! Zaščita črede

Volk (Canis lupus lupus)

Za nekatere rejne živali, kot so ovce in koze, je treba v regijah,
kjer se je volk ponovno naselil, sprejeti zaščitne ukrepe. Rejne
živali brez zaščite ali s slabo zaščito so za volka lahek plen. Poleg pastirjev in začasnih ograd so lahko v pomoč tudi ovčarski
psi in psi čuvaji.

Pravilno vedenje v navzočnosti
psov čuvajev:
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Upoštevajte znake z navodili!
Ne zadržujte se v bližini čred ovac ali koz, če to
teren dopušča.
Bodite mirni, ko psi čuvaji lajajo in se vam hitro približujejo
Hodite nazaj in se obrnite proč od psa ter na široko zaobidite čredo.
Psa ne dražite s palicami ali hitrimi gibi.
Če kolesarite, se ustavite, sestopite in počasi pojdite mimo
črede.
Psa čuvaja ne božajte in ga ne hranite. Ne poskusite se igrati
z njim. Če vam sledi, ga ignorirajte.
Svojega psa imejte na povodcu. Če se pes čuvaj kljub
temu približa, izpustite povodec.

Velikost: dolžine 100–150 cm, ramenska višina 50–70 cm
Teža: 30 – 50 kg

???

Starost: v divjini približno 10 let (visoka umrljivost mladičev:
70–80 % v 1. letu starosti)
Čutila: Dober vid – tudi ponoči (vidno polje 250°, pri človeku
180°), Zelo dobra voh in sluh (sliši tuljenje drugih volkov na
razdalji do 10 km; lahko voha posebne vrste in plen, oddaljen
do 2 km)
Volčje krdelo: 4–7 živali na ozemlju, ki obsega 100–350 km2.
Običajno ga sestavljajo starejše živali, trenutni mladiči in pogosto mladiči iz prejšnjega legla.
Posebnosti: Tako samec kot samica sta izvrstna vztrajna popotnika (v eni noči lahko prehodita do 60 km) in zelo dobra plavalca.
Prehrana & Sovražniki
Volk je pri izbiri hrane izjemno prilagodljiv. Njegovo naravno prehrano v Alpah sestavljajo srednje veliki parkljarji, kot sta srnjad in jelenjad. Volkovi pa jedo tudi mrhovino, jagodičevje, sadje in majhne
sesalce ter tudi domače živali (ki so brez nadzora). Edini resnično
nevaren sovražnik je človek.

Srečanja
z volkom

Prijavite sledove in srečanja z volkom:
Avstrija: Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs
T +43 6646219419, georg.rauer@vetmeduni.ac.at ,
baer-wolf-luchs.at/monitoring.htm
Švica: www.kora.ch
Bavarska: Office fédéral bavarois de l’environnement
fachstelle-gb@lfu.bayern.de, www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanagement_grosse_beutegreifer/hinweise_melden/index.htm
Južna Tirolska: Office de la chasse et de la pêche
jagd.fischerei@provinz.bz.it, www.provinz.bz.it/land-forstwirtschaft/fauna-jagd-fischerei/default.asp
Italija: Grandi Carnivori, Davide Berton
T +34 05070948, info@cai.it
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! Volk na vidiku

Drage pohodnice, dragi pohodniki,
drage gornice in dragi gorniki,

Če pa srečate volka, se ni treba bati in panično zbežati. Dobro
je poznati nekaj pravil vedenja:

alpska planinska združenja zagovarjajo spoštljivo sobivanje
človeka in prostoživečih živali. Te se običajno umaknejo takoj,
ko zaznajo človeka. Enako velja za volka in rjavega medveda.
Že nekaj let sta obe vrsti znova zastopani v nekaterih predelih
Alp.
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Kot medved, ris in divja mačka je tudi volk pomemben član
biotske raznovrstnosti in ekosistema, ki je z njim povezan.
Zaradi okoljskih in socio-ekonomskih sprememb ter strogega
režima zaščite, volk od 70-tih let znova naseljuje svojprvotni
življenjski prostor.
Ta priporočila predstavljajo splošno usmeritev za vaš doprinos
k varnosti pri srečanju z volkom in pri navzočnosti psov čuvajev.

vidi
! Volk
več

Počasi se umikajte in tako povečajte razdaljo do živali!
Opozorite nase (npr. z glasnim govorjenjem).
Če vam volk - v nasprotju s pričakovanji - sledi, zakričite,
naredite se velikega in vanj zalučajte predmet, če je treba!
Nikoli ne hranite volka! Tudi za fotografijo ne!
Prijavite vse znake o prisotnosti volka, kot so srečanja,
fotografije, sledovi, raztrgane živali, po možnosti s fotografijo.

! Volk je zavarovana vrsta
Volk je na nacionalni in mednarodni ravni zavarovana vrsta. V
EU je prepovedano poškodovati njihov življenjski prostor ali jih
vznemirjati med njihovimi vzrejnimi, selitvenimi in zimskimi
obdobji. Predpisi pod določenimi pogoji in z izjemami vseeno
dopuščajo reguliranje populacije volkov v Alpah.

! Ne bojte se volka
Verjetnost, da bi v naravi srečali volka, je majhna. Plašni plenilci se običajno izogibajo neposrednemu stiku z ljudmi.
Če kljub vsemu pride do srečanja, se običajno hitro umaknejo. Napadi volkov na ljudi so zelo redki in znani le za živali s
steklino, živali pod stresom v času lova in za živali, ki nimajo
možnosti pobega.
Prostoživeči, zdravi volkovi zato za planince praktično ne
predstavljajo nobene nevarnosti.
Vodniki psov pa naj imajo svoje pse v bližini, da jih volk v primeru srečanja ne poškoduje.
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