
Volk – biološko ekološke značilnosti vrste
Vsaka danes živeča vrsta je rezultat več kot 3 milijard evolucijskega razvoja življenja.

Ljudje nosimo odgovornost za ohranjanje narave in vzpostavljanje porušenega naravnega ravnovesja.

VLOGA VOLKA V OKOLJU

Volk je PLENILEC, ki ima daleč največji vpliv na populacije velikih rastlinojedov v zmernem podnebnem pasu 
severne poloble.

Kot ključna in krovna vrsta ima pomembno vlogo pri:

1 - uravnavanju številčnosti parkljarjev v naravi

2 - sanitarni učinek -> selektivno plenjenje lažje ulovljivih osebkov

3 - povečevanju produktivnosti plenskih vrst

4 - zagotavljajo hrano in življenjska okolja za mrhovinarje

5 – vplivajo na številčnost drugih plenilcev / znotrajcehovsko plenjenje / kompeticija (npr. kojot, šakal, lisica, 
kune)



Volk – biološko ekološke značilnosti vrste

Poleg neposrednih vplivov imajo volkovi tudi posredne vplive na okolje

Ekološka kaskada trofičnih učinkov v ekosistemu

Razen na številčnost vplivajo tudi na razporejanje parkljarjev v prostoru kar vpliva na način in 
intenzivnost objedanja rastlinstva ( vpliv na vegetacijo!!!)

– Posredni učinki na rastlinstvo in druge skupine živali

• Kot posledica spremenjene gostote in razširjenosti rastlinojedov

• Kot posledica spremenjenega vedenja rastlinojedov



TROFIČNI KASKADNI UČINEK, ČE IZ EKOSISTEMA IZGUBIMO VELIKE ZVERI
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Študija 42 gozdnih območij 

-ugotovili, da veliki plenilci zlasti volkovi znatno 
omejujejo številčnost rastlinojedov

- številčnost v območjih brez volkov 3 do 5 krat višja kot  
v območjih ki so jih poseljevali volkovi (Ripple in Beschta, 

2012).



KONFLIKTNOST VOLČJEGA PLENJENJA

Domače pašne živali dojema kot plen (tvegan plen/lahek plen). Če ima dostop do pašnih živali bo te živali tudi 
plenil ( škode).

Pomembna značilnost volkov! V nenaravnih razmerah pašnikov in ograd plenijo lahko ulovljiv plen refleksno –
presežno plenjenje (veliko število ubitih domačih živali ob napadu). Velika konfliktnost takšnega vedenja!

RABA PROSTORA IN GOSTOTE, RAZŠIRJENOST

Volkovi (v družinskih skupnostih – tropih) plenijo velike rastlinojedce na velikih območjih - teritorijih, ki merijo 

250 do 1000 km2 ( v Sloveniji povprečno okoli 400 km2)

Te teritorije – „lovišča“ branijo pred drugimi tropi/volkovi, zato so njihove populacijske gostote običajno ~500-

krat manjše od njegovega plena.
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Prometno omrežje, urbana območja kot tudi kmetijska krajina delijo naravne habitate vrst na manjše, izolirane krpe, ter 

med njimi ustvarjajo ovire. 

To ima lahko na živalske vrste kot je volk dva primarna učinka; 

1 - velikost habitatnih krp se lahko zmanjša do te mere, da ne morejo več podpirati viabilnih populacij (>500 

reproduktivnih živali) 

2 - fragmentacija lahko vodi do tega, da so preostale habitatne krpe tako izolirane druga od druge, da imajo 

osebki malo možnosti, da bi uspešno prehajali med njimi. 

POMEMBNA POVEZANOST VELIKANSKIH OBMOČIJ (Dinaridi – Alpe)



CILJI VARSTVENE BIOLOGIJE 

Ohranjanje viabilne populacije – cilj lahko doseže le skupina držav (>~250 tropov)

V 19. in 20. stoletju je bil volk iztrebljen na 40% njegove razširjenosti.

(uporaba strupov, pasti, orožja, izguba habitata, zdesetkanje plenskih vrst)

Pomembno ohranjati/dopuščati volka na čim večji površini naravnega okolja (pomembneje kot številčnost 

sama!!!). (gozdni prostor, naravni plen)

Pomembno ohranjati povezljivost prostora in s tem zagotavljati viabilnost populacije na regionalni ravni.


