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Novost projekta je v mesecu juliju postavljena internetna stran www.volkovi.si. To je prva
spletna stran, ki nudi celovit pogled na slovensko populacijo volkov ter vpogled v najnovejše
izsledke raziskav na volkovih. Koordinator projekta SloWolf Anamarija Žagar pojasnjuje: »Stran
spletnim obiskovalcem ponuja možnost, da si preberejo vsebine o biologiji in zgodovini volka,
njegovem varstvenem statusu ter o tekočih raziskavah pri nas. Najbolj zainteresiranim pa
omogoča, da se pridružijo sledenju volkov v snegu in drugih aktivnostih našega projekta.«
Glavni namen spletne strani je sprotno obveščanje javnosti o akcijah projekta ter preko
izobraževanja zmanjšati konflikte med ljudmi in volkom. Stran vsebuje tudi raziskovalni blog, kjer
člani projektne skupine redno objavljajo zanimivosti iz dela na terenu in delne rezultate genetskih
raziskav. Prof. dr. Ivan Kos iz Oddelka za biologijo Univerze v Ljubljani še poudarja:
“Najpomembnejši dejavniki pri ohranjanju volka so zagotovo toleranca ljudi in njihove dejavnosti.”
Zato je velik del vsebin strani namenjen ravno temam kot so konflikti med volkom in človekom,
škode v kmetijstvu, stališča različnih interesnih skupin do volka in promocija sobivanja volka in
človeka.
Ohranjanje velikih zveri, med njimi tudi volka, v slovenskih gozdovih je ključnega pomena za
ohranjanje zdravega ekosistema in prispeva k ohranjanju biodiverzitete v našem okolju. “S prvim
januarjem letos smo na Univerzi v Ljubljani, skupaj s partnerjema Zavodom za gozdove Slovenije in
društvom Dinaricum, začeli štiri-letni projekt LIFE s kratkim naslovom SloWolf. V Sloveniji je to prvi
takšen projekt, katerega glavni cilj je zagotoviti uspešno varstvo volka in hkrati omogočiti mirno
sobivanje z ljudmi," še dodaja Anamarija Žagar.
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