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Predgovor k slovenskemu prevodu poročila 

 
Priporočila, ki jih navajamo v poročilu, niso namenjena le slovenskemu, ampak tudi 

širšemu evropskemu prostoru in s tem raznolikim rejskih praksam. Širši evropski prostor 

smo med drugim upoštevali zaradi financerja, province Limburg iz Nizozemske, ki je 

zaradi potencialnega širjenja volkov na svoje ozemlje finančno podprla našo raziskavo.  

 

Problema plenjenja ovc smo se lotili z etološkega vidika, torej z vidika obnašanja živali. 

Poskušali smo zajeti čim več dejavnikov, ki lahko vplivajo na to, da se volkovi približajo 

ovcam in da te postanejo njihov plen. 

 

Med  drugim smo v analizo zajeli glavne metode zaščite ovc pred napadi, ki se že 

uporabljajo – električne ograje, pastirske pse in nočno zavetje. Naši izsledki kažejo 

omejeno uporabnost električnih ograj in pastirskih psov, potrjujejo pa pomen nočnega 

zavetja. Omenjeni izsledki in tudi drugi rezultati raziskave kažejo, da je smiselno iskati 

nove metode zaščite, ki pa morajo biti, poleg tega, da so učinkovite, tudi praktične in 

cenovno dosegljive.  

 

 

 

          Nataša Siard 
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Povzetek 
Po stoletjih preganjanja se volkovi zopet širijo v državah in na območjih, ki so jih prvotno 
naseljevali. V Evropski uniji so zakonsko zelo zavarovani, vendar je treba izboljšati 
sobivanje z njimi. Plenjenje domačih živali je problem, značilen za države, kot so 
Francija, Italija in Slovenija. Ni pa preproste razlage, zakaj volkovi izbirajo domače živali 
za plen. Številnost volkov ni povezana s številom napadov na domače živali. Poleg tega 
so divje živali – kot razpoložljivi plen – večinoma zelo številne. Tropi, ki zasedajo 
sosednja območja, se lahko znatno razlikujejo po izbiri vrste in velikosti plena ter po 
dnevnem času plenjenja. Pri tem lahko izražajo nasprotujoč si odnos do dejavnikov, ki 
kažejo na prisotnost ljudi.  
 
Nizozemska provinca Limburg in nemška fundacija EuroNatur sta finančno podprli 
CABWIM consultancy iz Nizozemske in Izobraževalno društvo Noetova šola iz Slovenije 
pri izvedbi raziskave napadov volkov v Sloveniji z namenom, da CABWIM in Noetova šola 
pripravita priporočila, ki bodo v pomoč pri upravljanju volkov. V Nemčiji so volkovi 
prisotni v manjšem številu in se uspešno razmnožujejo. V interesu države pa je, da za 
zdaj zanemarljive oz. majhne težave z volkovi ne začnejo naraščati. Nemški volkovi se 
zadržujejo tudi ob meji z Nizozemsko in kaže, da je prvi volk že prečkal mejo.  
 
Poročilo obsega pregled statusa volkov, opisuje širjenje konfliktov in načine reje drobnice. 
Najprej se osredotoča na splošna dejstva in razmere v Evropi, nato se omeji na 
Slovenijo. Opisan je tudi model obnašanja, s katerim je mogoče razložiti verjetni 
mehanizem, ki pri volkovih sproži zanimanje za ovce, kar nazadnje pripelje do napadov. 
Sama raziskava, razprava in priporočila temeljijo na omenjenih pregledih in opisih ter na 
modelu obnašanja.  
 
Slovenijo naseljuje 60 do 100 volkov. Glavni habitat volka je na kraškem, alpsko- 
dinarskem območju, ki povezuje Alpe na severozahodu z Gorskim kotarjem na meji s 
Hrvaško na jugovzhodu. Število napadov je v obdobju 2005–2010 naraslo z 61 na 542, 
od tega je bilo 91 % ali več napadov na drobnico. Drobnica se pase na kraških kmetijskih 
območjih Nature 2000, na hribovitih trajnih pašnikih. Ta občutljiva območja, za katera so  
značilna plitva in kamnita tla, so primerna le za rejo drobnice, saj ta s pašo ohranja 
rastlinsko biotsko raznolikost. Napadi na drobnico torej niso le ekonomski problem in 
problem dobrobiti živali, pripeljejo lahko tudi do opustitve kmetovanja in s tem do 
degradacije površin, kjer se je kmetovanje opustilo. Vendar vsak rejec na območju volka 
ni tarča napadov. Poleg tega se pri nekaterih rejcih napadi stalno ponavljajo, pri drugih 
pa ne. Raziskave pogosto navajajo takšne podatke, le nekaj raziskav pa se je 
osredotočilo na obe skupini kmetij. Poleg tega še vedno ne poznamo vzrokov, ki 
pripeljejo do lokalne rutine plenjenja rejnih živali. 
 
V raziskavi smo na območjih volka primerjali kmetije z napadi volkov na ovce s tistimi, 
kjer v obdobju 2008–2010 ni bilo napadov. Osredotočili smo se na razlike v vidnih, 
vonjalnih in slušnih dražljajih med skupinama kmetij. Analize omenjenih dražljajev bi 
lahko pomagale razjasniti, zakaj se volkovi približajo nekaterim kmetijam. Rejce smo tudi 
vprašali za mnenje o volkovih in sobivanju z njimi. Za obe skupini rejcev smo pripravili 
standardizirani vprašalnik. Vsakega rejca smo obiskali in mapirali obiskani pašnik z GPS-
jem in geografskim programom. Obiskali smo 30 rejcev v vsaki skupini, skupaj torej 60. 
Izbrani so bili naključno iz baze podatkov o slovenskih rejcih drobnice. Na dveh 
slovenskih kraških območjih volka smo izbrali uravnoteženo število rejcev iz vsake 
skupine. 
 
Rejci z napadi volkov so imeli 2 napada na leto (mediana) s 4 ubitimi ovcami na napad. 
Presežni pokoli (10 ali več ubitih ovc na napad) so se zgodili na 10 % kmetij, takih pa je 
bilo 12,5 % napadov. Če so bile prisotne koze, so bile večinoma tudi žrtve napada. V 
takih primerih so bile ubite po 2 kozi in 4 ovce na napad. Napad se je večinoma ponovil 
po 5 dneh. Opazna sta bila dva vrhunca napadov: junij/julij in november. Večinoma so se 
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napadi zgodili ponoči (na 59 % kmetij z napadi), 38 % kmetij pa je imelo napade med 5. 
in 10. uro. Na 3 % kmetij so bili napadi v popoldanskem času. Velikost črede ni bila 
statistično značilno povezana s številom ubitih živali na napad, bila pa je nakazana 
pozitivna korelacija med številom ubitih živali na napad in gostoto ovc na pašniku. 
 
Dejavniki, v katerih so se kmetije z napadi razlikovale od kmetij brez napadov, so opisani 
v nadaljevanju.  
 
1. Na kmetijah z napadi so volkovi verjetno laže zaznali ovce zaradi: 

 mešanih čred, predvsem ovc s kozami (v primerjavi s čistimi čredami ovc). Možne 
razlage: (a) koze gredo globlje v gozd kot ovce, mešane črede se pasejo na bolj 
poraščenih pašnikih, (b) koze proizvajajo več nizkih glasov, ki potujejo dlje, 
prisoten je izrazitejši vonj in (c) mešane črede so lahko dejavnejše in glasnejše 
kot čiste črede, zato jih volkovi laže zaznajo;  

 vodenja ovc v nočno zavetje v mraku ali v temi (v primerjavi z vodenjem pred 
mrakom). Volkovi so dejavni predvsem ponoči in mogoče je, da jih pritegne 
oglašanje ovc med vodenjem; 

 smeri vetra čez pašnik proti gozdu (v primerjavi s pašniki z drugačno smerjo 
vetra). Volkovi v gozdu tako morda laže zaznajo drobnico.  
 

2. Na kmetijah z napadih je bil dostop volkovom olajšan: 
 ker so bile ovce ponoči na pašniku ali v odprtem hlevu (v primerjavi z zaprtimi 

hlevi ali ločenim ograjenim nočnim zavetjem); 
 zaradi uporabe samo električnih ograj (v primerjavi s kombinirano ograjo, pri 

kateri sta vzporedno nameščeni električna in fizična ograja). V višini ograj 
(električnih in fizičnih) ni bilo razlike, povprečno so bile visoke 1,15 m. Menimo, 
da volkovi brez težav preskočijo enojne ograje ali se splazijo pod njimi. Dvojna 
ograja jih prej ustavi, poleg tega je verjetneje, da izkusijo električni šok. Če je 
praktično izvedljivo, priporočamo ograje, višje od 1,15 m (najmanj 1,45 m); 

 zaradi uporabe žičnatih ograj (v primerjavi z mrežastimi ograjami). Pri žičnatih 
ograjah je lažji dostop med žicami ali pod njimi kot pri mrežastih ograjah. 
Mrežaste ograje volkovi tudi laže zaznajo.  

 
Razmeroma veliko kmetij z napadi uporablja različne dodatne pripomočke za odvračanje 
volkov. Morali pa bi preveriti, ali takšni pripomočki nimajo ravno nasprotnega učinka – 
ker kažejo na prisotnost ljudi, lahko pomenijo prisotnost nagrade na mestu ali v bližini 
dražljaja.  
 
Skupini kmetov sta se razlikovali po oglašanju ovc: med striženjem in ponoči so bile tišje 
ovce pri rejcih z napadi. To je lahko povezano s stanjem kroničnega stresa pri ovcah, ki 
so preživele napade volkov. 
 
Priporočila: mešane črede ovc in koz niso priporočene. Ne gre le za večjo verjetnost 
napadov, temveč tudi za 1,5-krat večje število ubitih živali. Preprečiti je prav tako treba, 
da bi volkovi predvideli prisotnost ovc – tako, da ne uporabljamo pripomočkov za 
odganjanje v daljših časovnih obdobjih (več dni ali tednov). Poleg tega naj sosednje 
kmetije ne uporabljajo enakih pripomočkov. Priporočena je uporaba 3 ali več 
pripomočkov (poleg psov), ki se vsak dan izmenjujejo.  
 
Večinoma sta bila v čredi 2 psa, vendar prisotnost psov ni zmanjšala števila ubitih živali 
na napad. Poleg tega se skupini kmetij nista razlikovali po številu rejcev, ki so imeli v 
čredi pse. Francoska raziskava priporoča, naj bodo v čredi vsaj 4 psi. Med skupinama 
kmetij ni bilo razlik tudi v tehle značilnostih: pasmi ovc, velikosti in gostoti črede (številu 
živali na površino), oceni rejca, kako bi se ovce odzvale na napad, začetku in koncu 
pašne sezone (mesec), trajanju paše na eni čredinki (oz. pašniku), prisotnosti rejca, 
načinu vodenja ovc, oskrbi z vodo in številu obiskovalcev pašnika. Razlik ni bilo niti v 
uporabi predmetov, ki oddajajo zvok (kot so zvonci na ovcah), barvi ovc, kontrastnih 
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predmetih na pašniku, prisotnosti brejih ovc in ravnanju s placentami in klavnimi 
odpadki. Pašniki obeh skupin rejcev se med seboj niso razlikovali po odprtosti, nadmorski 
višini in velikosti ograjene površine.    
 
Rejci menijo, da volkovi ne ogrožajo ljudi. So pa prepričani, da bi zmanjšanje števila 
volkov zmanjšalo število napadov na ovce. Večina rejcev meni, da bi morala država iskati 
rešitve za zmanjšanje števila napadov na rejne živali, poleg odstrela in plačevanja škode. 
Po mnenju rejcev bi ustrezno znanje o volkovih izboljšalo sobivanje z njimi.  
 
Vlada, rejci in njihove stanovske organizacije, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z 
dobrobitjo živali in okoljskimi vprašanji, ter raziskovalci s področja biologije in biotehnike 
bi morali v nadaljevanju raziskovanje in finančna sredstva usmeriti v: 
  

1. razumevanje obnašanja volkov pri izbiri plena in njihove sposobnosti zaznavanja 
vonja in oglašanja rejnih živali ter razvoja rutine plenjenja in vloge pogojevalnega 
učenja (conditioned learning), 

2. izboljšanje metod zaščite ovc, ki so že v uporabi (uporaba kombiniranih ograj),  
3. raziskovanje povezave med približanjem volkov in uporabo pripomočkov, ki naj bi 

volkove odganjali, kažejo pa na prisotnost ljudi,  
4. razumevanje razlik med obnašanjem koz in ovc, njihovega obnašanja pri begu in 

vpliva, ki ga ima izpostavljenost volkovom na dobrobit in reprodukcijo drobnice, 
5. kvantificiranje vpliva paše drobnice na biotsko raznolikost na trajnih kraških 

pašnikih.  
 
V nadaljevanju pa je treba za varovanje volkov in sobivanje z njimi nujno razviti nove 
načine zaščite rejnih živali pred napadi. Tudi rejci podpirajo razvoj novih metod. 
Priporočamo razvoj v smeri: 
 

1. uporabe metod za odvračanje volkov, ki se aktivirajo tako, da imajo sporočilno 
vlogo za volkove, in ki s sistematičnim negativnim ojačanjem odvračajo volkove 
od namere, da plenijo rejne živali,  

2. uporabe metod, ki negativno ojačajo plenjenje rejnih živali. 
 
Uporaba senzorske tehnologije in aplikacij, vodenih prek računalnika, v povezavi s 
poznavanjem učenja živali lahko pripelje do novih učinkovitih, trajnostnih in humanih 
metod zaščite rejnih živali pred napadi volkov.  
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1. Uvod 
 
V poročilu so predstavljene analize raziskave napadov volkov na ovce v ekstenzivnih 
razmerah reje v Sloveniji. Raziskava je bila opravljena v letih 2010 in 2011. Primerjali 
smo rejske prakse, pašnike in značilnosti črede v obdobju 2008–2010 ter mnenja rejcev 
s kmetij, ki so doživele napade volkov na ovce, in kmetij na istih območjih, kjer v tem 
obdobju ni bilo napadov.  
 
Raziskavo sta podprli nizozemska provinca Limburg in nemška fundacija EuroNatur. Vodja 
projekta je bila nizozemska družba CABWIM consultancy. Družba CABWIM je v 
partnerstvu s slovenskim Izobraževalnim društvom Noetova šola pripravila zasnovo in 
poskrbela za izvedbo raziskave. Raziskava je bila nato izvedena v sodelovanju z 
raziskovalci z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Alešem 
Valenčičem, s. p. (AVALEN).  
 
Volkovi morajo biti učinkovito zavarovani, zato je v skupnem interesu, da se težave z 
njimi preprečijo. Menimo, da je pri tem pomembno razumeti obnašanje volkov in da je 
treba ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na to, da volkovi napadejo nekatere črede, 
drugih pa ne. Zakaj so nekatere črede izpostavljene ponavljajočim se napadom, druge pa 
ne? Pridobljeni rezultati ne bodo v pomoč le provinci Limburg in fundaciji EuroNatur, 
temveč so koristni tudi za druge uporabnike, da lahko pravočasno obvestijo rejce in 
okoljske organizacije o zaščiti rejnih živali, če je habitat volkov v bližini pašnikov. Volkovi 
so že prisotni in se širijo po Nemčiji (glej naslednje poglavje), s tem pa se težave lahko 
povečajo. Volkov na Nizozemskem še ni, vendar poročajo, da so septembra 2011 opazili 
enega v okolici Arnhema. Čeprav prisotnost volka ni bila uradno potrjena, je prihod 
volkov pričakovan, ker so nemški volkovi od nizozemske meje oddaljeni le 150 km. To 
razdaljo brez težav premagajo v nekaj dneh. Prav tako je njihova prisotnost povsem 
verjetna v provinci Limburg, ki ima dolgo skupno mejo z Belgijo in Nemčijo. Provinca 
Limburg je odločena z varovanjem habitatov izboljšati biotsko raznolikost na svojem 
ozemlju. Pri tem želi preprečiti morebitne konflikte s pravočasnim upoštevanjem 
interesov zakonsko varovanih vrst, pa tudi lokalnega gospodarstva in ljudi. Slovenske 
izkušnje z volkovi želi uporabiti pri obveščanju kmetov, če bi se volkovi pojavili.  
 
Fundacija EuroNatur je neprofitna nevladna organizacija, katere poslanstvo je varovanje 
evropske naravne dediščine z različnih vidikov, npr. s projekti varovanja posameznih vrst, 
ukrepi renaturacije in varovanja območij, pa tudi s političnim lobiranjem in okoljskim 
izobraževanjem. Njeni projekti so navadno zasnovani dolgoročno in so pogosto 
mednarodni. Usmerjeni niso le v varovanje narave, temveč tudi v ekološki razvoj 
posameznih podeželskih regij. Po njihovem mnenju brez upoštevanja potreb ljudi ni 
mogoče dolgoročno varstvo naravnih virov. Volkovi so na vrhu seznama vrst, ki jih želijo 
zavarovati.  
 
Projekt se ukvarja s preprečevanjem napadov volkov na ovce s primerjavo značilnosti 
kmetij z napadi s tistimi brez napadov. Je pa le del večjega projekta v organizaciji 
CABWIM-a in Izobraževalnega društva Noetova šola. Naslednja faza projekta bo 
usmerjena v razvoj in preizkušanje praktičnih in humanih ukrepov, osredotočenih na 
spremembe obnašanja lokalnih volkov, ki napadajo rejne živali. S temi metodami bi 
zaščitili rejne živali pred napadi in izboljšali sobivanje z velikimi zvermi. 
 
Vzporedno z našim projektom se je v Sloveniji začel tudi projekt SloWolf (glej SloWolf, 
2011), ki je osredotočen predvsem na populacijo volkov v Sloveniji in njihovo 
razširjenost, namen projekta pa je priprava priporočil za ohranjanje volkov. Del projekta 
je tudi izobraževanje rejcev glede metod zaščite pred napadi, ki so že na voljo. Naš 
projekt pa se osredotoča predvsem na problem napadov. Menimo, da težava ne izhaja iz 
števila volkov in s številom povezane verjetnosti srečanja, temveč gre za dejstvo, da se 
je lokalni volk preusmeril z divjih živali na rejne. Že en sam napad je treba preprečiti v 
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dobro rejnih živali in volka, ker ko je volk enkrat izkusil uspešen lov in pokončanje rejne 
živali, se informacija razširi znotraj tropa in na naslednje rodove. Naše izhodišče je v 
skladu z Boitanijevimi (2000) priporočili v akcijskem načrtu za upravljanje volkov v 
Bernski konvenciji. Boitani meni, da je osredotočenje na rejce in črede, kjer se napadi 
ponavljajo, in reševanje težav pri njih lahko uspešnejše od širokopoteznih načrtov za 
preprečevanje škode.  
  
Problema smo se lotili z vidika obnašanja živali, predvsem prek poznavanja procesov 
učenja, ki lahko pojasnijo, zakaj se posamezni volk približa rejnim živalim in zakaj se ta 
njegova usmeritev ojača (angl. izraz za ta proces je reinforcement). Z raziskavo 
obnašanja in določitvijo pomembnih dražljajev, ki volkove preusmerijo, je ustvarjena 
podlaga za razvoj inovativnih in učinkovitih metod zaščite pred napadi. Vzporedno pa se 
ne smeta zanemariti vpliv obnašanja rejnih živali in njihov odziv na volkove. To ni 
pomembno le zaradi etičnih razlogov, temveč tudi zaradi vpliva napadov na prirejo in 
upoštevanja zakonodaje, ki ureja zaščito živali. Sobivanje z volkovi je precej odvisno od 
lokalne podpore, a ga hkrati napadi volkov na rejne živali lahko spodkopljejo in pripeljejo 
do nelegalnih odstrelov volkov. Možna posledica je tudi opuščanje živinoreje na območjih 
volka, kar hkrati pomeni izginjanje biotske raznolikosti rastlinja, ki se ohranja s pašo. 
Vzroki za ohranjanje reje drobnice na območjih volka so torej veliko bolj raznoliki, kot pa 
je to razvidno iz javnih razprav.   
 
Poročilo je namenjeno tistim, ki jih zanimajo neubijalni ukrepi pri preprečevanju napadov 
volkov na rejne živali in primerno varovanje volkov, ki je v soglasju z ekstenzivnim 
kmetovanjem. Prav tako je namenjeno tistim, ki morajo reševati težave, povezane z 
upravljanjem volkov. Poročilo je torej namenjeno tudi širšemu prostoru, zunaj Slovenije, 
Nemčije in Nizozemske.  
 
Predstavljeni so pregled statusa volka v Evropi, sistemi reje ovc in ukrepi, ki se za zdaj 
uporabljajo. Nato sledijo opis raziskave, prikaz izsledkov, končna razprava in priporočila. 
V 2. poglavju je predstavljen pregled statusa volka, ki vključuje (a) širjenje volkov in 
njihov pravni status v Evropi s poudarkom na Sloveniji (b). Predstavljene so splošna 
biologija volka (c), variabilnost gostote naselitve volkov in velikosti teritorijev (d), 
variabilnost v izbiri plena (e) in variabilnost v odzivu na prisotnost ljudi in na nočne 
razmere (f). 3. poglavje opisuje širjenje konfliktov, tudi (a) število ubitih rejnih živali in 
(b) odnos rejcev do volkov in konflikta z njimi. 4. poglavje predstavlja pregled načinov 
reje ovc in koz (a), pravni status rejnih živali (b), ukrepe za preprečevanje napadov 
volkov (c), dobrobit ovc in posledice stresa (d) ter gospodarski in biološki pomen 
ekstenzivne reje drobnice (e). 5. poglavje razlaga model obnašanja, ki razloži, zakaj se 
zgodijo napadi na rejne živali. Model je podlaga za raziskave in izbiro vprašanj ter 
tehnično izvedbo vprašalnika. Poleg tega smo oblikovali še vprašanja glede odnosa rejcev 
do volkov in težav z njimi. Vprašalnik je bil glavno orodje v raziskavi – pri obisku 60 
rejcev, kot je opisano v poglavju 6. V 7. poglavje so vključeni izsledki, razdeljeni na (a) 
analizo napadov in primerjavo med rejci glede na (b) menedžment, (c) načine odvračanja 
volkov in ograje, (d) dražljaje, vezane na zvok, vidnost in vonj, ter (e) lastnosti pašnika. 
V zadnjem delu 7. poglavja (f) so ugotovitve o odnosu rejcev. Sklepi in razprava so 
predstavljeni v poglavju 8, v poglavju 9 pa so priporočila za rejsko prakso, nadaljnje 
raziskave, lokalno podporo in inovacije pri ukrepih zaščite. Poročilo zaključujejo zahvala, 
reference in priloga. 
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2. Pregled statusa volka 
Omejili smo se predvsem na evropske raziskave, še posebno na raziskave iz Francije, 
Italije, Švice, Hrvaške in Slovenije. Raziskave volkov opravljajo v številnih državah po 
svetu, zato se izsledki lahko zelo razlikujejo glede na habitate, podnebne razmere in 
vplive ljudi.  
 
Širjenje volkov v Evropi in njihov pravni status  
Po dolgotrajnem in vztrajnem preganjanju se volkovi širijo po Evropi1

 

 in ponovno 
naseljujejo območja, kjer so jih bili iztrebili (Boitani 2000, Linnell in sod. 2002). Leta 
2000 je bilo v Evropi približno 11.600 volkov (sešteti podatki Linnella in sod. 2002). 
Volkove so iztrebili od sredine do konca 19. stoletja v Franciji, Švici, Avstriji, Nemčiji, 
Belgiji, na Nizozemskem in Danskem. Francijo ponovno naseljujejo od leta 1992, Švico 
od leta 1995 in Nemčijo od leta 1998. V Franciji se je populacija volkov razširila zunaj 
območja francoskih Alp in najsevernejša populacija živi v Juri (Plan d´action …, 2008). V 
Švici so volkovi v Alpah v južnih kantonih, na meji z Italijo (Ehrenbold 2006, BAFU 2010). 
V Nemčiji volkovi z mladiči naseljujejo severovzhodno Saško in jugovzhodni Brandenburg 
na območju, ki meji s Poljsko, odrasli volkovi pa so stalno prisotni na območjih zveznih 
dežel Mecklenburg-Predpomorjanska in Schleswig-Holstein ter v osrednjem Hessnu 
(Kaczensky in sod. 2009). Dogajanje v Nemčiji bo ključni dejavnik širjenja volkov na 
Dansko in Nizozemsko. Poleg tega bodo najverjetneje nemški volkovi tisti, ki bodo prvi 
prečkali belgijske meje, ker so jim bliže kot francoski volkovi.  

V Evropi so volkovi pravno zelo zavarovani. Uvrščeni so v prilogo 2 Bernske konvencije 
(Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 1979), 
pripravljen pa je bil tudi poseben načrt varovanja v sklopu Bernske konvencije za varstvo 
volkov v Evropi, imenovan “Action plan for the conservation of wolves in Europe (Canis 
lupus)” (Boitani 2000). Poleg tega je v Habitatni direktivi EU varstvo volkov navedeno kot 
prednostna naloga, vrsta je v prilogi 2 (Council Directive 92/43/EEC, 1992).  
 
Kljub vsemu ima prisotnost volkov nasprotujoče si učinke. Njihova prisotnost deluje 
pozitivno na razporeditev divjega plena (predvsem rastlinojedov), volkovi vzdržujejo 
njihovo število in naraščanje populacij, poskrbijo tudi za odstranitev plena v slabi 
kondiciji (Jędrzejewski in sod. 2002; o vplivu volkov na številnost plena glej: Mech in 
Peterson 2006). Hkrati pa se povečevanje števila volkov lahko zazna kot ogrožanje ljudi 
(Linnell in sod. 2002), čeprav so v Evropi napadi na ljudi izjemno redki. Večinoma so ljudi 
napadli stekli volkovi. V obdobju 1950–2000 so stekli volkovi izvedli 38 napadov (1 na 
Hrvaškem, 1 v Estoniji, 2 na Slovaškem, 12 v Latviji in 22 v Litvi; Linnell in sod. 2002). 
Vendar so se z občutno omejitvijo stekline pri domačih psih in divjadi te številke v Evropi 
močno zmanjšale. V istem obdobju je bilo 12 izzvanih in neizzvanih napadov zdravih 
volkov (8 v Španiji, 1 na Slovaškem in 3 v Latviji; skupaj so bili ubiti 4 ljudje). Izzvani 
napadi se zgodijo, ko se volk znajde v brezizhodnem položaju ali ko se kdo približa 
mladičem. Neizzvani, plenilski napadi na ljudi so izjemno redki, zadnji znan primer v 
Evropi je iz leta 1974 (Linnell in sod. 2002).  
 
Volkovi povzročajo z napadi gmotno škodo (Berger 2006). Poboji in občutenje stresa v 
življenjsko ogrožajočem položaju, ki se mu živali težko izognejo, močno ogrožajo 
dobrobit rejnih živali, kot so ovce ali koze (Asheim in Eik 2005, Dwyer 2009b). Konflikti 
med volkovi in ljudmi potencialno vodijo v ubijanje volkov in/ali lokalno opuščanje 
živinoreje. Mogoč konflikt je prisoten predvsem v okoljih, kjer je živinoreja pomembna s 
socialnega, okoljskega in tudi kulturnega vidika. Upravljanje in raziskave volkov so zato 
vse bolj usmerjeni v iskanje načinov, na katere bi bilo mogoče ohraniti populacije volkov 
v sobivanju z ljudmi (Mech in sod. 2000, Treves in Karanth 2003, Berger 2006). 
 
 
                                                
1  Evropa v tem kontekstu zajema države zahodno od nekdanje Sovjetske zveze.  
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Status in pravno varstvo volka v Sloveniji 
Del območja širjenja volkov po Evropi je tudi Slovenija, kjer so bili volkovi skoraj 
iztrebljeni. Proti koncu 19. stoletja so bili prisotni le v jugovzhodnem delu, na 
Kočevskem, blizu meje s Hrvaško (SloWolf 2011). Intenzivni lov in nastavljanje strupenih 
vab sta se nadaljevala v 20. stoletju, vendar je po letu 1950 populacija začela naraščati. 
Napadi so bili omejeni na rejne živali in pse, po drugi svetovni vojni ni bil evidentiran 
noben napad na človeka (Adamič, cit. po Linnell in sod. 2002). Streljanje in zastrupljanje 
volkov sta se zelo zmanjšala po uvedbi celoletnega varstva leta 1993. Na spletni strani 
Evropske iniciative za velike zveri (Large Carnivore Initiative for Europe) navajajo oceno, 
da je v Sloveniji od 60 do 100 volkov, in sicer predvsem na dinarsko-kraškem območju 
(SloWolf 2011). Med drugim je namen projekta SloWolf natančneje oceniti število in 
razporeditev volkov v Sloveniji.   
  
Slovenija je od vstopa v Evropsko unijo leta 2004 zavezana varovati volkove v skladu s 
habitatno direktivo. Med drugim je tudi podpisnica Bernske konvencije, vendar s 
pridržkom pri vpisu volkov na seznam v prilogi 2. Prav tako smo podpisniki Alpske 
konvencije (ki promovira ohranjanje alpskih habitatov in njihovih vrst), Konvencije o 
biološki raznovrstnosti (katere cilji so ohranjanje biološke raznovrstnosti ter trajnostna in 
skrbna raba prostora), Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi 
živalskimi in rastlinskimi vrstami (krajše CITES, ki navaja volka v prilogi II in omejuje 
mednarodno trgovanje z živimi živalmi ali deli mrtvih živali; glej Blažič 2006). V slovenski 
zakonodaji so volkovi na seznamu ogroženih vrst (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih …, 2002) 
in zavarovani z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (2004). Poleg tega je 
35 % slovenskega prostora na območju Nature 2000, ki je zavarovano z Zakonom o 
ohranjanju narave, ki implementira habitatno direktivo (Convention on Biological 
Diversity, 2010). Večji del Nature 2000 se prekriva s habitatom volka na alpsko-
dinarskem območju, ki povezuje Alpe na severozahodu z Gorskim kotarjem na meji s 
Hrvaško na jugovzhodu. 
 
Biologija volka: splošne značilnosti 
Večina opisov v nadaljevanju je povzeta iz standardnega učbenika o biologiji volka (Mech 
in Boitani 2006a). 
 
Evropo naseljuje vrsta sivi volk, Canis lupus. Odrasli samci tehtajo 30–50 kg, njihova 
plečna višina je do 90 cm in telesna dolžina 1,8–2 m. Samice so navadno manjše in 
tehtajo 25–40 kg. Kožuh je sivo rjave barve, odtenki so lahko zelo svetli do skoraj črni. 
 
Volkovi so izjemno prilagodljivi in živijo v raznolikih okoljih – v mrzli arktični tundri, na 
vročih sredozemskih planjavah, v gozdnih in hribovitih predelih, na odprtih kmetijskih 
površinah in v urbanem okolju. Dejavni so predvsem ponoči. Njihov vid je zaradi številnih 
paličnic in posebne ganglijske plasti v mrežnici ter odbojne plasti (tapetum lucidum) za 
mrežnico prilagojen na šibko svetlobo (Harrington in Asa 2003). 

Volkovi so mesojedi, hranijo se predvsem s parkljarji – jelenjadjo, srnjadjo in divjimi 
prašiči. Hranijo se tudi s ptiči, malimi sesalci, plazilci, žuželkami in celo rastlinami. 
Prehranjujejo se lahko celo z mrhovino, divjimi psi in ostanki na smetiščih. Široka izbira 
virov hrane kaže izjemno prilagoditveno sposobnost te vrste. Vendar pa vemo, da se 
posamezni tropi pri izbiri plena obnašajo selektivno in da razvijejo specializirane 
strategije plenjenja. Glavni konflikti z volkovi se začnejo, ko se ti specializirajo za 
plenjenje rejnih živali.  

V Evropi štejejo volčji tropi 2–7 živali. Volčji trop je po sestavi podoben družini, 
sestavljajo ga paritveni par, potomci iz prejšnjih let in kdaj tudi volkovi, ki z družino niso 
v sorodu. Paritveni par je dominanten in določa izbiro hrane, tudi za mladiče.  

Volkovi se parijo enkrat na leto, februarja ali marca. Čez 61–63 dni, aprila ali maja, 
samica skoti 4–7 mladičev. Volčji brlog je lahko izkopana luknja v bregu, prostor pod 
koreninami dreves ali pod skalnatim previsom. Poleti je brlog zbirni prostor, od koder 
odhajajo skupine odraslih živali na lov. Območje gibanja je teritorij, ki je vir hrane in 
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zavetja. Označi ga vodilni par z uriniranjem in praskanjem po tleh.  

Mladiči začnejo raziskovati okolico brloga pri starosti približno 4 tednov. Člani tropa 
pomagajo ščititi mladiče in jih hranijo z izbljuvano hrano. Odstavljeni so pri starosti 10 
tednov. V tem času trop zapusti brlog in določi novo zbirno mesto, kjer se potem 
zadržujejo mladiči. Novembra oz. decembra, pri starosti 7 mesecev, mladiči dosežejo 
odraslo velikost. Pridružijo se staršem na dolgih pohodih in lovu. Poleg tega živali v tropu 
postanejo nomadi. Velikost tropa se lahko spreminja, ker se člani začasno razidejo. 
Pozimi se velikost teritorija zelo spreminja.  

Mladi volkovi ostanejo v tropih 10–54 mesecev, to pomeni, da so potomci lahko člani 
tropa do 4 leta. Vendar se nazadnje vsi razpršijo, tudi do 900 km narazen. Razpršeni 
samci in samice se lahko najdejo in ustvari se paritveni par na novem teritoriju. Če je na 
voljo dovolj hrane, lahko samotarji določijo svoj teritorij znotraj teritorija tropa ali se 
pridružijo tropu. Samotarji lahko tudi zamenjajo izgubljeno vodilno žival.  
 
Prikazani splošni opis pa ni dovolj podroben, da bi pokazal, kolikšna je variabilnost v 
obnašanju volkov in kako težko je oblikovati napovedi, ki bi imele splošno vrednost. V 
nadaljevanju je zato prikazana omenjena variabilnost – na podlagi izsledkov raziskav 
volkov v (južni) Evropi.  
 
Biologija volka: variabilnost v številnosti volkov in velikosti teritorijev  
Območje severnih Apeninov v Italiji, med Toskano in Romanjo, je vzorčno območje 
gozdnih površin v južni Evropi, kjer volkovi plenijo predvsem jelenjad, srnjad in divjega 
prašiča (Appolonio in sod. 2004). Po navedbah Appolonia in sodelavcev je jeseni na tem 
območju do 19,9 glave divjih parkljarjev na km2, kar pomeni v povprečju 860 kg skupne 
biomase na km2. Na 100 km2 je 4,7 volka. Gazzola in sod. (2008) so v sosednji, južnejši 
provinci Arezzo raziskali plenjenje rejnih živali na pašnikih v obdobju 1998–2001; tam je 
bila biomasa divjih parkljarjev 1091 kg na km2. Volkov je bilo le 2,9 na 100 km2.  
 
Rezultati sledenja individualnemu volku v Dalmaciji so pokazali, da je bilo njegovo 
območje gibanja v spomladansko-poletnem obdobju enako tistemu v jesensko-zimskem 
obdobju (okoli 90 km2), vendar sta se teritorija le delno prekrivala. Pri drugem volku je 
bila površina območja gibanja v spomladansko-poletnem obdobju 60 km2, območje pa je 
bilo znotraj jesensko-zimskega območja, ki je bilo po površini dvakrat večje (Kusak in 
sod. 2005).  
 
V italijanskih gozdovih Casentinesi (severni Apenini) sta dva tropa volkov poleti in 
spomladi uporabljala osrednje območje teritorija 5 let, tretji trop pa je zamenjal lokacijo 
v 2 letih. Površina teritorija je znašala od 160 do 220 km2 (Apollonio in sod. 2004). 
 
Švicarski projekt omenja območja gibanja s površino od 120 do 200 km2 v Abrucih 
(Italija), 200 km2 v Mercantourju (južne francoske Alpe) in 350 km2 v Val Ferretu (Švica) 
(Dokumentation Wolf 2005).  
 
Številnost volkov torej ni odvisna le od razpoložljive biomase in teritoriji volkov se lahko 
občutno razlikujejo po velikosti, znotraj raziskave in med raziskavami. Razlike se 
pojavljajo navkljub številnemu divjemu plenu.  
 
Biologija volka: variabilnost v izbiri plena 
Če so divji parkljarji dovolj številni, volkovi niso odvisni od rejnih živali kot vira hrane 
(Hell 1990, Meriggi in sod. 1996, Capitani in sod. 2004 ter viri, ki jih navajajo, Nowak in 
sod. 2005). Capitani in sod. (2004) so analizirali iztrebke volkov v dolini Susa, na 120 
km2 velikem alpskem območju blizu Torina, ki zajema tudi krajinski park Gran Bosco di 
Salbertrand. Živali se pasejo v dolini Susa od junija do septembra, druge mesece jih 
zapirajo v hleve v dolini. Analize so pokazale, da je 91 % volumna iztrebkov vsebovalo 
ostanke divjih parkljarjev (od tega 70 % cervidov) in 6 % ostanke rejnih živali. To so bila 
letna povprečja. Jeseni so bili ti deleži drugačni: ostankov rejnih živali je bilo 35 % – 
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največ v primerjavi z drugimi letnimi časi.  Poleti so plenili predvsem cervide in bovide 
(gamse), od tega je bilo 81 % mladih živali. Po mnenju avtorjev je velik delež plenjenih 
rejnih živali jeseni povezan z zmanjšanim številom razmeroma lahko dosegljive mlade 
jelenjadi in srnjadi. Toda to verjetno drži le za omenjeno območje. Gazzola in sod. (2008) 
so raziskali plenjenje goveda in drobnice v sosednji, južnejši provinci Arezzo in ugotovili 
največji delež napadov na drobnico junija in julija. 
 
Tropi volkov po regijah se lahko zelo razlikujejo po tem, katere vrste plenijo, navkljub 
podobnim razmeram in primerljivi razpoložljivosti plena (Meriggi in sod. 1996, Capitani in 
sod. 2004 in viri, ki jih navajajo). Meriggi in sodelavci so primerjali volčje iztrebke, 
zbrane na treh območjih severnih Apeninov (severna Italija). Vzorci iz zahodne regije so 
vsebovali 14 % divjih parkljarjev, 19 % rejnih živali in 24 % ostankov sadja (preostalo so 
bili drugi viri hrane). V osrednji regiji so bili ti deleži 31 %, 51 % in 3 %, v vzhodni regiji 
pa 90 %, 2 % in 1 %. Razpoložljivost posameznih vrst plena ni bila povezana z rezultati 
analiziranih iztrebkov. Meriggi in sodelavci so označili volkove v zahodni regiji kot 
generaliste, v vzhodni pa kot specialiste. Mattioli in sod. (2011) so analizirali volčje 
iztrebke, zbrane med letoma 1988 in 2000 na istem območju (severovzhodni Apenini), in 
ugotovili, da so vsebovali predvsem ostanke divjega prašiča (deleži so bili 59–68 %). 
Podobno kot Meriggi in sodelavci niso odkrili korelacije med deleži ostankov v iztrebkih in 
številnostjo plena. V Dalmaciji so glavni plen volkov divji parkljarji in mali sesalci (zajci, 
glodavci), delež divjih parkljarjev v prehrani je do 77,8 %. Vendar pa so ugotovili velike 
razlike med regijami – ponekod so rejne živali sestavljale kar 84,4 % plena (Kusak, 
2002, cit. po Štrbenac in sod. 2010). Rezultati raziskave Espunove in sod. (2004) so 
pokazali, da volkovi razvijejo preference do ovc in visoko stopnjo plenjenja ovc, čeprav 
imajo na voljo številne divje parkljarje. To velja za trope v hribih Mercantourja v južnih 
francoskih Alpah in za nekatere druge gorske lokacije. Te ugotovitve podpirajo raziskave, 
ki so jih opravili Boitani (2000) ter Gazzola in sod. (2008), kar pojasni, zakaj so nekatere 
črede napadene velikokrat na leto, kljub prisotnosti številnih divjih parkljarjev. Razvoj 
preference do nekega plena opisujejo tudi pri drugih vrstah. Okarma (1997) opisuje 
usmeritev volkov na divje pse.  
 
Mnenja raziskovalcev glede velikosti plena se razlikujejo. Meriggi in sod. (1996) navajajo, 
da se volkovi najpogosteje usmerijo na velike divje živali. Jędrzejewski in sod. (2002) 
ugotavljajo, da večji tropi (do 6 živali) pogosteje plenijo velike živali kot manjši tropi. 
Vendar so Mattioli in sod. (2011) v Apeninih proučevali volčji trop 5 živali, ki so plenile 
mlade divje prašiče (stare 9–12 mesecev) in srnjad (staro 5–8 mesecev). Te živali so 
tehtale pol manj kot odrasle živali. Capitani in sod. (2004) prav tako omenjajo preferenco 
do mladih cervidov in predvidevajo preusmeritev na rejne živali, če se številnost cervidov 
zmanjša (že omenjeno). Meriggi in sodelavci enako pripominjajo, da so morda ovce 
zanimivejši plen od goveda, ker so manjše. Teleta, mlajša od 10 dni, so volkovi izbirali 
raje kot ovce. Glede na omenjene izsledke težko sklepamo o preferirani velikosti plena.  
 
Biologija volka: variabilnost v dnevnem času aktivnosti in odzivu na prisotnost ljudi  
Volkovi so večinoma aktivni ponoči (Okarma 1997, Stahler in sod. 2006, Kusak in sod. 
2005). Kusak in sod. (2005) so sledili dvema volkovoma v Dalmaciji, na območju, kjer je 
bilo prisotnih razmeroma veliko ljudi, in ugotovili, da sta bila aktivna predvsem ponoči 
(tudi ob zori in večernem mraku), in to poleti (stopnja aktivnosti je bila dvakrat večja 
ponoči kot podnevi) in pozimi (ponoči sta bila 45 % aktivnejša kot podnevi). Toda 
usmerjenost v nočno aktivnost je odvisna od specifičnosti območij in proučevanih tropov. 
Okarma (1997) je ugotovil, da so pozimi volkovi aktivni ves dan, poleti pa v mraku in 
ponoči. Ti podatki se nanašajo na severovzhodno Evropo in na območja, redko poseljena 
z ljudmi2

                                                
2  Ne glede na prisotnost ljudi ali letni čas lahko vid pri volkovih, prilagojen na slabo osvetlitev, delno 
pojasni verjetnejše plenjenje v temi.  

. Navkljub splošnemu prepričanju, da volkovi preferirajo nočni čas, je v 
Mercantourju v Franciji delež napadov podnevi narasel s 7 na 19 % od skupnega števila 
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napadov na leto v obdobju 1994–2001, v povprečju je bilo podnevi 13 % napadov  
(Duchamp in sod. 2001, Espuno in sod. 2004). Povečanje deleža napadov podnevi so 
zaznali tudi na treh drugih gorskih območjih v Franciji (Duchamp in sod. 2001). 
Posplošeno sklepanje, da so volkovih aktivni ponoči zato, da se izognejo srečanju z 
ljudmi, verjetno ne drži za nekatera območja ali trope volkov.  
 
Kot kaže, ima prisotnost ljudi nasprotujoče si učinke na prisotnost volkov. Predvsem se 
volkovi ljudi bojijo. Ne le da so zato dejavni ponoči (glej zgoraj), izbirajo tudi habitate, 
kjer se lahko skrijejo pred ljudmi (Štrbenac in sod. 2010). Po mnenju Štrbenca in 
sodelavcev prisotnost ljudi moti volkove in vpliva na njihovo območje gibanja, zato na 
območjih večje dejavnosti ljudi premagujejo večje razdalje in menjavajo teritorije. To so 
opazili na obrobju nacionalnega parka v Apeninih v času poletnega turizma (Appolonio in 
sod. 2004) in tudi v Ligurskih Alpah (Marucco 2001). 
 
Hkrati lahko volkovi razvijejo toleranco do ljudi, posledica tega pa je, da začnejo 
izkoriščati njihove vire. Kusak in sod. (2005) navajajo takšne primere po Evropi: volkove, 
ki izkoriščajo smetišča v Italiji in Romuniji, živijo na odprtih ovsenih poljih v Španiji, in 
volkove, ki se prehranjujejo predvsem na smetiščih in s klavnimi odpadki v Dalmaciji. 
Letni porast lokalnih napadov na ovce lahko odraža med drugim povečano toleranco 
volkov do ljudi, ljudje pa so povezani z rejnimi živalmi. Volkovi so torej sposobni 
izkoristiti vire, ki jih proizvajajo ljudje. Toda sama razpoložljivost vira še ne zagotavlja, 
da se bodo volkovi približali. Niso namreč vse ovce na območju volka plen, prav tako niso 
obiskana vsa smetišča in tudi ne vsak vodni vir. Vendar je dražljaj prisoten in individualni 
volk se lahko približa, kljub težnji po izogibanju ljudem. Volkovi se lahko približajo celo 
dražljajem, ki so za človeka znak za nevarnost. Primer so volkovi, ki so se približali 
vojaškim območjem streljanja, in to pogosteje kot po naključju (Merrill in Erickson 2003).  
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3. Širjenje konfliktov 
Glavni konflikt nastane, ko volkovi začnejo izbirati rejne živali za plen. Glavni plen so 
živali za prirejo mesa, predvsem drobnica, za katero je značilna ekstenzivna reja na 
odmaknjenih območjih. Pri živalih v mlečni proizvodnji je potrebna vsakodnevna molža, 
zato se pasejo v bližini kmetij. Na odmaknjenih hribovitih območjih, kot je dinarski kras, 
je najpogostejša reja ovc in koz. Gre za trajnostni način reje, drobnica s svojo težo 
omogoča ohranjanje tanke plasti zemlje, obnašanje in telesne značilnosti pa ji omogočajo 
dobro prilagajanje strmim in skalnatim površinam. Poleg tega s pašo ohranja biološko 
raznolikost na trajnih pašnikih ter preprečuje erozijo in zaraščanje površin. Volčje 
plenjenje drobnice ima torej kratkoročne in dolgoročne posledice. Neposredno volkovi 
ogrožajo življenje rejnih živali in povzročajo stres. Za rejne živali je po zakonu odgovoren 
rejec. Ta mora take razmere preprečiti. Drugi neposredni učinek je gospodarska škoda, 
neposredna in posredna. Poleg tega živali, ki doživljajo hud stres in živijo v 
nepredvidljivem stresnem okolju, pogosteje obolevajo in se pri njih kažejo reprodukcijske 
motnje. Dolgoročni učinki ponavljajočega se plenjena drobnice spodkopavajo tradicionalni 
način ekstenzivne reje, to pa lahko vodi v opuščanje kmetovanja. Poleg tega se začne z 
zaraščanjem izgubljati biološka raznolikost pašnikov.  
 
Število ubitih rejnih živali 
Število ubitih živali na napad se lahko zelo razlikuje, pri ovcah so vrednosti od 1 do 50. 
Černe in sod. (2010) so na podlagi podatkov o napadih v Sloveniji v obdobju 2007–2009 
izračunali, da so bile ubite v povprečju 4 ovce na napad. Duchamp in sod. (2001) so 
analizirali 2997 napadov v Franciji v obdobju 1994–2001 in ugotovili, da je bilo pri 14 
napadih (0,7 %) ubitih 50 ali več ovc. V takih primerih govorimo o presežnih pokolih, ko 
je večina ovc samo pobitih, ne pa tudi konzumiranih (slika 1).  
 

 
 

Slika 1. Primer presežnega pokola, ko so volkovi pokončali več kot 10 ovc, konzumirali pa le eno 
(Papež, Kočevje, 2011) 
 

Gazzola in sod. (2008) navajajo povprečno 3 ubite živali na napad v Arezzu (Toskana, 
Italija). Po njihovi definiciji govorimo o presežnem pokolu, ko je ubitih 10 ali več živali na 
napad. Ugotovili so, da je takih 18 % napadov. Po Riggu in sod. (2011) govorimo o 
presežnih pokolih pri 10–60 pobitih ovcah na napad.   
 
Po Mechu in sod. (2000) se presežni pokoli dogajajo pri ovcah, pri govedu pa ne. To 
potrjujejo tudi Gazzola in sod. (2008). Breck in Meier (2004) menita, da so presežni 
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pokoli povezani z večjo gostoto živali. Gazzola in sod. (2008) so ugotovili razmeroma 
velik delež presežnih pokolov pri ovcah in kozah. Dejavniki, ki vplivajo na presežne 
pokole, so slabo pojasnjeni, treba pa jih je raziskati, ker ti pokoli znatno pripomorejo h 
konfliktu med rejci in volkovi.  
 
Pri nekaterih rejcih so napadi pogosti, pri drugih, na istem območju, pa napadov ni oz. so 
le redki (Boitani 2000). Organizacija za zaščito ovčjih čred iz Švice na svoji spletni strani 
omenja, da se volkovi vračajo na pašnike, na katerih je bil lov uspešen, kar pojasni, 
zakaj so nekateri pašniki bolj izpostavljeni napadom kot drugi (Wolf, 2011). Izbiro 
posameznih pašnikov so potrdili tudi na Slovaškem, kjer je 12 % rejcev pretrpelo 79–82 
% škode. Dejansko so imeli vsako leto težave večinoma isti rejci (Rigg in sod. 2011). 
Gazzola in sod. (2008) poročajo, da je bilo v Arezzu (Toskana, Italija) v 35 napadih (14 
% napadov) ubitih 536 živali. To je 44 % ubitih ovc na celotnem območju v obdobju 
1998–2001. 
 
V državah južne Evrope, kjer se zadnja leta volkovi širijo (Francija, Italija, Švica), se je 
število napadov na rejne živali povečalo. Enako velja za Slovenijo, kjer so težave z 
volkovi zgoščene na dinarsko-kraškem območju (slika 2).  
 

 
 

Slika 2. Razporejenost napadov volkov v Sloveniji leta 2010 (rdeči trikotniki) v povezavi z 
zavarovanim kraškim območjem Nature 2000 (zelena barva; povzeto po Ulamec 2011) 
 

Število napadov in število ubitih živali se je v 5 letih povečalo 9-kratno, z 61 škodnih 
dogodkov z 218 pobitimi ovcami in kozami leta 2005 na 542 škodnih dogodkov s 1931 
ubitimi ovcami in kozami leta 2010 (preglednica 1)3

                                                
3  Škodo, ki jo povzročajo volkovi, uradno potrdi in oceni Zavod za gozdove Slovenije. Za potrditev 
upravičenosti zahtevkov in izplačilo odškodnine je pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).  

. Poleg drobnice so bile žrtve tudi 
druge vrste živali. Izplačilo odškodnin se je v tem obdobju povečalo za 10-krat. Podobno 
kot v drugih državah je imelo malo kmetij številne napade vsako leto (od 320 
registriranih kmetij z napadi je 25 kmetij prejelo več kot 50 % odškodnin (Černe in sod. 
2010)). Toda Černe in sod. (2010) ugotavljajo, da povečanje škodnih primerov ne more 
biti povezano samo s povečanim številom volkov. Predhodne raziskave prehranskih navad 
slovenskih volkov kažejo, da so glavni plen volkov cervidi (Cervidae), sledi divji prašič in 
nato domače živali (10 % zaužite biomase; Krofel in Kos 2010). Černe in sod. (2010) 
menijo, da je povečano število ovc lahko povezano s povečanim številom pokolov. Vendar 
njihovi podatki kažejo, da se je število ovc od leta 2005 povečalo le za 7 %. Torej ne 
število volkov, ne število divjih parkljarjev, ne število ovc na območjih volkov ne pojasnijo 
zadovoljivo občutnega povečanja škodnih primerov. Drugi morebitni dejavniki napadov so 
zaščitni ukrepi rejcev, velikost črede, konfiguracija terena, oddaljenost od gozdov, 
vegetacija in vidnost črede (Udovč in sod. 2011). Vendar ni jasno, katere rejske prakse 



 13 

so povezane z napadi volkov. Zato je treba nujno preveriti razmere na ravni posameznih 
kmetij.  
 
Preglednica 1. Prijavljeni in kompenzirani škodni primeri v Sloveniji od leta 2005 
(vir: ARSO, 2005–2010) 
Leto Škodni 

dogodki 
Škodni 
dogodki 
(drobnica) 

Št. ubitih 
živali 
(drobnica) 

Druge vrste 
ubitih živali 

Izplačilo 
škode 
(drobnica) v € 

2005 61 60 (98 %) 218 (90 % ovc, 

10 % koz) 

Govedo, pes* ±29.000 

2006 164 160 (98 %) 644 (90 % ovc, 

10 % koz) 

Govedo, prašič, 

pes* 

85.255 

2007 356 346 (97 %) 1.461 (88 % 

ovc, 12 % koz) 

Damjaki v 

oborah, govedo, 

konj, osel, pes* 

194.063 

2008 404 368 (91 %) 1.570 (91 % 

ovc, 9 % koz) 

Govedo, konj, 

osel, pes* 

231.458 

2009 415 389 (94 %) 1.600 (85 % 

ovc, 15 % koz) 

Govedo, konj, 

osel 

246.081 

2010 542 511 (94 %) 1.931 (85 % 

ovc, 15 % koz) 

Govedo, konj, 

osel 

313.595 

* Ni registriran kot škodni dogodek, zato škoda ni povrnjena 

 

Mech in sodelavci so v Minnesoti (ZDA) leta 2000 primerjali rejce s stalnimi napadi volkov 
na govedo s sosednjimi rejci, ki niso imeli kroničnih težav z napadi. Ugotovili so, da sta 
pomembna dejavnika napadov število živali v čredi in oddaljenost od bivališč ljudi: večja 
ko je bila čreda in bolj ko je bila oddaljena od kmetije, večja je bila verjetnost napada. Za 
ovčje črede navajajo ravno nasprotno ugotovitev glede na število živali: večja ko je 
čreda, manjša je škoda. Espunova in sod. (2004) so naredili primerljivo raziskavo na 
območju Mercantourja, vendar jim ni uspelo potrditi ugotovitev Mecha in sodelavcev. 
Espunova in sodelavci navajajo kot daleč najpomembnejši dejavnik števila napadov in 
števila ubitih živali razlike med pašniki, ki se nanašajo na značilnosti habitatov in 
prisotnost ljudi. V skladu s Ciuccijevimi in Boitanijevimi (1998) ugotovitvami Espunova in 
sodelavci menijo, da prisotnost ljudi zmanjšuje verjetnost napada. Poleg razlik med 
pašniki je število napadov in število ubitih ovc odvisno tudi od menedžmenta, razlik v 
učenju med volkovi in lokalne gostote divjega plena (Espuno in sod. 2004). V skladu s 
tem je zanimiva ugotovitev Robla in sod. (1981), ki navajajo, da so bile izgube ovc zaradi 
napadov kojotov manjše, če so s pašnikov odstranili mrtve ovce in če so bile jagnjitve 
sezonske. Sezonske jagnjitve so lahko povezane z značilnim vonjem, nemirnostjo črede 
in prisotnostjo mladih živali. Kombinacija omenjenih dejavnikov lahko potencialno olajša 
lokalnemu volku, da predvidi in se nauči, da je prisoten dosegljiv plen, ki ga je mogoče 
uloviti in ubiti.  
 

Odnos rejcev do prisotnosti volkov in konfliktov z njimi 
Sivi volk je bil od nekdaj prisoten v Sloveniji in je del slovenske kulturne dediščine. 
Konflikti z ljudmi so dobro dokumentirani, gre pa predvsem za napade na rejne živali. 
Prvotno sovražen odnos in stereotipne anekdote se občasno še pojavljajo, vendar 
pretiravajo pri navajanju škode in poudarjanju ogroženosti ljudi. Najskrajnejša mnenja 
opisujejo sive volkove kot sovražnike, ki jih je treba preganjati in uničiti. Številnost 
volkov periodično niha, predvsem zaradi socio-ekonomskih dejavnikov in standardnega 
ukrepa – odstrela. Podobno kot v drugih evropskih državah je število lokalnih volkov 
lahko ogroženo zaradi nenadzorovanih odstranitev, legalnih in ilegalnih (Boitani 2000). 
Toda odnos do volkov se mora spremeniti, ker se v današnjih družbah povečuje 
zavedanje o potrebnem varovanju naravnega okolja in o ravnanju z živalmi kot čutečimi 
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bitji (sentient being – definicija po Amsterdamski pogodbi, op. p.). Akcijski načrt 
ohranjanja volkov, ki temelji na Bernski pogodbi, navaja sobivanje kot prvi pogoj. 
Usmerjen je na ponovno vzpostavljanje oz. ohranjanje vitalnih populacij volkov kot 
sestavnih delov ekosistemov in pokrajine, v sobivanju z ljudmi. Poudarja pa, da 
učinkovito varstvo ni mogoče brez popolne podpore in sodelovanja lokalnega prebivalstva 
(Boitani 2000).  
 
V javnih razpravah se, kot je videti, oblikujeta dva nasprotujoča si pogleda: okoljski 
(ekocentrični) in antropocentrični. Prvi se osredotoča na pomen biološke raznolikosti, 
okolja in ekosistemov kot takih, za katere je vredno žrtvovati nekaj interesov ljudi. 
Antropocentrični pogled pa poudarja predvsem negativne vidike prisotnosti volkov, 
njihovo številnost in omenja interese ljudi kot najpomembnejše (Bjerke in Kaltenborn 
1999). Treba pa je poiskati skupne cilje (Siard in Premik Banič 2005). Na primer, akcijski 
načrt Bernske konvencije poudarja pomen kompenzacijskih shem – zagotavljanja 
odškodnin rejcem, ki jim škodo povzročajo zavarovane vrste, hkrati pa posebej omenja 
pomen ohranjanja ogroženih vrst. Te sheme so uveljavljene v državah, kjer imajo težave 
z napadi volkov na rejne živali. Akcijski načrt Bernske konvencije predlaga med drugim 
vključitev lokalnih skupnosti v razvoj ekoturizma, vezanega na prisotnost volkov (vodeni 
ogledi, informacijski centri …). Verjetno pa je še pomembnejši skupni interes pri razvoju 
učinkovitih orodij za preprečevanje napadov volkov na rejne živali, ki ima neposredni 
pozitivni učinek. Poznavanje obnašanja lokalnih volkov in učinkoviti preventivni ukrepi 
pomembno vplivajo na izboljšanje sobivanja. Razvoj učinkovitih metod zaščite in 
obveščanje javnosti sta prepoznana kot pomembni orodji v vseh nacionalnih akcijskih 
načrtih za ohranjanje volkov v Evropi.  
 
Rejci z drobnico živijo na območjih volkov. Zaradi gospodarskih, kulturnih in ekoloških 
razlogov (glej prejšnje odstavke) je treba takšne razmere ohraniti. Slovenski projekt 
SloWolf (SloWolf 2011) je objavil izsledke analize odnosa rejcev, lovcev in prebivalcev na 
območjih volkov (Marinko in Majić Skrbinšek 2011). Ti izsledki kažejo, da rejci kljub 
kompenzaciji škode menijo, da so volkovi pretirano varovani. Menijo, da se lov na 
volkove ne sme prepovedati in da bi morali odstreliti več volkov. Iz tega izhaja, da 
sedanji ukrepi niso toliko učinkoviti, da bi delovala lokalna podpora varovanju volkov.  
 
Treba je ugotoviti, kako doseči večjo toleranco rejcev do prisotnosti volkov. Po mnenju 
raziskovalcev, vključenih v projekt SloWolf, imajo učinkovite metode zaščite večji učinek 
kot izplačevanje odškodnin. Rejci potrebujejo tudi več znanja glede zdajšnjih ukrepov. A 
če prepoznajo metode, ki so na voljo, kot neučinkovite, takšno izobraževanje ne bo 
obrodilo sadov. Menimo, da je treba prisluhniti tudi mnenju rejcev o morebitnih 
prednostih, ki bi jih prinesla prisotnost volkov (npr. s turizmom), in potrebi po razvoju 
novih metod zaščite.  
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4. Pregled načinov reje ovc in koz 
V nadaljevanju se osredotočamo na rejske prakse v Evropi. Prikazan je tudi njihov pomen 
pri ohranjanju podeželja.  
 
Reja ovc in koz 
Večinoma so žrtve napadov volkov ovce in koze (preglednica 1). To je mogoče pojasniti z 
dejstvom, da jih redijo ekstenzivno na pašnikih, ki se prekrivajo s habitatom volka. 
Večinoma gre za ovce za prirejo mesa. Rejec ima lahko več pašnikov, ovce se lahko 
prosto pasejo ali pa so na ograjenih pašnikih. Pri čredah, ki se prosto pasejo, je lahko 
prisoten pastir. Črede sestavlja ena ali več vrst živali, v številu živali v čredi so lahko 
velike razlike. Velikost črede je od 10 in manj živali pa do 1500 ali več. V hribih 
francoskega Mercantourja je bila povprečna velikost črede 1350 živali, kdaj so prisotne 
tudi koze (Espuno in sod. 2004). V italijanskem Arezzu (Toskana) je imelo 82 % rejcev 
manj kot 100 ovc v čredi (Gazzola in sod. 2008). Podobno velja za območje dinarskega 
krasa v Sloveniji (Udovč in sod. 2011). Ko živali popasejo pašnik, se preselijo na drug 
pašnik ali na drugo čredinko na istem pašniku. Ograje so ali fiksne ali premične (sliki 3 in 
4).  
 

 
 

Slika 3. Primer fiksne (fizične) mrežaste ograje. V čredi so prisotni ovčarski psi. (N. Siard, 2010) 

  

Premične mreže se uporabljajo predvsem v rejskih praksah, ko se črede redno 
prestavljajo (slika 4). To je značilno na primer za manj produktivne naravne pašnike. 
Stalne ograje so lahko sestavljene iz visokonapetostnih, vzporedno nameščenih 
električnih žic. V nekaterih primerih je na delu pašnika nameščena fizična ograja, na 
drugem električna, ali pa potekata vzporedno. Fizične in električne ograje so ali žičnate 
ali mrežaste. Premične ograje so večinoma plastične električne mreže, dolge 50 m, z 
vmesnimi stebrički. Namenjene so predvsem zadrževanju ovc na pašniku, uporabljajo pa 
se tudi za preprečevanje dostopa plenilcem.  
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Slika 4. Čredinka, ograjena z električno mrežo. Čredo sestavljajo ovce, koze in pastirski psi. 
(A. Valenčič, 2010) 
 

Pravilnik o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev 
nadaljnje škode na premoženju (2005) ter Vidrih in Vidrih (2009) dajejo natančna 
navodila, kako z ograjami preprečiti dostop volkovom. Vidrih in Vidrih (2009) menita, da 
so ograje učinkovita zaščita, če se natančno upoštevajo navodila za uporabo. Na 
površinah, velikih do 1 ha, naj se uporabljajo 145 cm visoke električne mreže. Za nočno 
zavetje so priporočene mreže, visoke 145 do 170 cm. Na pašnikih, velikih do 10 ha, 
zadostuje uporaba premične električne mreže, visoke 106 cm. Na pašnikih, katerih 
površina je več kot 10 ha, pa so primerne stalne ograje iz petih električnih žic, visoke 90 
cm, ali iz šestih žic, visoke 120 cm (slika 5). Najnižje žice morajo biti na vseh mestih 15 
cm nad tlemi. Naslednja dva razmika med žicami morata biti prav tako 15 cm. Naslednji 
razmiki med žicami proti vrhu ograje so lahko 20–30 cm. Stalne ograje morajo biti vse 
leto pod električno napetostjo in trava pod ograjo in na zunanji strani ograje mora biti 
pokošena. V takih razmerah pridejo živali laže v stik z ograjo in prejmejo močnejši šok. 
Poleg tega očiščen prostor okrog električne ograje zagotavlja zanesljivejšo izkušnjo 
električnega šoka, manjša je tudi možnost kratkega stika.  
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Slika 5. Stalna žičnata ograja (D. van Liere, 2009) 

 

Črede na ograjenih pašnikih se lahko pasejo skupaj s konji in osli, del črede so lahko tudi 
pastirski psi (sliki 3 in 4). Poleg pastirskih psov naj bi tudi osli ovce varovali pred napadi 
volkov. Pastirski psi so prisotni v čredah na ograjenih ali neograjenih pašnikih (posebno, 
kadar se ovce prosto pasejo brez pastirjev). Pastirski psi so posebne pasme velikih psov, 
ki odraščajo v čredi. Od vsega začetka so prisotni v čredi, da kasneje ne napadajo ovc in 
da jih te prepoznajo kot del črede. Društvo ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev 
Slovenije (kraški ovčar je avtohtona slovenska pasma pastirskega psa) poudarja, da so 
pomembne vzreja in genetske lastnosti psov in ovc. Način vzreje ovc vpliva na vzrejo 
pastirskega psa. Idealno je, če se mlad pes vključi v čredo med sezono jagnjitev, vendar 
pa to ni vedno mogoče (glej drugi odstavek). Na treningu naj ne bi bili prisotni drugi psi. 
Treniranje psov traja 1,5 do 2 leti (Žgavec in sod. 2006). Psi se naučijo varovati črede 
pred raznolikimi grožnjami, tudi volkovi. Vendar pa so zaradi tega ti psi lahko nevarni za 
neznane ljudi, če se ti približajo čredi (Dokumentation Wolf 2005). To je  dejavnik 
tveganja na obljudenih območjih in lokacijah s številnimi obiskovalci.  
 
Glede na vremenske razmere in vztrajanje snega umaknejo drobnico s pašnikov v hleve 
za več mesecev. Večinoma so hlevi v bližini kmetij. Pašna sezona se začne med marcem 
(ob milem vremenu na pretežno nižinskih območjih južne Evrope) in majem (ob hladnem 
vremenu v Skandinaviji in drugod v hribovitih predelih – nad 1000 m nadmorske višine), 
konča se med septembrom in novembrom. V ugodnih vremenskih razmerah so črede 
lahko na pašnikih vse leto. Ovce imajo lahko na razpolago nočno zavetje – ograjeno 
površino ali hlev (odprt ali zaprt). Pri zapiranju v nočno zavetje je prisoten rejec, poleg 
tega rejec lahko večkrat na teden ali na dan opravi nadzor črede.  
 
Koze se parijo avgusta ali septembra. V času gonjenja kozel oddaja močan vonj. Koze 
jarijo februarja ali marca. Pri ovcah so jagnjitve celoletne ali sezonske. Če so za rejca 
ugodnejše sezonske jagnjitve, so ovni prisotni v čredi le krajši čas, čas jagnjitev pa se 
lahko ujema z jaritvami pri kozah. Če se rejec odloči za celoletne jagnjitve, so ovni stalno 
prisotni. Nadzor nad jagnjitvami in nad ovcami je učinkovitejši pri sezonskih jagnjitvah, ki 
lahko potekajo v hlevu, pri celoletnih jagnjitvah pa porodi niso nadzorovani in potekajo 
na pašnikih.  
 
Pozornost ovc je v nočnem času lahko zmanjšana. V Švici, kjer se ovce poleti prosto 
pasejo, so dejavne predvsem podnevi, faze REM-spanja se pojavijo le ponoči, en vrhunec 
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dejavnosti pa je tudi ponoči (Tobler in sod. 1991). Ovce so zaradi odbojne plasti 
(tapetum lucidum) za očesno mrežnico precej dobro prilagojene na šibko svetlobo 
(Jacobs in sod. 1998). Umstätter in sod. (2008) prav tako poročajo o dejavnosti ovc sredi 
noči v Škotskem višavju (pozno poleti in zgodaj jeseni). Povsem neaktivne so bile ovce le 
ob zori in v večernem mraku.  
 
Pravni status rejnih živali 
Varstvo rejnih živali, kot so ovce in koze, ki se vzrejajo na opisan ekstenzivni način, 
določa zakonodaja EU, ki je implementirana tudi v nacionalno zakonodajo. Podlaga za 
ukrepe varstva živali je formulacija iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena 
različica …, 2008, C 115), ki pravi, da morajo države članice pri sprejemanju kmetijske in 
okoljske politike nameniti vso pozornost dobrobiti živali (člen 13). Nadalje, Direktiva 
Sveta 98/58/EC (1998), ki ureja varstvo rejnih živali, nalaga državam članicam, da 
zagotovijo dobrobit rejnih živali. Treba je preprečiti nepotrebne bolečine, trpljenje in 
poškodbe. Med drugim določa, (a) da jih je treba preveriti vsaj enkrat na dan, (b) 
zaščititi pred plenilci in neugodnimi vremenskimi razmerami in (c) da se kot rejne živali 
lahko vzrejajo samo živali primernega genotipa in fenotipa, ki zagotavljata zdravje in 
dobrobit. 
 
V Sloveniji ureja varstvo živali Zakon o zaščiti živali (1999), ki prepoveduje vzrejo na 
načine, ki povzročajo bolečine in ogrožajo zdravje živali. Poleg tega je po Pravilniku o 
zaščiti rejnih živali (2010) prepovedana reja, ki povzroča nepotrebno trpljenje živali ali 
ogroža njihovo dobrobit in/ali zdravje. Tudi Zakon o živinoreji (2002) predpisuje 
upoštevanje dobrobiti rejnih živali. Pri vzreji živali se morajo upoštevati njihove biološke 
potrebe; telesne funkcije in obnašanje živali ne smejo biti moteni, sposobnost 
prilagajanja pa ne presežena. Kljub navedenemu se načrti upravljanja volkov komaj, če 
sploh kaj, dotaknejo težav z dobrobitjo rejnih živali in zakonodaje s tega področja.  
 
Zaščitni ukrepi pred napadi volkov 
Glede na prej omenjene izsledke je pri varovanju rejnih živali treba upoštevati dejavnike, 
kot so: prisotnost ljudi, velikost črede, oddaljenost pašnika od kmetije in značilnosti 
pašnika. Splošno priporočilo je uporaba ograj, predvsem električnih, uporaba enega ali 
več pastirskih psov ali uporaba nočnega zavetja (Boitani 2000, Espuno in sod. 2004, 
Reinhardt in Kluth 2007, Plan d´action … 2008, BAFU 2010, Štrbenac in sod. 2010). 
Boitani (2000) predlaga kot najučinkovitejšo zaščito kombinacijo pastirskih psov, hlevov z 
oborami in električnih ograj. Kot ukrep izvajajo tudi odstrel problematičnih volkov, vendar 
je ta metoda vprašljiva (Plan d´action … 2008) in zelo omejena zaradi zakonskega 
varstva volkov. Poleg tega so glede na učinek stroški visoki (Boitani 2000). Med drugim 
uporabljajo rejci še celo paleto neubijalskih sredstev za odganjanje volkov: (utripajoče) 
luči, zvoke, zastave (ali t. i. fladry, glej Musiani in sod. 2003), prisotnost človeškega 
vonja (uporaba človeških las).  
  
Espuno in sod. (2004) so ugotovili, da sta poleg razlik med pašniki (ki so, kot smo že 
omenili, najpomembnejši dejavnik napadov) pomembna še dva dejavnika: število 
pastirskih psov (0–5) in stopnja nočne zaščite ovc (brez zaščite; zbrane skupaj, vendar 
ne zaprte; zaprte v nočno zavetje). Zapiranje čred in nekoliko manj tudi samo zbiranje 
živali je zmanjšalo število napadov in število ubitih živali, če so bili prisotni 4–5 psov4

                                                
4  Na primer, ob prisotnosti 5 psov naj bi nočno zbiranje ovc preprečilo 33 % napadov in 79 % pokolov, nočno 

zapiranje pa 81 % napadov in 94 % pokolov v primerjavi s čredami, ki se prosto pasejo v enakih razmerah.  

. Če 
so bili prisotni manj kot 4 psi, se je število napadov in ubitih živali z zbiranjem in 
zapiranjem črede povečalo. Espunova in sodelavci razlagajo te nasprotujoče si izsledke s 
tem, da začnejo rejci vključevati pse v čredo šele ob številnih napadih in ne že prej, ko 
napadov še ni. Švicarske raziskave navajajo, da so pastirski psi boljša zaščita pred 
napadi volkov kot vse druge metode – (električne) ograje, zastave, naprave, ki oddajajo 
svetlobo ali zvok, pasti, ovratnice ali strup (Dokumentation Wolf 2005). Raziskava na 
Slovaškem je pokazala, da so črede s pastirskimi psi izgubile 1,5 ovce (mediana) v 
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primerjavi z mediano 5 ovc v drugih čredah. Zato so priporočili uporabo pastirskih psov, 
še posebno na neograjenih pašnikih (Rigg in sod. 2011). Več kot desetletje na Hrvaškem 
donirajo rejcem pastirske pse tornjake (stare 2 meseca) z navodili za nego in vzrejo. 
Ocena 90 psov (Štrbenac in sod. 2010) je pokazala, da se je 15 psov srečalo z volkovi, 
od tega jih je 6 volkove napadlo in preživelo, 9 pa jih je volkove odgnalo brez boja. Po 
mnenju Štrbenca in sodelavcev ti izsledki podpirajo mnenje, da so psi učinkovita zaščita 
pred volkovi. Vendar učinkovitost psov pri zmanjšanju napadov volkov ni znana, ni 
znano, kako bi se odzvalo preostalih 75 psov, če bi naleteli na volkove. O učinkovitosti 
oslov na splošno dvomijo. V Sloveniji so leta 2009 volkovi pokončali 60 oslov (glej Černe 
in sod. 2010). 
 
Po podatkih Černeta in sod. (2010) v Sloveniji 74 % rejcev drobnice z napadi volkov 
uporablja električne ograje. Sklenejo, da zaščita ni dovolj učinkovita. Udovč in sod. 
(2011) navajajo tele podatke: 55 % rejcev drobnice uporablja električne ograje, 17 % jih 
poleg uporabe električnih ograj živali ponoči zapira v hlev. Ti rejci imajo manj napadov 
kot rejci, ki uporabljajo samo električne ograje. Udovč in sod. (2011) navajajo tudi 17 % 
rejcev s pastirskimi psi (8 % jih je imelo napade, 9 % pa ne). Njihov sklep je, da zaščitni 
ukrepi (pastirski psi, pastirji in drugo) ne zagotavljajo popolne zaščite. Poudarjajo, da 
morajo biti zaščitni ukrepi uporabljeni pravilno, in priporočajo izobraževanje rejcev o 
dobri rejski praksi. 
 
Dobrobit ovc in posledice stresa 
Napadi volkov resno ogrožajo dobrobit ovc, ne le z ubijanjem in poškodbami, ki 
nastanejo z ugrizom volka, ko je ovca pri zavesti (Asheim in Eik 2005), temveč tudi s 
stresno izkušnjo ob prisotnosti plenilca in preganjanju. Menimo, da ovce doživijo akutni 
stres, ki lahko sčasoma preide v kronični stres – pri ponavljajočih se napadih in 
ponavljajoči se nemožnosti pobega. To razmišljanje je v skladu z mnenjem Dwyerjeve 
(2004).  
 
V ogrožajočem položaju, kot je tudi srečanje s plenilcem, se pri ovci aktivira simpatično 
živčevje, kar v nekaj sekundah sproži sproščanje noradrenalina. Ta fizično pripravi žival 
na beg pred plenilcem, to velja za divje in udomačene ovce (Dwyer 2004). Načelo boja 
ali bega (fight-or-flight response) pri odzivu na stresni dražljaj je dobro znano iz klasične 
teorije stresa (Henry in Stephens 1977) in danes še vedno velja (Ron de Kloet in sod. 
2005). Ovca, ki beži pred plenilcem, išče zavetje (gre za t. i. funkcionalni odziv). Divje 
ovce izbirajo kot prostor pobega odprte gozdne površine, grmičevje ali strme razgibane 
travnike (Dwyer 2009a). Skrivanje lahko razumemo kot način spopadanja s stresorjem. 
Aktivira se tudi os HPA (hipotalamus–hipofiza–skorja nadledvične žleze), kar povzroči 
zvišanje koncentracije glukokortikoidov do najvišjih vrednosti 10 ali več minut po zaznavi 
stresnega dražljaja (odvisno od pasme in vrste). Nato sledi povratno negativni učinek na 
aktivirano simpatično živčevje, kar ponovno vzpostavi normalno fiziološko stanje (Ron de 
Kloet in sod. 2005). Novejše razprave o konceptu stresa poudarjajo kognitivne, zaznavne 
vidike stresa, še posebno v odsotnosti nadzora (Koolhaas in sod. 2011). Menimo, da se 
odsotnost nadzora pojavi, ko ovca ne more pobegniti pred plenilcem ali se ne more 
umakniti zaradi ovire (npr. ograje). Posledica tega ja, da se ne more postaviti po robu 
stresorju. Odvisno od značilnosti pašnika se pri ovci kognitivno zaznavanje lahko razvije 
iz grožnje, ki jo nadzoruje, v grožnjo, nad katero nima nobenega nadzora. V takem 
primeru se lahko ne odziva več z begom, temveč z otrplostjo. Dwyer in Bornett (2004) 
prav tako opisujeta otrplost ovce v okolju, kjer se sreča s stresorjem, ki mu ne more 
pobegniti. Henry in Stephens (1977) sta to imenovala stanje umika, conservation-
withdrawal response. Sistem HPA je pri tem aktiven (Kemeny 2003), vendar pa ima 
kronična aktivacija sistema HPA negativne posledice, kot sta zmanjšana odpornost proti 
boleznim in omejena reprodukcijska sposobnost. Splošne mehanizme teh posledic 
opisujejo Ader in sod. (2001), Ron de Kloet in sod. (2005), Koolhaas in sod. (2006) in 
Koolhaas (2008). Modele kognitivnega zaznavanja opisujejo Dickerson in Kemeny (2004) 
in Koolhaas in sod. (2011).  
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Številne raziskave potrjujejo negativni učinek stresa na reprodukcijo in delovanje 
imunskega sistema pri ovcah (Dwyer in Bornett 2004). Ovce, ki so bile izpostavljene 
najvišji stopnji okoljskega stresa, so bile tudi najbolj okužene z zajedavci (Hayward in 
sod. 2009). Poleg tega lahko veliki in razmeroma nepogosti porasti koncentracije 
kortizola v krvnem obtoku povzročijo zmanjšano delovanje imunskega sistema (Rhind in 
sod. 1999). Akutni psihosocialni stres ali stres med prevozom zavre ritmično izločanje 
luteinizirajočega hormona (LH) pri ovcah (Smith in Dobson 2002, Breen in sod. 2007), 
podobno kot kronični stres pri govedu in prašičih (Von Borell in sod. 2007). Ritmično 
izločanje LH pa je ključno za ovulacijo5

 
. 

Po našem védenju ni bila opravljena nobena raziskava o stresu v povezavi z napadi 
volkov. Učinki plenjenja pa se kažejo v obnašanju in fiziologiji ovc; oba močno določa 
ponavljajoča se izpostavljenost stresnemu dražljaju, ki ga nimajo pod nadzorom. Mears 
in sod. (1999) navajajo, da je bil odziv na striženje (z lovljenjem in imobilizacijo vred) 
veliko opaznejši pri ovcah, ki so bile pred tem že izpostavljene striženju. Po analogiji 
lahko sklepamo, da je vsak naslednji napad večji akutni stresor za ovce, ki so preživele 
napad (slika 6). Hkrati lahko po napadu drugače dojemajo pašnik, na katerem se je 
zgodil napad. Dwyerjeva (2004, 2009a) na podlagi različnih virov pojasnjuje, da se ovce 
naučijo povezati neprijetne izkušnje z okoljem ali slušnimi dražljaji in da se dlje časa 
poskušajo izogibati tem dražljajem. Ovce torej lahko povežejo pašnik, kjer se je zgodil 
napad, s stresorjem, ki ga nimajo pod nadzorom. Stres se lahko zmanjša s prestavitvijo 
ovc na drug pašnik.  
 

 
 

Slika 6. Primer jagnjeta, ki je preživelo napad volkov, vendar je bilo pri tem resno poškodovano 
(Papež, Kočevje, 2011) 
 
 
Izkušnje ovc vplivajo na prepoznavanje plenilca in odzive nanj. Razlike v odzivih imajo 
lahko tudi genetsko podlago. Znano je, da je odziv z otrplostjo lahko pasemsko pogojen 
(Hansen in sod. 2001, Dwyer 2004). Tudi znotraj pasme so načini odzivanja različni, kar 

                                                
5  Vplivi kroničnega stresa na zarodek, brejost (oz. abortuse) in na materinsko obnašanje so verjetni, vendar 

jih na tem mestu ne omenjamo. 
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so ugotovili pri številnih vrstah (Koolhaas in sod. 2006, 2007)6

 

. Razlike v odzivih med 
pasmami in znotraj njih pa se verjetno odražajo tudi v posledicah napadov – v učinkih, ki 
jih imajo ti na dobrobit in proizvodnost živali. 

Gospodarski in biološki pomen ekstenzivne reje drobnice  
Pomen trajnih pašnikov v hribovitem svetu je raznolik. Tradicionalna trajnostno 
naravnana ekstenzivna reja drobnice ima ugoden učinek na te pašnike, ker ohranja 
razgibanost pokrajine z razdrobljenimi kmetijskimi površinami, habitate ogroženih vrst in 
visoko stopnjo biološke raznolikosti. Izgube tankih plasti zemlje in erozijo lahko 
preprečujemo le s trajnostno rabo, in pri tem je ključna paša drobnice. Poleg tega je na 
teh gospodarsko manj razvitih območjih kmetijstvo razmeroma pomembna gospodarska 
panoga. Za trajne pašnike na hribovitih območjih je značilna težko prilagodljiva 
ekstenzivna proizvodnja, ki potrebuje državno podporo, kar se kaže v akcijskih načrtih za 
razvoj podeželja. Posledica opuščanja paše drobnice na teh območjih bi bila zaraščanje 
površin, s tem bi se zmanjšala njihova odprtost, to pa bi pomenilo veliko okoljsko 
tveganje. Zato različni mednarodni regulatorji pripisujejo velik pomen ohranjanju in 
oživljanju takih oblik tradicionalne reje živali. Primer so Bernska konvencija, Alpska 
konvencija, Konvencija o biološki raznovrstnosti in Habitatna direktiva EU.  
 
Po merilih OECD je v Sloveniji 77 % ozemlja podeželskega. Slovenski program razvoja 
podeželja določa merila, ki definirajo območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo 
(OMD). Ta območja obsegajo 85 % ozemlja. OMD-ji zajemajo strma hribovita in gorska 
območja z visoko nadmorsko višino, poplavna območja, območja močne burje, erozijska 
območja in območja s kraškim površjem (Rural Development Programme … 2007). Za 
kras so značilna apnenčasta tla, ostre gole skale, previsi, doline, jame, vrtače, poplavna 
polja in podzemni izviri. Tla so plitka in slabe kakovosti, nevarnost erozije je stalna. 
Pomembno je ohranjati habitatne travnike na kraškem območju, zato so posebej 
zavarovani znotraj Nature 2000. V Programu razvoja podeželja 2007–2013 in 4. 
nacionalnem poročilu o Konvenciji o biološki raznovrstnosti (Convention on biological 
diversity … 2010) poudarjajo pomen tradicionalnega kmetijstva na kraškem območju. 4. 
nacionalno poročilo (Convention on biological diversity … 2010) omenja, da biološko 
raznolikost najbolj ogroža netrajnostni razvoj v ekstenzivno rabljenih kultiviranih 
ekosistemih. Ohranjanje ekstenzivnega kmetijstva na OMD-jih je ključnega pomena za 
ohranjanje biološke raznolikosti v Sloveniji. Kot rečeno, je kmetijska raba teh površin 
omejena. Na kraškem območju, ki se prekriva s habitatom volka, je z biološkega, 
kulturnega in gospodarskega vidika najprimernejša reja drobnice, predvsem ovc. 
Reševanje konfliktov z volkovi ima torej še veliko širši pomen od preprečevanja pokolov 
rejnih živali. 
 

 

                                                
6  Po Koolhaasu in sod. (2007) bi živali, ki bežijo pred plenilcem, imenovali proaktivne, tiste, ki otrpnejo, pa 
reaktivne. Fiziološki odzivi teh dveh tipov živali so sistematično različni.  
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5. Podlaga naše raziskave 
Kot je razvidno iz prejšnjih poglavij, se volčji tropi lahko zelo razlikujejo po velikosti 
teritorijev, izbiri vrst, ki jih plenijo, velikosti plena in dnevnem času plenjenja. Tudi 
razlage te variabilnosti so različne in si kdaj nasprotujejo. V nasprotju s splošnim 
prepričanjem številne raziskave kažejo, da številnost divjega plena ne pojasni številnosti 
volkov, izbire vrst plena in verjetnosti napadov na rejne živali. Prisotnost človeka 
navadno odganja volkove, hkrati pa jih človekovi viri lahko privabljajo. Prav tako ne 
razumemo povsem, zakaj se dogajajo presežni pokoli ovc in zakaj volkovi napadajo samo 
nekatere črede.  
 
Konflikti z volkovi pa naraščajo in se širijo, posledica tega je nelegalni odstrel, vplivajo na 
gospodarnost reje, dobrobit živali (kršenje zakonodaje) in ohranjanje biološko raznolikih 
trajnih pašnikov. Zato je zelo pomembno volkovom preprečiti, da razvijejo navado 
plenjenja rejnih živali. Menimo, da je ključ v razumevanju, kako se zgodi, da se volkovi 
preusmerijo na rejne živali. Vprašanje, ki se pri tem pojavi, je: kateri so tisti dejavniki v 
okolju, ki povzročijo, da se volk približa ovci in jo izbere za plen, takoj ali v daljšem 
obdobju? Vzročne raziskave problema so bile komaj kaj, če sploh, uporabljene, kar je 
nenavadno, saj procesi učenja lahko spremenijo usmerjenost in oblikujejo navade 
lokalnih volkov. Po našem mnenju se obnašanje volkov razvije z izkušnjami, kar 
razložimo v nadaljevanju z modelom obnašanja.    
 
Model obnašanja volkov pri napadu 
Sprva volkovi ne poznajo ovc in plenijo srnjad in divje prašiče. Na tej točki ni nobene 
podlage, ki bi volkove usmerila k plenjenju ovc. V nekem trenutku lahko zaznajo slušne, 
vonjalne ali vidne dražljaje s kmetije ali pašnika, in to je novost. Ni rečeno, da se volkovi 
novosti približajo, novim dražljajem se lahko tudi izognejo. V takih primerih ti dražljaji 
zanje niso pomembni, ob ponavljajočem se zaznavanju se nanje sčasoma navadijo. 
Zaradi nevtralnih dražljajev pa se razdalja med volkovi in ovcami lahko zmanjša, še 
posebno, če je številnost volkov, ovc ali obojih na nekem območju večja. V nekem 
trenutku se volkovi in ovce lahko zaznajo in ovce se odzovejo z begom. Beg ovce pa 
lahko pri volku sproži pregon. Ta značilnost obnašanja je podobna teku za palico pri psih. 
Volkovi na tej točki verjetno še ne zaznajo ovce kot vira hrane. Neznan tek za ovco pa 
lahko povežejo z znanim lovom na divjad. Podobno obnašanje nazadnje pripelje do ugriza 
ovce v vrat. Lov in ugriz lahko sama po sebi delujeta kot ojačalca – podobno kot pri psih, 
pri katerih sta lahko tek in grizenje palice velikokrat ponovljena brez konzumiranja. Lov 
in ugriz se lahko zgodita na številnih ovcah, to imenujemo presežni pokol. Konzumiranje 
dela ovce je naslednja izkušnja. Lov, ugriz in konzumiranje sestavljajo pozitivno izkušnjo, 
ki ojača prepoznavanje ovce kot plena. Poleg tega poteka še učenje v kontekstu 
(contextual learning), kar pomeni, da si volk zapomni kazalce, ki vodijo v okolje z 
omenjenimi izkušnjami. Sámo vračanje na kraj se prav tako ojača. Poleg tega se začne 
učenje mladičev – volkovi z izkušnjo plenjenja ovc tudi mladiče hranijo z ovcami in jih s 
tem usmerjajo na ovce. Tako se mladiči že zgodaj naučijo, da so ovce plen.   
 
Glede na to razlago je začetni beg ovce kot odziv na prisotnost volka tisti ključni 
dejavnik, ki pripelje do tega, da začne volk preganjati ovce. Vprašanje pa je, kako 
zanimive so rejne živali, če otrpnejo, namesto da bi bežale. Je pri takem odzivu manj 
presežnih pokolov? Kakorkoli, obnašanje ovc lahko prav tako vpliva na obseg pokolov.  
 
Opisani model obnašanja volkov pri napadih na ovce razloži na podlagi splošnih procesov 
učenja (1), kako se neki trop volkov nauči izbrati ovce za plen, (2) kako se zgodijo 
presežni pokoli (pokoli brez konzumiranja) in (3) kako volkovi prepoznavajo kraje, kjer 
sta bila pregon in pokol ovc uspešna. Nadalje pomaga razumeti, zakaj lahko nastanejo 
velike razlike med tropi v izbiri rejnih živali in zakaj imajo na nekem območju nekateri 
rejci večje težave z volkovi kot drugi. Model pokaže tudi, da je obnašanje ovc prav tako 
lahko pomemben dejavnik napadov. Poleg razmer z zadostno številnostjo volkov in ovc je 
prva stvar, ki sproži proces, izstopajoč dražljaj. Prepoznavanje izstopajočih dražljajev na 
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kmetiji, ki lahko vplivajo na to, da se volkovi približajo, je bistvo naše raziskave.  
 
Raziskava se osredotoča na primerjavo kmetij v Sloveniji na območju volka – primerja 
kmetije z napadi volkov na ovce s tistimi, kjer napadov ni bilo. Primerjava je bila 
narejena na podlagi standardiziranega vprašalnika, sestavljenega iz podrobnih vprašanj o 
značilnostih pašnika, menedžmenta in črede. Usmerili smo se na značilnosti obnašanja, s 
poudarkom na slušnih, vonjalnih in vidnih dražljajih na kmetijah z ovcami, ki bi pojasnili, 
zakaj jih volkovi zaznajo in se jim približajo. Primerjave bodo pokazale, ali obstajajo 
razlike, in če obstajajo, bomo razložili, kako jih lahko razumemo z vidika obnašanja 
volkov in ovc.  
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6. Material in metode 
Raziskava je obsegala anketiranje rejcev, obisk njihovih pašnikov in analizo zbranih 
podatkov. Priprave smo začeli januarja 2010, rejce smo z vprašalnikom obiskali v času od 
oktobra 2010 do februarja 2011. Analize so bile opravljene od aprila do julija 2011.  
 
Anketiranje rejcev 
Z rejci smo vzpostavili stik prek lokalnih rejskih društev ali neposredno, do glavnine 
rejcev pa smo prišli na podlagi baze podatkov o rejcih drobnice na Oddelku za zootehniko 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Osredotočili smo se na rejce z območij volka, 
kjer volkovi že več let redno napadajo ovce. Kontaktirali smo naključno izbrane rejce, 
vprašali smo jih, ali so imeli v obdobju 2008–2010 napade in ali so pripravljeni sodelovati 
v raziskavi. Skupno smo anketirali 60 rejcev, 30 z napadi in 30 brez napadov v obdobju 
2008–2010. Razen pri dveh rejcih je bilo pri vseh uradno potrjeno, da so ovce napadli 
volkovi. Rejca, pri katerih napadi niso bili uradno potrjeni, sta zatrdila, da so napad volka 
potrdili lovci in druge izkušene osebe. Geografska razporeditev obiskanih rejcev je 
predstavljena na sliki 7.  
 

 

 
 

Slika 7. Geografska razporeditev anketiranih rejcev (rdeče zastavice označujejo rejce z napadi 
volkov, modre pa rejce brez napadov) v obdobju 2008–2010. Številke in obkrožena rdeča zastavica 
so razloženi v besedilu (slika je iz programa BaseCamp, ki se uporablja na napravah Garmin). 
 

 Večina obiskanih rejcev je bila z dveh območij:  
 

- iz Notranjske in Obalno-kraške regije (slika 8), obiskali smo 49 rejcev,  
- iz Dolenjske, jugovzhodni del v okolici Kočevja (slika 9), obiskali smo 10 rejcev.  

 
Na obeh območjih smo uravnotežili število rejcev z napadi volkov s tistim brez napadov. 
En obisk smo opravili na Goriškem (Goriška regija), ki sicer ni znano kot območje volkov 
(obkroženi rejec na sliki 7).  
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Slika 8. Pogled na pašnike na Notranjskem in v Obalno-kraški regiji: hribovita pokrajina z nizkimi 
drevesi in grmovjem (N. Siard, 2010)  
 

 
 

Slika 9. Pogled na pašnik s smrekovim pragozdom v okolici Kočevja (D. Balaban, 2011) 

 

Vprašanja so bila osredotočena na potencialne značilnosti, ki bi lahko privabile oz. 
odvrnile volkove. Glavni sveženj 98 vprašanj je bil zato enak za obe skupini rejcev – tiste 
z napadi volkov in tiste brez napadov. Vključili smo tudi 7 vprašanj, ki so rejcem 
omogočila, da so izrazili svoje mnenje o volkovih.  
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Večina vprašanj iz glavnega dela vprašalnika je bila zaprtega tipa. Nanašala so se na 
menedžment, značilnosti pašnika, lokalno okolje, značilnosti črede ter slušne, vidne in 
vonjalne značilnosti. Izbrali smo značilnosti, ki so lahko vzrok privabljanja volkov. Pri tem 
smo se oprli na znanstvene ugotovitve in svoje izkušnje iz prakse.  
 
Obema skupinama rejcev smo postavili vprašanja, vezana na: 

- menedžment: časovna opredelitev uporabe pašnikov, sezona jagnjitev, uporaba 
nočnega zavetja, število obiskov, vključenost drugih vrst živali v čredo, uporaba 
metod za odganjanje volkov, odlaganje klavnih odpadkov, 

- značilnosti pašnika: velikost, nadmorska višina, lokacija, ograje, odprtost, 
prevladujoča smer vetra, 

- značilnosti okolja: vodni viri, dostopni divjim živalim, morebitna prisotnost 
prepovedanih mrhovišč, številnost divjih živali, ki so potencialni plen, dokazi o 
prisotnosti volkov,  

- značilnosti črede: obnašanje ovc med pašo in ob počitku, odziv na napad (pri 
rejcih z napadi), prisotnost jagnjet, drugih rejnih živali, pastirskih psov ali oslov, 

- zvočni dražljaji: oglašanje ovc in drugih živali, ograj ali drugih objektov na 
pašniku, 

- vidnost ovc na pašniku v času napada (pri rejcih z napadi), prisotnost objektov 
kontrastnih barv, 

- prisotnost vonja v povezavi s pasmo ovc, zakolom, jagnjitvijo, krmo, boleznimi in 
postopki na živalih. 

 
Rejce je obiskal zootehnik z izkušnjami pri reji drobnice. Vsak obisk je trajal 2–3 ure, 
zato je bilo pomembno, da so bili rejci pripravljeni sodelovati. Pojasnili smo jim, da je 
raziskava prvi del obsežnejše raziskave, usmerjene v iskanje metod za preprečevanje 
napadov in odganjanje volkov na sprejemljiv način. Vprašanja so bila pripravljena 
nevtralno, z namenom, da se pridobijo nepristranski odgovori in da se omogoči jasna 
kategorizacija podatkov za statistično analizo. Če je rejec pri posameznem vprašanju 
izražal dvom ali ni vedel odgovora, je bil odgovor označen kot manjkajoči podatek. Pri 
vprašanjih glede odnosa do volkov pa so bili odgovori, ki so izražali dvom, označeni kot 
»nejasni«. 
 
Obiski rejcev so bili namenoma opravljeni v zimskem času (od konca oktobra 2010 do 
konca februarja 2011), ker smo le v tem obdobju od rejcev lahko pričakovali, da bodo 
našemu obisku namenili 2–3 ure časa. Pašnike smo torej obiskali večinoma v zimskem 
času in le v ugodnem vremenu oz. če je imel rejec dovolj časa. Če obisk pašnika ni bil 
mogoč, smo se morali zanesti na informacije rejca. Na te smo se morali zanesti tudi pri 
opisu stanja pašnika v pašni sezoni, saj v času našega obiska ovce in premične ograje pri 
večini rejcev niso bile več na pašniku. Prav tako smo se zanesli na njihovo informacijo 
glede stanja stalnih ograj v pašni sezoni, ker se te pozimi zaradi vremenskih razmer 
pogosto poškodujejo in so pred naslednjo pašno sezono potrebna popravila. 
 
Pašnik, ki je bil najpogosteje v uporabi ali je bil po mnenju rejca najbolj reprezentativen, 
smo uporabili kot referenco pri odgovorih na vprašanja o rejski praksi. Pri rejcih z napadi 
smo zbrali podatke za pašnik, kjer se je zgodil zadnji napad ali pa je bil najbolj 
reprezentativen. Večinoma je bil to pašnik z napadom v obdobju 2008–2010, za katerega 
je rejec lahko navedel največ podatkov. 
 
Podrobni pogled na reprezentativne pašnike smo si zagotovili s satelitskimi slikami 
BirdsEye Imagery (http://www.garmin.si/view_product.php?product=010-11544-
00&cat_id=59), ki jih zagotavlja Garmin. Uporabljajo se s programom  BaseCamp 
(http://www.garmin.com/garmin/cms/us/onthetrail/basecamp). Slike smo vnesli v 
prenosni računalnik. Z napravo GPS (Garmin eTrex Vista h) smo določili smer vetra, GPS-
koordinate in nadmorsko višino pašnika oz. bližine pašnika, če ga nismo obiskali. S temi 
podatki smo locirali pašnik v programu BaseCamp. Rejec nam je nato pomagal orisati 
meje pašnika, prevladujočo smer vetra, lokacijo vodnih virov za čredo in divje živali ter 

http://www.garmin.si/view_product.php?product=010-11544-00&cat_id=59�
http://www.garmin.si/view_product.php?product=010-11544-00&cat_id=59�
http://www.garmin.com/garmin/cms/us/onthetrail/basecamp�
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poraščene površine (slika 10). Z nekaj izjemami so vsi rejci prepoznali svoje pašnike na 
satelitski sliki. Program nam je omogočal izračunati površine, določiti lego pašnika glede 
na pobočje in usmerjenost pobočja. 
 

 
 

Slika 10. Oris pašnika v programu BaseCamp 

 

Pri 24 rejcih slike BirdsEye niso bile dovolj jasne, zato smo uporabili Geopedio, 
interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije (http://v1.geopedia.si/ (razvil ga je 
Sinergise, d. o. o., na podlagi podatkov Geodetskega inštituta Slovenije), pomagali pa 
smo si tudi z GERK-kodami rejcev (http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp), ki smo jih pridobili 
na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. GERK je baza 
podatkov o rabi kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Zaradi negotovega dostopa do spleta smo 
vnaprej iz Geopedie pripravili stiskane slike pašnikov rejcev. Po obisku smo vrisali 
pašnike v Geopedio (slika 11). Primerjava ocen velikosti pašnikov v obeh programih 
(BaseCamp in Geopedia) je pokazala sprejemljive razlike (1–4 %, priloga 1).  
 

 
 

Slika 11. Risanje pašnika v program Geopedia 

 

Rejci z napadi so opisali zadnji napad ali tistega, ki so si ga najbolj zapomnili (če so bili 
priča napada). Povedali so: čas napada, vremenske razmere v času napada, kakšen je bil 
odziv črede, kako so volkovi napadli. Navedli so tudi čim točnejše podatke za vsak napad, 

http://v1.geopedia.si/�
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp�
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ki se je zgodil v obdobju 2008–2010: število ubitih ovc in drugih živali, velikost črede, 
velikost ograjenega pašnika oz. čredinke, dnevni čas napada. Pri tem smo si pomagali s 
podatki iz odškodninskih zahtevkov.  
 
Analiza podatkov 
Analize podatkov so temeljile na dveh skupinah rejcev: skupini z napadi in skupini brez 
napadov. Vsaka kategorija je imela 30 rejcev, torej je bila velikost vzorca 30. Vendar vsi 
rejci niso odgovorili na vsa vprašanja (bodisi se niso spomnili, niso opazili kakega 
dogajanja ali podatek ni bil registriran). Torej je bila za nekatere značilnosti velikost 
vzorca manj kot 30. 
 
Pri kategoriji rejcev z napadi smo analizirali distribucije napadov volkov in z napadi 
povezanih značilnosti (na kmetijo in na mesec), distribucijo števila ubitih živali na napad 
ter dolžino presledkov med napadi. Analizirali smo tudi dnevni čas napadov.  
 
Med skupinama rejcev smo primerjali značilnosti, vezane na menedžment, uporabo ograj 
in metod za odganjaje volkov, nato značilnosti, vezane na sluh, vid in vonj, ter značilnosti 
pašnikov. Večina značilnosti je bila merjena na nominalni skali, za primerjavo je bil 
uporabljen test χ2. Če se je pri posamezni značilnosti porazdelitev podatkov približala 
normalni porazdelitvi, smo uporabili parametrične teste (na originalnih oz. logaritemsko 
transformiranih podatkih, ki so omogočili uporabo parametričnih testov). Uporabili smo t-
test ali enosmerno analizo variance (z leti kot fiksnim in meseci kot naključnim vplivom). 
Od neparametričnih testov smo uporabili Friedmanov in Mann-Whitney U-test, za izračun 
korelacij pa Pearsonov korelacijski koeficient. Uporabljen je bil statistični paket PASW 
(SPSS), verzija 18.0, za vse analize in grafe, razen za 7 vprašanj o odnosu do volkov, 
kjer je bil uporabljen paket SAS/STAT (verzija 9.2).   
 

 

 

 

 



 29 

7. Rezultati 
V 1. delu so predstavljene kvantitativne analize napadov volkov. V naslednjih 4 delih so 
predstavljene primerjave med rejci z napadi in tistimi brez napadov. V 6. delu so 
analizirani rezultati odgovorov na vprašanja o odnosu do volkov.  
 
Pri večini značilnosti je bila porazdelitev nesimetrična, zato je kot srednja vrednost 
uporabljena mediana in ne povprečje, namesto standardne deviacije pa je kot merilo 
variabilnosti podatkov uporabljen 75. percentil (tretji kvartil). Mediana je srednja 
vrednost, ki podatke v nizu razdeli na dva enaka dela, 75. percentil pa pomeni, da imajo 
tri četrtine podatkov enako ali manjšo vrednost od vrednosti percentila. 
 
Analize napadov volkov 
Analizirali smo podatke 30 rejcev in skupaj 288 napadov v obdobju 2008–2010. Večina 
kmetij je v tem obdobju doživela 1–2 napada (slika 12), toda nekatere kmetije so 
doživele 23 do 26 ali celo 60 napadov. Mediana za vsa leta skupaj (2008, 2009 in 2010) 
je bila 6, torej 2 na leto. Mediana za število napadov na kmetijo je bila leta 2008 1 (tretji 
kvartil 2), leta 2009 1 (tretji kvartil 4) in leta 2010 3 (tretji kvartil 5). Razlike med leti 
niso bile statistično značilne (Friedmanov test: P = 0,13). Samo pri 5 rejcih od 30 so se 
napadi začeli v obdobju 2008–2010, pri drugih že prej. Za primerjavo števila napadov 
med prvim in naslednjima letoma (po parih) je bilo premalo podatkov.  

 

 
nr of attacks per farm between 2008 and 2010 (število napadov na kmetijo v obdobju 2008–2010), frequency 
(frekvenca, pogostost) 
 
Slika 12. Pogostost napadov volkov na kmetijo v obdobju 2008–2010   
 

Večinoma je bilo število ubitih ovc na napad 1–2. Skupna mediana je bila 4 ovce na 
napad (tretji kvartil 6), na nekaterih kmetijah pa je bilo ubitih tudi več kot 10 ovc na 
napad. Presežne pokole (10 ali več ubitih ovc na napad) je doživelo 10 % kmetij, in to pri 
36 napadih (12,5 % napadov).  
 
Večina rejcev (53 %) je imela oplemenjene jezersko-solčavske ovce (JSR), 23 % rejcev 
je imelo jezersko-solčavske ovce (JS), preostali pa ovce drugih pasem (oplemenjeno 
bovško ovco, bovško ovco, istrsko pramenko ali križance) oz. črede mešanih pasem. Od 
30 rejcev so bili 4 priča napadu volkov; 3 so povedali, da so ovce bežale pred volkovi, 1 
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rejec je povedal, da so podrle premično električno mrežo. 4. rejec je opazil, da se ovce 
tik pred napadom niso odzvale. Posledice napadov, ki so jih navedli rejci, so bile: (a) 
odpor ovc do vrnitve na pašnik, kjer se je zgodil napad (2 rejca), (b) prehod od 
vznemirjenja po napadih v neodzivnost po napadih (1 rejec), (c) abortusi 1–2 tedna po 
napadih. 
  
17 od 60 rejcev je imelo mešane črede – v čredo ovc so bili vključeni koze, konji ali 
govedo. 5 rejcev z mešanimi čredami ni imelo napadov volkov, 12 pa jih je imelo napade, 
od teh je bilo 9 rejcev z mešanimi čredami ovc in koz. Na napad sta bili ubiti 2 kozi 
(mediana, tretji kvartil 3) skupaj s 4 ovcami (tretji kvartil 8). Število ubitih koz je bilo v 
korelaciji s številom ubitih odraslih ovc (rs = 0,54, P < 0,01; N = 23), ne pa tudi s 
številom ubitih jagnjet (rs = –0,14, P = 0,53; N = 23). Rejci z mešanimi čredami ovc in 
koz ter napadi volkov so pogosteje pasli na poraščenih pašnikih kot rejci, ki so imeli čiste 
črede ovc (preglednica 2, χ2(1) = 4,1; P < 0,05). (Na poraščenih pašnikih je bilo več kot 
50 % površine poraščene z grmovjem ali drevesi; v analizo niso bile vključene 4 kmetije 
– ker so imele druge mešane črede (ne s kozami) ali ni bilo mogoče oceniti poraščenosti 
pašnika.)  
 
Preglednica 2. Število kmetij z napadi volkov na mešane črede s kozami ali črede brez koz v 
povezavi s poraščenostjo pašnikov  
 

Mešane 
črede s 
kozami 

Pretežno poraščeni pašniki z 
drevesi in grmovjem 

 ne da 

ne 6 11 

da 0 9 

 

V nekaterih čredah so bili kot čuvaji prisotni osli ali pastirski psi (glej tudi 2. del tega 
poglavja). Vsi psi, prisotni v čredi (razen enega), so bili pastirski psi. Izjema je bil 
ovčarski pes. Pastirske pse 6 čistih pasem in mešancev je imelo 28 rejcev. Najbolj 
zastopane čiste pasme so bile: pirenejski ovčar (17 %), madžarski ovčar (17 %) in 
hrvaški ovčar (tornjak, 10 %). Vsi psi so odraščali v čredi ovc od 2. meseca starosti. Pri 
večini rejcev sta bila v čredi 2 pastirska psa. 
 
Zaradi velike variabilnosti nismo ugotovili vpliva prisotnosti psov na število ubitih ovc na 
napad (Mann-Whitney U-test: P = 0,74). Od 30 rejcev z napadi so imeli rejci brez psov 4 
ubite živali na napad (mediana, tretji kvartil 5,5; N = 17 rejcev); rejci s psi pa so imeli 2 
ubiti živali na napad (tretji kvartil 8; N = 13 rejcev). Prisotnost oslov ni imela vpliva na 
število ubitih ovc na napad (Mann-Whitney U-test: P = 0,39). 26 rejcev brez osla je imelo 
4 ubite živali na napad (tretji kvartil 6), pri 4 rejcih, ki so imeli osla, pa so bile ubite 2,3 
živali na napad (tretji kvartil 4,5). Prisotnost čuvajev (bodisi psa bodisi osla) ni imela 
vpliva na število ubitih živali na napad (Mann-Whitney U-test: P = 0,87). 2 rejca sta 
imela pse in osla, 2 pa samo osle.  
 
Prisotnost ljudi naj bi odganjala volkove. Številni rejci so bili vsak dan prisotni v čredi na 
pašniku ob različnih urah. Kljub temu se je pri enem rejcu zgodil napad v njegovi 
prisotnosti, pri drugem rejcu pa so volkovi napadli med vodenjem črede v prisotnosti 2 
ljudi in 3 psov.  
 
Napadi so se na kmetiji večinoma zvrstili v presledku 5 dni (slika 13; mediana 11 dni, 
tretji kvartil 23 dni). Bile pa so razlike med leti. Leta 2009 so bili presledki daljši 
(mediana 17 dni, tretji kvartil 57) kot leta 2008 (mediana 10, tretji kvartil 29) in leta 
2010 (mediana 10, tretji kvartil 16; F(1,2) = 4,41; P < 0,05).  
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time between successive attacks in days (presledki med zaporednimi napadi v dnevih), frequency (frekvenca, 
pogostost) 
 
Slika 13. Porazdelitev presledkov med zaporednimi napadi na kmetiji (v številu dni) 
 

Na območju raziskave so se napadi lahko zgodili na isti dan. Od 223 napadov z znanimi 
datumi v obdobju 2008–2010 je bilo 28 dni z 2 napadoma, 3 dnevi s 3 napadi in 1 dan s 
4 napadi, skupaj 69 napadov. Dnevni čas napadov ni bil znan, brez tega podatka pa ni 
mogoče oceniti, koliko tropov volkov je napadalo. Lahko pa postavimo hipotezo: volk, ki 
ga ne zmotijo, se naje do sitega in nato več dni ne pleni. Če izhajamo iz te domneve, 
izberemo kmetije, ki so imele napad na isti dan in kjer je število ubitih živali ustrezalo 
zadovoljitvi prehranske potrebe. Nadalje predvidimo mediano 4 ubitih ovc na napad (3 
jagnjeta ali 2 kozi bi odtehtali 1 odraslo ovco). S tem merilom določimo dan (avgusta 
2009), ko je kmetija št. 41 izgubila 2 odrasli ovci, 6 jagnjet in 1 kozo, kmetija št. 50 pa 6 
odraslih ovc in 10 jagnjet. Razdalja med kmetijama je 52 km (označeni sta na sliki 7). 
Julija 2009 je bilo merilu skoraj zadoščeno: kmetija 48 je izgubila 3 odrasle ovce in 1 
jagnje, kmetija 31 pa 3 odrasle ovce, 4 jagnjeta in 1 kozo. Razdalja med kmetijama je 53 
km. Kmetiji 31 in 50 sta iz Notranjske in Obalno-kraške regije, kmetiji 48 in 41 pa iz 
okolice Kočevja. Na podlagi omenjenih meril naj bi bil v vsaki regiji aktiven vsaj en trop 
volkov.  
 
Mediana za ograjeno pašno površino je bila 2,7 ha (tretji kvartil 7,3), mediana za velikost 
črede pa 93 (tretji kvartil 140). Mediana gostote živali na pašniku je bila 23,4 ovce na ha 
(tretji kvartil 57,5). Velikost črede ni bila v korelaciji s številom ubitih ovc (skupaj z 
jagnjeti) na napad (rs = 0,28; P = 0,17; N = 26). Mediana ubitih ovc na napad je bila v 
korelaciji z gostoto ovc (rs = 0,44; P < 0,05; N = 24; slika 14), vendar se je statistična 
značilnost izgubila z izključitvijo osamelca z gostoto 200 ovc na ha (rs = 0,37; P = 0,08; 
N = 23). 
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Nr of sheep per ha (število ovc na ha), nr of killed sheep per attack (število ubitih ovc na napad) 
 
Slika 14. Povezava med številom ubitih ovc na napad in gostoto – številom ovc na hektar 
(10.000 m2) 
 

Pašna sezona se je pri 67 % rejcev z napadi začela aprila, maja so bile pri vseh rejcih 
ovce na pašnikih (slika 15). Po novembru so vse ovce zapustile pašnike, razen pri 13 % 
rejcev. Januarja in februarja so bile ovce v hlevih blizu kmetije ali občasno zunaj ob hlevu 
(pri ekološki reji). Ti podatki veljajo za 16 rejcev, ki imajo vsako leto enak režim. 
Preostalih 14 rejcev ni moglo točno določiti začetka in konca pašne sezone, ker sta bila 
bolj odvisna od vremenskih razmer, še posebno snežnih. Pri nadmorski višini 700 m in 
više je lahko sneg zapadel in obležal že oktobra. Rejci so v takih razmerah pašno sezono 
končali že oktobra.  
 

 
month (mesec), % of farmers (% rejcev) 
 
Slika 15. Prisotnost ovc na pašnikih, izražena v odstotku rejcev (100 % = 16 rejcev)  
 
Velik delež napadov se ne začne takoj aprila. Aprila je bilo 18 napadov od skupno 223 z 
znanim datumom napada v obdobju 2008–2010. Največ napadov je bilo maja (36), 
junija (30) in julija (35) (slika 16). Število se je za tretjino zmanjšalo septembra (20), 
oktobra (23) in novembra (22).  
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month (mesec), nr of attacks (število napadov) 
 
Slika 16. Število napadov na ovce po mesecih – seštevek napadov pri 30 rejcih v obdobju 2008–
2010  
 

Pri posameznih rejcih so se napadi lahko zvrstili v hitrem zaporedju, kar je povečalo 
skupno število napadov v posameznem mesecu. Zato je lahko zaradi nekaj kmetij število 
napadov tisti mesec precenjeno, torej smo za vsako kmetijo ugotovili, katere mesece je 
imela napade, ne glede na število napadov. To smo naredili za posamezna leta in nato 
izračunali povprečje števila kmetij z napadi na mesec. Tako se pokaže, da je bilo največ 
napadov junija in julija, naslednji vrhunec pa je bil novembra (slika 17).  
 
 

 
month (mesec), nr of farms with wolf attacks (število kmetij z napadi volkov) 
 
Slika 17. Število kmetij z napadi volkov v posameznih mesecih (povprečje po letih za 30 rejcev)  

 

Rejci so imeli zanesljive podatke o dnevih napadov in številu ubitih ovc leta 2010. Vsaka 
kmetija je imela določen mesec z največjim skupnim številom ubitih živali. Na sliki 18 je 
prikazano število kmetij na mesec, ko je bilo ubitih največ živali. Spet se pokaže 
bimodalna razporeditev, kjer sta junij in november vrhova.  
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month (mesec), frequency (frekvenca, pogostost) 
 
Slika 18. Število kmetij (N = 27) po mesecih leta 2010 z največjim skupnim številom ubitih živali  
 

Od 29 rejcev jih je imelo 17 (59 %) napade predvsem ponoči. Pri 11 rejcih so bili napadi 
večinoma ob zori in zjutraj (med 5. in 10. uro). En rejec je omenil napade popoldne. Toda 
nočni napadi so bili najpogostejši: 78 % od 245 napadov se je zgodilo ponoči, 15 % 
zjutraj in 7 % popoldne. Vidnost je bila ali dobra ali slaba. 23 rejcev je lahko jasno 
odgovorilo glede vidnosti v času napadov – dobra vidnost pomeni jasno noč in odsotnost 
padavin ali megle v času napadov. Pri 12 rejcih je bila vidnost slaba, pri 11 pa dobra. 
Preostali rejci ali niso vedeli odgovora (5 rejcev) ali pa so odgovorili, da so se napadi 
zgodili v vsakršnih vremenskih razmerah (2 rejca). 
 

Primerjave med skupinama rejcev: menedžment 
Med skupinama rejcev ni bilo razlik v pasmah ovc. Tudi v velikosti črede ni bilo razlik. Pri 
napadenih čredah je bila mediana števila ovc v čredi 93 (tretji kvartil 140), pri čredah 
brez napadov pa 60 (tretji kvartil 120). Toda pri rejcih z napadi so bile pogosteje v čredi 
prisotne druge vrste rejnih živali kot pri rejcih brez napadov (12 rejcev – od teh 9 s 
kozami v primerjavi s 5 rejci – od teh 4 s kozami (χ2(1) = 4,0; P < 0,05)).  
 
Ograjene površine so bile zelo različno velike, zato nismo ugotovili statistično značilne 
razlike med rejci z napadi in rejci brez napadov. Pri rejcih brez napadov je bila mediana 
površine 1,8 ha (tretji kvartil 5,0), pri rejcih z napadi pa 2,7 ha (tretji kvartil 7,3). Tudi v 
številu živali na površino med skupinama rejcev ni bilo razlike (21,3 ovce na ha (tretji 
kvartil 52,7) pri rejcih brez napadov in 23,4 ovce na ha (tretji kvartil 57,5) pri rejcih z 
napadi). 
 
44 % rejcev je menilo, da bi se ob napadu ovce zbrale skupaj, 49 % pa jih je menilo, da 
bi se ločeno razbežale. Po mnenju 7 % rejcev bi se oblikovalo več skupin. Med skupinama 
rejcev ni bilo razlike v mnenju, kako bi se ovce odzvale na napad.  
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V menedžmentu skupine z napadi volkov in tiste brez napadov ni bilo razlik v več 
značilnostih: 

− v začetnem in končnem mesecu pašne sezone,  
− v trajanju paše na posamezni površini pred premikom na drug pašnik ali čredinko 

(rejci brez napadov: 6 tednov, tretji kvartil 20; rejci z napadi: 4,5 tedna, tretji 
kvartil 14), 

− v pogostosti obiskov rejca (pogosti obiski so bili definirani kot 3 ali več obiskov na 
dan ali več kot 4-urna prisotnost v čredi na dan; večina, 53 %, je obiskala čredo 
dvakrat na dan), 

− v obisku črede skupaj s psom (to je izvajalo 27 % rejcev),  
− v načinu vodenja črede (klicanje ali žvižganje – 83 % rejcev, s psom, vabljenje s 

hrano v vedru), 
− viru vode (85 % ni uporabljajo naravnih virov, temveč so pripeljali vodo na 

pašnik, najpogosteje je bila v cisterni),  
− razdalji med pašnikom in naravnimi viri vode (mediana za razdaljo od sredine 

pašnika je bila 200 m (tretji kvartil 550)). 
 

Razlika med skupinama rejcev pa je bila v zapiranju ovc ponoči. Pri rejcih z napadi so bile 
ovce pogosteje v odprtih hlevih ali brez nočne ograde kot pri rejcih brez napadov 
(preglednica 3, χ2(2) = 6,2; P < 0,05). 
 
Preglednica 3. Število rejcev z napadi in tistih brez napadov v obdobju 2008–2010, razvrščenih 
glede na nočno namestitev ovc.  
 

 
Napadi 
volkov 

 

Nočno zavetje 

 Odprt hlev ali 
brez nočne 

ograde 

 
Zaprt hlev 

 
Nočna ograda 

ne 15 7 8 

da 24 2 4 

 

 
Če izberemo rejce, ki so imeli neko obliko nočnega zavetja (odprt ali zaprt hlev oz. nočna 
ograda), ugotovimo, da so rejci brez napadov pogosteje vodili ovce v nočno zavetje pred 
mrakom (preglednica 4, χ2(2) = 6,5; P < 0,05). Uporaba pastirskih psov je bila pogosteje 
povezana z odprtimi hlevi kot z zapiranjem v hlev ali nočno ogrado (10 od 15 rejcev brez 
napadov in 9 od 13 rejcev z napadi).  
 
Med skupinama ni bilo razlike v dnevnem času vodenja črede na pašo iz nočnega zavetja. 
V 90 % so ovce vodili na pašo po sončnem vzhodu, v 10 % pa ob zori.  
 
Preglednica 4. Število rejcev z napadi in brez napadov v obdobju 2008–2010 z neko obliko 
nočnega zavetja, razvrščenih glede na dnevni čas, ko vodijo ovce v nočno zavetje   
 

Napadi 
volkov 

 
Vodenje v nočno zavetje 

  
Pred mrakom 

 
V mraku 

 
Zavetje je 

prosto 
dostopno 

ne 13 3 2 

da 2 3 4 
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Primerjave med skupinama rejcev: načini odganjanja volkov in ograje  
Rejci so poskušali odgnati volkove na različne načine. Znana metoda je uporaba 
pastirskih psov ali oslov. Toda med skupinama rejcev, tisto z napadi in tisto brez 
napadov, ni bilo razlik v uporabi psov: v obeh skupinah je imela polovica rejcev pse v 
čredi. Tudi v uporabi oslov ni bilo razlike med skupinama rejcev.  
 
Poleg psov in oslov so rejci uporabili še številne druge metode zaščite: radio, utripajoče 
luči, meso v konzervah, CD-je, ropotajoče pločevinke ali človeške lase, obešene na 
ograjo, preparate za odganjanje srnjadi, jelenjadi in divjega prašiča, plinske topove, 
pirotehnična sredstva ter večerno vožnjo z avtom ali traktorjem. Če razvrstimo naštete 
metode na tiste, ki odražajo prisotnost ljudi (nadzori z avtom, radio, človeški lasje), in 
tiste, ki ne odražajo neposredno prisotnosti ljudi, se pokaže, da rejci z napadi pogosteje 
uporabljajo metode, vezane na prisotnost ljudi (preglednica 5; χ2(2) = 7,1; P < 0,05). 
Zanimiva je tudi omemba rejcev, da so se napadi pojavili na lokacijah ob meji zaznavanja 
zvokov in luči ali v času, ko metoda ni delovala ali ni bila uporabljena. To je omenilo 5 od 
8 rejcev z napadi, ki so uporabljali te metode.  
 
Preglednica 5. Rejci z napadi in tisti brez napadov, ki so uporabljali druge metode (poleg psov in 
oslov) za odganjanje volkov, razvrščeni glede na to, ali uporabljene metode odražajo prisotnosti 
ljudi v obdobju 2008–2010 
 

Napadi 
volkov 

 
Uporaba metod za odganjanje volkov 

  
Nobene metode 

 
Metode, ki 

odražajo 
prisotnost ljudi 

 
Metode, ki ne 

odražajo 
neposredno 
prisotnosti 

ljudi 
ne 25 1 4 

da 17 8 5 

 

Na privlačnost pašnikov bi lahko vplivalo število obiskovalcev, kot so pohodniki ali turisti. 
53 % rejcev je imelo do 10 obiskov na teden, 33 % je poročalo o nekaj do 10 obiskih na 
dan, 13 % pa je navedlo le nekaj obiskov na mesec. Skupini rejcev se pri tem nista 
razlikovali. Rejci so število obiskovalcev ocenili na splošno (za tipični mesec), toda 40 % 
jih je navedlo, da je bilo v različnih mesecih število obiskovalcev različno. V tej navedbi 
med skupinama rejcev ni bilo razlik.  
 
Rejci z napadi so se razlikovali od rejcev brez napadov v uporabi ograj (χ2(2) = 16,6; P < 
0,001). 86 % rejcev z napadi je uporabljalo električne ograje, 4 % pa kombinirane ograje 
(vzporedno nameščeni fizična in električna ograja). Pri rejcih brez napadov sta bili 
omenjeni vrednosti 33 % in 27 %. Drugi rejci so imeli fizične ograje, en rejec (z napadi) 
pa je pasel ovce na neograjenih površinah. Primerjali smo tudi ograje, razdeljene v 
skupini glede na konstrukcijo (mrežaste ali žičnate, ne glede na elektriko). 11 od 30 
rejcev z napadi je imelo žičnate ograje (37 %) in ne mrežastih, pri rejcih brez napadov 
so bili taki 4 od 30 (13 %). Ta razlika je bila značilna ( χ2(1) = 4,4; P < 0,05). Pri približno 
polovici rejcev bi volkovi lahko prišli na pašnik skozi ograjo ali pod njo, skupini kmetij se 
v tem nista razlikovali. Ograje so bile različnih višin, povprečna višina pri rejcih z napadi 
je bila 115 cm (sd = 14). Enaka povprečna višina je bila pri rejcih brez napadov: 115 cm 
(sd = 21). 
 

Primerjave med skupinama rejcev: zvočne, vidne in vonjalne značilnosti 
Obe skupini rejcev sta imeli enako zastopane glasne predmete ali glasne ovce (slišno 
ljudem na razdaljo 200 m). Vključene so bile tele značilnosti: zvok ograje (pastirja), 
povečano oglašanje ovc ob obisku rejca ali med vodenjem, lajež psov ali oglašanje oslov, 
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glasni predmeti na ovcah ali drugih živalih v čredi – npr. zvonci (pri 9 od 30 rejcev brez 
napadov in 13 od 30 rejcev z napadi so bile v čredi ovce z zvonci). Pri 17 rejcih brez 
napadov so bile ovce ponoči glasne, med rejci z napadi jih je bilo takih 9 (preglednica 6). 
Ta razlika je bila značilna (χ2 (1) = 3,9; P < 0,05). Ovce so se lahko oglašale tudi med 
striženjem, vendar pri rejcih z napadi manj pogosto kot pri rejcih brez napadov 
(preglednica 6; χ2(1) = 7,1; P < 0,01). 
 
Preglednica 6. Število kmetij z napadi in brez napadov z glasnimi ovcami ponoči ali med 
striženjem 
 
 

Napadi 
volkov 

 
Glasne ovce 

  
 

 
ne 

 
da 

 Ponoči   
ne  13 17 
da  20 9 
 Med striženjem   
ne  16 14 
da  24 4 

 

Med skupinama rejcev ni bilo jasne razlike v prisotnosti vizualno privlačnih objektov. 86 
% rejcev je imelo ovce pretežno bele barve, pri 7 % rejcev so bile ovce povsem bele 
barve, 2 % sta imela pretežno črne ovce, preostalih 5 % rejcev je imelo ovce različnih 
barv. Pri 92 % rejcev so imele ovce ušesne značke (skoraj pri vseh rumene barve). 
Prisotna je bila tudi osvetlitev (na ograjah ali v bližini čred), in to na 7 kmetijah z napadi 
in na 7 kmetijah brez napadov. Cisterne za vodo so bile modre, bele ali kake druge 
kontrastne barve, vendar med skupinama rejcev glede tega ni bilo razlik.   
 
Prisotnost vonja je bila podobna pri obeh skupinah rejcev. Večina kmetij (82 %) je imela 
v mesecih, za katere smo spraševali (od aprila do septembra), v čredi breje ovce. 2 % 
sta imela breje ovce od junija, 9 % od julija, 2 % od aprila do junija, 5 % rejcev v 
omenjenem obdobju v čredi ni imelo brejih ovc . Pri večini rejcev (70 %) so po jagnjitvi 
placente ostale na pašniku, pri 17 % so jih požrli psi, krokarji ali ovce. 30 % rejcev je 
izjavilo, da so našli placente in jih odstranili: na gnoj (10 %), v zaprto posodo, ki ni 
oddajala vonja (14 %), ali so jih dali mački ali divjim živalim, npr. ptičem (6 %). Rejcev, 
ki so odložili placente kje v okolici kmetije, je bilo 27 %, vendar med skupinama rejcev ni 
bilo razlike.  
 
Vsi razen 6 rejcev koljejo ovce na kmetiji. Ostanke odda higieniku 63 % rejcev. 7 % 
rejcev je ali oddalo klavne odpadke higieniku ali so jih zakopali. 6 % rejcev jih je oddalo 
higieniku ali jih je skuhalo za pse, 4 % pa so omenili le, da so jih skuhali za pse, 2 % sta 
dala psom surove klavne odpadke. 2 % rejcev sta jih odvrgla na gnoj in 4 % so jih pustili 
kje zunaj (tudi na pašniku). Drugi rejci so uporabili kako kombinacijo omenjenih načinov. 
Med skupinama rejcev ni bilo razlike v načinu ravnanja s klavnimi odpadki. Prav tako 
med skupinama ni bilo razlike v ravnanju s poginulimi ovcami na pašniku – v tem, kam 
so jih odložili, v trajanju ležanja kadavrov na pašniku, v zapiranju v nepredušne posode.  
 
13 % rejcev je poročalo o nelegalnih mrhoviščih (tudi z ovčjimi kadavri) kje v bližini 
kmetije. Rabila so kot zaščita rejnih živali pred napadi ali za streljanje medvedov in 
volkov. Skupini rejcev se nista razlikovali v tem poročanju.  
 
Krmljenje s koncentrati lahko povzroči napenjanje in vetrove in s tem spremeni vonj ovc. 
Vendar med skupinama rejcev ni bilo razlike v krmljenju s koncentrati, uporabljalo jih je 
11 od 60 rejcev.  
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Primerjave med skupinama rejcev: značilnosti pašnikov  
32 % pašnikov je bilo odprtih, kar pomeni, da je bila večina površine neporasla z 
grmovjem in drevesi. Skupini rejcev se po odprtosti pašnikov nista razlikovali. Lega ob 
hribu (59 % pašnikov) ni imela vpliva, prav tako ne smer največje površine hriba. Tudi v 
nadmorski višini med pašniki ni bilo razlik – povprečna višina je bila 524 m (sd = 97) pri 
rejcih brez napadov in 551 m (sd 117) pri rejcih z napadi. 
 
Prevladujoča smer vetra čez pašnik (kot so jo pokazali rejci) je bila lahko čez pašnik proti 
gozdu v bližini. Bila je verjetnejša pri rejcih z napadi kot pri rejcih brez napadov in blizu 
statistične značilnosti (preglednica 7; χ2(1) = 3,2; P = 0,07). Prevladujoča smer vetra je 
bila lahko tudi iz gozda proti pašniku. Pri tej smeri se skupini rejcev nista razlikovali. 
 
Preglednica 7. Prevladujoča smer vetra čez pašnik proti gozdu v bližini pri rejcih z napadi in rejcih 
brez napadov 
 

Napadi 
volkov 

Prevladujoča smer vetra čez 
pašnik proti gozdu 

 ne da 
ne 16 11 
da 7 14 

 
 
Vonj ovc in koz se razlikuje, zato smo preverili tudi prevladujočo smer vetra čez pašnik v 
mešanih čredah s kozami. Vse napadene kmetije s kozami v čredi so imele prevladujočo 
smer vetra proti gozdu (preglednica 8; χ2(1) = 4,2; P < 0,05). 
 
Preglednica 8. Prevladujoča smer vetra pri rejcih z napadi – primerjava med mešanimi čredami s 
kozami in drugimi čredami 
 

Mešane 
črede s 
kozami 

Prevladujoča smer vetra čez 
pašnik proti gozdu 

 ne da 
ne 7 8 
da 0 6 
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Odnos rejcev do volkov 
Predstavljene so analize odgovorov 27 od 30 rejcev, ki niso doživeli napadov, in 26 od 30 
rejcev, ki so jih doživeli. Vseh odgovorov na vsa vprašanja nismo dobili, ker rejci niso 
želeli odgovoriti ali niso vedeli odgovora. Grafi z odgovori sledijo vsakemu vprašanju. 
Razen pri 2. vprašanju se pri drugih vprašanjih skupini rejcev nista razlikovali v 
odgovorih.  

 
1. Ali napadi na ovce ogrožajo tudi ljudi?  
 
Attacks: none (rejci brez napadov), attacks: yes (rejci z napadi). Yes: da, No: ne, unclear (ne povsem 
opredeljeno mnenje) 
 

 
 
2. Ali je število napadov povezano s številom volkov? 
 
Attacks: none (rejci brez napadov), attacks: yes (rejci z napadi). Yes: da, No: ne, unclear (ne povsem 
opredeljeno mnenje) 
 

 
Med skupinama rejcev so odgovori značilno različni (χ2 = 9,6; P < 0,01).  
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3. Ali volkovi napadajo ovce, ker ni na voljo dovolj divjega plena?  
 
Attacks: none (rejci brez napadov), attacks: yes (rejci z napadi). Yes: da, No: ne, unclear (ne povsem 
opredeljeno mnenje) 
 

 
 

 

4. Ali bi zmanjšanje števila volkov zmanjšalo število napadov na ovce?  
 
Attacks: none (rejci brez napadov), attacks: yes (rejci z napadi). Yes: da, No: ne, unclear (ne povsem 
opredeljeno mnenje) 
 

 
 

 

5. Ali bi več znanja o volkovih izboljšalo sobivanje z njimi?  
 
Attacks: none (rejci brez napadov), attacks: yes (rejci z napadi). Yes: da, No: ne, unclear (ne povsem 
opredeljeno mnenje) 
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6. Ali bi se morala država lotiti reševanja problemov z volkovi tudi drugače, ne samo z 
odstrelom in s plačevanjem odškodnin?  
 
Attacks: none (rejci brez napadov), attacks: yes (rejci z napadi). Yes: da, No: ne, unclear (ne povsem 
opredeljeno mnenje) 
 

 
7. Ali je prisotnost volkov zanimiva s turističnega vidika?  
 
Attacks: none (rejci brez napadov), attacks: yes (rejci z napadi). Yes: da, No: ne, unclear (ne povsem 
opredeljeno mnenje) 
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8. Sklepi in razprava 
Sklepi 
Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, kateri dejavniki reje ovc v Sloveniji bi lahko 
povzročili približanje volkov. Primerjali smo razlike v vidnih, slušnih in vonjalnih dražljajih 
med kmetijami na območju volkov in prišli do sklepov, predstavljenih v nadaljevanju.  
 
Značilnosti reje ovc, povezane z napadi volkov:  
 

 mešane črede, predvsem ovce s kozami, 
 brez ograjenega nočnega zavetja na prostem ali odprt hlev (namesto 

zaprtega hleva ali ločeno ograjenega nočnega zavetja), 
 vodenje ovc v nočno zavetje v mraku ali temi (namesto vodenja pred 

mrakom), 
 uporaba električnih ograj (namesto kombiniranih s fizično ograjo), 
 uporaba žičnatih ograj (namesto mrežastih ograj), 
 uporaba metod odvračanja volkov, ki nakazujejo prisotnost ljudi, 
 zmanjšano oglašanje ovc ponoči ali med striženjem,  
 prevladujoča smer vetra čez pašnik proti gozdu v bližini.  

 
 
Skupini rejcev z napadi in brez napadov volkov se nista razlikovali:  
 

 glede menedžmenta v: 
 pasmi ovc, velikosti in gostoti črede, oceni odziva ovc na napad,  
 pašni sezoni (začetni in končni mesec), trajanju paše na eni površini 

(čredinki ali pašniku),  
 prisotnosti rejca in načinu vodenja ovc,  
 oskrbi z vodo; 

 
 glede uporabe metod za odvračanje volkov v: 

 uporabi pastirskih psov ali oslov,  
 možnosti dostopa prek ograj,  
 višini ograj, 
 številu obiskovalcev pašnika;   

 
 glede znakov, vezanih na zvok, vidnost in vonj, v:  

 prisotnosti glasnih predmetov (zvonci na ovcah), 
 barvi ovc, predmetih kontrastnih barv na pašniku,  
 prisotnosti brejih ovc, placent ali klavnih odpadkov, 
 poročanju o prisotnosti nelegalnih mrhovišč v bližini, namenjenih volkovom 

in medvedom;  
 

 glede na značilnosti pašnika v: 
 odprtosti, lokaciji ob pobočju,  
 ograjeni površini, 
 nadmorski višini. 
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Sklepi glede značilnosti napadov 
  

1. Rejci z napadi so imeli na splošno 2 napada na leto in 4 ubite ovce na napad. 
Presežni pokoli so se zgodili na 10 % kmetij in pri 12,5 % napadov. Če so bile 
prisotne koze, so bile večinoma tudi žrtve napada. V takih primerih so volkovi 
pokončali 2 kozi in 4 ovce na napad. Napad se je večinoma ponovil po 5 dneh.  

 
2. Časovno smo ugotovili dva vrhunca napadov na ravni kmetije: junija/julija in 

novembra. Junija in novembra 2010 je imela večina kmetij največ ubitih ovc. 
 

3. Na 59 % kmetij z napadi so volkovi napadli večinoma ponoči, na 38 % pa med 5. 
in 10. uro zjutraj.  

 
4. Rejci z napadi so poročali o različnih vremenskih razmerah v času napadov, 

vezanih na vidljivost.  
 

5. Velikost črede ni bila značilno povezana s številom ubitih ovc na napad, šibka 
pozitivna korelacija pa je bila med gostoto ovc (številom živali na površino) in 
številom ubitih ovc na napad.  

 
6. Prisotnost pastirskih psov ni zmanjšala števila ubitih ovc na napad.  

 
 

Sklepi glede odnosa rejcev do volkov 
 

1. Večina rejcev meni, da volkovi, kljub napadom na ovce, ne ogrožajo ljudi.   
 

2. Prisotno je splošno mnenje, da je število napadov povezano s številom volkov in 
da bi se z zmanjšanjem števila volkov zmanjšalo število žrtev. Hkrati pa večina 
rejcev ne verjame, da volkovi napadajo ovce zaradi pomanjkanja divjega plena.  

 
3. Večina rejcev meni, da je država dolžna iskati še druge rešitve problemov z 

volkovi poleg odstrela in plačevanja odškodnin. Menijo tudi, da dobro poznavanje 
volkov lahko izboljša sobivanje z njimi.  

 
4. Večina rejcev meni, da volkovi niso zanimivi s turističnega vidika.  

 
 
Razprava: verjetni dejavniki približevanja volkov  
Pri rejcih z mešanimi čredami je bila večja verjetnost napadov volkov kot pri čistih čredah 
ovc. V 75–80 % mešanih čred so bile ovce s kozami.  
 
Raziskave razlik med ovcami in kozami so bile osredotočene predvsem na razlike pri izbiri 
hrane. Za koze je značilno žretje dreves in grmovja, v nasprotju z ovcami, ki imajo raje 
trave (Bartolomé in sod. 1998, Jáuregui in sod. 2009, Yiakoulaki in sod. 2009). Pakhretia 
in Pirta (2010) poročata, da se koze pasejo same in da raziskujejo okolje pogosteje kot 
ovce. Na podlagi teh izsledkov je mogoče sklepati, da mešane črede s kozami verjetneje 
zaidejo v gozd kot čiste črede ovc. V naši raziskavi so bile dejansko mešane črede s 
kozami na bolj poraščenih pašnikih. Prisotnost volkov pa je verjetnejša v gozdu kot na 
planem, zato so črede s kozami lahko bolj izpostavljene napadom. Torej lahko sklepamo, 
da kombinacija (a) prisotnosti koz v čredi ovc in (b) z grmovjem in drevesi poraščenih 
pašnikov lahko privablja volkove.  
 
Ne glede na poraščenost pašnika je lahko mešana čreda vabljiva za volkove zaradi 
oglašanja in vonja. Znano je, da imajo koze drugačen vonj kot ovce in da je vonj koz 
lahko posebej vabljiv. Koze tudi izražajo več nizkih tonov v primerjavi z ovcami (Pakhretia 
in Pirta 2010). Nizki toni pa lahko potujejo dlje kot visoki. Zaznavanje zvoka in vonja je 
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odvisno tudi od smeri vetra. Dejansko je bila pri rejcih z napadi volkov prevladujoča smer 
vetra čez pašnik proti gozdu, še posebej je to veljalo za rejce z mešanimi čredami ovc in 
koz (preglednica 8). Na podlagi naših podatkov ne moremo ločiti vpliva smeri vetra od 
prisotnosti mešane črede na privlačnost pašnika za volkove. Potrebne so nadaljnje 
raziskave razdalj zaznavanja oglašanja in vonja črede, npr. s psi, ki so dresirani za 
prepoznavanje vonja in oglašanja ovc in koz. Treba je tudi primerjati obnašanje in 
oglašanje ovc v čistih čredah z obnašanjem mešanih čred ovc in koz. Strokovnjaki na 
primer navajajo, da postanejo ovce v mešanih čredah glasnejše. Če so mešane črede res 
glasnejše, je to lahko še en dejavnik, ki privablja volkove.  
 
Ponoči bi morale biti ovce zaprte – v hlevu ali ločenem ograjenem prostoru zunaj. To se 
je potrdilo v naši raziskavi in je v skladu s splošnim stališčem, ki pa vključuje tudi 
prisotnost pastirskih psov (Boitani 2000, Plan d´action … 2008, Reinhardt in Kluth 2007). 
Toda v naši raziskavi dve tretjini rejcev brez napadov in z nočnim zavetjem nista imeli 
psov. Ta podatek kaže, da je nočno zavetje pomembno samo po sebi. V Sloveniji se 
priporoča kot zaščitni ukrep (Pravilnik o primernih načinih varovanja … 2005, Vidrih in 
Vidrih 2009), vendar mu Udovč in sod. (2011) pripisujejo omejeno učinkovitost. V okviru 
projekta SloWolf delijo rejcem 1,45–1,70 m visoke ograje za nočno zavetje.  
 
Naša raziskava je tudi pokazala, da je pomemben dnevni čas vodenja ovc v nočno 
zavetje. Morebitnost napada se zmanjša, če so ovce vodene v nočno zavetje pred 
mrakom, v nasprotju z vodenjem v mraku ali temi. Ta ugotovitev podpira mnenje, da 
volkovi raje napadajo ponoči. Toda le 59 % rejcev je imelo napade ponoči, preostali so jih 
doživeli ob zori ali kasneje v dnevu. Dva rejca sta celo poročala o napadih med vodenjem 
črede. To se je zgodilo podnevi v prisotnosti pastirskih psov. Napadi podnevi so odvisni od 
izkušenj lokalnih volkov in razvoja navad plenjena; lokalno se z leti napadi podnevi lahko 
stopnjujejo (Duchamp in sod. 2001, Espuno in sod. 2004; glej tudi poglavje 2). Na 
začetku so torej verjetnejši nočni napadi, kasneje pa lokalno lahko verjetnost napadov 
podnevi naraste. Kot preventivni ukrep je torej smiselno vodenje črede v nočno zavetje 
pred mrakom.  
 
Zaščita z električnimi ograjami je ena od glavnih metod zaščite pred napadi (glej tudi 
Vidrih in Vidrih 2009). V naši raziskavi so rejci brez napadov pogosteje uporabljali 
kombinirane ograje – vzporedno nameščeno električno in fizično ograjo (v nasprotju s 
samo električno ograjo). Pri tem ni bilo razlike v višini ograj, povprečna višina je bila 115 
cm. Dva rejca sta bila priča skoku volka čez ograjo, do višine 145 cm. Skok čez dvojno 
ograjo je daljši, zato je teže izvedljiv. Poleg tega je verjetnost prehoda skozi luknje v 
ograji ali pod njo veliko manjša. Zaradi daljšega skoka se morajo volkovi dvojni ograji 
bolj približati, če izkoristijo luknjo v ograji, pa se lahko znajdejo med ograjama. V obeh 
primerih je verjetnost, da izkusijo električni šok, večja. Dvojna ograja zato lahko prepreči 
začetek napadanja ovc. Ne glede na prisotnost elektrike so rejci brez napadov pogosteje 
uporabljali mrežaste ograje kot rejci z napadi. Volkovi take ograje bolje zaznajo kot 
žičnate, zato jih mrežaste ograje prej odvrnejo. Če razlaga drži, bi bila zaščita z dvema 
145 cm visokima fizičnima mrežastima ograjama učinkovitejša (bilo bi manj napadov) kot 
enojna 145 cm visoka električna mreža. Najslabša zaščita pa bi bila 145 cm visoka 
električna ograja iz žic. Za odgovore na ta vprašanja so potrebne nadaljnje raziskave, iz 
naših podatkov tega ni bilo mogoče ugotoviti.   
 
Nekateri rejci z napadi uporabljajo pripomočke oz. metode odganjanja volkov, ki odražajo 
prisotnost ljudi, na primer radio, obešanje človeških las na ograjo ali večerna vožnja z 
avtom ob pašniku. Verjamejo, da ti postopki odvrnejo volkove, in rejci z napadi so bolj 
motivirani za uporabo teh postopkov kot rejci brez napadov. Toda pri 5 od 8 rejcev so se 
napadi zgodili v bližini teh dražljajev ali na mestu uporabe kmalu po odsotnosti 
dražljajev. Prisotnost ljudi pa sama po sebi ni nujno dejavnik, ki določa napad, saj se je 
pri dveh rejcih napad zgodil v prisotnosti ljudi. Dražljaji, ki kažejo na prisotnost ljudi, 
imajo nasprotujoče si učinke (glej poglavje 2). Ambivalentnost je mogoče razložiti s 
predpostavko, da volkovi ne iščejo plena naključno, temveč prepoznajo in si zapomnijo 



 45 

pomembne kazalce, ki kažejo na prisotnost plena. Peters (1978, 1979, cit. po Packard 
2003) je pokazal, da se volkovi naučijo navigacije po znanih območjih s formiranjem 
naučenih povezav, analognih kognitivnim načrtom. Opisani dražljaji lahko postanejo 
znaki, ki jih volkovi uporabijo kot kazalce pri orientaciji in tudi pri vzpostavitvi lokalnih 
koridorjev za iskanje plena. Prisotnost nagrade (plena) na mestu kazalca in uporaba 
koridorjev, ki vodijo do tja, ojačajo pomen kazalcev in lokalnih koridorjev. Nagrada ni 
nujno prisotna na mestu kazalca, če tam preti nevarnost v obliki človeka in ogrožajoče 
izpostavljenosti (npr. luči avtomobila, ki osvetljujejo pašnik). To lahko pojasni plenjenje 
ovc v bližini dražljajev, ki odražajo prisotnost ljudi.   
 
Lokalni volkovi ponavljajoče uporabljajo iste koridorje, to ugotavlja več virov. Prvič, 
volkovi na splošno uporabljajo določene poti (Mech in Boitani 2006b). Drugič, vračajo se 
k istim čredam (Boitani 2000, Gazzola in sod. 2008, Wolf 2011, Rigg in sod. 2011), kar 
lahko razlagamo kot ponavljajočo se uporabo istih poti plenjenja. Tretjič, Jędrzejewski in 
sod. (2001) so spremljali volkove, opremljene z ovratnicami za sledenje, in ugotovili, da 
so se njihova območja gibanja spomladi in poleti prekrivala v eni tretjini, in to vsaj 4 
zaporedne dni. Pozimi pa so območja gibanja vsak dan spreminjali, z vračanjem na isti 
del teritorija v 6 dneh. Volkovi se torej vračajo na ista mesta več dni zapored in/ali v 
večdnevnih presledkih. V naši raziskavi smo ugotovili ponavljajoče se napade na kmetijo 
večinoma v presledku 5 dni. S ponavljanjem uporabe istih poti sledijo volkovi prostorskim 
kazalcem, ki jih pripeljejo do nagrade (plena). Razvoj ponavljajoče se uporabe poti lahko 
razložimo z domnevo, da volkovi uporabljajo kognitivne prostorske vzorce za pot do 
nagrade, čeprav ne morejo časovno predvideti, kdaj je nagrada prisotna. Iz teorije 
učenja živali je na splošno znano, da se lahko oblikujejo stereotipni vzorci kot rezultat 
naključne povezave obnašanja s prisotnostjo nagrad (Timberlake in Lucas 1985, Abbott 
in Sherratt 2011). Če to drži, potem volkovi ohranjajo stereotipne poti gibanja na podlagi 
izkušnje z nagradami. Zato je mogoče, da ponavljajo pot mimo pašnika. Toda v trenutni 
odsotnosti znaka, ki je oblikoval pot (npr. prazne baterije v radiu), je odstranjena ovira za 
vstop na pašnik. Zato se lahko zgodi napad, kar pojasni, zakaj lahko volkovi napadejo v 
kratkem času po tem, ko dražljaj ni več prisoten. Na območju napadov bi morali 
preveriti, ali se dnevna območja gibanja volkov bolj pokrivajo tam, kjer uporabljajo 
metode odganjanja, ki odražajo prisotnost ljudi, kot na območjih, kjer uporabljajo druge 
metode ali nobene od metod odganjanja. Na podlagi naših izsledkov je tudi smiselno 
opraviti obširnejšo raziskavo, pri kateri bi primerjali kmetije, ki uporabljajo takšne 
metode, s kmetijami, ki uporabljajo druge metode, ograje pa so pri obeh skupinah kmetij 
enake. Na tej točki je pomembno, da rejci preprečijo volkovom razvoj rutine. Možnost je 
uporaba različnih metod odganjanja in njihova vsakodnevna menjava. Nepretrgana 
uporaba iste metode je verjetno kontraproduktivna.  
 
Uporaba pastirskih psov je splošno sprejet ukrep zaščite (Boitani 2000, Dokumentation 
Wolf … 2005, Reinhardt in Kluth 2007, Štrbenac in sod. 2010, Rigg in sod. 2011), vendar 
Udovč in sod. (2011) navajajo, da pastirski psi ne zagotavljajo popolne zaščite pred 
napadi. V naši raziskavi med skupino rejcev z napadi in tisto brez napadov ni bilo razlik v 
številu rejcev, ki so imeli pastirske pse. Prisotnost psov tudi ni zmanjšala števila ubitih 
ovc na napad. To je mogoče razložiti s številom psov, večinoma sta bila v čredi prisotna 
2. Espuno in sod. (2004) so pokazali, da sta bila nočno zbiranje ovc in zapiranje 
povezana s povečano stopnjo napadov in ubitih živali, ko so bili prisotni manj kot 4 psi. 
Število napadov se je značilno zmanjšalo pri 4 ali več psih. Tu je torej prisotna 
ambivalenca: nekaj psov ne zagotavlja učinkovite zaščite (kot v naši raziskavi), število 
napadov lahko še poveča (kot ugotavljajo Espuno in sod.), več psov pa je lahko 
učinkovitih (kot tudi ugotavljajo Espuno in sod.). Ambivalenco lahko razložimo z 
domnevo, da oglašanje psov, označevanje in vonj potencialno privabljajo volkove. 
Posledica tega je, da volkovi vstopijo na pašnik, toda le, kadar je grožnja šibka. Šibka 
grožnja je lahko prisotna, če je pes neučinkovit, z večanjem števila psov pa se verjetno 
veča učinkovitost varovanja. Pravzaprav lahko dražljaji, ki jih pomenijo psi, delujejo 
podobno kot dražljaji, opisani v prejšnjem poglavju.  
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Razprava: dobrobit ovc 
Posledice napadov v povezavi z dobrobitjo ovc smo razložili v poglavju 4. Z vidika 
kroničnega stresa je zanimivo, da so rejci brez napadov poročali o oglašanju ovc ponoči 
in med striženjem, rejci z napadi pa so glasnost ovc komaj omenili. To so subjektivne 
ocene, jakost oglašanja ni bila izmerjena. Te podatke bi bilo torej treba preveriti, vendar 
ne vidimo razloga za pristranskost rejcev pri teh trditvah. Poleg tega med skupinama 
rejcev ni bilo razlik v pasmah ovc in s tem v genetskih predispozicijah. Verjetneje je 
zmanjšano oglašanje odraz otrplosti – obnašanja, ki se kaže pri ovcah v stresu (Dwyer in 
Bornett 2004), v našem primeru pri ovcah, izpostavljenih ponavljajočim se napadom 
volkov. Tak zmanjšan odziv je oblika obnašanja, ki se posploši in ovce se tako nehajo 
normalno oglašati med striženjem in zbiranjem. S tega vidika so pomembne tudi druge 
dolgoročne posledice stresa, ki so jih omenili nekateri rejci in za katere menimo, da so 
značilne za kronični stres. Te so: neodzivnost ob napadu volkov ali preživele breje ovce, 
ki so po napadu spontano splavile. Potrebne so nadaljnje raziskave zmanjšanega 
oglašanja kot odziva na stresne dogodke in povečane stopnje abortusov kot posledice 
napadov volkov (glej tudi poglavje 4).  
 
Razprava: napadi volkov 
Podatek 4 ubite ovce na napad je primerljiv z ugotovitvami drugih, kot jih za Toskano v 
Italiji navajajo Ciucci in Boitani (1998) ter Gazzola in sod. (2008), za Slovenijo pa Černe 
in sod. (2010). Ti avtorji ne omenjajo števila ubitih koz na napad. V naši raziskavi so bile 
v mešanih čredah s kozami ubite 4 ovce in 2 kozi (mediani) na napad. Torej ni bilo pri 
mešanih čredah s kozami večje samo tveganje približanja volkov (glej razpravo v 
prejšnjem delu), temveč je bilo več tudi ubitih živali. V raziskavi nismo ugotavljali števila 
koz v čredi, toda za slovensko prakso je značilno, da je v čredi navadno manj koz kot 
ovc, manjša je tudi gostota koz. Manjše število in/ali manjša gostota lahko pojasni razliko 
med vrstama v številu ubitih živali. Toda gostota živali ni bila v visoki korelaciji s številom 
ubitih živali (slika 14), vsaj pri kozah ne.  
 
Mnenja raziskovalcev glede velikosti plena se razlikujejo (glej poglavje 2), zato ni jasno, 
če je v napadih ubitih manj koz kot ovc med drugim tudi zato, ker so koze manjše od 
ovc. Tudi obnašanje ovc in koz se ob srečanju s plenilcem lahko razlikuje. Menimo, da se 
izkušnja lova na plen razlikuje od izkušnje konzumiranja plena (glej model obnašanja v 
poglavju 4), obe izkušnji pa prispevata k ojačanju izbire plena. Koze so lahko manj 
zanimive za lov (in konzumiranje) kot ovce, vendar je malo znanega o odzivu koz na 
plenilce. Rutter (2003) navaja, da koza ob srečanju s plenilcem udari z nogo ob tla in se 
oglasi z visokim glasom. Koze bi se, drugače od ovc, ob približanju plenilca individualno 
razbežale. Mogoče je torej, da koze zbežijo kasneje kot ovce in da ovce prej spodbudijo 
volkove k preganjanju. Volkovi so torej lahko bolj usmerjeni na plenjenje ovc kot koz 
zaradi razlik v odzivu. Potrebne so nadaljnje raziskave, pri katerih bi primerjali obnašanje 
ovc in koz pri odzivu na plenilce.  
 
Kot potrjujejo druge raziskave (Meriggi in Lovari 1996, Gazzola in sod. 2008), so napadi 
volkov najverjetnejši v obdobju od pozne pomladi do jeseni. Večina ovc je v tem obdobju 
na paši in to pojasni napade volkov, vendar ne v celoti. Septembra so bile vse črede na 
pašnikih, napadov in rejcev z napadi pa je bilo razmeroma malo. Poleg tega septembra 
nobena kmetija ni imela največ napadov. Gazzola in sod. (2008) poročajo o zmanjšanju 
števila napadov na ovce avgusta in na govedo septembra, vendar teh izsledkov ne 
komentirajo. Ti rezultati so zanimivi, še posebej ker Capitani in sod. (2004) na podlagi 
analiz iztrebkov menijo, da se plenjenje rejnih živali poveča proti jeseni, ko je razmeroma 
lahko dosegljive divje jelenjadi in srnjadi (mladih cervidov) vse manj. Jesen so definirali 
kot obdobje od septembra do novembra. Njihova ugotovitev lahko velja za pozno jesen, 
vendar ne za september. Volčji mladiči so odstavljeni enkrat sredi julija in se pospešeno 
učijo hranjenja z ubitim plenom in tudi lova na majhne (divje) živali. Lov na majhne živali 
se začne pri starosti 3 mesecev in pri starosti 4–10 mesecev so mladiči dovolj mobilni, da 
se pridružijo odraslim pri lovu (Packard 2003). Upad napadov na ovce pozno poleti in 
zgodaj jeseni lahko odraža prehodno obdobje, v katerem odrasli volkovi vzgajajo mladiče 
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in je trop skupaj z mladiči začasno usmerjen bolj na lov majhnih živali. Zanimivo bi bilo 
preveriti to mnenje z analizo volčjih iztrebkov, zbranih vsak mesec, in še posebej 
iztrebkov, zbranih na prvotnih zbirnih mestih.  
 
Razprava: odnos rejcev do volkov 
Po mnenju rejcev volkovi ne ogrožajo ljudi, hkrati pa rejci ne vidijo pomena prisotnosti 
volkov s turističnega vidika. Ugotovitve so primerljive z izsledki raziskave odnosov rejcev 
do volkov, ki so jih opravili v okviru projekta SloWolf (Marinko in Majić Skrbinšek 2011). 
Rejci menijo, da bi zmanjšanje števila volkov zmanjšalo število napadov na rejne živali. 
Marinkova in Majić Skrbinškova (2011) navajata, da rejci ocenjujejo število volkov višje, 
kot je v resnici, in menijo, da je zakonsko varstvo volkov pretirano. Splošno mnenje 
rejcev je torej, da je volkov preveč in da imajo z njimi težave, nimajo pa od njih koristi. 
Za doseganje sprejemljivega sobivanja in potrebnega varstva volkov bi moralo biti 
mnenje nasprotno. Možnost spremembe mnenja so nakazali rejci sami z mnenjem 
večine, da bi dobro poznavanje volkov izboljšalo sobivanje. Razvoj novih metod, 
izmenjava znanja o ravnanju z volkovi in izobraževanje o izboljšanju zaščite so ključni 
dejavniki pri promociji sobivanja.  
 
Večina rejcev je menila, da mora država razviti druge metode zaščite poleg odstrela, 
podobno ugotavljata Marinkova in Majić Skrbinškova (2011). To je v nasprotju z 
mnenjem, da je zmanjšanje števila volkov povezano z manjšim pokolom ovc. Pri tem 
izstopa podatek, da približno tretjina rejcev o tem nima jasno izoblikovanega mnenja. To 
lahko kaže negotovo mnenje glede vloge države ali glede uporabe drugih metod. Razvoj 
novih, učinkovitih metod pa bi imel pozitiven učinek tudi na to skupino rejcev, posebej ob 
aktivni podpori države.  
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9. Priporočila 
Poročilo analizira razlike med 30 rejci z napadi volkov in 30 rejci brez napadov na 
območjih volkov. S primerjavo smo prišli do novih podatkov, ki pomagajo izboljšati 
uveljavljene metode zaščite pred napadi in doseči večjo učinkovitost. Namenjene so 
preprečevanju približevanja volkov kmetijam, ki še niso imele napadov. Ta položaj, ki 
podpira sobivanje z volkovi, je treba ohraniti. Pri rejcih, ki že imajo izkušnje z napadi 
volkov, je potrebna dodatna strategija, ker je ta položaj težji. Pri njih so volkovi dobili 
pozitivno izkušnjo lova in konzumiranja in se lahko vračajo. Pri teh lokalnih volkovih je 
treba proces prepoznavanja in izbire rejnih živali za plen spremeniti, ker je to pomemben 
element pri razvijanju sobivanja. Sprememb pri učenju volkov pa ne moremo doseči s 
trenutnimi ukrepi zaščite.  
 
Zato je pomembno, da nakažemo smer razvoja v prihodnje. Potrebne so nove raziskave, 
ki bi izboljšale razumevanje volkov in njihove usmerjenosti na plen. Treba je razviti nove 
tehnike varovanja, ki bi volkovom preprečile zaznavanje rejnih živali in spremembo 
usmerjenosti na plen. Potrebne so tudi nove raziskave razumevanja posledic plenjenja za 
rejne živali in njihove potrebe po begu. Poleg tega so pomembni ukrepi, ki bi omogočili 
okrevanje preživelim živalim po napadih. Te raziskave niso pomembne le za rejce, 
temveč tudi za ohranitev kompleksnega habitata, v katerem so prisotni volkovi, rejci, 
ovce in rastlinski ekosistem. Kot omenjamo v poglavju 4, vplivi volkov na ovce presegajo 
vprašanja varstva volkov in gospodarske škode. Prisotna so tudi vprašanja varovanja in 
dobrobiti obeh vrst – volkov in ovc – in vzdrževanja trajnih pašnikov. Poleg tega so 
prisotne pravne obveze na obeh straneh – na strani države in pri zaščiti živali na strani 
rejcev.  
 
Praktična priporočila 
Praktična priporočila za zmanjšanje verjetnosti približevanja volkov in s tem verjetnosti 
napadov so:  
 
 izogibanje reji mešanih čred, posebej ovc s kozami,  

 
 nočno zapiranje ovc v hlev ali nočno ogrado zunaj z višino ograje najmanj 1,45 m,  
 vodenje ovc v nočno zavetje pred mrakom, 
 uporaba kombiniranih ograj – vzporedno nameščeni ograji z razmikom 0,3–0,6 m; 

priporočljivo je, da je ena od ograj električna,  
 

 ograje naj bodo čim višje, kolikor je praktično izvedljivo,  
 

 uporaba mrežastih ograj,  
 

 preprečiti volkovom zaznavanje prisotnosti ovc: ni priporočljivo uporabljati istih 
pripomočkov več dni oz. tednov zapored, prav tako ne enakih pripomočkov, kot jih 
uporabljajo sosednje kmetije; smiselna je uporaba 3 ali več vrst pripomočkov 
(poleg psov), ki se vsak dan menjavajo; uporaba zvoncev na živalih ni 
priporočljiva,  

 
 spremljanje smeri vetra; ovce naj se čim manj (kolikor je mogoče) zadržujejo na 

pašnikih, kjer veter piha proti gozdu.  
 

 Uporaba pastirskega psa je odvisna od njegove učinkovitosti; manjšo učinkovitost 
lahko nadomesti večje število psov (vsaj 4). 

 
Priporočila glede nadaljnjih raziskav 
Priporočamo raziskave, neposredno povezane s problemom volkov in rejnih živali, ter 
raziskave urejanja sobivanja z volkovi.  
 



 49 

– Praktične raziskave 
 Primerjava učinkovitosti ograj: kombinacija dveh 145 cm visokih ograj, od katerih 

je ena fizična, druga električna, obe pa sta mrežasti, s kombinacijo dveh fizičnih 
mrežastih 145 cm visokih ograj, s 145 cm visoko električno mrežo in 145 cm 
visoko električno ograjo iz žic.   

 Učinkovitost metod odganjanja, ki odražajo prisotnost ljudi, v primerjavi z drugimi 
metodami (ob uporabi enakih ograj).  

 
– Raziskave volkov 

 Obnašanje volka (psa)  
o Sposobnost zaznavanja in preference zvokov in vonja različnih vrst rejnih 

živali.  
o Pogojevanje (conditioning) in razvoj uporabe istih poti zaradi znakov, ki 

kažejo na nagrado v obliki hrane (bolj pojasnjeno v razpravi). 
 Uporaba habitatov  

o Primerjava prekrivanja dnevnih območij gibanja volkov v bližini pašnikov z 
metodami odvračanja, ki odražajo prisotnost ljudi, s pastirskimi psi ali z 
drugimi metodami odvračanja s pašniki brez teh ukrepov.  

 Izbira plena  
o Izbira plena avgusta in septembra v primerjavi z junijem/julijem in 

oktobrom/novembrom v evropskih habitatih z rejo drobnice.  
 
– Raziskave rejnih živali (predvsem ovc in koz) 

 Obnašanje 
o Razlike v stopnji dejavnosti in oglašanju med čistimi čredami ovc in 

mešanimi čredami s kozami. Primerjava oglašanja ovc in koz. 
o Primerjava raziskovalnega obnašanja ovc in koz v gozdu.  
o Zahteve za pašnike, ki bi ovcam in kozam omogočali pobeg pred napadi.  

 Odzivi na stres 
o Razlike med pasmami in vrstami v odzivih na plenilca (obnašanje, 

fiziološki, endokrinološki in imunološki odziv na stres ter vplivi na 
reprodukcijo). 

o Opazovanje odziva ovc in koz na dogodke, ki jih ne morejo nadzorovati, in 
na okolje, kjer se ti dogodki zgodijo, ter primerjava tega opazovanja z 
odzivi (preživelih) ovc in koz, ki doživljajo ponavljajoče se napade volkov.  

 
– Raziskave biološke raznolikosti (glej tudi poglavje 4) 

 Kvantitativni učinki paše drobnice na trajnih pašnikih na zaščitene rastlinske in 
živalske vrste ter na kakovost habitata. 

 Merjenje učinkov opuščanja reje drobnice na biološko raznolikost in kakovost tal 
na trajnih pašnikih.   

 
Priporočila za lokalno podporo in inovacije 
Potreba po inovativnih rešitvah je nakazana tudi v mnenjih rejcev, zato predlagamo  
redna srečanja z rejci za izmenjavo izkušenj ter novih ugotovitev glede obnašanja volkov 
in ukrepov zaščite.  
 
Izmenjava teh informacij je nujna, ker pomaga pri razvoju inovacij. Na takšnih srečanjih 
se predstavljajo ali pomagajo razviti novi uvidi, saj je opazovanje rejcev ključno. Rejci so 
tisti redki ljudje, ki so od blizu priča napadom, oz. tisti, ki preskušajo metode odganjanja 
volkov.   
 
 Priporočamo tudi: 
 
– Zagotovitev možnosti (tudi finančnih) za preskušanje novih ukrepov zaščite.   
 
Večina rejcev je izrazila željo, naj država da pobudo za razvoj novih metod zaščite, poleg 
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odstrela in izplačila škod. Po našem mnenju naj bodo nove metode usmerjene predvsem 
v spremembe procesov učenja volkov, ki so pripeljali do pokolov rejnih živali. Zato 
priporočamo, da zainteresirane stranke promovirajo:  
 
– inovacije pri zaščitnih ukrepih 

 aplikacijo metod odganjanja volkov, ki se aktivirajo samodejno in nosijo sporočilo 
ter s tem sistematično negativno ojačajo lov volkov na rejne živali, 

 aplikacijo metod odganjanja volkov, ki negativno ojačajo komzumiranje rejnih 
živali.  

 
Uporaba senzorske tehnologije in aplikacij, vodenih prek računalnika, v povezavi s 
poznavanjem učenja živali lahko pripelje do novih učinkovitih, trajnostnih in humanih 
metod zaščite pred napadi volkov. CABWIM consultancy in Izobraževalno društvo Noetova 
šola sta že vključena v razvoj novih metod.  
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10. Zahvala 
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slovenske reje drobnice v začetni fazi projekta, kar nam je olajšalo nadaljnje delo. 
 
Marjani Cvirn iz Zveze društev rejcev drobnice Slovenije za pomoč pri objavi informacije 
o projektu v strokovni reviji za rejce drobnice. 
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Priloga 1 
V obeh programih (BaseCamp in Geopedia) je bilo mogoče določiti razdalje in velikosti 
površin. Pri uporabi Geopedie so lahko nastale večje napake, poleg tega je bilo risanje 
zamudnejše kot pri programu BaseCamp (zaradi prerisovanja skic rejcev v Geopedio). 
Zato smo primerjali razlike v površinah 5 pašnikov, ki smo jih izrisali v obeh programih 
(preglednica 1).  
 
Preglednica 1. Primerjava površin pašnikov, izrisanih v programih BaseCamp in Geopedia 
 
Pašniki BaseCamp 

(površina v m2) 

Geopedia 
(površina v m2) 

Razlika v 

površini (%) 

Pašnik A 30.162 30.500 1,1 

Pašnik B 5.801 5.603 3,4 

Pašnik C 23.346 22.500 3,8 

Pašnik D 24.267 23.400 3,6 

Pašnik E 21.899 21.000 4,1 

 

Površine pašnikov, narisane v različnih programih, so se razlikovale od 1,1 do 4,1 % 
(preglednica 1), kar je po našem mnenju sprejemljiva razlika. 
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