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Aspecte referitoare la tipurile de comportament  întâlnite la 
lup 

 
 

Dan LUNGU 
 
 
 1. Localizarea geografic  a zonei de efectuare a cercet rilor 
 
 Zona cinegetic  studiat  este localizat  în nord – estul României i cuprinde: 
jude ele Suceava, Neam  i Maramure . Suprafa a de fond cinegetic luat  în studiu 
are în componen a sa forme de relief de la câmpie pân  la culmile pietroase ale 
mun ilor: partea estic  este limitat  de râul Siret, partea nordic  de grani a cu 
Ucraina, în partea de sud  sunt Mun ii Harghitei, Mun ii Ciucului i Mun ii 
Gurghiului, iar în partea de vest Depresiunea Maramure ului continuat  de râul 
Some ul Mare (Alm an 1963, Ionescu 2001).  
 Distribu ia suprafe ei fondului cinegetic studiat sub raportul apartenen ei la 
unit ile administrativ teritoriale i sub aspectul folosin elor de baz  ale terenurilor 
este eviden iat  în cuprinsul tabelului nr. 1. Fondul cinegetic studiat cuprinde o 
suprafa a de 1.907.935 ha care este distribuit  pe raza jude elor mai sus men ionate 
potrivit datelor cuprinse în tabelul nr. 1. 
 

Tabelul 1. Suprafa a fondului cinegetic studiat în perioada 1995 - 2002- data 
de referin  31 mai 2002 . 
Tabele 1.  The study area from 1995 to 2002   

Nr. 
crt. Specific ri 

Supra- 
fa a 
total  
ha 

P dure Arabil P une 
cu arbori 

Gol 
de 
munte 

B l i, 
lacuri 

Total 
Supra-
fa  
produc-
tiv  

Total 
Supra- 
fa  
nepro- 
ductiv  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Jud. 
Suceava 786206 448613 178890 96722 11520 2413 738158 48048 

2 Jud. Neam  535986 226840 195926 59980 820 7651 527217 8769 

3 Jud. 
Maramure  585743 268480 212271 73319 21480 1722 575272 10471 

Total fond 
cinegetic 1907935 943933 587087 230021 33820 11786 1840647 67288 

 
2. Metode utilizate în cercetare pentru cunoa terea biologiei 
lupului. 

 
 Scopul cercet rilor de fa  este de a ob ine datele necesare în vederea 
cunoa terii comportamentului, informa ii care rezult  din observa iile efectuate 
asupra lupilor afla i în libertate cât i asupra celor vâna i sau a celor afla i în 
captivitate. 
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 Astfel au fost prelevate probe biologice i s-au efectuat m sur tori 
morfometrice pe exemplarele de lup vânate. 
 Ideal ar fi fost ca aceste date s  fie culese din toate zonele populate cu lupi de 
pe teritoriul României, dar acest aspect este foarte greu de realizat. 
 Datele legate de morfologia i fiziologia lupului, respectiv datele biometrice 
au fost ob inu i prin efectuarea m sur torilor metrice i determinarea greut ii 
pentru exemplarele recoltate (Alm an 1977). 
 În privin a problemelor de etologie a lupului s-a folosit metoda observa iilor. 
 Aceste observa ii s-au f cut atât asupra exemplarelor din libertate cât i 
asupra indivizilor afla i în captivitate. Pentru deslu irea unor tipare 
comportamentale s-au f cut studii asupra unor exemplare aflate în captivitate în 
condi ii de izolare, deoarece nu au avut ocazia s  se întâlneasc  cu al i lupi de la 
care s  înve e anumite deprinderi. 
De asemenea au fost efectuate observa ii la punctele de n dire amenajate, noaptea 
când haiticurile, sunt ademenite prin a a zisa metod  la url toare, în perioada de 
formare a acestora i în perioada de împerechere (Filipa cu 1968). 
 Pentru conservarea datelor s-au întocmit fi e cu date biometrice despre lup 
care s-au prelucrat. 
 Având în vedere caracterul foarte prudent al lupului i dificult ile efectu rii 
observa iei directe în cercetarea modern  se folose te radiotelemetria pentru 
ob inerea unor date, lucru care nu s-a folosit în acest caz din motive financiare. 
 În general se agreeaz  mai mult metoda fotogrammetric  întrucât d  
posibilitatea unui studiu mai riguros al fotogramei care poate fi p strat  devenind 
astfel material de arhiv . 
 
 3. Principalele tipuri de comportament 
 
 Comportamentele de hr nire, autoap rare i reproducere sunt tipurile de 
comportament cele mai importante întâlnite la lup. Dintre acestea, cel de 
reproducere este legat de continuitatea speciei, iar primele dou  se refer  mai mult 
la existen a individului (Cociu 1982). 
 În afar  de cele trei forme, mai sunt înc  dou  tipuri de comportament care îi 
ajut  la desf urarea celor anterior men ionate. Acestea sunt: cercetarea i 
agresivitatea. Fiecare tip de comportament men ionat la început nu se poate 
desf ura i realiza f r  influen a celorlalte dou  (Werner Freund 1988). 
 

3.1. Comportamentul explorativ i agresiv 
 

  Comportamentul explorativ, se refer  la ob inerea unor informa ii asupra 
mediului de via  de c tre individ i anume se refer  la un anumit obiect (ca 
du man, asociat sau prad ) sau la o serie de obiective cum ar fi reproducerea sau 
hr nirea. 

Cercetarea mediului de via   în func ie de scopul dorit duce la o mai bun  
cunoa tere a teritoriului pe care î i desf oar  activitatea atunci când este vorba de 
cunoa terea habitatului sau cunoa terea unor noi întinderi atunci când sunt alunga i 
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(fig.1, a). De asemenea i urm rirea pr zii îl poate face s  încalce grani ele 
teritoriului pe care acesta î i desf oar  activitatea.  

Acest tip de comportament este folosit i în cazul în care un lup bolnav 
încearc  s  se apropie de cadavrele amplasate în fa a observatoarelor construite de 
c tre personalul de specialitate. În aceste cazuri individul efectueaz  deplas ri 
cercetând prin observarea zonei în stânga i în dreapta, iar atunci când este convins 
c  nu exist  nici un pericol se apropie de nad . Ace tia se apropie de aceste puncte 
de n dire cu o anumit  suspiciune. 
 Agresivitatea este o tr s tur  specific  tuturor animalelor, care are un rol 
considerabil în supravie uirea speciilor. Acest instinct poate fi precedat de un 
comportament de supunere sau de o rela ie de prietenie în urma luptelor ce se dau 
între indivizii aceleia i specii (fig. 1. b). Acest comportament de agresivitate se 
manifest  i în cazul când o hait  de lupi înfometa i atac  s nii trase de cai iarna .  
 
 

        
 

 
   a.      b. 
Figura 1. Comportament de explorare (a) i agresivitate (b) 
Figure 1. Exploration (a) and aggressive behavior (b)  

  
Totodat  în acest sens poate fi relatat un caz când doi lupi au atacat un urs 

care se afla la un punct de n dire pe pârâul Barnar. În prim  instan , ursul s-a 
a ezat cu trupul pe troaca în care erau granule, apoi a fugit. De asemenea 
comportamentul de agresivitate este dat i de cruzimea cu care acesta î i ucide 
prada.  
 În cazurile în care lupul este deranjat de la hran  de c tre semenii lui, se 
produc o serie de înc ier ri sau acesta î i manifest  prestan a  fa  de ceilal i 
indivizi prin sunetele emise.  
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 În general s-a constatat c  pe m sur  ce comportamentul de agresivitate 
cre te, scade i puterea energetic  a animalului, astfel explicându-se faptul c  unul 
din indivizii care nu este destul de dotat i lupt  pentru posedarea femelei 
dominante din haitic este învins uneori fiind grav r nit, motiv pentru care se 
refugiaz  în alte zone. Probabil exist  i excep ii când lupta nu are loc, conflictul 
încheindu-se prin fuga celui mai slab în momentul când exemplarul dominant îl 
amenin  pe cel care nu este dotat corespunz tor. Dac  nici unul din adversari nu 
cedeaz , atunci au tendin a de a se mu ca între ei cre te, astfel încât unul din 
ace tia s  îl poat  imobiliza pe cel lalt prin r sucirea trunchiului i doborârea 
acestuia, motiv pentru care înfrântul nu mai poate reac iona în nici un fel. 
 3.2. Comportamentul în timpul hr nirii 
 

 În vederea asigur rii poten ialului energetic individul preia din mediul s u 
resursele necesare pentru a supravie ui. Astfel se observ  c  înc  din momentul 
când sunt n scu i puii de lup se hr nesc cu laptele produs de mama lor. 
 În general lupul î i alege hrana care are valoare energetic  cea mai ridicat . 
Faza incipient  a comportamentului de hr nire (fig. 2) este dat  de  senza ia de 
foame care se realizeaz  de la golul produs în stomac. Cu cât perioada de c utare a 
hranei este mai mare senza ia de foame cre te datorit  sc derii poten ialului 
energetic prin consumul de energie cauzat de c tre deplas rile efectuate. S-a 
constatat c  i sim ul vizual cre te senza ia de foame atunci când individul î i vede 
prada sau pe alt semen al s u hr nindu-se. De asemenea i mirosul contribuie 
foarte mult la declan area acestui tip de comportament.  
 
 

 
 
 Figura 2. Comportament de hr nire 
 Figure 2. Feeding behavior 

 Atunci când este un lup 
singur, în multe cazuri apare o 
atitudine din partea acestuia 
de înl turare a concuren ei de 
la hran . Astfel sunt inute la 
distan  exemplarele 
dominate, de c tre 
exemplarele dominante 
acestea din urm  mârâind sau 
mu cându-i pe ceilal i. De 
multe ori cei mai slabi sustrag 
buc i de carne din prad  cu 
care se retrag pentru a le 
consuma. Exemplele date duc 
la concluzia c  lupii folosesc 
orice mijloace pentru a se 
hr ni. 

 
 3.3. Comportamentul în perioada de reproducere 
 

 136
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 Observa iile f cute la aceast  specie în ceea ce prive te împerecherea s-au 
limitat la reproducerea ce se realizeaz  la nivelul individului. Este necesar s  se 
in  cont c  lupoaicele fat  i se împerecheaz  o singur  dat  pe an. 

 Sincronizarea în timp a proceselor de reproducere este dat  de întâlnirea 
indivizilor haiticului i împerecherea a dou  exemplare de sex opus din care 
masculul este exemplarul dominant, fapt care este considerat ca o alternativ  în 
asigurarea selec iei. Lupul ajunge la maturitatea sexual  dup  o perioad  de 22 – 
23 de luni (Cotta i Bodea, 1969).  
 În alegerea partenerilor de c tre lupoaice un rol determinant îl au luptele ce 
se dau între indivizii cei mai puternici. Exemplarul mascul care a câ tigat aceast  
lupt  împreun  cu lupoaica formeaz  cuplul de genitori fapt care reprezint  o etap  
important  în desf urarea comportamentului de reproducere. Aceste cupluri se 
retrag din hait  ocupând un anumit teritoriu iar în momentul când pe acea 
suprafa  apare un factor ce le poate perturba activitatea ei p r sesc locul. În 
vederea copula iei indivizii se apropie între ei, reducându-se astfel agresivitatea 
bine cunoscut , moment în care se produce apropierea fizic  i se stimuleaz  
func ionarea organelor sexuale a celor doi genitori. În general aceast  ini iativ  
apar ine masculului care manifest  o serie de gesturi tandre în vederea apropierii 
de femel . Dac  femela nu este preg tit  pentru acest act de regul  aceasta se 
fere te. S-a constat c  în perioada împerecherii ei nu pierd din greutate ca în cazul 
cerbului, fapt explicabil prin aceea c  hr nirea este pe primul loc la aceast  specie. 
  Un rol important îl are i masculul care contribuie foarte mult la cre terea 
puilor. În perioada cât puii sunt orbi lupoaica st  tot timpul cu ei, masculul fiind 
cel care asigur  hrana familiei. 
 
 3.4. Comportamentul în autoap rare 
 

 Dac  exist  vreun pericol în apropiere lupoaica se retrage imediat pentru a nu 
fi depista i puii. În cazul în care aceasta mai este deranjat , î i car  puii în gur  
într-un loc pe care îl consider  mai sigur. 
 Autoap rarea se manifest  prin fug  în majoritatea cazurilor când se 
întâlne te cu omul i prin ripost  în celelalte cazuri. 
 Cele dou  manifest ri sunt în func ie de calitatea psihic  a exemplarului 
respectiv, astfel alegându-se una din cele dou  variante. 
 Comportamentul de autoap rare este automat activat atunci când lupul se 
hr ne te din prada sa, motiv pentru care poate ataca semenii s i, iar în cazul în care 
este deranjat de om se retrage cu greu i revine atunci când consider  c  este în 
siguran . 
 În cazul conflictelor ce ar putea s  apar  în interiorul haitei, lupii tineri vor fi 
cei care vor adopta primii strategii defensive. În cazul femelelor care au pui s-a 
constat c  acestea adopt  o atitudine de agresiune fa  de celelalte specii, iar în 
cazul întâlnirilor cu omul vor avea o atitudine defensiv . De asemenea aceea i 
atitudine va fi adoptat  i de individul puternic care va întâlni omul. 
 
 3.5. Comportamentul în cadrul grupului 
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 Acesta este dat de anumite situa ii cu care se confrunt  indivizii din acela i 
grup între ei. Datorit  acestui fapt lupii trebuie s  adopte o serie de strategii 
comportamentale în vederea integr rii în grup, datorate de faptul c  ei î i petrec 
timpul liber împreun  motiv pentru care în cele mai multe situa ii sunt toleran i 
unii fa  de ceilal i. Acest tip de comportament, la lup, este foarte bine dezvoltat 
atât în cazul comportamentului de hr nire cât i în cazul comportamentului de 
reproducere. Drept urmare se cunoa te destul de bine faptul c  începând de la 
sfâr itul lunii noiembrie în fiecare an încep s  se formeze haitele de lupi. Un alt rol 
important în respectarea acestui comportament, îl are i masculul deoarece acesta 
particip  la cre terea puilor. 
 
 

3.6. Dominan a 
 

 Acest aspect se bazeaz  atât pe calit ile fizice a unui exemplar dar i pe cele 
comportamentale astfel încât prin abilit ile pe care le de ine, individul scoate din 
anumite situa ii dificile haiticul pe care îl conduce. De asemenea ierarhizarea din 
cadrul grupului este dat  i de cantitatea de hran  existent . Tot ca dominan  
poate fi considerat  i pozi ia superioar  fa  de ceilal i membri ai grupului pe care 
o ocup  masculul care a câ tigat lupta pentru posedarea lupoaicei dominante în 
vederea împerecherii (fig. 3). 

 
 

 
 Figura 3. Comportament dominant 
 Figure 3. Dominant behavior 

 În cazul în care hrana 
este suficient  se va ajunge la 
o ierarhie stabil  bine 
structurat  în func ie de 
puterea indivizilor i m rimea 
haiticului. 
 Ierarhizarea în cadrul 
grupului apare ca urmare a 
unor factori, care pot fi de 
natur  endogen  sau exogen .  
 Factorul endogen ine de 
natura psihic  sau intern  a 
individului care poate fi 
agitat, fricos sau agresiv.

  
Factorul exogen este dat în general de cantitatea de hran  existent  în teren. 

Schimbarea ierarhiei poate ap rea atunci când conduc torul grupului din motive 
accidentale dispare. Astfel în cadrul grupului apar indivizi care sunt dominan i i 
indivizi care sunt domina i sau supu i. Au fost întâlnite excep ii când exemplarele 
puternice nu sunt sociabile în timpul anului i prezint  capacitatea de a vâna 
singure. Din categoria indivizilor solitari fac parte exemplarele alungate din 
haiticuri din anumite motive i cele care sunt bolnave. 
 
 138
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 3.7. Scopul ierarhiz rii în realizarea selec iei 
 

 Acest comportament este dat de condi iile de hran  ad post i lini te inându-
se cont de faptul c  selec ia natural  se realizeaz  prin reproducere. În situa iile de 
excep ie în care exist  o structurare a ierarhiz rii în cadrul grupului, selec ia în 
vederea reproducerii poate avea loc i pa nic. În cazul haiticurilor de lupi aceasta 
se realizeaz  în general prin lupte date între masculi, ocazie cu care se consum  
mari cantit i de energie, iar exemplarele mai slabe pot fi accidentate slab. Lupul 
dominant este mai liber i se mi c  mai degajat în interiorul haiticului, astfel 
exemplarele dominante îl recunosc pe cel puternic, prezen a lui fiind respectat  tot 
timpul. 
 În acest caz se înl tur  luptele intraspecifice ob inându-se o economisire de 
timp i energie prin eliminarea i evitarea unor r niri în urma disputelor dintre 
indivizii din cadrul grupului. Ierarhizarea poate avea i dezavantaje datorit  
faptului c  în situa ii excep ionale ar putea fi înl turat de la reproducere 
exemplarul care de inea cea mai mare cantitate de material genetic, în aceste cazuri 
putând s  apar  dificult i în evolu ia speciei. 
 
 3.8. Comportamentul optim de integrare 
 

 Pentru a supravie ui, lupul desf oar  o serie de ac iuni în care consum  
cantit i semnificative de energie care sunt recuperate apoi, în timpul procesului de 
hr nire, activitate pentru care la rândul s u acesta consum  energie în vederea 
captur rii pr zii. Astfel ace ti indivizi parcurg distan e foarte mari în c utarea 
hranei. Aceast  energie trebuie dozat  pentru a asigura desf urarea activit ii în 
bune condi ii, printr-un efort cât mai mic în vederea înmagazin rii unei cantit i 
cât mai mari de energie. 
 Comportamentul mai sus men ionat poate fi realizat prin men inerea unui 
echilibru între comportamentul de hr nire i cel de agresivitate sau dup  caz 
supunere. Indivizii care reu esc s  armonizeze cel mai bine aceste comportamente 
integrate au cele mai mari anse de supravie uire. Ca exemplu s-ar putea da 
comportamentele de hr nire i agresivitate care au roluri deosebit de importante în 
existen a individului. Comportamentul optim integrat d  ansa individului s  
declan eze cele mai avantajoase modele comportamentale în vederea perpetu rii 
speciei. 
 
 4. Concluzii 
 
 Cercet rile întreprinse urm resc o determinare a tipurilor de comportament 
ale acestei specii în vederea unei mai bune determin ri a importan ei economice i 
cinegetice. Urmare a cunoa terii aspectelor comportamentale se pot ob ine 
rezultate deosebite în vederea men inerii numerice a popula iilor la limita 
efectivelor suportabile, aplic rii unor chei de diagnoz  în vederea determin rii 
bonit ii fondurilor de vân toare pentru speciile de canide, realizarea unui aport 
economic în vederea ob inerii i valorific rii trofeelor, efectuarea unei evalu ri 
corecte a efectivelor, înt rirea opiniei asupra rolului func iilor de selec ie i sanitar 
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ecologic, realizarea unui management în vederea gestion rii durabile a popula iilor 
de lup i influen ele pe care le au ace tia asupra popula iilor de cervide respectiv 
cunoa terea implica iilor sociale ale evolu iei popula iilor. Astfel s-ar putea 
determina mai bine o serie de indicatori de eficien  a efectivelor de canide în 
ecosistemele de p dure. 
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 Aspects concerning the behavior types found the wolf  
 
 The research, which has been done, is meant to establish the behavior types 
of the species Canis lupus in order to get a better view of the hunting and 
productive importance. One can get good results concerning the number control of 
the population, the appliance of some keys of diagnosis, the achievement of 
economic support trough hunting and the capitalization of the trophies, the 
reinforcement of the opinion on the role of the selection functions etc. 
 Keywords: wolf, behavior, ecology, etology.

Ing.  Dan Lungu – I.T.R.S.C Suceava 


