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Werner Freund   -  Човека-Вълк    

Животно, ловуващо плячка – Човек, ловуващ плячка. Така са сътворени те на света, така и живеят от 

столетия. 

Вълкът е останал ловуващ плячка.Човекът се е превърнал отчасти в едно неспецифично, отчуждено 

от природата, егоистично, ловуващо в супермаркета животно. 

Аз живея от 30 години заедно с вълци от различни вълчи раси в «Вернер-Фроинд-Вълчи парк» 

(„Werner-Freund-Wolfspark“) в Мерциг (Merzig), Германия.  Всички вълци са отгледани от мен, моята 

жена и моите сътрудници. Аз изпълнявам в началото майчината роля и така създавам тесни връзки 

между вълците и мен. 

Следвах в университета Каммерфорст („Universität Kammerforst") - един голям горски участък в Мерциг. 

Моите най-хитри Алфа-вълци са ми учители .Те ми дадоха възможност чрез дългогодишен съвместен 

живот и наблюдения, да открия вълчия свят. 

Когато Алфа-вълкът стане на една година, аз му се налагам като му отнемам плячката. Един силен 

удар по муцуната, изяснява нашите отношения – кой пръв ще се докосне до плячката. В порасналата 

вълча глутница съм от години «главния вълк» и стоя над Алфа-вълка и Алфа-вълчицата. Водач на 

глутницата си остава Алфа-вълка. 

В глутницата аз се подчинявам на вълчите закони и не мога да правя каквото искам – например не 

мога да отида при един по-нискостоящ вълк (по закона на вълците «главния» не ходи при 

«нискостоящите»). Тъй като в моята глутница аз изпълнявам ролята на «главния», Алфа-вълка ще 

приеме това като сигнал за нападение и също ще нападне този вълк. В този случай не мога да се 

държа по човешки и въпреки че еднакво обичам всички мои вълци, не мога например да се свързвам с 

нискостоящите.  

Кучетата са произлезли от вълка, но през столетията са отглеждани от човека извършвани  са   

кръстоски  и  те са  се опитомили, но вълкът не подлежи на опитомяване. Затова аз се оставих на 

вълците да ме «овълчат». Аз станах вълк и въпреки,че съм човек аз съм един от тях. За страничен 

човек е трудно за разбиране, но по този начин успях да живея заедно с вълците много години. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вълчият парк «Werner Freund» е отворен ежедневно от започването на деня до 
спускането на ноща. Входа е безплатен. 
Кучета, вързани на каишка са добре дошли. 
 
Лично Вернер Фроинд провежда безплатна екскурзия всяка първа неделя в 

месеца от 16 часа. Екскурзията дава възможност да се почуства безподобната 
връзка вълк/човек човек/вълк. Вернер Фроинд отговаря на Вашите въпроси, влиза в 
огражденията при вълците и ги храни . 
Екскурзията започва от огражденията на арктическите вълци. 
Възможни са посещения на групи с повече от 40 човека с предварителна уговорка с 
Werner Freund, Waldstraße 204, D-66663 Merzig, тел./факс  +49 (0)6861- 911818 
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