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Wilki pozostawiają wiele śladów aktywności w lesie, 

najczęstsze to:  

 

Odbicie łapy, czyli pojedynczy trop (na piasku, błocie, śniegu) 

Ciągi tropów (dobrze widoczne na śniegu) 

Odchody (częste na drogach i skrzyżowaniach) 

Znakowanie moczem (na krzewach, kępach traw) 

Drapanie pazurami (na drogach i skrzyżowaniach) 

Resztki ofiar 



Wbrew opiniom laików odróżnienie na fotografii 

pojedynczego tropu wilka od psa wcale nie jest łatwe, 

nawet dla specjalisty, szczególnie bez podania miejsca 

znalezienia, przebiegu tropów i ich wymiarów.  

 

Podobny problem może być z rozróżnieniem tropu wilka i 

lisa, jeśli trop nie został sfotografowany z przyłożoną 

miarką. Trop lisa jest miniaturą tropu wilka.  

 

Dlatego chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie: czyj to jest 

trop, trzeba zrobić odpowiednią dokumentację 

fotograficzną używając do tego zwijanej miarki!!! 

 

Pojedynczy duży trop lub ciąg tropów nie są dowodem na 

obecność wilków. Trzeba też odnaleźć odchody, 

znakowanie moczem i drapanie pazurami.  



Trop dorosłego wilka (przednia łapa) na śniegu  
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Wymiary: 

 

Długość (z pazurami) 10 - 13 cm  

Szerokość  8 - 10 cm  

zawsze 2-3 cm różnicy pomiędzy 

długością a szerokością    

Tropy szczeniąt w zimie nie 

są mniejsze niż: 

10 cm (długość)  

7 cm (szerokość) 

Tropy lisów są mniejsze!!!! 



Sposób dokumentowania  tropów do identyfikacji 

gatunku 

Zdjęcie pojedynczego tropu z miarką  

(zapisać długość i szerokość)  

Zdjęcie ciągu tropów, tak by 

rozpoznawalny był układ liniowy lub trot 
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Sposób fotografowania tropów do identyfikacji 

gatunku 

Zdjęcie ciągu tropów  

z miarką 
 

Należy położyć wzdłuż 

tropów miarkę, by po 

powiększeniu zdjęcia 

widoczna była odległość 

między tropami (zapisać 

odległość pomiędzy tyłami 

tropów) 
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Lokalizacja odchodów na drogach leśnych 
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Sposób fotografowania odchodów wilków  
(średnica powyżej 2,5 cm, długość powyżej 20 cm) 
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Sposób fotografowania odchodów do identyfikacji 
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Drapanie pazurami na skrzyżowaniach 

© S. Nowak 



Drapanie pazurami na skrzyżowaniach 
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Znakowanie moczem na krzewach i kępach traw 
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