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volk ni nevaren človeku

•

lahko ustrezna zaščita z električno ograjo 
in pastirskimi psi prepreči napade volka

na domače živali
•

je bil volk v Sloveniji prvič delno zavarovan leta 
1976, popolnoma zavarovan pa je od leta 1993

•

biologi za proučevanje življenjskih navad volka 
uporabljajo posebno ovratnico z oddajnikom, ki jo 
namestijo na ujeto žival in nato s pomočjo signala 

iz sprejemnika ugotavljajo, kje se žival nahaja

Ali ste vedeli, da:

Volk
(Canis lupus)

Ohranimo velike zveri 
v naših gozdovih 

Kje lahko izvem več o varovanju volka v Sloveniji?  

Ministrstvo za okolje in prostor 
Agencija RS za okolje 
Tel.: (01) 478 40 00   
Fax.: (01) 478 40 52 
E-pošta: gp.arso@gov.si
http://www.arso.gov.si/
http://www.mop.gov.si/

Volk je ogrožen 
Ogrožata ga nezakonit lov ter gradnja novih cest, 
železnic in naselij na območju, kjer volk živi. Zato 
smo ga zavarovali. Kot plenilec ima zelo pomembno 

vlogo v naravi, 
imenujemo ga 
ključna vrsta. 
Z varovanjem volka 
in območja, kjer 
živi, ohranjamo tudi 
druge živali.

Volk je 
zavarovana žival, 

zato ga je 
prepovedano 
poškodovati, 

vznemirjati, loviti, 
zastrupiti, usmrtiti 
ali si ga prilastiti.

Kateri so slovenski, evropski in mednarodni 
predpisi, ki varujejo volka?
• Zakon o ohranjanju narave

• Direktiva o habitatih (EU) 

• Uredba o zavarovanih prosto živečih 

 živalskih vrstah 

• Uredba o posebnih varstvenih območjih 

 (območjih Natura 2000)

• Uredba o ekološko pomembnih območjih

• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih 

 in živalskih vrst v rdeči seznam 

• Bernska konvencija 

• Konvencija CITES 

• Uredba Sveta 338/97 (EU)

• Konvencija o biološki raznovrstnosti

•  Alpska konvencija



Kje živi?
Volk živi le v gozdovih vzhodne Evrope, v 
nekaterih gorskih masivih južne Evrope, v gorah in 
polpuščavah Bližnjega vzhoda ter v Aziji in Severni 
Ameriki, nekoč pa je bil eden najbolj razširjenih 
sesalcev. V Sloveniji smo volka ohranili. Živi na 
območju kočevskih in notranjskih gozdov.

O volku
Je največji predstavnik družine psov. Tehta od 30 
do 70 kg. Pri hoji stopa le po prstih. Ima močne 
kremplje, ki jih ne more potegniti v šapo, zato so 
zaradi stalnega stika s podlago topi in kratki. Njegov 
kožuh je različne barve, od rumeno rjave do sive. 
Na prednjih nogah ima 10 cm dolgo črno liso. 
To je zanesljiv znak, po katerem ločimo volka od psa. 
Volk živi na določenem območju, katerega velikost 
je odvisna od razpoložljivega plena in je veliko 
od 100 km2 do 1000 km2. Volkovi lahko v eni noči 
prehodijo od 40 do 70 km, pri tem pa praviloma 
izbirajo lažje prehodna območja. Po ocenah 
strokovnjakov živi v Sloveniji približno 70 volkov.

Od volkca do volka
Volkovi živijo v krdelih s strogo določeno hierarhijo. 
Parita se le vodilna volkulja in volk, v času od 
februarja do marca. Po dveh mesecih skoti samica od 
tri do osem mladičev. Za mladiče skrbita tako samica 
kot samec. Volkovi spolno dozorijo z dvema letoma. 
Njihova življenjska doba je 12 do 16 let.

S čim se hrani?
Volk je predvsem plenilec jelenjadi, srnjadi in 
divjih prašičev. Najlažje ulovi mladiče in oslabele 
živali. Dnevno potrebuje do 5 kilogramov mesa. 
Lovi v krdelu. Na število volkov v krdelu vpliva 
velikost živali, ki so njihov plen. Pri nas je v krdelu 
navadno od 5 do 8 volkov, v severni Ameriki tudi 
do 20. Občasno se volk prehranjuje z mrhovino. 
Podobno kot domače mačke in psi, volkovi občasno 
pojedo nekaj trave kot zdravilno sredstvo, s katerim 
odstranijo notranje parazite iz prebavil.

vrsta: volk (Canis lupus)
družina: psi (Canidae)
red: zveri (Carnivora)
razred: sesalci (Mammalia)
kraljestvo: živali (Animalia)ivali (Animalia)ivali (Animalia)


