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Volk
Canis lupus
Družina: psi
Red: zveri
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Zakaj potrebujemo monitoring?

- Da lahko razumemo stanje populacije volkov pri nas
in vemo, o čem se sploh pogovarjamo.

- Ker je to predpogoj za kakršno koli upravljanje.

- Da se lahko upravljalske ukrepe
prilagaja stanju na terenu.

In nenazadnje… da se ne kregamo koliko volkov je 
in kje se nahajajo, ampak se lahko
posvetimo reševanju težav.
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Celotna populacija

Prvi ulov (n1)

Drugi ulov (n2)

Ponovno ulovljeni (n3)

Kritično: ocenimo lahko koliko živali smo zgrešili

in tako ocenimo celotno populacijo.



Primer rodovnika nekaj sorodnih tropov volkov

Gregor Mendel (1822 – 1884)
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Vsakoletna ocena številčnosti z označevanjem / ponovnim ulovom.

Princip trajnega monitoringa
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Izgube: ~50% of populacije letno.

Princip trajnega monitoringa

Zabeležena smrtnost

Izginuli osebki
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Vsako leto več novih volkov kot izginulih (populacija raste)

• ~80-95% reprodukcija rezidentnih tropov 
• 5-20%   imigranti od drugod

Imigranti

Potomci iz
“domačih” tropov

Princip trajnega monitoringa



2019 – 2020

Po korekciji za čezmejne trope ocenjujemo v Sloveniji 113 (104-129) volkov. 
Ocenjujemo, da imamo 16 topov, od tega si štiri delimo s Hrvaško.









Stanje populacije volkov v Sloveniji

- Populacija volkov v zadnjih desetih letih
spremljanja raste, v veliki meri na račun
prostorske širitve.

- V zadnjem času je očitna širitev volka v Alpe. 
Ponovna naselitev Alp se dogaja tako iz Dinarske
smeri kot iz smeri Italije.

- Varstveno stanje populacije je ugodno.

Hvala.


