CHOVÁNÍ

PŘÍČINA

ZHODNOCENÍ SITUACE

Vlk za tmy pobíhající kolem nebo
uvnitř lidských sídel.

Vlci se vyhýbají lidem, ale ne
lidským sídlům. Mohlo by také jít
o značkování území, zejména
v období páření (leden – březen).

Žádné nebezpečí nehrozí.
Problémy mohou nastat, když
vlci v blízkosti sídel nebo v nich
pravidelně nacházejí potravu.

V zásadě není potřeba dělat nic. Je však
možné odstranit případné zdroje potravy.

Vlk se za světla pohybuje
v dohledu lidských sídel.

Vlci se vyhýbají lidem, ale ne
lidským sídlům.

Žádné nebezpečí nehrozí.

V zásadě není potřeba dělat nic. Je však
možné odstranit případné zdroje potravy.

Vlk se hned nevzdálí, když uvidí
lidi a automobily. Zůstane stát a
ze svého stanoviště je pozoruje.

Zvíře dosud nemělo špatnou
zkušenost s lidmi. Zejména mladí
vlci nemají zábrany a jsou
zvědaví.

Problém by mohl vzniknout,
pokud by zvíře bylo lákáno nebo
krmeno.

V zásadě není třeba dělat nic. Rozhodně však
zvíře nelákejte a nekrmte!

Vlk je opakovaně po delší období
spatřován ve vzdálenosti kratší
než 30 metrů od lidského sídla.

Různá, mj. zdroj potravy, vztah
ke psům.

Vyžaduje pozornost. Je třeba
identifikovat příčinu (co jedince
do lokality láká).

Podle přesné analýzy situace. Je třeba
odstranit případný zdroj potravy či jinou
příčinu. Kontaktujte příslušný orgán ochrany
přírody.

Vlk opakovaně dovoluje lidem,
aby se k němu přiblížili na
vzdálenost kratší než 30 metrů.

Přítomnost člověka má vlk
spojenou s „odměňováním“,
např. potravou.

Vlk se opakovaně přibližuje
k lidem na vzdálenost kratší než
30 metrů a zdá se, že se o ně
zajímá.

Přítomnost člověka má vlk
spojenou s „odměňováním“,
např. potravou.

Vlk se bez vyprovokování chová
vůči lidem agresivně.

Např. vzteklina nebo extrémní
navyknutí na lidi (uměle
odchovaní jedinci).

Vyžaduje pozornost. Odměňování spolu se zvyklostním učením
může vést k tomu, že vlk bude
stále méně plachý.
Povážlivá / kritická. Odměňování
spolu se zvyklostním učením
může vést k tomu, že vlk bude
stále odvážnější. Riziko zranění.
Nebezpečná.

DOPORUČENÁ REAKCE

Vlka v žádném případě nekrmte a nelákejte!
Kontaktujte příslušný orgán ochrany přírody.
Vlka v žádném případě nekrmte a nelákejte!
Zvažte plašení (petardy). Kontaktujte
příslušný orgán ochrany přírody.
Neprodleně kontaktujte příslušný orgán
ochrany přírody!

Zdroj: Managementplan für den Wolf in Sachsen, vyd. Staatsministerium für Umwelt und Landwirschaft, 2014, str. 50. Tato tabulka vznikla na základě rozboru Spolkové agentury pro ochranu
přírody vytvořeného pro saské MŽP. Upraveno AOPK ČR a Správou NP České Švýcarsko.

