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Domneven ilegalni odstrel volkulje na Primorskem (poimenovane Tonka) in legalni odstrel volkulje iz
Kočevskega (poimenovane Tia), zadnjega volka s telemetrično ovratnico v Sloveniji, ter sprejetje
Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, so dogodki, ki so v javnosti
sprožili številne reakcije, vključno s peticijami za uvedbo moratorija na odstrel volkov.
Projektna skupina SloWolf je mnenja, da ustrezno načrtovan in reguliran odstrel volkov ni v nasprotju s
prizadevanji za dolgoročno ohranitev populacije volkov. Treba se je zavedati, da trajnostno ohranjanje
živalskih vrst ne pomeni enako kot popolna zaščita in varovanje vseh in vsakega osebka v populaciji.
Trajnostni lov in lovstvo na splošno imata v Sloveniji dolgo tradicijo in še danes pomembno prispevata k
naravovarstvu in soobstoju ljudi ter prostoživečih živali, tudi prek sodelovanja številnih lovcev-prostovoljcev
pri projektu SloWolf. Vseeno mora biti poseganje v populacije zavarovanih živalskih vrst načrtovano tako,
da se negativne učinke lova v čim večji možni meri preprečuje, ob tem pa potencira učinke, ki prispevajo k
doseganju namena, zaradi katerega je bil odstrel sploh dovoljen. Pomemben del upravljanja z volkovi
predstavlja letno določanje višine kvote za odstrel volkov, njihova prostorska razporeditev ter druge v
predpis vgrajene varovalke pa minimalizirajo negativne posledice na populacijo, navaja Rok Černe koordinator pri Zavodu za gozdove Slovenije – partnerju pri projektu SloWolf. Postopek na podlagi
strokovnega mnenja Zavoda za gozdove Slovenije, ob predhodnem pisnem stališču Zavoda RS za varstvo
narave, vodi pristojno ministrstvo – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki se ob tem posvetuje tudi s
strokovnjaki, dodatno pa še s predstavniki različnih interesnih skupin. Predlog ministrstva temelji na
znanstvenih izsledkih, trendih večletnega spremljanja populacije, s poudarkom na dogajanju v predhodnem
letu oziroma v nekaj preteklih letih. Zahvaljujoč projektu SloWolf imamo v primerjavi z drugimi evropskimi
državami v Sloveniji trenutno enega od najboljših vpogledov v stanje populacije volkov. Strokovnjaki iz
projektne skupine SloWolf so mnenja, da pravkar sprejet Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega
medveda in volka iz narave upošteva trenutno razpoložljiva znanja s področja biologije te vrste pri nas ter
odnos naše družbe do volka ter ne bo imel znatnega negativnega vpliva na možnost dolgoročnega
ohranjanja volka pri nas. Dr. Hubert Potočnik iz projektne skupine SloWolf dodatno pojasnjuje, da se ob
določanju višine odstrela vedno pojavlja vprašanje nezabeležene antropogene smrtnosti volkov oziroma
ilegalnega odstrela. Ilegalni odstrel se dokumentira samo izjemoma, vendar se ob natančnem spremljanju
stanja populacije s pomočjo telemetrije in predvsem genetike, lahko ocenijo njegovi relativni vplivi na
populacijo. To poskušajo raziskati tudi v projektu SloWolf, prve izsledke o vplivu antropogeno povzročene
smrtnosti na stanje populacije pri nas pa lahko pričakujemo v naslednjem letu.
Kontakt za medije:
Hubert Potočnik z Biotehniške fakultete na Univerzi v Ljubljani (hubert.potocnik@gmail.com, 031/794-100)
Rok Černe z Zavoda za gozdove Slovenije (cernerok@gmail.com, 051/317-209)

