
DZIKI  
zalecenia dla mieszkańców dotyczące zachowania  

w przypadku kontaktu ze zwierzętami 
 
Na co zwracać uwagę: 
 Nie dokarmiaj dzików! 
 Zaniepokojona locha z młodymi staje się bardzo agresywna.  
 Zamykaj śmietniki przy posesjach, nie zostawiaj worków ze śmieciami obok pojemników 

na śmieci. 
 Dzik, który wydaje się oswojony jest nadal niebezpiecznym zwierzęciem.  
 Nie podchodź do dzika żeby zrobić zdjęcie, nie drażnij, nie głaskaj dzika. 
 Po zmroku unikaj zarośli czy łąk poza obszarem zabudowanym. 
 Dziki są najbardziej aktywne o świcie i o zmierzchu, ale możesz je spotkać również  

w ciągu dnia. 
 W miejscach zauważenia świeżych śladów obecności dzików (zryty teren) należy 

zachować szczególną ostrożność. 
 Dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki.  
 Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych. 
 Dzików nie wolno szczuć psami 
 Psa wyprowadzaj na smyczy - pies biegający wolno może podbiec do zwierzęcia  

a spłoszony uciekając pobiegnie w Twoją stronę ściągając na Ciebie dzika 
 

Co zrobić w przypadku spotkania dzika: 
 Jeżeli zauważyłaś/zauważyłeś dzika nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów, wycofaj 

się w bezpieczne miejsce  
 Jeżeli dzik zauważył Ciebie postaraj się najspokojniej jak to możliwe wycofać lub stań w 

bezruchu ponieważ ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku 
 Jeżeli spotkasz młode dziki absolutnie nie dotykaj ich, nie zaczepiaj, nie łap ani tym 

bardziej nie atakuj. Zachowaj szczególną ostrożność bo gdzieś blisko jest locha, która w 
obronie młodych jest bardzo agresywna.  

 Jeżeli widzisz, że dzik zaczął szarżę w Twoim kierunku – zejdź mu z drogi, dziki nie są 
zwrotnymi zwierzętami, dzik będzie musiał wyhamować, zawrócić a Ty zyskasz czas na 
oddalenie się  

 Jeżeli nie odetniesz dzikowi drogi to zazwyczaj zwierzę ucieknie 
 W razie znalezienia rannego zwierzęcia pod żadnym pozorem nie podchodź do niego, 

ranne zwierzę może być bardzo agresywne  
 Zawiadom Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – telefon 32 / 220 01 80  

lub Straż Miejską – telefon 986 
 

Co zrobić w przypadku ataku dzika: 
 Najlepszym sposobem jest wspięcie się na najbliższe drzewo, samochód itp, 
 Wejdź na minimum 2 metry – dzik może wspiąć się na pień drzewa przednimi nogami 
 Jeżeli widzisz, że dzik zaczął szarżę w Twoim kierunku – zejdź mu z drogi, dziki nie są 

zwrotnymi zwierzętami, dzik będzie musiał wyhamować, zawrócić a Ty zyskasz czas na 
oddalenie się  

 Zawiadom Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – telefon 32 / 220 01 80  
lub Straż Miejską – telefon 986 


