Pri Cerknici povožena volkulja z ovratnico
7. marca 2011 ob 6:00 zjutraj je bila na cesti med Cerknico in Begunjami povožena odrasla
volkulja opremljena s telemetrično ovratnico. Po ogledu trupla s strani predstavnikov lovske
družine Cerknica, Zavoda za gozdove Slovenije in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
se je izkazalo, da gre za volkuljo, ki so jo z ovratnico opremili na Hrvaškem.
Raziskovalci z Univerze v Zagrebu so nam sporočili, da je bilo volkulji ime "Tvigi" in da se
je skotila v tropu "Gomance", ki pokriva območje severozahodnega dela Gorskega kotarja in
južnega dela Snežniške planote. Septembra 2008, ko je bila še mladič, jo je dr. Josip Kusak z
Veterinarske fakultete v Zagrebu odlovil in opremil z GPS-GSM telemetrijsko ovratnico. Ob
odlovu je mlada volkulja tehtala 18 kg. Do naslednjega leta je živela z rodnim tropom na
območju velikem 21 000 hektarjev. Kot je običajno pri volkovih je nato spomladi 2009
zapustila svoj rodni trop in odšla proti severu v iskanju praznega teritorija, kjer bi lahko
ustanovila lasten trop. Na svoji poti je prečkala Snežniško planoto in Javornike ter prišla na
Menišijo. Na tem območju je bil trop 3-5 volkov stalno prisoten do konca leta 2006, ko je
naenkrat izginil. Volkulja Tvigi je imela srečo, da je našla prazno območje, saj bi jo drugače
teritorialni trop volkov verjetno takoj pregnal.
Zadnjo lokacijo o njenem premikanju je ovratnica v obliki SMS sporočila poslala 12. aprila
2009 iz okolice Lipovca nad Borovnico, nato pa je očitno baterija v ovratnici nehala delovati.
Verjetno smo prav to volkuljo zadnji dve zimi na območju Menišije spremljali preko sledenja
v snegu. Zadnjič smo njene sledi v snegu našli tri dni pred prometno nesrečo, ko se je skupaj s
samcem gibala od Brejnic do okolice Begunj ter dalje mimo Bezuljaka in Dobca proti
Vinjemu vrhu. Za potrditev, da je šlo res za to volkuljo, trenutno sicer še čakamo rezultate iz
genetskih analiz, saj smo med sledenjem našli tudi urin in iztrebke, katere smo pobrali in jih
dostavili v genetski laboratorij na Biotehniški fakulteti.
Tvigi je bila verjetno dominantna samica v tropu, ki je v zadnjih dveh letih pokrival območje
Ljubljanskega vrha, Logaške planote, Menišije, Rakitne in Krimskega hribovja. S pomočjo
sledi v snegu smo ugotovili, da sta v zimi 2009/2010 ta trop sestavljala dva volka. Lansko leto
sta imela tudi mladiče. To smo ugotovili tekom avgustovskih popisov volkov v okviru
projekta SloWolf, ko so se nam na oponašanje tuljenja na Menišiji odzvali volčji mladiči.
Vendar pa od teh mladičev očitno noben ni preživel do te zime, saj smo letos spet vedno našli
sledi le od dveh volkov. Sedaj je verjetno od tega tropa tako ostal le še en volk (partner
povožene volkulje). V naslednjih mesecih bomo s pomočjo zbiranja neinvazivnih genetskih
vzorcev (npr. volčjih iztrebkov, urina in sline) poskusili ugotoviti, ali bo ta samec ostal na
območju in morda kdaj v prihodnosti ob prihodu kakšne druge samice ustanovil nov trop.
Več informacij o volkulji Tvigi in karto njenega gibanja najdete na spletni strani projekta
SloWolf: www.volkovi.si.
Miha Krofel (v imenu projektne ekipe SloWolf)
Podpis k sliki: Mrtva volkulja Tvigi, ki jo je na cesti Cerknica-Begunje povozil avto. (foto: Miha Krofel)
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