze Przemy-
skie dochodzi do Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. 

5. Korytarz Wschodni
Strzelecki Park Krajobrazowy, Poleski Park Narodowy, Lasy Sobiborskie, Park Krajobrazowy 
Podlaski Przełom Bugu, Puszcza Białowieska i Knyszyńska, łączy się z Korytarzem północ-
nym w rejonie Bagien Biebrzańskich.

6. Korytarz Zachodni
Lasy na granicy z Niemcami, Bory Dolnośląskie, lasy Zielonogórskie, Puszcza Rzepińska, 
Park Narodowy Ujście Warty, Cedyński Park Krajobrazowy.

 „Wilcze szlaki na mapie Polski” - załącznik nr 2
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„wilcze piątki” do ćwiczenia 1 „wędrówka wolfa” oraz do ćwiczenia 5 „budujemy wilczy szlak”
Powiel, naklej na kartkę bloku technicznego, zalaminuj i potnij. W ten sposób wykonaj wystarczającą liczbę „wilczych 
piątek”, czyli punktów do nagradzania uczniów. 
Na zakończenie policz kto zebrał najwięcej punktów. Możesz przyznać różne drobne nagrody za zdobyte punkty. „Wilcze 
piątki” mogą też się przydać do układania wilczych szlaków.  

„Wilcze szlaki na mapie Polski” - załącznik nr 3



Pakiet edukacyjny - W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

opowiadanie „na wilczym szlaku”.

Jest styczniowe, mroźne popołudnie. Dwa młode wilki suną lekkim truchtem przez uśpiony las. Każdy z nich tej zimy 
odłączył się od swojej rodziny, by wilczym zwyczajem wędrować w poszukiwaniu nowego terytorium. Spotkały się kilka 
dni temu na prastarym wilczym szlaku. Jednym susem przeskakują leżące drzewo, trącając ośnieżone gałęzie. Ten ruch 
dostrzega „leśny strażnik” – sójka. Podnosi głośny alarm ostrzegając innych mieszkańców lasu przed drapieżnikami. Je-
lenie żerujące na pobliskiej polanie przestają ogryzać wierzbowe gałązki i niespokojnie nasłuchują. Ostrzegawcze krzyki 
sójki słyszą nie tylko zwierzęta. Na skraju lasu, w drewnianej wieżyczce obserwacyjnej siedzą ludzie z lunetą. Ekipa na-
ukowców od dłuższego czasu śledzi wilki na tym terenie. Celem badań jest m.in. poznanie tras migracji drapieżników 
w Polsce. Jedną z zastosowanych metod badawczych jest radiotelemetria. Wilki na chwile przystają, lekki wiatr wie-
je im z tyłu, więc nieświadome obecności człowieka, spokojnie wędrują przez polanę. Trójka ludzi na wieży jest pełna 
zachwytu, gdyż nieczęsto zdarza im się taka bliska obserwacja. Drapieżniki są około 250 m od nich, idą trop w trop. 
Przez lunetę widać, że osobnik idący z przodu jest większy, a drugi znacznie drobniejszy i sprawia wrażenie bardzo jasne-
go. Wilki przystają, węszą z uniesionymi głowami i kierują się w stronę nęciska. Kilkudniowy głód trochę zmniejszył ich 
ostrożność. Większy wilk pierwszy podchodzi do resztek martwej sarny i trafia wprost w pułapkę, w której natychmiast 
uruchamia się czujnik wysyłający sygnał dla naukowców. Już po paru minutach przy schwytanym zwierzęciu pojawia się 
ekipa badawcza. Celnie wystrzelony zastrzyk usypiający umożliwia zbadanie drapieżnika. Naukowcy bardzo dokładnie 
oglądają zwierzę, mierzą i ważą. Stwierdzają, że jest dorodnym samcem w dobrej kondycji  o masie 40 kg i długości cia-
ła – 125 cm. Pobierają próbkę krwi do badania. Jeden z naukowców delikatnie otwiera pysk wilka, sprawdza uzębienie 
i pobiera wymaz – patyczkiem z nawiniętą watą pociera o wewnętrzną stronę policzka. Nabłonek, który pozostanie na 
waciku będzie użyty do badań genetycznych. A teraz najważniejsze – założenie obroży telemetrycznej i nadanie imienia, 
które będzie identyfikatorem zwierzęcia. Cała akcja odłowu,  badania i założenia obroży odbywa się szybko i trwa oko-
ło godziny. Na zakończenie jeszcze kilka zdjęć dokumentacyjnych. Ludzie wracają na wieżyczkę, by z oddali czuwać nad 
przebudzeniem Wolfa. Kiedy środek usypiający przestaje działać, wilk po półtorej godziny podnosi się i trochę niepew-
nym krokiem umyka w zarośla. Od dziś jego losy będą nieustannie śledzone. Małe urządzenie, ukryte wewnątrz obroży, 
przez dwa lata będzie dostarczać bieżących informacji o tym gdzie Wolf się znajduje, co robi, w jakim kierunku zmie-
rza i jakie pokonuje odległości. Naukowcy, dzięki połączeniu kilku metod – radiotelemetrii, tropieniom, wyszukiwaniu 
ofiar, badaniom laboratoryjnym pobranych wymazów i krwi  będą mogli dokładnie opisać historię zwierzęcia. Wyniki 
żmudnych badań pomogą nam lepiej poznać biologię i ekologię gatunku, który przez ponad 200 lat był w Polsce niezro-
zumiany i bezlitośnie tępiony. Wędrówka Wolfa dostarczy cennych informacji o korytarzach ekologicznych, czyli szla-
kach migracji dużych ssaków w naszym kraju. Dzięki śledzeniu Wolfa i innych wilków wyposażonych w nadajniki VHF 
i GPS naukowcy opiszą zagrożenia dla rzadkich zwierząt i będą mogli wypracować skuteczniejsze metody ich ochrony. 

Już następnego dnia, w odległości około 5 km od miejsca odłowu, Wolf spotyka swoją towarzyszkę, którą naukowcy na-
zwali Blondi ze względu na jasny odcień sierści. Nie oddaliła się zbytnio, mimo dużego stresu wywołanego schwytaniem 
Wolfa. Najwyraźniej czekała na niego w ukryciu. Zwierzęta znowu razem ruszają w dalszą drogę. Instynkt prowadzi je 
na wschód – starym szlakiem wzdłuż Karpat, z którego korzystają kolejne pokolenia wilków. Dawniej całe góry porasta-
ła puszcza, zapewniająca drapieżnikom bezpieczną wędrówkę. Dziś ostoje zwierząt w wielu miejscach zostały przecię-
te przez szosy. Tam gdzie kiedyś był las wyrosły miasta i wsie. Doliny rzeczne, którymi wędrowały zwierzęta są gęsto za-
budowane i niedostępne nie tylko dla drapieżników, ale i dla innych ssaków. Migrującym wilkom grozi wiele niebezpie-
czeństw. Czy Wolf i Blondi sobie poradzą?      

Z sygnałów wysyłanych przez nadajnik Wolfa wynika, że w ciągu trzech pierwszych dni po założeniu obroży para poko-
nała dystans 50 km, opuściła Gorce, kierując się w stronę Beskidu Sądeckiego. W tym czasie wilki podjęły pięć prób po-
lowania, z których tylko jedna zakończyła się sukcesem. Trzykrotnie próbowały podejść stado jeleni, jednak za każdym 
razem jeleniom udało się wykryć obecność drapieżników wystarczająco wcześnie, by ratować się ucieczką. Niepowodze-
niem zakończyło się też podchodzenie dzików. Wolf i Blondi dość długo krążyły wokół grupy złożonej z pięciu osobni-
ków.  Jednak dziki, szczególnie odyńce dysponują niebezpieczną bronią. Ich potężne kły mogą poważnie zranić. W obli-
czu zagrożenia dziki tworzą ciasną gromadę, ustawiając się głowami na zewnątrz, gotowe do odparcia ataku. W tej sytu-
acji ryzyko jest zbyt duże, dlatego wilki zrezygnowały. Wreszcie po trzech dniach głodówki trafiły na świeży trop dwóch 
saren i niepostrzeżenie podeszły na tyle blisko, że udało im się jedną zapędzić w głęboką zaspę, z której już nie zdążyła 
uciec. Zdobycz wystarczyła im na parę dni.           

„Wilcze szlaki na mapie Polski” - załącznik nr 4
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Mija 5 tygodni od założenia obroży telemetrycznej. Z zarejestrowanych lokalizacji wynika, że Wolf zwykle pokonuje od 
kilkunastu do dwudziestu kilometrów w ciągu doby. Młody basior ma dużo szczęścia. Pomaga mu los  i mocny charak-
ter - odwaga, inteligencja oraz cechy przywódcy. Do tej pory, wraz ze swą partnerką, szczęśliwie pokonał niebezpieczne 
miejsca i uniknął spotkań z obcymi watahami. Aktualna lokalizacja to Beskid Niski. Czy znajdują tu miejsce dla siebie, 
czy powędrują dalej na wschód? Czekamy na kolejne przekazy z nadajnika na szyi Wolfa.

„Wilcze szlaki na mapie Polski” - załącznik nr 4
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„budujemy wilczy szlak” – instrukcja wykonania ćwiczenia 5
1. Ułóż na podłodze powierzchnię z kartonów lub dużych arkuszy papieru (do pakowania lub brystolu), około 2x2 m, 

połącz arkusze taśmą klejącą.
2. Na uzyskanej powierzchni narysuj kontur granic naszego państwa, zaznacz stolicę i przybliżone granice wojewódz-

twa, w którym mieszkasz oraz położenie swojej miejscowości  
3. Sprawdź na mapie szlaków migracji zwierząt (Tablica nr 2), który z nich biegnie przez Twój region lub w jego 

sąsiedztwie, a następnie zapoznaj  się z nazwami obszarów tworzących ten korytarz (patrz Załącznik nr 2)
4. Na małych zielonych kartkach zapisz nazwy obszarów leśnych, na małych niebieskich kartkach zapisz nazwy rzek 

wchodzących w skład korytarza ekologicznego
5. Odszukaj na mapie (mapach) obszary leśne i rzeki, których nazwy zapisałeś na kartkach. 
6. Na swojej konturowej mapie Polski, którą narysowałeś, ułóż kartki z nazwami obszarów leśnych w odpowiednich 

miejscach (zgodnie z ich położeniem na mapie)
7. Niebieskimi sznurkami (lub wstążkami) zaznacz rzeki i dołącz do nich małe niebieskie kartki z nazwami 
8. Czerwonymi kartkami i wstążkami zaznacz miejsca trudne do przebycia dla wilków
9. Odszukaj informacje o obszarach tworzących korytarz ekologiczny i na tej podstawie zaprojektuj i wykonaj plastycz-

ną oprawę szlaku (np. kształty obszarów leśnych namaluj zielonym kolorem, zastosuj różne odcienie zieleni dla róż-
nych obszarów, zastosuj symbole i „ikonki”, opracuj legendę do mapy)

10. Przeprowadź wilka wskazanym szlakiem, układając szlak z „wilczych piątek”
 

Korzystaj z wiadomości zdobytych w czasie zajęć. Kieruj się też intuicją. Którędy poszedłby wilk? Opracuj prawdo-
podobną historię wilka wędrującego Twoim szlakiem.      

„Wilcze szlaki na mapie Polski” - załącznik nr  5
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„Portrety wilków
” - Tablica nr 3
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