
Z wizytą w lesie cz. 4
DZIK



DZIK EUROAZJATYCKI

• Dzik jest dziki, lecz czy dzik jest zły? To 
cudowne leśne zwierzę niestety 
nazbierało niemało złych opinii, 
bardzo niesłusznie. 

• Z racji swego sposobu poszukiwania 
pożywienia, dzik stał się wrogiem 
wielu rolników, którym ryje w polu 
niszcząc zasiewy. Jest duży, silny i 
szybki, przez co boimy się go nieco, 
gdy spotkamy na swojej leśnej 
ścieżce.



DLACZEGO TAK BOIMY SIĘ DZIKÓW?

• Już wspomniana trudna relacja 
rolników z dzikami ma duże znaczenie 
w budowaniu naszych relacji z tym 
zwierzęciem. 

• Zrozumiałe, że rolnicy chcą chronić 
swoje uprawy, jednakże nie dajmy się 
przekonać, że dzik to nasz wróg. One 
jedynie podążają za pożywieniem, 
które oczywiście łatwiej im znaleźć na 
otwartych terenach, takich jak pola 
uprawne.



• Miłości do dzików nie promuje także przekaz kół 
łowieckich. Polowania na dziki w Polsce są legalne. 
Powszechną jest opinia, że zwierząt tych jest za dużo 
na naszym terenie.

• Aktualnie populację dzika szacuje się na nieco 
ponad 200 tys. osobników, podczas gdy jeszcze 100 
lat temu było to nieco ponad 15 tys. 

• Na tak szybki wzrost liczebności wpływają trzy 
najważniejsze czynniki. 

• Pierwszym był brak jakichkolwiek regulacji 
ochronnych gatunku przed latami 30 XX wieku. 

• Następnie powstanie upraw wielopołaciowych 
ułatwiło dzikom zdobywanie pożywienia, co 
wpłynęło pozytywnie na ich rozmnażanie. 

• Jednakże nie należy zapominać o trzecim czynniku, 
jakim jest sztuczne dokarmianie dzików, co często 
ma na celu zwiększenie populacji przeznaczonej do 
polowań.



NIEZASTĄPIONA ROLA 
DZIKÓW W LESIE

Dziki pełnią niesamowicie ważną funkcję w ekosystemie 
leśnym. Ich wyczulony węch pozwala na wyszukiwanie 
smakowitych dżdżownic, małych gryzoni i larw owadów w 
poszyciu lasu. 

Właśnie tak znienawidzonym przez człowieka ryciem, 
spulchniają one ściółkę leśną i przyczyniają się do 
użyźniania gleby. Wcinają także nasiona roślin, dzięki 
czemu wraz ze swoimi odchodami przenoszą je na 
znaczne odległości i pomagają zachować bioróżnorodność 
swojego środowiska. 

Jako ssaki wszystkożerne, posilają się także szkodnikami, a 
także padliną czy chorymi ssakami, oczyszczając 
ekosystem.



BUDOWA
• Dzik to duży ssak o krępej budowie, z silnie 

rozwiniętą przednią częścią ciała i wyraźnie 
niższym zadem. Największe osobniki osiągają do 
2m długości. Na krótkiej i grubej szyi osadzony jest 
łeb. Część przedoczna wyciągnięta w długi ryj. 

• Ma wysoko osadzone, trójkątne, silnie owłosione, 
stojące uszy, zwane słuchami. Oczy dzika 
nazywane są świecami, są małe, brązowe i 
położone wysoko. 

• Ma czteropalczaste nogi - biegi, które są bardzo 
silne. Na końcu długiego ogona jest pęk włosów -
chwost. 

• Skóra dzika jest koloru czarnego, pokryta jest 
twardą, elastyczną szczeciną. Latem ubarwienie 
dzika jest ciemniejsze. 
U dzików występuje dymorfizm płciowy, samiec -
odyniec, jest większy i kiedy jest starszy bardzo 
rosną mu górne kły - fajki. Dolne kły - szable, 
krzyżują się z fajkami.



TRYB ŻYCIA

• Dziki żyją w stadach, nazywanymi 
watahami, które, jeśli przebywają na 
wspólnych żerowiskach, mogą liczyć 
nawet 100 osobników.
W ciągu dnia dziki odpoczywają albo 
tarzają się w błocie. Dopiero wieczorem 
wyruszają na żer. Niektóre z osobników 
potrafią wkroczyć na tereny zamieszkałe 
przez ludzi i wyjadać odpady ze 
śmietników. 
Dziki zazwyczaj biegają kłusem, rzadziej 
galopem, którym mogą przebiec 
maksymalnie kilkaset metrów. Są 
doskonałymi pływakami. 
Żeby pozbyć się pasożytów ze swego ciała, 
dziki ocierają się (czochrają) o pnie drzew. 



ROZRÓD

• Dzik jest zwierzęciem agresywnym, a 
szczególnie niebezpieczna może być locha 
broniąca młodych.
Samica po 16-20 tygodniowej ciąży może 
urodzić nawet 12 młodych (liczebność młodych 
rośnie wraz z wiekiem samicy).
Po urodzeniu warchlaki pozostają w barłogu 
wcześniej stworzonym przez lochę i tam się 
ogrzewają. Są uzależnione od opieki matki, w 
ciągu pierwszych dni wszystkie walczą ze sobą o 
miejsce przy sutkach, później ustala się 
hierarchia. Po kilkunastu dniach są gotowe, aby 
wyruszyć za matką, rozpoczynają też wtedy 
żerowanie. Mleko matki ssą przez 3 miesiące, a 
po 10 miesiącach są już w pełni ukształtowane. 
Dziki dożywają nawet 40 lat.



POŻYWIENIE

Dzik jest typowym wszystkożercą. 
Żywi się m.in. żołędziami, 
orzeszkami buczynowymi. Jest 
utrapieniem rolników – ryjąc, potrafi 
poczynić wielkie szkody, zwłaszcza w 
uprawach roślin bulwiastych. 

W runie znajduje dżdżownice, owady, 
gryzonie, których nory odnajduje 
węchem, kłącza roślin, grzyby. Zjada 
nawet padlinę. 



OBSZAR WYSTĘPOWANIA

• Zasięg występowania dzika obejmuje 
tereny od północnych krańców Afryki 
przez środkową i południową Eurazję.

• Zasiedla obszary o dużej lesistości, 
dobrym siedliskiem są dla niego lasy 
liściaste i mieszane, idealnym lasy łęgowe. 
Unika terenów otwartych i górskich.

• Gatunek nie występuje na północy 
Półwyspu Skandynawskiego, Finlandii i 
północnej części Rosji.



OCHRONA I 
ZAGROŻENIA

Na dziki polują między innymi wilki, 
rysie i niedźwiedzie, które są ich 
naturalnymi wrogami. 

W związku ze znacznym wzrostem 
populacji dzika w Polsce obecnie 
obowiązujące prawo łowieckie 
pozwala na prowadzenie polowań 
na odyńce, wycinki, przelatki i 
warchlaki przez cały rok jedynie 
lochy są objęte ochroną sezonową 
– w terminie 16.01.–14.08.



KILKA CIEKAWOSTEK O DZIKACH

• Dziki to zwierzęta stadne, łączące się w grupy liczące nawet do 100 
osobników. Życie w grupie to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także 
wspólne wychowywanie potomstwa oraz po prostu lepsza zabawa. Jako 
zwierzęta inteligentne lubią towarzystwo i nie najlepiej czują się, gdy są go 
pozbawione.

• Te leśne czyściochy mają swoje sposoby na insekty, brud i upał. Oprócz już 
wspomnianego tarzania się w mrowiskach, dziki uwielbiają kąpiele błotne. 
Tak zwane babrzysko to idealne miejsce, by się ochłodzić i po prostu 
popluskać. Natomiast w celu ochrony przed urazami mechanicznymi oraz 
insektami, dziki ocierają się o pnie drzew, zbierając w ten sposób żywicę na 
sierści. Tak utworzona zbroja nazywana jest usmołem.



• Dziki to duże silne zwierzęta, osiągające 
masę do nawet 300 kg wśród samców, 
umiejące się rozpędzić do prędkości aż 50 
km/h — prędkość zdecydowanie 
nieosiągalna dla nas, nawet podczas 
naładowanej adrenaliną ucieczki. Co 
więcej, dzik może biec kłusem, galopem 
lub skokami, a to robi jeszcze większe 
wrażenie. 

• Młode dzika wzbudzają jednak 
zdecydowanie bardziej pozytywne 
odczucia. Maluchy, czyli warchlaki, nie 
odstępują dorosłych na krok, od których 
uczą się leśnego życia. Młode mogące 
pochwalić się pasiastym futerkiem, 
nazywane są pasiakami i nie da się 
zaprzeczyć, że taki wdzianko tylko dodaje 
im uroku.



OKIEM KAMERY

https://www.youtube.com/watch?v=7Sg1-O1zXRg



Materiały pozyskane ze źródeł:
• https://www.tvp.info/52581795/zabrze-dzik-ugryzl-przechodnia-i-zaatakowal-policjantow-

padly-strzaly

▪ https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/dzik-europejski-opis-wystepowanie-i-
zdjecia-zwierze-dzik-europejski-ciekawostki,20189.html

▪ https://posadzimy.pl/blog/dzik-niedoceniany-mieszkaniec-polskich-lasow/

▪ https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/dzik-europejski-opis-wystepowanie-i-
zdjecia-zwierze-dzik-europejski-ciekawostki,20189.html

▪ https://ladnydom.pl/Ogrody/1,150803,9308186,Dzik_jest_dziki_.html

▪ https://poluje.pl/artykul/poltorej-godziny-na/504443

▪ https://www.google.com/search?q=MLODE+DZIKI&tbm=isch&ved=2ahUKEwiH7aW62oL
3AhUEsyoKHUNEBEAQ2-
cCegQIABAA&oq=MLODE+DZIKI&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGDoLCAAQgAQQsQM
QgwE6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToFCAAQgARQ7whYtxdglxtoAHAAeACAAecBi
AHXB5IBBjExLjAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&s

▪ https://www.eswinoujscie.pl/2014/04/07/dzika-stolowka-dla-dzikow/clie

https://www.tvp.info/52581795/zabrze-dzik-ugryzl-przechodnia-i-zaatakowal-policjantow-padly-strzaly
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/dzik-europejski-opis-wystepowanie-i-zdjecia-zwierze-dzik-europejski-ciekawostki,20189.html
https://posadzimy.pl/blog/dzik-niedoceniany-mieszkaniec-polskich-lasow/
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/dzik-europejski-opis-wystepowanie-i-zdjecia-zwierze-dzik-europejski-ciekawostki,20189.html
https://ladnydom.pl/Ogrody/1,150803,9308186,Dzik_jest_dziki_.html
https://poluje.pl/artykul/poltorej-godziny-na/504443


https://www.medianauka.pl/dzik
https://natura.wm.pl/zwierzeta/27/Dzik
https://www.zielonepodkarpacie.pl/gat-wskaznikowe/dzik-euroazjatycki-/
https://www.rmf.fm/bajeczna-polska/news,20814,zmasowane-polowania-na-dziki-premie-za-zabicie-
ciezarnych-samic.html
https://www.werandacountry.pl/zwierzeta/zwierzeta-w-naturze/przyjazn-z-dzikiem
https://www.youtube.com/watch?v=7Sg1-O1zXRg
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