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Volk v naravi igra pomembno vlogo. Z lovom na jelenjad 
in srnjad namreč poskrbi, da se te živali v naravi ne 
razmnožijo preveč.

V Sloveniji v zadnjih 100 letih ne poznamo nobenega 
napada volka na človeka.

Alja Willenpart
Društvo za zaščito živali Ljubljana, www.dzzz.si 

Volkovi
Skrivnostni prebivalci gozda

Človek in volk
V Sloveniji je bilo po ocenah strokovnjakov leta 2018 
približno 75 volkov. Volkove poznamo predvsem iz pravljic, 
kjer nastopajo v vlogi zlobneža. Vendar je resnica povsem 
drugačna. Volkovi se v resnici mnogo bolj bojijo ljudi kot mi 
njih. Zdrav volk človeku ni nevaren in se mu bo raje umaknil, 
kot da bi ga napadel. 

Drugače pa je z domačimi živalmi. Volk v nekaterih primerih 
lahko napade domače živali, predvsem ovce. To se zgodi, če 
živina ni dobro zaščitena in je za volka zelo lahek plen. Drugi 
razlog za napad na domače živali pa je razpad tropa. Volkovi 
v tropu lovijo predvsem večje živali (srne, jelene, divje 
svinje). Kadar umre vodilni samec ali samica, trop razpade in 
posamezne živali si morajo hrano poiskati same. En sam volk 
pa mnogo lažje ulovi ovco, kozo ali telička kot srno ali jelena.

Volk za človeka ni nevaren, pomembno pa je, da pred 
njim zavarujemo svoje živali.

V Sloveniji 
živi veliko 
divjih živali. 
Nekatere 
srečamo skoraj 
na vsakem 
koraku in 
zahajajo 
tudi v mesta. 
Druge so bolj 
skrivnostne 
in se človeku 
izogibajo, 
zato jih imajo 
le redki 
priložnost 
videti v živo. 
Mednje sodi 
tudi volk.
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Osebna izkaznica
Sivi volk, ki živi tudi v naših gozdovih, spada v družino psov. Dolg je od 
100 do 120 cm, v višino pa lahko zraste tudi do 75 centimetrov. Ima 
dolge noge in je zelo dober tekač na dolge proge. Ima gost, rumeno-
rjavo-siv kožuh, trikotna ušesa ter dolg in košat rep. Čeprav so nekatere 
pasme psov na prvi pogled zelo podobne volku, ne gre za isto vrsto 
živali. Psi so udomačeni in želijo živeti z ljudmi, volkovi pa so divje živali, 
ki se človeka bojijo in se mu izogibajo.

Življenje v družini
Volk podobno kot ljudje živi v družini. Volčji družini pravimo trop, vodita 
ga vodilni samec in samica. To sta oče in mama tropa, ki ostaneta 
skupaj vse življenje. 
Drugi člani tropa so 
njuni potomci različnih 
starosti. Parita se samo 
oče in mama, mladiče 
pa imata enkrat na 
leto, običajno proti 
koncu aprila. Za 
mladiče skrbi ves trop: 
oče, mama ter starejši 
mladiči preteklih 
generacij. 

Nosijo jim hrano, jih 
varujejo in se z njimi 
igrajo. Ko odrastejo, 
nekateri mladiči 
zapustijo trop in 
si ustvarijo svojo 
družino, drugi pa 
ostanejo s starši. 

Volkovi so zelo 
skrbni starši.

Zakaj volkovi tulijo
Volkovi v Sloveniji živijo predvsem v gozdovih. Življenjsko 
območje enega tropa pokriva okoli 400 km2, odvisno 
predvsem od tega, koliko plena je tam na voljo. Volkovi so 
zelo teritorialni. To pomeni, da svoje življenjsko območje 
branijo pred drugimi volkovi. Eden od načinov za varovanje 
teritorija je tudi tuljenje. Ko mlad volk zapusti svoj trop 
in si išče nov življenjski prostor, s tuljenjem na daleč 
sprašuje druge volkove, ali je teritorij že zaseden. Kadar 
je, mu volkovi odgovorijo s tuljenjem, in mlada žival ve, da 
bo morala nov dom iskati drugje. S tuljenjem tudi iščejo 
partnerja in opozarjajo druge volkove na svojo prisotnost.

Odličen lovec
Volkovi so dobri lovci, trop pa običajno lovi skupaj. Plenijo 
predvsem jelene in srne. Ker so te živali večje od njih 
samih, morajo za uspešen lov sodelovati drug z drugim. 
Svoj plen najprej izvohajo in mu sledijo, nato ga utrudijo z 
dolgotrajnim lovom in ga s skupnimi močmi ulovijo. Loviti se 
učijo od svojih staršev in drugih članov tropa. 

Zelo pomembno je, da pašnike dobro zaščitimo pred 
divjimi živalmi z dovolj visoko in močno električno ograjo. 
Pri varovanju živine nam lahko zelo pomagajo tudi 
pastirski psi.
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