
 

KONTAKT: Miha Krofel 

Email: miha.krofel@gmail.com 

Tel.: 051/228-717 

Spletna stran: http://www.volkovi.si 

 
Slovenski volk Slavc morda v Italiji našel svoj dom 

 
Rezultati GPS telemetrije  
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Volk Slavc, ki se je rodil v slovensko-hrvaškem tropu Slavnik, je bil 17. julija 2011 odlovljen na območju 

Slavnika. Odlovila in s telemetrično GPS-GSM ovratnico ga je opremila skupina raziskovalcev Oddelka za 

biologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru evropskega LIFE+ projekta SloWolf 

(www.volkovi.si). Do danes je volk Slavc prečkal že štiri države v iskanju lastnega teritorija.  

Slavčeva pot po osamosvojitvi 

Sredi decembra 2011 je volk Slavc zapustil svoj rodni trop in odšel na pot proti severu. Najprej je prečkal 

velik del Avstrije in 4. februarja 2012 prečkal mejo z Italijo nedaleč od kraja Cortina d'Ampezzo, vmesni 

postanki so še bile alpske doline zahodno od Belluna, nižinski del Benečije, konec marca pa je prišel do 

Parco Naturale Regionale della Lessinia, kjer se je sedaj očitno vsaj za kratek čas ustalil. Ocenjujemo, da je 

do danes Slavc prehodil že 1500 km poti.  

Ljubezenska zgodba na pragu Verone? 

V četrtek, 12. Aprila, so nam iz Italije sporočili, da so zaposleni iz regionalnega parka Lessinia v svežem 

snegu našli volčje sledi. Lokacija se je ujemala z GPS podatki, ki jih je poslala Slavčeva telemetrična 

ovratnica. Najpomembneje pri tem pa je bilo, da so sledi pripadale dvema volkovoma, ki sta se skupaj 

gibala. To je prvi dokaz, da je Slavc uspel najti sovrstnika v Italiji. Za zdaj še čakamo na potrditev s pomočjo 

genetike, vendar sklepamo lahko, da gre za samico. To bi torej pomenilo, da verjetno prihaja do formacije 

novega tropa. Trenutno še ni znano, ali sta se ob volka morda že letos tudi parila. Običajno je višek parjenja 

volkov v Sloveniji v februarju, mladiči pa se rodijo aprila. Italijanski častniki zgodbo tega volčjega para že 

vzporejajo z zgodbo o Romeu in Juliji, ki se je odvijala v bližnji Veroni. Tudi med vodilnimi italijanskimi 

ustanovami je bila očitno novica o morebitnem nastanku prvega tropa volkov na tem območju dobro 

sprejeta. 

Spremljanje volkov s pomočjo telemetrije 

V okviru projekta SloWolf smo v skoraj dveh letih in pol ujeli in opremili štiri volkove, v tem mesecu pa smo 

že pričeli z letošnjim odlovom. Ta zahteva premišljeno postavitev volčjih pasti in njihovo vsakodnevno 

pregledovanje. Telemetrične ovratnice, ki jih namestimo odlovljenim volkovom nam omogočajo natančno 

spremljanje gibanja volkov.  

Lepo pozdravljeni!         Skupina SloWolf 


