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Volk Slavc iz tropa “Slavnik” je do danes prečkal štiri države in se že skoraj mesec dni giblje po Avstriji, v bližini 

meje z zvezno deželo Tirolsko. Tudi mladi volk Luka iz Kočevskega je do sedaj že nekajkrat obiskal sosednjo 

Hrvaško. Signal telemetrične ovratnice volka Vojka iz območja Vremščice pa je izginil. 

V okviru projekta SloWolf smo v prvih dveh letih odlovili in s telemetrično ovratnico opremili štiri volkove. Volk 

Brin, odlovljen spomladi 2010, je bil po polletnem spremljanju odstreljen v okviru izrednega odstrela volkov. V 

letu 2011 sta bila na območju Primorske odlovljena volk Vojko in Slavc, mladi volk Luka pa kmalu za njima na 

Kočevskem.  

Volk Slavc, ulovljen in opremljen 17. julija 2011 pod Slavnikom, je 19. decembra zapustil svoj rodni trop »Slavnik« 

in se odpravil preko Vipavske doline, Trnovskega gozda, Cerkljanskega in Polhograjskega hribovja, prečkal 

Ljubljansko kotlino ter Karavanke in v dobrih desetih dneh prišel do Celovca v Avstriji. Prešel je avstrijsko zvezno 

deželo Koroško in Štajersko, trenutno pa se nahaja v bližini meje z zvezno deželo Tirolsko, nedaleč stran od mesta 

Lienz, približno 220 km zračne razdalje od teritorija svojega rodnega tropa. Skupna razdalja med zaporednimi 

lokacijami od začetka njegove »selitve« pred dobrim mesecem pa znaša preko 460 km. Po Sloveniji, Hrvaški in 

Italiji je sedaj Avstrija že četrta država, ki jo je tekom spremljanja obiskal volk Slavc. Kot vsak mlad volk, ki zapusti 

svoj rodni trop, tudi Slavc sedaj išče ustrezen »prazen« prostor, kjer bo vzpostavil lasten teritorij in si našel 

volkuljo, s katero bi ustanovil lasten trop.  

Mlad volk Luka, odlovljen 27. avgusta, je bil tretji volk, ki smo ga opremili s telemetrično ovratnico v letu 2011. 

Ujet je bil na območju Velike gore nad Ribnico in skupaj s svojima staršema živi v tropu »Gotenica«. Ta trop 

pokriva območje Stojne, Goteniške, Velike, Travne in Racne gore, tako da njihov teritorij sega od Blok do Kolpe. 

Luka je v času telemetrijskega spremljanja že večkrat prečkal mejo s Hrvaško pri Prezidu. 

Volk Vojko je bil 6. maja 2011, kot prvi volk v prejšnjem letu, ujet na Slavniku. Pripada tropu »Vremščica«, ki ima 

svoj teritorij na območju Vremščice, Brkinov, Nanosa, Hrušice in dela Krasa. Zanimivost tega tropa je, da so redno 

prehajali preko avtoceste Postojna-Kozina. V lanskem letu smo na Nanosu našli tudi brlog z mladiči iz tega tropa. 

Konec septembra je hkrati izginil tako GSM kot tudi radijski signal njegove ovratnice. Sistema imata ločena vira 

napajanja, zato je verjetnost hkratne okvare obeh izjemno majhna, razen v primeru, ko pride do obsežne 

poškodbe ovratnice. Radijski signal smo poskušali najti tudi na letalskem preletu območja Vojkovega gibanja, a 

smo bili na žalost neuspešni. Kaj se je v resnici zgodilo z volkom Vojkom do danes še ni znano.   

Več informacij o telemetrično spremljanih volkovih najdete na povezavi http://www.volkovi.si/sl/o-

volkovih/osebne-izkaznice-volkov ali na projektnem blogu http://www.volkovi.si/sl/blog. 

Lepo pozdravljeni!         Ekipa SloWolf 
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