
IZZIVI
SOBIVANJA PROJEKT

Alpska populacija volka narašča že od 
devetdesetih let dalje. Do danes se je 
volk razširil že na vse alpske države 
in nekatera nižinska območja v regiji, 
zato je za uspešno reševanje težav, 
povezanih s sobivanjem človeka in 
volka, pomemben celostni čezmejni 
pristop. V vseh alpskih državah je eden 

izmed največjih izzivov sobivanja prav 
problematika škod v živinoreji, ki je 
pereča na tistih območjih, kjer ljudje 
še ne uporabljajo učinkovitih sistemov 
preprečevanja škod. Izziv za projektno 
ekipo in glavni cilj projekta je izboljšanje 
sobivanja volka in človeka skozi 
vključujoč pristop.
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PROJEKTNO OBMOČJE
V projektu sodelujejo štiri od sedmih alpskih 

držav. Od zahoda proti vzhodu: Francija, Italija, 
Avstrija in Slovenija. Del aktivnosti poteka tudi v 

Ligursko-Piedmontskih Apeninih, kjer je pomemben 
ekološki koridor za alpsko populacijo volkov.

Zemljevid
1) Italijanske alpske 

regije in Ligursko-
Piedmontski Apenini

2) Francoske Alpe
3) Avstrija 

(Alpe in nižinska 
območja)

4) Slovenija 
(Dinaridi in Alpe)

Švica sodeluje preko 
podpornikov projekta

SPLOŠNE INFORMACIJEPODROČJA
DELOVANJA

NAŠA MEDNARODNA EKIPA DELA ZA:
• preprečevanje napadov 

volkov na domače živali
• monitoring alpske populacije volka
• preprečevanje nezakonitega ubijanja živali
• ocenjevanje vpliva volkov na njihov 

naraven plen v sodelovanju z lovci
• kontrolo in preprečevanje križanja 

volka s psom
• vključevanje deležnikov v raziskave 

in izvajanje skupnih rešitev
• komuniciranje znanstvenih dejstev 

in preverjanje informacij
• izobraževanje v šolah in na terenu
• ekoturizem

ZAGOVORNIKI
IN AMBASADORJI

Pridružite se projektu LIFE 
WOLFALPS EU. Vaša priključitev ne 
pomeni popolnega poistovetenja s 
projektnimi cilji, temveč doprinos 
vašega pogleda in znanja o temah, 
ki so za projekt pomembne. Veseli 
bomo vsakega, ki se nam bo pridružil. 
K sodelovanju vabimo tudi učitelje, 
da postanejo ambasadorji projekta. 
OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN!

• AKRONIM
 LIFE WOLFALPS EU

• REFERENCA
 LIFE18 NAT/IT/000972

• NASLOV PROJEKTA
 Izvajanje usklajenih aktivnosti 

za izboljšanje sobivanja 
z volkovi na območju Alp

• PROJEKTNI ČASOVNI OKVIR 
 01/09/2019 • 30/09/2024

• FINANČNI PRISPEVEK EU
 7.029.000 €

• SKUPNI PRORAČUN PROJEKTA
 11.939.693 €

To zloženko smo pripravili s pomočjo financiranja EU programa LIFE za naravo.

PRIJAVITE SE NA
NOVICE!

 Augusto Rivelli

Ali ste naleteli na lažno novico o volkovih? 
Sporočite nam na našo spletno stran in preverili
jo bomo: https://www.lifewolfalps.eu/sl/


