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VARSTVO IN SPREMLJANJE VARSTVENEGA STATUSA POPULACIJE VOLKA 
(CANIS LUPUS) V SLOVENIJI 

Volk (Canis lupus) ima pomembne naloge v gozdnih 
ekosistemih. Obenem je zelo karizmati~na in hkrati kon-
fliktna vrsta za ~loveka. Kljub temu da priteguje mnogo 
pozornosti javnosti, se ji je do zdaj v naravovarstvenih 
projektih namenjalo malo pozornosti, precej pomanjklji-
vosti pa je bilo tudi pri spremljanju te vrste. [tiriletni pro-
jekt LIFE+, ki se je za~el 1. januarja 2010 in bo trajal do 
konca leta 2013, bo prvi obse`en projekt o volku v Slo-
veniji. Projekt bomo izvajali partnerji Univerze v Ljubljani, 
Zavoda za gozdove Slovenije in Dru{tva za ohranjanje, 
raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum. 
Prijavitelj in vodja projekta je Skupina za ekologijo `ivali, 
ki deluje na Oddelku za biologijo Biotehni{ke fakultete 
Univerze v Ljubljani. Skupna vrednost projekta je nekaj 
ve~ kot en milijon evrov. Od tega 71 % financira EK, 
23,5 % sofinancerja (ministrstvo za okolje in prostor ter 
za gozdarstvo, kmetijstvo in prehrano), 6,5 % pa je la-
stne udele`be prijavitelja in partnerjev.
[ir{i cilj projekta je dolgoro~no ohranjanje populacije 
volkov, njihovega glavnega plena in `ivljenjskih prosto-
rov v Sloveniji ter njihovo sobivanje z ljudmi. Volkovi so 
naravni plenilci prosto`ive~ih parkljarjev v na{ih gozdo-
vih. @ivijo v krdelih in pokrivajo veliko ozemlja. Koliko 
`ivali sestavlja povpre~no krdelo, koliko je krdel in veli-
kosti njihovih ozemelj v Sloveniji ni znano. Odnos ljudi 
do volkov je zelo razli~en. Predvsem posamezne skupine 
ljudi, kot so lovci in `ivinorejci, lahko pridejo v nasprotje 
z volkom zaradi plenjenja divjadi ali drobnice. Po drugi 
strani pa volk vedno pogosteje postaja simbol divjine in 
neokrnjene narave. Na obstoj volkov v Sloveniji vplivajo 
razli~ni dejavniki, ki jih bomo v projektu posku{ali najprej 
prou~iti, nato pa zbrano znanje vklju~iti v uspe{no var-
stvo volka. 
Za bolj{e poznavanje biologije volka bomo v projektu 
letno spremljali volkove in bomo vklju~ili tudi lovce in 
druge prostovoljce. Za oceno in spremljanje velikosti 
populacije in njihovega razmno`evalnega uspeha bo 
uporabljeno neinvazivno genetsko vzor~enje. Rabo pro-
stora in stopnjo plenjenja volkov bomo ugotavljali tako, 
da bomo opremili ve~ volkov z ovratnicami GPS, GSM. 
[tevil~nost in raz{irjenost vol~jih tropov ter velikost nji-
hovih legel bomo ugotavljali z metodo sledenja v sne-
gu in izzivanja ogla{anja. Vse ugotovitve projekta bodo 
javno dostopne na spletnih straneh projekta www.vol-
kovi.si, ki bodo postavljene najpozneje do za~etka junija 
2010. 
Zaradi ugotavljanja stanja plenilskih vrst volka bomo naj-
prej opravili raziskavo gostote prosto`ive~ih parkljarjev v 
Sloveniji s kombinacijo analize lovnih statistik ter {tetja 
iztrebkov. Ugotovitve bodo pripomogle k bolj{emu upra-
vljanju plenilskih vrst, ki mora vklju~evati tudi potrebe 
volkov in drugih velikih zveri. Posku{ali bomo zagotovi-
ti ustrezno plenilsko podlago za volkove in na ta na~in 

zmanj{ati nasprotja med lovci in volkovi. Dolo~ili bomo 
tako imenovane »vro~e to~ke« oziroma pa{nike, na kate-
rih so spopadi najpogostej{i in na podlagi primerov do-
bre prakse posku{ali pokazati mo`nosti, s katerimi lahko 
omejimo nasprotja. Za izbolj{anje sobivanja `ivinorejcev 
z volkovi bomo na podlagi pridobljenih izku{enj pripravili 
priporo~ila za izobra`evanje kmetijskih pospe{evalcev. 
Za izbolj{anje dela oglednikov {kode bomo pripravili 
izobra`evalne seminarje, priro~nik in dodatno opremo, 
pri dolo~evanju vrste, ki je povzro~ila {kodo, pa bomo 
zagotovili tudi pomo~ s forenzi~nimi genetskimi meto-
dami.
Del projekta je namenjen raziskavam, da bi bolje razu-
meli odnos razli~nih interesnih skupin in splo{ne javnosti 
do volkov v Sloveniji. Izsledke raziskave bomo analizirali 
in uporabili pri pripravljanju upravljavskih smernic, hkrati 
pa bodo tudi kazalnik uspe{nosti izobra`evalnih dejav-
nosti projekta. Zelo pomemben del pri varovanju volka je 
tudi izobra`evanje in ozave{~anje, tako da bomo v okvi-
ru projekta izdelali bro{uro, plakat in majice ter kratek 
izobra`evalni film o varovanju volkov. Da bi se tovrstno 
znanje vklju~ilo tudi v {ole, bomo pripravili izobra`evalno 
gradivo in seminar za u~itelje biologije. Pripravili in iz-
vedli pa bomo tudi serijo predavanj o biologiji volkov 
in njihovem varstvu, namenjenih lovcem. Z letnim gla-
silom projekta bomo sproti obve{~ali javnost o izve-
denih in na~rtovanih dejavnostih. Bolj{e razumevanje 
volkov in mirno sobivanje ljudi in volkov s ~im manj{im 
{tevilom spopadov bo verjetno najbolj{e zagotovilo za 
dolgoro~no ohranitev volkov v Sloveniji.
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