
                                                              

 

 

Neposredni učinki D.T1.1.1 

POROČILO O HARMONIZACIJI ČEZMEJNEGA SPREMLJANJA IN UPRAVLJANJA 

POPULACIJ VOLKA IN RISA NA HRVAŠKEM IN V SLOVENIJI 
 

Poročilo je sestavljeno v okviru projekta „Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za 

dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih - Carnivora Dinarica“ v delovnem 

paketu T1 „Skupni pristopi in znanje za čezmejno upravljanje velikih zveri“ pod aktivnosti T1.1 

„Izboljšanje upravljanja risa in volka“. Projekt Carnivora Dinarica sofinancira Evropska unija iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - 

Hrvaška. 

 

Namen tega poročila je, da se predlagani harmonizirani ukrepi monitoringa in upravljanja prek 

pristojnih ministrstev vključijo v nacionalne sisteme monitoringa in upravljanja populacij volka in 

risa. 

 

VSEBINA POROČILA 

1. Poročila čezmejnih delovnih srečanj 

2. Primerjalni pregled in analiza obstoječih metod zbiranja podatkov za spremljanje populacij 

volka in risa na Hrvaškem in v Sloveniji s trenutnim stanjem populacij in ugotavljanjem 

neskladnosti metod 

3. Primerjalni pregled in analiza obstoječih predpisov (načrtov upravljanja, strategij, 

protokolov) za upravljanje populacij volka in risa na Hrvaškem in v Sloveniji z ugotavljanjem 

neskladnosti 

4. Predlog protokola za standardizirano in enotno čezmejno spremljanje in upravljanje 

populacij volka in risa 

5. Predlog dogovora o nadaljnjem čezmejnem sodelovanju z dolgoročnimi cilji in organizacijo 

pri upravljanju populacij volka in risa. 

 

 

Avtorji poročila s predlogom protokola za monitoring, po abecednem vrstnem redu: Gužvica Goran, 

Huber Đuro, Kusak Josip, Reljić Slaven, Hubert Potočnik… 

Prispevek: Bartol Matej, Černe Rok, Fležar Urša, Potočnik Hubert, Skrbinšek Tomaž 

 

 

Seznam kratic: 

 

RS – Republika Slovenija 

RH – Republika Hrvaška 

TP – Tehnološki park 

ZGS – Zavod za gozdove Slovenije 

MZOE – Ministrstvo za okolje in energetiko



                                                              

 

 

1. POROČILA ČEZMEJNIH DELOVNIH SREČANJ 

 

a.  Poročilo 1. čezmejnega delovnega srečanja o volku 

 

Prvo delovno srečanje s ciljem predstavitve spremljanja (monitoringa) in upravljanja 

populacije volka v Sloveniji in na Hrvaškem je potekalo 3. decembra 2019 s pričetkom ob. 10. uri v 

prostorih Tehnološkega parka (TP 19) v Ljubljani. Prisotni so bili predstavniki partnerjev projekta 

Carnivora Dinarica, predstavniki pristojnih ministrstev iz Slovenije in Hrvaške (Ministrstvo za okolje in 

prostor in Ministrstvo za okolje in energetiko (zdaj Ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj), 

predstavniki Zavoda RS za varstvo narave, Ministrstva za kmetijstvo RH, Državnega inšpektorata RH - 

lovske inšpekcije, Hrvaške lovske zveze ter predstavniki zaščitenih območij in nevladnih organizacij. 

 
Slika 1. Prvo bilateralno delovno srečanje o volku je potekalo 3. decembra 2019 v Ljubljani 

 

Udeležence delovnega srečanja je pozdravila Aleksandra Majić Skrbinšek, vodja projekta 

Carnivora Dinarica. V uvodnem nagovoru je izpostavila pomen čezmejnega sodelovanja pri upravljanju 

velikih zveri: “Slovenija in Hrvaška si delita populacije velikih zveri (medveda, volka in risa), 

upravljavske odločitve na eni strani meje vplivajo na stanje populacij na drugi strani meje in obratno, 

zato je vzpostavitev sodelovanja smiselna. Prvi koraki v to smer so bili storjeni že pred leti. Na podlagi 

teh dosedanjih izkušenj vemo, da so podlaga za vsakršno sodelovanje primerljivi podatki. Zato je 

poudarek našega projekta na iskanju možnosti za harmonizacijo spremljanja populacije velikih zveri. " 

Namen srečanja je spoznati načine monitoringa in upravljanja populacije volka v obeh državah ter 

ugotoviti izzive oz. pomanjkljivosti, ki ovirajo sodelovanje. Na današnje srečanje so bili povabljeni 

predstavniki organizacij, odgovornih za sprejemanje odločitev glede upravljanja in spremljanja 

populacij volka tako z izvedbo kot tudi usklajevanjem izvedbe monitoringa populacije. Vsi prisotni so 

bili povabljeni, da se predstavijo z imenom in povedo, iz katere organizacije prihajajo. 

Sledile so štiri predstavitve. Najprej je bila na vrsti predstavitev upravljanja populacije volka v 

Sloveniji. Izvedel jo je Matija Stergar z Zavoda za gozdove (ZGS). V uvodu je bila predstavljena 



                                                              

 

razširjenost in odnos do volka v Sloveniji v preteklosti v primerjavi z današnjo razširjenostjo. 

Podrobneje se je predstavilo šest temeljev upravljanja volka v Sloveniji: spremljanje varstvenega 

stanja (monitoring), odvzem volkov iz narave, zaščita človekovega premoženja, povračilo škode po 

volkovih, intervencijska skupina, prilagojeno upravljanje plenskih vrst. Izpostavile so se težave 

trenutne situacije upravljanja, ki se stopnjujejo: tožbe nekaterih NVO zaradi odstrela volkov, 

ustavitev odstrela volka, prostorsko širjenje volkov proti Alpam, odpor ljudi s podeželja do volkov, 

polarizacija mnenj v družbi in s tem medijska »histerija« ter interventni zakon. Med načrti za 

prihodnost so prenova Akcijskega načrta za upravljanje populacije volka, vzpostavljanje prakse 

varovanja pašnih živali v Alpah (LIFE WolfAlps EU), izdelava protokola za izdajanje izrednih odločb,  

reševanje vprašanja predrznih volkov (LIFE BOLD WOLVES). Na vprašanje voditeljice: „Kaj je za vas 

največji izziv pri upravljanju volka v Sloveniji?“, je Matija Stergar odgovoril, da bi to bilo zbliževaje 

polariziranih mnenj, ki so se v zadnjem letu pojavila med različnimi deležniki. Za dobro upravljanje z 

volkom bi to morala biti prednostna naloga. Rešitev je (približen) konsenz. 

Sledila je predstavitev upravljanja populacije volka na Hrvaškem, ki jo je izvedel Slaven Reljić, 

predstavnik Veterinarske fakultete Univerze v Zagrebu. Volkovi so na Hrvaškem zaščiteni od leta 1995. 

V obdobju od 2005 do 2012 je bil nadzorovan odstrel dovoljen predvsem zato, ker je bila populacija 

volkov stabilna, število posameznih živali pa je bilo v skladu s tistim, dogovorjenim v Načrtu 

upravljanja, ki ga je bilo treba ohranjati. Kvota je dovoljena zaradi pogostih pojavljanj večjih škod na 

živini (z namenom boljšega sodelovanja z deležniki in zmanjšanja nezakonitega pobijanja volkov). 

Deležniki, vključeni v upravljanje volkov na Hrvaškem, so: Ministrstvo za okolje in energetiko (Zavod 

za varstvo okolja in narave (strokovni organ) in Uprava za varstvo narave (upravni organ)), 

Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu, Hrvaški veterinarski inštitut, Oikon d.o.o. (Inštitut za 

uporabno ekologijo), Geonatura d.o.o., BIOM, Hrvaška lovska zveza in lovska društva, Hrvaški gozdovi 

d. o. o., Javne ustanove (JU) za varstvo narave, županijske ustanove kot tudi Narodni parki in Parki 

narave (strokovna služba in varuhi narave), ter živinorejci. Vsaka organizacija pokriva določeno 

področje, volkovi se preučujejo po regijah in s posameznimi projekti. Teme preučevanja volkov so 

ekologija prostora (telemetrično spremljanje, določanje primarnega habitata s programi GIS), 

ekologija prehrane (analiza ostankov plena, iztrebkov, želodčne vsebine), spremljanje smrtnosti in 

zdravja volkov (vzrok smrti, bolezni in paraziti) in genetske preiskave. V obdobju od 2009 do 2014 so 

bili spremljani volkovi, ki so prehajali preko zelenih mostov na avtocesti od Bosiljeva do Šestanovca. 

Načrtovane aktivnosti za leto 2019 so anketiranje javnosti in fokusne skupine ter genetska študija 

velikosti populacije volkov za izdelavo strokovne podlage za revizijo Načrta upravljanja volkov. Na 

vprašanje voditeljice: „Kaj je za vas največji izziv pri upravljanju volkov na Hrvaškem?“, je predavatelj 

odgovoril, da je podobno kot v Sloveniji - različni deležniki, vsak z drugačnim videnjem in ciljem. Te 

cilje je treba povezati, tako da se s populacijo volka upravlja na ustrezen način, kar je dobro tako za 

volka kot za vse deležnike. Nato je bilo postavljenih nekaj vprašanj. 

Vprašanje: Zakaj so podatki o številčnosti volkov pomanjkljivi? 

Odgovor: V zadnjih 3-4 letih je bilo premalo podatkov monitoringa s terena, oziroma se to ni izvajalo 

na celotnem območju. Na celotnem območju razširjenosti volka v Republiki Hrvaški (približno 24.000 

km2) je primanjkovalo finančnih in človeških virov za spremljanje, zato so na območjih, ki jih redno 

spremljamo (predvsem zaščitena območja), na voljo le delni podatki. 

Odgovor MZOE: Leta 2017 smo prenehali z monitoringom volka za oceno številčnosti, na podlagi 

katere se načrtuje upravljanje, saj smo ocenili, da so podatki nezadostni. Zadnji podatki so pokazali na 

upad populacije volka, vendar je bila kakovost podatkov vprašljiva. Potrebno bi bilo izvesti genetski 

monitoring, vendar je težava v izjemno slabem odzivu glede prostovoljnega zbiranja; ker ni bilo zbranih 



                                                              

 

dovolj vzorcev, nismo mogli oceniti številčnosti. Poleg tega ni bilo zajeto celotno območje. Zdaj se je 

sodelovanju pridružila tudi Lovska zveza, zato letos upamo na boljše podatke.  

Komentar občinstva: Križanci med psom in volkom prihajajo s Hrvaške tudi v Slovenijo. 

Vprašanje: Čemu pripisujete padec populacije v letu 2012? Odgovor: Podatki niso dobri, odstrel je 

težko zabeležiti. 

Vprašanje: Kako je s škodami? Odgovor: Težko jih je oceniti. Tam, kjer so volkovi, je prebivalstvo staro 

in težko prijavijo škodo takoj, ko pride do nje. 

Vprašanje: Kako je z odškodninami? 

Odgovor: Glede izplačil je odgovoren človeški dejavnik. 

Vprašanje: V medijih lovci govorijo, da je volkov 400, ministrstvo pa pravi, da jih je 200. Kateri podatek 

je pravilen? 

Odgovor: Ne bi se nagibali k nobeni številki. 

Tretjo predstavitev o spremljanju stanja populacije volka v Sloveniji je imel Matej Bartol, 

predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije. Prelomno leto za monitoring volka v Sloveniji je bilo leto 

2010, ko so bile s projektom LIFE SLOWOLF uvedene genetske metode za oceno številčnosti volkov. 

Od takrat naprej lahko spremljamo stanje populacije volkov v Sloveniji. Pred tem se je volkove 

spremljalo le z beleženjem smrtnosti in z biometričnimi meritvami mrtvih volkov, z odvzemanjem 

vzorcev (zobje, tkivo), vodenjem evidenc škodnih dogodkov, s spremljanjem znakov prisotnosti volkov 

v loviščih s posebnim namenom in telemetrijo volkov, ki je bila povezana s posameznimi raziskavami 

/ projekti. Metode, ki se danes uporabljajo kot del nacionalnega monitoringa za spremljanje volkov, ki 

jih na podlagi javnega naročila skupaj izvajajo Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani in 

Društvo Dinaricum, so: vzdrževanje mreže terenskega osebja (gozdarji, lovci, poklicni lovci, izletniki, 

drugi ljubitelji narave), popis volčjih legel z izzivanjem tuljenja (tako imenovani howling test), odvzem 

genetskih vzorcev (od julija do aprila prihodnje leto - iztrebki, urin v snegu, dlaka, slina na naravnem 

plenu, slina pri škodnih dogodkih na domačih živalih in tkivo ustreljenih ali najdenih mrtvih volkov). Z 

genetsko analizo se prepoznajo posamezne živali, oceni se številčnost (z metodo ulova, označevanja 

in ponovnega ulova), določijo se sorodstvene vezi (rodovniki, število tropov), spremlja se križanje s 

psom in šakalom, modelira se dinamika populacije (smrtnost, rodnost, imigracije, emigracije). V 

sodelovanju z Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani se spremlja tudi zdravstveno stanje volkov. 

Leta 2010 je bila izvedena raziskava glede odnosa širše javnosti do volka in upravljanja z njim, ki se je 

ponovila tudi v letu 2019. V sezoni 2018/2019 je bilo v Sloveniji 14 tropov, med njimi 8 s statusom 

“vitalni”, 3 “v nastajanju” ter 3 tropi z neznanim statusom. V letu 2019 so bili v Alpah še 3 pari s prvo 

reprodukcijo. V Sloveniji je bilo odkritih 83 različnih živali, 36 samic in 47 samcev. Zdi se, da se je porast 

razmnoževanja v tej sezoni ustavila, v Alpah pa je opazno izrazito širjenje populacije. Okoli 38 % volkov 

v Sloveniji je v čezmejnih tropih. Letno se pojavi približno 56 % novih volkov, 45 % z razmnoževanjem 

in 11 % s priseljevanjem. Vse večjo težavo predstavljajo križanci s psi. Pojavlja se dvom glede 

prihodnosti monitoringa, saj se bo aprila 2020 zaključil projekt Spremljanje stanja populacije volkov v 

Sloveniji v letih 2017-2020. Zaradi prostorskega širjenja volkov in s tem povezanih višjih stroškov, 

obstoječa sredstva ne zadoščajo več, vendar so bili do sedaj preko sodelovanja pri projektih LIFE (LIFE 

WOLFALPS, LIFE SLOWOLF) doseženi izjemni rezultati. Na vprašanje voditeljice projekta: „Kaj je bilo v 

monitoringu dobro in kaj slabo?“, Je Matej odgovoril, da so genetski rezultati vrhunski, podatki o 

populaciji so zelo dobri, telemetrijo pa bi lahko boljše uporabili. Še naprej je treba nuditi podporo 

osebju na terenu, kar je zelo pomembno. 

Vprašanje: Kako je s križanjem šakala in volka? 



                                                              

 

Odgovor: Doslej so potrdili le križanje šakala in psa na Hrvaškem. V Sloveniji sicer ni potrjenega križanja 

med šakalom in volkom. 

Vprašanje: Kako daleč na Hrvaško gredo vsi tropi? Ali je kateri od slovenskih tropov tudi na hrvaški 

karti? 

Odgovor: Slovenski tropi, katerih ozemlje je ob meji, se štejejo kot čezmejni, torej se jih šteje polovico 

manj. Potrebovali bi vzporedne podatke s Hrvaške, da bi lahko boljše ocenili to čezmejnost. 

Vprašanje: Koliko volkov se spremlja s telemetrijo? 

Odgovor: Telemetrija se do letošnjega leta ni izvajala, saj ni bilo projektov. Danes se spet izvaja v okviru 

novega projekta. V okviru projekta Carnivora Dinarica bosta opremljena dva volkova. 

Vprašanje: Kam se prištevajo križanci - v katero kvoto? 

Odgovor: Križanci se ne štejejo v kvoto za odstrel volkov, ampak ločeno, oziroma trenutno ni kvote za 

volkove, obstaja le intervencijski zakon, ki križance predvideva za odstrel. 

Vprašanje: Kako razlikujete križance? 

Odgovor: En trop so križanci prve generacije, kjer ni drugih volkov in so že na pogled videti drugačni. 

Drugi trop ima križance druge generacije in jih je težje razlikovati. Zelo natančno je določeno, kje so in 

kje jih je mogoče odstreliti. 

Vprašanje: Ali v Sloveniji pri monitoringu sodelujete z zaščitenimi območji? 

Odgovor: Sistematično ne, bolj posamezniki kot prostovoljci. 

Četrto predstavitev o spremljanju stanja populacije volka na Hrvaškem je izvedel Slaven Reljić, 

predstavnik Veterinarske fakultete Univerze v Zagrebu. Nekaj o monitoringu je bilo predstavljeno že v 

prejšnji predstavitvi. Hrvaški monitoring se od slovenskega razlikuje po neizvajanju sistemskega testa 

tuljenja (howling test), poročanje s terena je na Hrvaškem slabše kot v Sloveniji, medtem ko so metode 

enake. Predstavitev je zajemala predvsem rezultate. Genetsko je bilo analiziranih 414 zbranih vzorcev 

s terena, od teh jih je bilo 50 % uspešno določenih. Za približno realno oceno številčnosti populacije bi 

potrebovali okoli 600 vzorcev. V analizi je bilo skupno določenih 79 volkov in 17 križancev, ki jih je bilo 

mogoče “osebno” prepoznati. Na vprašanje voditeljice projekta: „Kaj je bilo v monitoringu dobro in 

kaj slabo?“, je Slaven odgovoril, da je beleženje smrtnosti volkov dobro, štetje po sledeh v snegu je 

bilo zadnje leto slabo, genetika je pomanjkljiva, saj ni bilo zbranih veliko vzorcev. Hrvaška lovska zveza 

usklajuje zbiranje fotografij s pomočjo foto pasti. 

Vprašanje: Ali je za Hrvaško pripravljen kakšen načrt za v prihodnje? 

Zrinka Domazetović, MZOE: Zastavili smo si cilj, da številčnost ocenimo do konca leta s pomočjo 

razpoložljivih podatkov, podatkov Hrvaške lovske zveze in podatkov s foto kamer. Potrebna je 

sprememba, zato smo že imeli sestanek s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo. Težavo zagotovo 

predstavljajo finančna sredstva, zlasti pa je jasno, kako pomembno je sodelovanje prostovoljcev na 

terenu. Ključnega pomena za izvedbo monitoringa je tudi sodelovanje Hrvaške lovske zveze, s katero 

smo že v dogovorih. Tako so bili narejeni že prvi koraki za izvajanje transparentnega monitoringa 

populacije volka na Hrvaškem. Ocena s pomočjo genetske metode, kot je bila narejena za oceno 

populacije medveda, je najbolj optimalen način, saj omogoča podlago za prihodnje spremljanje. 

Vprašanje: Kakšni so načrti za Slovenijo? Ali vključujejo revizijo metodologij? 

Tanja Bolte, MOP: MOP, ki financira monitoring, želi s tem nadaljevati, zato bi v kratkem organiziralo 

sestanek z ZGS. Gre za ključne podatke, ki so podlaga za strategijo. MOP si prizadeva, da bi našli 

univerzalni jezik oziroma razmišljanje tako za upravljanje volka kot tudi medveda. Rešitve je treba 

iskati s sestajanjem in s pomočjo delovnih skupin. Verjamemo, da lahko v prihodnosti z ustreznimi 

ukrepi ter upravljanjem in spremljanjem kakovosti dosežemo kompromis, ki bo ustrezal vsem 

interesnim skupinam. 



                                                              

 

Tomaž Skrbinšek je poudaril, da imata Slovenija in Hrvaška odlične temelje za čezmejno sodelovanje, 

saj se v laboratoriju Biotehniške fakultete analizirajo tudi hrvaški vzorci medvedov in volkov, s čimer 

se izognemo metodološkemu problemu zaradi uporabe različnih genetskih metod za določanje, kar 

pogosto ovira sodelovanje različnih institucij. Metodološka podlaga za sodelovanje je tako že 

postavljena, zato je vzpostavitev skupnega monitoringa lažja. 

Vprašanje koordinatorke: Ali nove strokovne podlage vsebujejo načrt metod oziroma načrt za 

spremljanje populacije? 

Zrinka Domazetović, MZOE: Strokovna podlaga za načrt upravljanja je bila posredovana sodelavcem v 

Zavod za varstvo okolja in narave pri istem Ministrstvu. V sklopu drugega projekta je načrtovana 

vzpostavitev protokola za monitoring volka. Vendar zaradi odsotnosti kolegov z Zavoda na to vprašanje 

na žalost ne moremo odgovoriti. Najprej mora strokovno podlago pregledati Zavod, ki je odgovoren 

za pripravo načrta upravljanja, opraviti je treba postopek posvetovanja z ustreznimi sektorji in drugimi 

ministrstvi ter opraviti javno posvetovanje, nato pa se bo o tem odločala Uprava za varstvo narave kot 

upravni del ministrstva. 

Vprašanje koordinatorke: Hrvaška bo šele začela pripravljati protokol - katere metode bodo 

uporabljene, kdaj in kako pogosto? Slovenija protokol že ima, saj je del akcijskega načrta. Ker bo 

akcijski načrt kmalu revidiran, se lahko spremeni tudi protokol. Ali so se člani skupine za monitoring 

oziroma konzorcij, ki nadzira monitoring, o tem že pogovarjali? 

Matej Bartol, ZGS: Pripravljen imamo seznam podrobnih tehničnih lastnosti, vendar ti ne predstavljajo 

kakšnih pomembnih sprememb. 

Vprašanje koordinatorke: Za medveda je bilo dogovorjeno, da je treba genetsko štetje opraviti vsakih 

sedem let, za volka pa se to izvaja vsako leto, in to zelo intenzivno. Ali se morda razmišlja o tem, da bi 

genetski monitoring ponavljali na daljša obdobja? Ali je potreben vsako leto? 

Matija Stergar, ZGS: Dinamika je pri volku precej hitrejša kot pri medvedu. Če ne bi imeli monitoringa, 

letos ne bi imeli tako zanesljivih podatkov o stanju volka na Gorenjskem, kar bi lahko konflikt še 

dodatno povečalo. Glede prostorskega širjenja je medved manj dinamičen, zato je izvajanje 

monitoringa volka na vsakih sedem let definitivno preredko. 

Hubert Potočnik, BF: Pri volku, zlasti, ko prihaja na novo območje, je dinamika zelo hitra. Če imamo 

podatke o številu volkov, tropov in reprodukcijskih jeder, je konfliktov veliko manj. Drugi dejavnik, ki 

ga moramo upoštevati, je, da je vzpostavitev terenske mreže vsako drugo ali tretje leto veliko težja 

kot letno vzdrževanje. 

Tomaž Skrbinšek, BF: Majhna površina Slovenije je tudi njena velika prednost. Populacija volkov ni zelo 

velika, zato je to logistično in finančno lažje kot pri monitoringu medveda. Na Hrvaškem je to logistično 

in finančno težje, saj je že samo območje razširjenosti večje, hkrati pa je večja tudi številčnost 

populacije, kar zahteva več vzorcev. Zato letno spremljanje populacije ni vzdržno. 

Vprašanje koordinatorke, namenjeno HLS: Med diskusijo o načrtih za monitoring je bila večkrat 

omenjena tudi Hrvaška lovska zveza. Kako vi razmišljate o tem sodelovanju? 

Ivica Budor, HLS: Zaenkrat ne bi komentirali. 

Dina Botta, NPR: Vprašanje o genetiki. V predstavitvi ste omenili, da je do križanja prišlo v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja - kako in zakaj? Kako ste predvideli, da je to razlog za križanje volka in psa? 

Kako to rešiti? 

Tomaž Skrbinšek, BF: To je le hipoteza, s katero se trenutno ukvarjamo. Genetske analize kažejo, da 

se križanci prve generacije (potomci parjenja volka in psa) ne pojavljajo. Predvidevamo, da je, ko so 

volkovi med vojno v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ponovno kolonizirali Dalmacijo, prišlo do 

več primerov hibridizacije zaradi posebnih razmer in večje gostote psov brez nadzora. Zaradi parjenja 



                                                              

 

med temi potomci je nastal t.i. “hybrid swarm”. Zdaj govorimo o hibridizaciji, ki se nadaljuje zaradi 

medsebojnega parjenja samih križancev. Novih križanj volka in psa zdaj ni, oziroma so zelo redka. 

Parijo se potomci teh križancev. Delež pasjih genov v Srednji in Južni Dalmaciji je zelo visok. Kako to 

rešiti, je problem, s katerim se prav tako še vedno ukvarjamo. Sam, kot genetik in ekolog, križanje 

vidim kot grožnjo volku, ne le v našem prostoru, ampak tudi širše. Volkovi so vrsta, ki je v ekološkem 

smislu zelo plastična. Hitro se širijo po prostoru in so skoraj neuničljivi. Po drugi strani pa se s križanjem 

v populacijo vnašajo geni, ki jih je selekcioniral človek in v naravnem okolju niso nujno primerni za 

preživetje. Ne ustvarjajo problemov v desetih ali dvajsetih letih, temveč delujejo na dolgi rok - na sto 

ali dvesto let. Tako morda volkovi ne bodo več podobni volkovom. Zaradi večje gostote psov in 

primernih pogojev za križanje lahko to postane velik problem, celo večji od krivolova, zato je potrebna 

previdnost. Na kakšen način bo to reševala Hrvaška, ne vem. Najboljša rešitev bi bila morda 

odstranitev križancev, vendar je drug problem, kako to izvesti. 

Dina Botta, NPR: Ali je to težava tudi v Bosni? 

Tomaž Skrbinšek, BF: V Bosni je ta težava manjša. Zdaj opravljamo raziskavo v Bosni. Imamo več kot 

sto vzorcev volkov iz Bosne in le pri nekaterih smo našli možnosti, da so bili njihovi predniki križanci. 

To se dodatno pokriva z našo hipotezo, da so križanci v Dalmaciji posledica ponovne kolonizacije. 

Težava je lokalizirana v Srednji in Južni Dalmaciji. Podobno situacijo smo opazili v Srbiji in trenutno jo 

preučujemo. Pri vzorcih, ki smo jih prejeli v laboratorij, je delež križancev večji kot bi želeli. 

Hubert Potočnik, BF: Odstranitev križancev v Južni Dalmaciji bi bila delna rešitev, če bi po tem priseljeni 

primerki iz Bosne zapolnili prazna ozemlja. 

Koordinatorka: Naslednje bilateralno srečanje na temo monitoringa in upravljanja risa bo potekalo na 

Hrvaškem. Organizirala ga bo Veterinarska fakulteta v Zagrebu. Na temo risa poteka večji projekt LIFE 

LYNX, ki zajema Hrvaško in Slovenijo ter druge države. Dejavnost harmonizacije spremljanja populacije 

ni predvidena, zato smo v okviru projekta Interreg Carnivora Dinarica predvideli sestanek, na katerem 

bi se dogovorili o možnostih sodelovanja. Ta trenutek se za risa podatki še zbirajo, zato se bomo zbrali 

naslednje leto. Volka smo izbrali kot prvega, ker Hrvaška trenutno pripravlja nov načrt upravljanja, 

Slovenija pa se pripravlja na revizijo akcijskega načrta. Medveda smo izbrali za zadnji sestanek, saj smo 

v okviru projekta LIFE DINALP BEAR pripravili smernice za čezmejno sodelovanje v monitoringu. Proti 

koncu projekta Carnivora Dinarica bi se sestali in te smernice pregledali ter se dogovorili o morebitnih 

spremembah. 

Marko Gasser, član interesne delovne skupine: Monitoring je izjemno pomembna zadeva, zato vabim 

kolege s Hrvaške, da se čim prej organizirajo, da se potrdi dobra kondicija in porast dinarske populacije. 

Letos se je pri nas monitoring končal in to je potrditev. Z 88 primerkov smo prišli na 129, kajne? 

Matija Stergar, ZGS: Številka za Slovenijo je 95, pri čemer moramo poudariti, da je to število za leto 

2018/2019, se pravi stanje do pomladi 2019, ki torej ne upošteva trenutnega stanja pri nas. 

Marko Gasser, član interesne delovne skupine: Na vašem grafu smo videli, da populacija eksponentno 

raste. S strani EU imamo zastarelo zakonodajo, zato pozivam svoje hrvaške kolege, naj se aktivno 

vključijo v spreminjanje evropske zakonodaje, se pravi, da nam pri tem pomagajo. 5. decembra bomo 

na skupni seji Odbora za naravo, varno hrano in kmetijstvo v Evropskem parlamentu imeli svojega 

predstavnika, ki bo predstavil naše mnenje o problematiki volka v Sloveniji in predloge za spremembo 

upravljanja volkov (prestaviti volka s Priloge IV v Prilogo V Direktive o habitatih). Pri takšnem 

upravljanju populacija volka v naslednjih desetih letih ne bi več tako skokovito rasla. Gospod Stergar 

je prav tako predstavil škodo v zadnjih petih letih. Če bi predstavili vsako leto posebej, bi videli, da tudi 

škode eksponentno rastejo. Samo v letošnjem letu je bilo škod za 100 % več od povprečja v preteklih 



                                                              

 

petih letih. Zato še enkrat pozivam svoje hrvaške kolege, naj izvedejo monitoring, ocenijo številčnost 

in se začnejo ukvarjati s skupno populacijo volka, saj to vpliva tudi na naše območje. 

Tomaž Ogrin, Alpe Adria Green: Do škode pride, ko ni dovolj zaščite. To je osnova. 

Jasna Mulej, ZRSVN: Dodala bi, da je pomembno, da se v prihodnje monitoring načrtuje v skladu s 

potrebami upravljanja. Pri volku smo nekoč imeli kvoto, lovski poseg - delež od populacije, zdaj pa 

prehajamo na ciljno usmerjen poseg, ker se domneva, da je preprečevanje škode uspešno. Toda za to 

potrebujemo aktualne podatke o dogajanju na posameznih območjih. 

Tomaž Skrbinšek, BF: Na Hrvaškem že dolgo ni bilo odstrela volka (legalnega). So kakšni načrti v tej 

smeri? Ima Hrvaška namen z volkom upravljati v tej smeri? 

Zrinka Domazetović, MZOE: Zadnji odstrel je bil izveden leta 2012, leto pred vstopom v Evropsko unijo. 

Od takrat odstrela nismo odobrili z izjemo enega nujnega odstrela v Zadru, ko so se pojavile škode na 

območju, kjer prisotnost volka ni stalna, vendar do odstrela ni prišlo. Pogoj za odobritev odstrela je 

izpolnjevanje pogoja po direktivi, torej dobri podatki o številčnosti populacije, ter da so bile izkoriščene 

vse druge možnosti. Brez tega je upravljanje populacije otežkočeno. To velja tako za volka kot tudi za 

medveda in vsako drugo populacijo, ki lahko ljudem povzroča škodo. Pokazati moramo, da naš poseg 

na to ne bo imel negativnega vpliva. Če ne moremo oceniti številčnosti, je vprašanje, kako lahko 

zagotovimo, da poseg ne bo imel vpliva na populacijo. To je bil tudi razlog, zakaj odstrela nismo 

odobrili. 

Goran Gužvica, Oikon: Spremljanje prehajanja zelenih mostov na Hrvaškem je trajalo več kot deset let. 

Pred, med in po odobritvi odstrela. Vsako leto je bila odobrena vedno večja kvota za odstrel, zadnje 

leto več kot 20 volkov. Opazili smo, da je z večjo kvoto število volkov, ki so uporabljali zelene mostove, 

upadlo. Ponekod jih sploh ni bilo več. Po prekinitvi odstrela je trajalo dve do tri leta, da smo spet videli 

volkove. Dokazano je, da je z opazovanjem uporabe zelenih mostov mogoče spremljati trend 

populacije volka na nekem širšem območju, zato je treba ob ponovni uvedbi kvote za odstrel razmisliti 

tudi o tem monitoringu. 

Lidija Šver, PBF: Po prekinitvi pojavljanja volka na zelenih mostovih, je bila opažena večja prisotnost 

šakala (npr. zeleni most pri Karlovcu). 

Dina Botta, NPR: Zanimivo je, ne vem, od kod ti podatki, da kvote odstrela nikoli niso bile 100 % 

realizirane. 

Lidija Šver, PBF: Ustreljenih je bilo največ 21 volkov, kvota pa je bila 24. 

Slavko Struna, Park prirode Žumberak — Samoborsko gorje: Sem član interventne skupine za volka in 

risa na Hrvaškem in sem veliko na terenu. Pogosto sem v stiku z lovci in pogosto slišim o krivolovu. 

Tega ne bo nihče priznal, saj so kazni visoke. Za volka je kazen 40.000 HRK. O tem se veliko govori in 

verjamem, da gre za resnico. V zadnjih nekaj letih je po pripovedovanju na območju Žumberka padlo 

5-6 volkov, po poročanju lovcev pa v krivolov niso bili vpleteni le hrvaški, ampak tudi slovenski lovci. 

Meja je skupna, pogosto se združijo in lovijo skupaj. Moji viri iz vrst žumberških lovcev mi govorijo, da 

se na slovenski strani postavljajo tudi vabe s strupom. 

Komentar koordinatorke: Ali smo kaj slišali o tem? [udeleženci ne odgovarjajo] 

Tomaž Ogrin, Alpe Adria Green: Nova situacija je tudi ograja na meji. Kaj to pomeni za zveri? 

Matija Stergar, ZGS: Natančnih podatkov nimamo, vendar celotna meja ni ograjena, zlasti ne na tem 

dinarskem delu. Ograjeni so samo segmenti, zato za zdaj ne ocenjujemo, da bi bila ograja ključni 

problem za celovitost populacije. ZGS je takrat na prošnjo države skupaj z lovci načrtoval prehode v 

ograji za divje živali. Tako poti, ki se jih živali stalno poslužujejo, niso vedno zaprte. V ograji so vrata, ki 

se lahko odprejo in tako živalim omogočajo prehod. Vendar pa bo projekt, kot je Carnivora Dinarica, v 

sklopu katerega so živali na mejnih področjih ciljno zajete in telemetrično spremljane, zagotovil boljše 



                                                              

 

podatke o tem, kolikšno oviro na meji resnično predstavlja ograja za prehod živali in povezanost 

populacije. 

Ob zaključku so bili vsi prisotni obveščeni, da bo narejen zapisnik današnjega srečanja, v katerem bodo 

zajeti vsi komentarji in vprašanja. 

b. Poročilo 2. čezmejnega delovnega srečanja o risu 

 

Drugo delovno srečanje s ciljem predstavitve spremljanja (monitoringa) in upravljanja 

populacije risa v Sloveniji in na Hrvaškem je potekalo 09. decembra 2020 s pričetkom ob. 10. uri. Zaradi 

restriktivnih ukrepov, ki so bili uvedeni zaradi pandemije COVID -a, je srečanje potekalo prek spletne 

platforme za sestanke ZOOM. Za lažji potek sestanka in boljše razumevanje čezmejnih udeležencev je 

bil organiziran simultani prevod s slovenskega jezika v hrvaški in obratno. Za namen natančnega 

vodenja zapisnika, se je srečanje snemalo. Srečanje je bilo zasnovano enako kot prvo, s štirimi 

predavanji, dva o statusu upravljanja z risom in dva o monitoringu na Hrvaškem in v Sloveniji, ter s 

predvidenim časom za vprašanja in razpravo. 

V imenu organizatorja, Veterinarske fakultete Univerze v Zagrebu, je vse prisotne pozdravil 

Slaven Reljić. Posebno dobrodošlico je izrekel gostom iz Bosne in Hercegovine in Črne gore. Predstavil 

je projektne partnerje iz Slovenije in Hrvaške in na kratko opisal cilje projekta, predvsem pa pomen 

čezmejnega sodelovanja v upravljanju in spremljanju populacij velikih zveri glede na to, da je ista 

populacija v obeh državah. Namen srečanja je bil seznaniti se z načinom upravljanja in spremljanja 

populacije risa v obeh državah ter prepoznati izzive ali pomanjkljivosti, ki omenjeno sodelovanje 

onemogočajo. Na srečanje so bili povabljeni predstavniki organizacij, odgovornih za sprejemanje 

odločitev glede upravljanja in spremljanja populacij risov ter za izvedbo oziroma usklajevanje izvedbe 

monitoringa populacije. Sledila je kratka predstavitev vseh sodelujočih. Ob 10.03 je bilo 43 

udeležencev. 

 
Slika 2. Prvo bilateralno delovno srečanje o risu je potekalo 9. decembra 2020 preko spletne 

platforme za organiziranje sestankov, ZOOM 

Po predstavitvi je sledilo prvo predavanje o upravljanju populacije risa v Republiki Hrvaški, ki 

ga je izvedla Magda Sindičić z Veterinarske fakultete v Zagrebu. Predavanje je začela s pregledom 

stanja populacije risa v Republiki Hrvaški (RH) v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo. Ris je 

strogo zavarovana vrsta, po poročilu za EU v skladu z Direktivo o habitatih (92/43 / EGS) pa je bilo 



                                                              

 

stanje ohranjenosti populacije risa na Hrvaškem ocenjeno kot neugodno - slabo (U2) ali neugodno - 

neprimerno (U1), odvisno od regije. Predstavila je 2 Načrta upravljanja risa v Republiki Hrvaški od leta 

2005 do 2010 in od leta 2010 do 2015 ter pripravo strokovne podlage za Načrt upravljanja z akcijskim 

načrtom, ki je trajala od leta 2017 do 2019, ko je bila tudi sprejeta. Strokovna podlaga je bila izdelana 

s pomočjo sodelovalnega pristopa na podlagi opravljenih anket s prebivalstvom in fokusnih sestankov 

ter dveh delavnic z deležniki. Odnos javnosti v Republiki Hrvaški je do risa zelo pozitiven. Anketiranci 

podpirajo popolno zaščito risov in povečanje njihovega števila. Glavna pomanjkljivost pri izvedbi 

načrtovanih aktivnosti za obdobje 2010 do 2015 je pomanjkanje jasne pobude in strokovnega vodstva 

pristojne institucije. Vizija prihodnjega upravljanja risa v RH: populacija risa na Hrvaškem je stabilna, 

zagotovljeni so predpogoji za njen dolgoročni obstanek. Vsi deležniki so dobro obveščeni, interesne 

skupine aktivno sodelujejo pri upravljanju populacije risa, zagotovljeno pa je tudi sobivanje lokalnega 

prebivalstva z risom na območju njegove razširjenosti. Prihodnji načrt upravljanja temelji na treh 

skupinah dejavnosti: spremljanju stanja populacije (npr. monitoring številčnosti in razširjenosti 

populacije risa), sodelovanju deležnikov pri upravljanju (npr. vključevanje različnih interesnih skupin v 

spremljanje populacije, mednarodno sodelovanje) in popularizacija, informiranje in izobraževanje. Po 

koncu predavanja je Slaven Reljić postavil vprašanje - kaj bi bil glavni izziv ali pomanjkljivost v 

upravljanju risa v RH, na kar je Magda Sindičić odgovorila, da je to pomanjkljivo financiranje za izvedbo 

dejavnosti. To, kar dobro deluje, je sodelovanje Hrvaške in Slovenije.  

Drugo predavanje je izvedel predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije, Rok Černe o upravljanju 

risa v Republiki Sloveniji. Predstavil je dokument, na katerem temelji upravljanje risa v Sloveniji, 

Strategijo ohranjanja in trajnostnega upravljanja navadnega risa v Sloveniji za obdobje 2016 - 2026. 

Na kratko je predstavil trenutno aktivni projekt LIFE LYNX z 11 partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Italije, 

Romunije in Slovaške. Glavne aktivnosti in cilji Strategije  oziroma projekta so: 

- doseljevanje genetsko ustreznih osebkov, 4 na Hrvaško in 10 v Slovenijo (5 v Dinaride in 5 v 

Alpe) 

- sodelovanje med državami na populacijski ravni, priprava mednarodnih smernic za upravljanje 

-  vzpostavitev in krepitev vitalnih centrov reprodukcije, skupaj 3: prvi v Dinaridih, drugi v 

alpskem delu Slovenije in tretji v Karavankah 

- ohranjanje habitata in preprečevanje fragmentacije prostora, pomembno za velike zveri in 

tudi širše. Glavna ovira je avtocesta Ljubljana – Postojna. Rešitev bi lahko bil zeleni most, kot 

jih imajo na Hrvaškem. Treba je paziti tudi na prehodnost meje Slovenije in Hrvaške. 

- zagotavljanje prehranske osnove; prisotnost risa se upošteva pri pripravi lovsko 

upravljavskega načrtovanja v loviščih (vpliv na srnjad) 

- zagotavljanje mirnih con; pomembno pri pripravi 10-letnih lovskoupravljavskih temeljev 

- spremljanje populacije risa v Sloveniji; financira se iz projekta LIFE LYNX in preko sredstev 

Ministrstva za okolje in prostor 

- ozaveščanje in vključevanje javnosti; vključevanje lovcev v izpust na novo doseljenih risov, 

spletna stran, profil projekta na Facebooku, dokumentarni film, ambasadorji projekta 

- zmanjšanje nezakonitega poseganja v populacijo; akcijo vodi Lovska zveza Slovenije 

- učinkovit odškodninski sistem; vse škode v Sloveniji so ocenjene, odškodnine pa pravočasno 

izplačane. 

Po koncu projekta LIFE LYNX je pomembno nadaljevati mednarodno sodelovanje na ravni ministrstev, 

oceniti genetski status in številčnost populacije risa, zagotoviti čezmejno prostorsko povezanost. Rok 

Černe meni, da je trenutno največji izziv in pomanjkljivost v aktivnem sodelovanju ministrstev pri 

potrebnih aktivnostih upravljanja in monitoringa. Kar je trenutno dobro, pa je doseljevanje novih risov 



                                                              

 

z dobro koordinacijo in dogovarjanjem vseh udeležencev. Slaven Reljić je povabil udeležence, da 

postavijo vprašanja, povezana z upravljanjem risa na Hrvaškem oz. v Sloveniji. 

Magda Sindičić je predlagala, da nekdo izmed gostov iz Bosne in Hercegovine na kratko 

predstavi zakonski status in upravljanje risa v BiH. Haris Hadžihajdarević je povedal, da v NP Una že 9 

let spremljajo velike zveri, glede risa pa so šele pred kratkim pričeli s skromnim projektom, nimajo pa 

dovolj znanja niti izkušenj. Ris je v BiH strogo zaščitena vrsta, ni načrta upravljanja, varstvo narave je 

na ravni entitet, ne države. Poudaril je pomembnost tega sestanka in velikih projektov ter dobrega 

sodelovanja med Hrvaško in Slovenijo in prenosa tega znanja v BiH, Črno goro, Srbijo in naprej v 

Severno Makedonijo. Vedad Škapur iz Sarajeva je navedel, da je ris zavarovan v Federaciji, v Republiki 

Srpski pa ne: Ni povsem prepričan, ali se je ta status morda spremenil, to lahko potrdijo kolegi iz 

Banjaluke. Izkorišča priložnost, da izpostavi težavo v BiH. Prvič je bila k sodelovanju povabljena 

Univerza v Sarajevu. Ima 70-letno tradicijo in multidisciplinarno ekipo ter meni, da morata biti 

sodelovanje in partnerstvo na akademski ravni, tako kot med Zagrebom in Ljubljano. Meni, da je 

vključevanje nevladnih organizacij v redu, vendar je tudi mnenja, da to ne more dati dolgoročnega 

rezultata. Slaven Reljić se je Vedadu zahvalil za njegov komentar in dodal, da je za razvoj sodelovanja 

potrebno nekaj časa. Andrea Solić (Štefan) iz WWF Adria je poudarila, da je fokus sestanka na Hrvaški 

in Sloveniji in je besedo predala Zineti Mujaković iz Federalnega ministrstva za okolje in turizem, naj 

poda kratek komentar glede zakonodaje v BiH. Pristojnosti za zaščito biotske raznovrstnosti in narave 

so razdeljene med Federacijo in kantoni. Posamezni kantoni nimajo Zakona o varstvu narave. Ko gre 

za velike zveri, so pristojnosti razdeljene med Federalnim ministrstvom za kmetijstvo, vodno 

gospodarstvo in gozdarstvo (kjer je zastopano lovstvo) ter Federalnim ministrstvom za okolje. 

Uporabniki naravnega dobra (zavarovana območja in lovstvo) morajo sprejeti Načrte upravljanja 

velikih zveri. Trenutno je v Federaciji pomembno to, da se izvajajo spremembe in dopolnitve Zakona 

o varstvu narave ter se bodo urejale pomanjkljivosti v zvezi z načrti upravljanja.  

Andrea Solić (Štefan) je poudarila, da populacije velikih zveri v Dinaridih delimo z več državami, 

že dolgo pa se govori o tem, da to, da se v nekaterih državah dobro dela, še ne pomeni, da je dobro za 

vso populacijo. Magda Sindičić je v predstavitvi omenila, da je strokovna podlaga pripravljena, od 

pristojnih organov pa bi želeli slišati, ali obstaja rok za pripravo in sprejetje novega Načrta upravljanja. 

Jasna Jeremić iz Zavoda za varstvo okolja in narave, MINGOR, je potrdila, da je strokovna 

podlaga predana in bila sprejeta konec leta 2019. S Pravilnikom o strogo zaščitenih vrstah je 

predpisana procedura sprejemanja Načrtov upravljanja. Po pripravi podlage za vse predvidene 

aktivnosti je potrebno komunicirati s ciljnimi izvajalci, medsektorsko, z drugimi upravami, ministrstvi 

ali javnimi ustanovami. Po tem gre v javno objavo, kjer javnost poda komentarje, po pregledu pripomb 

pa načrt sprejme minister pristojnega ministrstva. Zaradi institucionalnih sprememb v letu 2020 je 

prišlo do zastoja pri sprejemanju načrta. Zdaj so te spremembe dokončane in čeprav smo v razmerah 

pandemije COVID -a upamo, da bodo načrti sprejeti v nekaj mesecih. Največji izziv pa je financiranje, 

državni proračun je oslabljen. Na voljo so operativni programi OPKK, iz katerih je mogoče pridobiti 

sredstva ne le za pripravo strokovne podlage Načrta, temveč tudi za njegovo izvajanje. Kmalu se 

pričakuje tudi financiranje monitoringa iz istega programa.  

Dina Botta iz NP Risnjak je postavila vprašanje glede vključenosti Lovske zveze Slovenije kot 

partnerja v projektu in glede razlogov za nevključevanja Hrvaške lovske zveze (HLZ) v projekt LIFE LYNX. 

Neška Vukšić iz HLS je odgovorila, da ne ve, na kakšen način je bilo ponujeno sodelovanje, in da ne ve, 

zaradi kakšnega razloga HLS ni pristala na sodelovanje v projektu. Slaven Reljić je dodal, da HLS 

sodeluje kot partner pri prijavi projekta o volkovih. Magda Sindičić je pojasnila, da je bilo poslano 

povabilo za partnerstvo v HLS, ki ga je zavrnila zaradi pomanjkanja kapacitet, delno pa zaradi 



                                                              

 

nezadovoljstva nad upravljanjem volka. Magda je potrdila, da je na projektu LIFE LYNX izjemno dobro 

sodelovanje z lovci. 

Slaven Reljić je Maji Humar iz Ministrstva za okolje in prostor Slovenije postavil vprašanje, kako 

oni vidijo upravljanje risa v Sloveniji. Najpomembnejša je priprava akcijskega načrta, njegovo 

financiranje in njegova implementacija. V naslednjem letu se načrtujejo tudi pripravljalne aktivnosti 

za vzpostavitev koridorja za prehod avtoceste v Sloveniji. Takšne aktivnosti so horizontalne za vse 

velike zveri. 

Sledilo je predavanje Magde Sindičić o spremljanju stanja populacije risa v Republiki Hrvaški. 

Na kratko je predstavila zgodovino spremljanja populacije risa na Hrvaškem. Od leta 1973, ko je bilo v 

Sloveniji izpuščenih 6 posameznih osebkov iz Slovaške, do leta 2000, je spremljanje temeljilo predvsem 

na beleženju smrtnosti, ki ga je vodil inženir Alojzije Frković. Od leta 2000 so se na Veterinarski fakulteti 

v Zagrebu začele znanstvene raziskave pod vodstvom prof. Huberja, v letih 2007 in 2008 je bil tako 

aktiven projekt DINARIS iz programa Interreg IIIA, ko so bile prvič uporabljene foto pasti ter 

pridobivanje vzorcev dlake za genetske raziskave. Eden od rezultatov tega projekta je tudi dokaz o 

parjenju sorodstva v sami populaciji. Spremljanje s foto pastmi se nadaljuje v letu 2011 v PP Velebit (J. 

Tomaić, varuh narave v parku), nato v Gorskem kotarju (V. Slijepčević, Univerza v Karlovcu) ter v letu 

2014 v NP Plitviška jezera (J. Kusak, VEF) Projekt LIFE LYNX se je pričel leta 2017 in prinaša največji 

napredek pri postavitvi sistemskega monitoringa populacije risa, k spoznanjem pa je pripomogel tudi 

projekt CARNIVORA DINARICA. Osnova spremljanja risa je spremljanje znakov njegove prisotnosti. Od 

leta 2013 se sistematično uporablja metodologija SCALP. Tega leta 2013 je bilo ugotovljenih 97 znakov 

prisotnosti, leta 2019 pa 518 znakov prisotnosti, kar je rezultat večjega števila postavljenih foto pasti. 

Znaki prisotnosti se shranjujejo v zbirki podatkov, ki je na voljo tudi javnosti. Zbirka pripomore k 

transparentnosti in komunikaciji z javnostjo ter spodbuja tudi zbiranje in delitev podatkov s strani vseh 

interesnih skupin, zlasti lovcev. Podrobneje je prikazala rezultate za zadnji dve sezoni. Območje 

razširjenosti risa prav tako temelji na podatkih o znakih prisotnosti od leta 2016 do 2019, kar je 

pripravljeno za strokovno podlago za novi Načrt za upravljanje risa v Republiki Hrvaški. 

Najpomembnejši vir podatkov so foto pasti. V okviru projekta LIFE LYNX jih je bilo postavljenih 

približno 120, na Plitviških jezerih do 40, Geonatura d.o.o. jih ima okoli 100 aktivnih, sem pa je treba 

prišteti tudi foto pasti, ki so jih postavili lovci na območju njihovih lovišč. 

Magda Sindičić je predstavila tudi oceno minimalne številčnosti risa na Hrvaškem na osnovi 

zabeleženih risov, posnetih s foto pastmi. Število zabeleženih posameznih osebkov je večje od 

ocenjene številčnosti v prejšnjem Načrtu upravljanja. V zadnji sezoni je to število znašalo 88 

zabeleženih posameznikov (78 odraslih in 11 mladičev), vendar je treba poudariti, da je samo 45 živali 

bilo fotografirano z obeh strani. Za zanesljivo identifikacijo je pomembno, da so živali fotografirane z 

obeh strani. Izpostavila je tudi pomanjkljivosti te metode, torej uporabe premajhnega števila foto 

pasti, saj se del živali ne „ujame“ v vsaki sezoni, po nekaj sezonah pa se ponovno pojavi. Vključiti je 

treba čim več foto pasti. Po rezultatih tretje sezone (2020/2021) bo izvedeno modeliranje z metodo 

»lova in ponovnega ulova" (spatial capture – recapture) za zanesljivejši razpon ocene številčnosti 

populacije, ki bo vključevalo stanje pred in po doseljevanju risov. Razmnoževanje na določenem 

območju in najmanjše število zabeleženih mladičev je mogoče ugotoviti tudi s foto pastmi. Tako sta 

bili leta 2020 zabeleženi 2 identificirani samici z 2 mladičema, 2 ID samici z 1 mladičem in 2 opažanja 

neznanih samic z 2 mladičema. Beleži se tudi vsak primer in vzrok smrtnosti risa. Od leta 2014 do 2020 

zabeležena letna smrtnost znaša povprečno 1 posameznika. Vzroki so različni, nekaj je prijav o 

krivolovu, vendar ni konkretnih dokazov. Od leta 2001 se rise telemetrično označuje in spremlja. Do 

zdaj je bilo skupaj označenih 21 posamičnih risov. V zadnjih treh letih je bilo spremljano 8 živali, 5 



                                                              

 

samcev in 3 samice, trenutno pa nobena ovratnica ni aktivna. Velikost ozemlja samcev je bila od 330 

do 380 km2. Del označenih živali je iz projekta CARNIVORA DINARICA, del pa iz projekta na Plitviških 

jezerih. Samici Snježana in Andreja sta bili spremljani zelo kratek čas, ovratnice pa so kmalu prenehale 

pošiljati lokacije. 

V okviru projekta LIFE LYNX poteka tudi spremljanje genetske raznolikosti. Največji izziv je priti 

do vzorcev. Dlaka predstavlja najbolj zastopan vzorec, zbira pa se na markiranih mestih z uporabo 

različnih pasti za zbiranje dlake. Spremljajo se tudi sledi risa v snegu. V Sloveniji se povprečno letno 

zbere več vzorcev za genetske raziskave kot na Hrvaškem. To je zato, ker je v Sloveniji razvito 

sistematično nacionalno spremljanje volka, v sklopu katerega se izvajajo terenske aktivnosti in se 

zbirajo vzorci za volka, ob tem pa tudi za risa. To je pomanjkljivost na Hrvaškem. Obdelani so vzorci za 

genetsko raznolikost, ki so se zbirali že od 80-ih let pa do danes, ki kažejo zelo lepo sliko genetske 

raznolikosti skozi čas. Sčasoma se ta slika vse bolj slabša, slabša pa je tudi v primerjavi s populacijami 

na Slovaškem in v Romuniji. Skratka, skupina za spremljanje risov potrebuje močnejšo podporo 

pristojnih institucij v obliki sofinanciranja in usklajevanja aktivnosti med različnimi skupinami. Na 

vprašanje Slavena Reljića, kaj je v zvezi z monitoringom risa na Hrvaškem dobro in kaj slabo, je Magda 

odgovorila, da dobro deluje sodelovanje s Slovenijo in vzpostavitev harmonizacije metod ter 

naseljevanje novih posameznikov. Zbiranje neinvazivnih vzorcev se nekoliko zatika, oprema in 

sredstva, pridobljena v okviru projekta LIFE LYNX, pa ne zadostujejo več za takšno mrežo monitoringa, 

zato bi bilo za nadaljevanje pomembno pridobiti nov vir financiranja. 

Zadnje predavanje o spremljanju stanja populacije risa v Sloveniji je izvedla Urša Fležar iz 

Zavoda za gozdove Slovenije in Univerze u Ljubljani, katere poglavitna naloga je koordinacija aktivnosti 

spremljanja risa s pomočjo foto pasti. Financiranje teh aktivnosti je precej zahtevno. V Sloveniji smo 

imeli srečo, da smo imeli sredstva iz različnih projektov (LIFE LYNX in 3Lynx), pa tudi sredstva 

Ministrstva za okolje in prostor, tako smo lahko dobili vrhunske rezultate. Vsi zbrani podatki so 

razvrščeni po kategorizaciji SCALP, tako kot na Hrvaškem. Podatki se zbirajo od leta 1973, ko so v 

Slovenijo ponovno naselili rise. Do leta 2017 do začetka projektov LIFE LYNX in 3Lynx ni bilo 

sistematičnega monitoringa risa in iz teh podatkov ni bilo mogoče dobiti ocene številčnosti. Na karti 

so prikazani zabeleženi znaki prisotnosti risa v letu 2020. Poleg beleženja znakov prisotnosti Zavod za 

gozdove vsako leto lovozakupnikom pošlje vprašalnik o znakih prisotnosti velikih zveri v njihovem 

lovišču, tako se tudi na tak način dobijo kakovostni podatki za skoraj vso Slovenijo. Za zbiranje vzorcev 

za genetske raziskave je potrebno veliko truda. Zbirajo se iztrebki, urin, dlaka. Ključna za oceno uspeha 

doselitve novih risov je telemetrija. Grafično je prikazano gibanje 8 risov, ki so bili doseljeni v Slovenijo 

in na Hrvaško ali pa so bili ujeti v Sloveniji. Spremljanje s pomočjo foto pasti se uporablja kot 

standardna metoda za prepoznavanje posameznih osebkov risa. V Sloveniji so na nacionalni ravni 

pokrita vsa območja razširjenosti risa, v dinarskem delu je 160 kamer, 50 % jih je iz projekta LIFE LYNX. 

Zavod za gozdove koordinira celotno aktivnost in je v stiku z lokalnimi lovci. V vsakem lovišču skrbijo 

za 2-4 kamere in vsak mesec zamenjajo SD-kartice. Fotografije se shranjujejo v bazo pri ZGS. V letu 

2018/2019 so bile kamere postavljene na 191 lokacij, ris je bil posnet na 39 lokacijah. Naslednjo sezono 

2019/2020 je bilo skupaj postavljenih 253 foto pasti, od katerih jih je bil del nameščen severno od 

avtoceste. Risa se je uspelo fotografirati na 41 lokacijah, od tega na 3 lokacijah severno od avtoceste. 

Nekaj risov je bilo na fotografijah prepoznanih na obeh straneh slovensko-hrvaške meje, kar kaže na 

pomen mednarodne čezmejne izmenjave podatkov in pridobitve rezultatov za namen upravljanja. V 

sezoni 2018/2019 je bilo dokazano najmanj 19 odraslih ter 6 mladičev risa ob dokazih 5 reprodukcij, v 

letu 2019/2020 pa je bilo dokazano najmanj 20 odraslih posameznih osebkov ter 2 mladiča ob 2 

reprodukcijah. Rezultati so v skladu s prejšnjo oceno stanja populacije risa v Sloveniji (15-50 živali). Vsi 



                                                              

 

risi, ki so imeli telemetrično ovratnico (n=6), so bili fotografirani s pomočjo postavljenih foto pasti. 

Urša je ob koncu poudarila pomembnost monitoringa kot predpogoj za upravljanje določene vrste. Za 

upravljanje na ravni populacije je pomembno vzpostaviti usklajen monitoring med državami, ki si delijo 

populacijo, monitoring pa mora biti prilagodljiv potrebam upravljanja populacije. Monitoring je 

pomembno orodje in pri komuniciranju in sodelovanju ključnih interesnih skupin daje dobre rezultate. 

Na vprašanje Slavena Reljića, kaj je pri monitoringu risa v Sloveniji dobro in kaj slabo, je Urša Fležar 

odgovorila, da dobro funkcionira sistem monitoringa, postavljen na državni ravni, od ZGS kot 

koordinatorja aktivnosti na terenu, ki vključujejo lovce. Pomanjkljivost je v kadrih in pravi analizi 

podatkov, ki so zbrani v bazi. 

Aleksandra Majić Skrbinšek (UL) je postavila vprašanje, kako je zamišljen monitoring po koncu 

projekta LIFE LYNX. Rok Černe (ZGS) je poudaril, da bi to lahko bila velika grožnja, ker tako Slovenija 

kot Hrvaška dobro opravljata monitoring, vendar je ta v okviru projektov, sodelujeta tudi obe univerzi, 

s tem, da se je v Sloveniji vključil tudi Zavod za gozdove. V obdobju med projekti DINARIS in LIFE LYNX 

je bilo malo storjenega na sistematičnem spremljanju populacije risa. O odvisnosti od financiranja 

projektov je treba razpravljati in razmisliti, kako do rešitve. Državne institucije bi morale to izvajati 

brez projektnih sredstev, projektna sredstva pa bi lahko bila le češnja na torti. Monitoring je 

dolgoročna naloga in moral bi delovati usklajeno tako na Hrvaškem kot tudi v Sloveniji. Imamo osnove 

in znanje, na ravni ministrstev pa bi se morali dogovoriti, kako to organizirati, da bi bilo enotno in da 

bi zagotovili financiranje. Magda Sindičić je dodala, da bi se monitoring lahko financiral preko 

projektov, vendar v primeru, da država zagotovi potreben del lastnega sofinanciranja. Obstajajo 

kapacitete za prijavo na projekte in izvajanje dela, vendar je velik problem zagotoviti potrebno lastno 

sofinanciranje. Jasna Jeremić pojasnjuje, da je Zavod za varstvo okolja in narave pred Ministrstvom 

vzpostavil sodelovanje s Hrvaškimi gozdovi za spremljanje preko foto pasti ter tudi s hrvaško policijo 

za uporabo posnetkov z mejnega dela Hrvaške, ki primarno služijo za spremljanje migrantov in 

nezakonitih dejanj. Prvi posnetki so začeli prihajati. Ministrstvo je preko operativnega programa OPKK 

razpisalo natečaj za izvajanje monitoringa velikega števila strogo zaščitenih živalskih vrst. Poudarila je, 

da so zdaj projekti edini način za izvedbo aktivnosti monitoringa. Vedran Slijepčević se je navezal, da 

je največji problem vlaganje velikih prizadevanj v seznanjanje in v odnose z deležniki na terenu; v 

primeru pomanjkanja sredstev po koncu projekta LIFE LYNX se bo vse izgubilo in treba bo čakati do 

kakšnega drugega projekta. Pohvalil je sodelovanje s Hrvaškimi gozdovi in s policijo, vendar je 

pripomnil, da to niso adekvatni podatki za monitoring risa, saj morajo biti foto pasti za risa postavljene 

ciljno, da je živali mogoče identificirati. Pripomnil je tudi, da bi moral obstajati del državnega 

proračuna, ki bi se izdvajal za t.i. hladni pogon monitoringa, kakšnih 100 foto pasti na terenu. 

Monitoring ne more živeti od projekta do projekta. Slaven Reljić je zaključil, da bi za uspešen 

dolgoročni monitoring moralo obstajati financiranje iz državnega proračuna. Jasna Jeremić je potrdila, 

da ji je takšen pristop jasen, vendar trenutno ni možnosti za financiranje iz državnega proračuna. Maja 

Humar iz Ministrstva za okolje in prostor Slovenije je v zvezi z istim vprašanjem dodala, da so sredstva 

za monitoring omejena, in da so že za monitoring medveda in volka precej visoka ter da se načrtuje 

vzpostavitev nacionalnega monitoringa za vse vrste. Ko bo pripravljen Akcijski načrt za risa, se bo v 

skladu z njim ravnala tudi potreba po monitoringu. Magda Sindičić je pojasnila, da na Hrvaškem, poleg 

strokovnih oseb, obstaja tudi približno 50.000 lovcev, ki so prav tako lahko v službi monitoringa risa, 

izpostavila pa je tudi napako hrvaškega ministrstva glede tega, da je bilo sodelovanje z lovci vrsto let 

nezadostno. 

Naslednje vprašanje je, kaj je o monitoringu napisano v pripravljeni strokovni podlagi na nov 

načrt upravljanja risa v Republiki Hrvaški. Magda Sindičić je pokazala del iz strokovne podlage, kjer su 



                                                              

 

kot vir financiranja za monitoring navedeni projekti LIFE LYNX, CARNIVORA DINARICA in OPKK do leta 

2023, nato pa naj bi se monitoring financiral iz državnega proračuna. 

Rok Černe je pripomnil, da imamo v načrtu še eno srečanje v okviru projekta Carnivora 

Dinarica na temo harmonizacije monitoringa ter da bi se bilo dobro dogovoriti o takšnih srečanjih tudi 

za v prihodnje; kdaj in kje bi potekala, kdo naj bi jih organiziral in katere teme za pogovor in dogovor 

na meddržavni ravni bi bile primerne, ta razpored pa bi morali v prihodnje upoštevati. 

Aleksandra Majić Skrbinšek se je sodelujočim zahvalila za udeležbo, Slavenu Reljiću pa za 

organizacijo. Želela je povedati prav tisto, kar je pred njo povedal Rok, ter dodala, da se bodo na 

podlagi izvedenih srečanj pripravile smernice za meddržavno sodelovanje in usklajevanje monitoringa 

med Slovenijo in Hrvaško. 

 

 

c. Poročilo 3. čezmejnega delovnega srečanja o usklajevanju spremljanja volka in risa 

na Hrvaškem in v Sloveniji 

 

Tretji delovni sestanek v okviru projektne aktivnosti T1.1 "Izboljšanje upravljanja risa in volka" 

je bil namenjen predstavitvi pripravljenega Poročila o uskladitvi čezmejnega spremljanja populacij s 

predlaganim protokolom monitoringa. Srečanje je potekalo preko spletne platforme ZOOM 30. 

avgusta 2021 s pričetkom ob 12.30 uri. Organizirano je bilo simultano prevajanje, da bi udeleženci 

bolje razumeli predstavljeno vsebino, srečanje pa je bilo tudi posneto. 

Meta Mavec (UL) je na začetku predstavila projekt Carnivora Dinarica in povedala, da je cilj 

projekta izboljšati stanje ohranjenosti velikih zveri na območjih Natura 2000. Osnutek poročila o 

harmonizaciji čezmejnega spremljanja sta predstavila Slaven Reljić (Veterinarska fakulteta Zagreb) in 

Đuro Huber (Oikon). Ta čezmejno usklajen dokument je bil pripravljen z namenom vključitve 

predlaganih metodologij spremljanja prek nacionalnih ministrstev v nacionalne smernice za 

gospodarjenje z volkom in risom v primeru konsenza vseh deležnikov v pripravo nadaljnjih strateških 

dokumentov. Slaven je predstavil poročila z delovnih srečanj ter primerjalni pregled in analizo 

obstoječih metod za spremljanje populacij volka in risa na Hrvaškem in v Sloveniji s trenutnim stanjem 

populacij in ugotavljanjem neskladnosti metod. Đuro Huber je nato predstavil primerjalni pregled in 

analizo obstoječih predpisov ter predlog protokola za standardizirano in enotno čezmejno spremljanje 

ter predlog sporazuma o nadaljnjem čezmejnem sodelovanju. Predstavitvi je sledila razprava o 

pripravljenem osnutku dokumenta. 

Rok je poudaril, da za volkove v Sloveniji SCALP ni pomemben, saj je s pomočjo genetskih 

metod mogoče populacijo bolje oceniti, kot bi bilo s SCALP metodo. Đuro je dejal, da je SCALP na 

Hrvaškem pomemben, ker velik del podatkov sestavljajo terenska opazovanja, ki bi jih morala 

kategorizirati po SCALP, po drugi strani pa genetske metode niso tako razvite kot v Sloveniji. Jasna 

Jeremić dodaja, da se določene metode spremljanja uporabljajo že leta, a jih je treba nadgraditi. Meni, 

da bi za volkove na Hrvaškem lahko uporabili okoli 600 genetskih vzorcev in da bi lahko bila edina 

težava financiranje. Đuro sprašuje, ali se bo genetska metoda izvajala na 2 leti ali na 6 let, ker je 

obveznost poročanja EU vsakih 6 let? Hubert Potočnik je predlagal, da se območja razdelijo na 2 ali 3 

dele in nato zasukajo. Tomaž Skrbinšek je poudaril, da bi bila ta rotacija problem, saj nikoli ne bi dobili 

ocene celotnega področja in da je bolje narediti genetsko analizo vsakih 6 let kot pa sploh ne. Đuro je 

omenil, da je ta raziskava zelo pomembna zaradi konsenza o velikosti populacije. Josip Kusak je dejal, 

da samo poročanje Evropski uniji ni problem, usklajevanje metod med državama pa je precej težka 

naloga. Tomaž Skrbinšek je dodal, da je 6 let za volka zelo dolga doba in da se je populacija volkov v 



                                                              

 

Sloveniji v šestih letih skoraj podvojila. Če bi kvote za odstrel pripravljali na podlagi genetskih 

rezultatov, je 6 let res dolgo. 

Rok je poudaril, da je genetika pomembna tudi za spremljanje pojavljanja križanja s psi. 

Genetika bi pokazala, kje pride do takšnega križanja in kje ne. To bi omogočilo aktivno delovanje na 

tem področju. Zaradi tega bi bilo pomembno vsako leto izvajati genetske metode. Hibridizacija s psom 

je ena ključnih groženj za volkove v Evropi. Povedal je tudi, da bi z genetskim spremljanjem vsakih 6 

let težko utemeljevali odstrel. Josip Kusak je povedal, da je bila ustanovljena delovna skupina za 

monitoring "bold" volkov, Đuro pa je dodal, da se spremljajo hibridi in da ga zanima uskladitev 

tematike hibridov med državami, saj se trenutno z njimi upravlja drugače. Hubert je dodal, da se stroka 

v Sloveniji strinja, da so hibridi škodljivi za populacijo volkov in da je najbolj učinkovit in realen način 

za njihovo odstranitev odstrel. Đuro pravi, da so hibridi na Hrvaškem zavarovana vrsta in da bi jih 

morda lahko odstranili z intervencijskim odstrelom. Vprašal je, ali Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška 

poskusila premestiti volka v 5. kategorijo direktive o habitatih. Jasna Mulej je pojasnila, da ta razprava 

poteka v Sloveniji, širše razprave med deležniki pa še ni bilo in tema še ni zaključena.  

Rok Černe je opozoril, da je predstavljeno Poročilo osredotočeno na spremljanje in ne toliko 

na upravljanje. Đuro Huber je dejal, da se dokument, ki naj bi ga pripravili, imenuje Usklajevanje 

spremljanja in upravljanja in dejal, da ni nujno, da je skladnost 100-odstotna. Vprašal je, ali se zato 

strinjajo, da razlike v nekaterih točkah ostajajo. Daniela Hamidović je predlagala, da bi se stvari 

uskladile v smislu čezmejnih paketov. Tomažu Skrbinšku se zdi pomembno uskladiti metode in izvajati 

obsežne akcije v obeh državah hkrati. Jasna Jeremić je vprašala, kdaj bo naslednji genetski monitoring. 

Tomaž je odgovoril, da se to za volkove v Sloveniji dela vsako leto in da se Hrvaška lahko vključi, ko se 

odloči, vendar je treba vzorce zbrati v enem letu. Monitoring medveda naj bi potekal leta 2023. Rok 

Černe pravi, da sta v zvezi z risom spremljanje in upravljanje že zelo usklajena, zato meni, da bi 

dokument lahko napisal usklajeno za obe državi. 

Maja Humar je povedala, da bodo dokument poskusili upoštevati pri izdelavi akcijskega načrta 

za volka, strategija za risa pa je že sprejeta, seveda v kolikor se bodo s tem strinjali vsi deležniki. Meta 

Mavec je pojasnila, da bodo vsi udeleženci sestanka v prihodnjih dneh prejeli dokument in zapisnik s 

te seje na vpogled in pripombe. Đuro Huber je dodal, da bo dokument dopolnil na podlagi pripomb, ki 

jih je prejel na sestanku, in pripomb, ki jih je prejel po elektronski pošti. 

Meta Mavec je dejala, da obstaja potreba po skupini, ki bi delala na usklajevanju na čezmejni 

ravni, ter vprašala, kakšne načrte imajo ministrstva za ustanovitev nove oziroma ohranitev te skupine. 

Maja Humar je pojasnila, da se nameravajo vsako leto srečevati s kolegi iz Hrvaške na temo velikih 

zveri in da imajo že pripravljene točke dnevnega reda, letos pa zaradi slovenskega predsedovanja EU 

verjetno tega ne bodo mogli.  Jasna Jeremić je povedala, da ne ve, kako in na kakšni ravni bo to 

potekalo na hrvaški strani. Đuro sprašuje, ali bo dokument poslan v podpis kateri od uradnih institucij. 

Dodal je, da bo zato razlike v dokumentu pustil takšne, kot so zapisane za vsako državo. Jasna Jeremić 

je predlagala, da bi ta dokument lahko predlagal sestavo delovnih skupin iz pristojnih institucij. Tako 

bi naredili seznam vseh ključnih institucij, ki bi lahko sodelovale v delovni skupini, in njihovih 

odgovornosti. 



                                                              

 

2. PRIMERJALNI PREGLED IN ANALIZA OBSTOJEČIH METOD ZBIRANJA PODATKOV ZA 

SPREMLJANJE POPULACIJ VOLKA IN RISA NA HRVAŠKEM IN V SLOVENIJI S TRENUTNIM 

STANJEM POPULACIJ IN UGOTAVLJANJEM NESKLADNOSTI METOD 

 

a. Metode za monitoring volka in risa na Hrvaškem in v Sloveniji s trenutnim stanjem 

populacij 

 

1. Beleženje vseh primerov smrtnosti ter merjenje in vzrok smrti posameznih osebkov 

V Sloveniji in na Hrvaškem je z načrti oziroma z akcijskim načrtom in strategijo upravljanja 

volka in risa predvideno beleženje in zbiranje ter odvzem vzorcev mrtvih velikih zveri, torej spremljanje 

smrtnosti. Sistematično spremljanje smrtnosti na Hrvaškem se izvaja od leta 1995, od trenutka, ko je 

volk dobil status stroge zavarovane vrste, za območje Gorskega kotarja pa po zaslugi ing. Alojzija 

Frkovića že celo od leta 1945. V Sloveniji se je sistematično spremljanje prav tako začelo leta 1995, 

podatki pa so se beležili že prej. Za ozemlje Hrvaške se vsi podatki beležijo v bazi Veterinarske fakultete 

Univerze v Zagrebu in v Zavodu za varstvo okolja in narave MINGOR, medtem ko bazo smrtnosti za 

Slovenijo vodi Zavod za gozdove Slovenije. Načrti prinašajo tudi ustrezne obrazce, ki se uporabljajo za 

zbiranje podatkov o mrtvih živalih. Obrazec za podatke o smrtnosti vključuje vrsto živali, čas in kraj 

dogodka s koordinatami, vzrok smrtnosti (za odstrel in podatke o lovcu ter trofejno vrednost), spol in 

starost ter osnovne mere (npr. skupna dolžina in stehtana masa). Odvzamejo se tudi osnovni vzorci: 

košček mehkega tkiva za genetske analize za vsako veliko zver (običajno mišica ali jezik, ki se hrani v 

zamrzovalniku v epruveti z etanolom). Po potrebi se lahko dogovori tudi odvzem dodatnih vzorcev 

oziroma podatkov. Zelo pomembno je, da vsaka mrtva velika zver dobi svojo  nedvoumno oznako, s to 

oznako pa se označijo tudi vsi vzorci od te živali, da se zagotovi povezanost ter sledenje vzorcev. Tako 

so vzorci edinstveno identificirani in vključeni v skupno smrtnost v tem letu. Dolgoročni skupni podatki 

o smrtnosti so zelo pomemben del monitoringa stanja populacije, trenutno beleženje smrtnosti v 

Sloveniji in na Hrvaškem se vodi sistematično, podatki so primerljivi. 

 

2. Beleženje vseh primerov nastalih škod 

Pri vsakem primeru nastale škode je obvezno poklican eden izmed uradnih izvedencev za 

škodo, ki delujejo pri pristojnem Ministrstvu na Hrvaškem ali pri Zavodu za gozdove v Sloveniji. 

Izvedenci sestavijo Zapisnik o škodnem dogodku, na podlagi katerega se oškodovancu izplača 

odškodnina, zapisnik pa je tudi osnova za shranjevanje podatkov o škodnem dogodku. Primeri škode 

po risu na domačih živalih se praktično ne dogajajo. Vsak zabeležen napad volka na domače živali se 

vpiše v Bazo škod na domačih živalih, ki jo na Hrvaškem vodi Uprava za varstvo narave pri Ministrstvu 

za gospodarstvo in trajnostni razvoj, medtem ko v Sloveniji bazo vodi Zavod za gozdove Slovenije. 

Beleženje in opis vsakega škodnega dogodka sta pomembna ne le zaradi izplačila odškodnin, temveč 

tudi za spremljanje trenda in ukrepanje za preprečevanje škod. Ob tem pa se lahko tudi posredno z 

izračuni ob uporabi drugih virov informacij (telemetrija, foto pasti, izjave cenilcev, izzivanje tuljenja, 

sledi v snegu, drugi podatki o opažanju znakov prisotnosti) oceni minimalno število tropov ter skupna 

številčnost. Škodni primeri se vnašajo v prostorsko zbirko podatkov (GIS) in se grupirajo v tedenske 

intervale, ki jih je nato mogoče pregledovati v kronološkem vrstnem redu. Istočasno pojavljanje škod 

na različnih krajih kaže na obstoj različnih tropov. Teritoriji tropov se med seboj ne smejo prekrivati za 

več kot 1-3 % Prostorsko-časovno analizo škod na Hrvaškem je izvajal Zavod za varstvo okolja in narave 

MINGOR in strokovnjaki z VEF-a. Beleženje škodnih dogodkov se izvaja sistematično tako v Sloveniji 

kot tudi na Hrvaškem in podatki so primerljivi. 



                                                              

 

 

3. Telemetrično spremljanje 

Telemetričnega spremljanja risov in volkov ni mogoče izvajati sistematično in na celotnem 

območju njihove razširjenosti in dejansko služi kot dopolnilna metoda monitoringa, s katero lahko 

zagotovljamo podatke, potrebne za razvoj in umerjanje metod monitoringa. Tako se neposredno 

pridobivajo podatki o njihovem gibanju in aktivnostih, posredno pa o velikosti in izboru življenjskega 

prostora ter o uporabi toga prostora in vzorcih aktivnosti. Lahko se pridobi znanje o socialnih odnosih 

znotraj populacije, reprodukciji (spolna zrelost, rodnost, velikost legla, preživetje mladih), zdravju, 

vzrokih za smrtnost in vzorcih preživetja. Zlasti se pridobi vpogled v pogostost plenjenja plena in o 

načinu ter stopnji izkoriščanja tega plena. Pridobimo tudi podatke o velikosti življenjskih prostorov po 

spolnih in starostnih kategorijah, prekrivanju domačih okolišev, uporabi območja znotraj in izven 

zavarovanih območij, o dnevnih gibanjih in podobno. Telemetrično spremljanje označenih 

posameznikov vključuje ujetje živih posameznih osebkov v posebne pasti, kemično imobilizacijo, po 

končanem merjenju, odvzemu vzorcev in označevanjem z GPS/GSM ovratnicami, pa izpustitev na kraju 

ujetja. Zaželeno je, da je vedno vsaj eden ali več risov in volkov označenih s satelitskimi ovratnicami. 

Telemetrične raziskave na Hrvaškem in v Sloveniji so običajno povezane z različnimi projekti, 

ki zagotavljajo sredstva za zahtevno terensko delo pri lovljenju, zlasti volkov. V projektu Carnivora 

Dinarica so bili skupaj telemetrično spremljani 4 risi in 4 volkovi. Podatki, pridobljeni z GPS/GSM 

telemetrijskimi ovratnicami, so primerljivi. 

 

4. Beleženje vseh znakov prisotnosti v loviščih in zaščitenih območjih (kategorizacija SCALP) 

Metode, ki se danes uporabljajo kot del nacionalnega monitoringa za spremljanje volkov in 

risov, ki jih v Sloveniji na  podlagi javnega naročila skupaj izvajajo Zavod za gozdove Slovenije, Univerza 

u Ljubljani in Društvo Dinaricum, na Hrvaškem pa Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu in Zavod 

za varstvo okolja in narave Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj, je vzdrževanje mreže 

terenskega osebja t.i. izvajalcev monitoringa, ki so lahko predstavniki zaščitenih območij, upravljavci 

lovišč, gozdarji, člani društev, ki delujejo na področju varstva narave in celo rekreativci in drugi ljubitelji 

narave. Zavod za gozdove v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije vsako leto upravljavcem lovišč pošlje 

vprašalnik o znakih prisotnosti velikih zveri v njihovem lovišču, tako se tudi na tak način pridobijo 

kakovostni podatki za skoraj vso Slovenijo. Predvideno je, da bi bilo lahko (na Hrvaškem) na vsakem 

zaščitenem območju ali lovišču ena oseba, ki bi bila seznanjena s programom, usposobljena za 

beleženje in obveščanje o opažanjih. V večini primerov bi to lahko bile osebe, ki že opravljajo sledenje 

v snegu. Izjemno pomembno je, da je vsak podatek, ki je pomemben za monitoring velikih zveri, 

zabeležen, in to na standardni način. Ne zadostuje samo priti do podatka, le-ta mora biti tudi 

zabeležen/zapisan. Beležiti je treba vsa opažanja njihovega pojavljanja (opazovanje, poslušanje, 

najdba plena, sledi, obeleževanje ozemlja itd.) skozi vse leto. To zajema tudi vse, s strani pooblaščenih 

izvedencev dokazane primere napadov na domače (pašne) živali. Posebej dragoceno bi bilo vsako 

opažanje mladih volkov ali risov. Največji del podatkov je mogoče vpisati v vnaprej pripravljene 

standardne obrazce ali v posebne baze na spletu. Za določanje prisotnosti bi zadostovali le podatki o 

pojavu zveri (datum in koordinate kraja), za določitev trenda pa je ključnega pomena, da se zabeleži 

tudi ‘‘napor iskanja". To pomeni, da bi morali obstajati preverjeni podatki o tem, koliko časa je bilo 

vloženega in / ali km prostora (gozdnih cest, poti), da bi ugotovili določeno število znakov prisotnosti 

velikih zveri. Zato je v predviden obrazec treba vpisati tudi podatke o začetnem času in kraju ter koncu 

opazovanja ter o razdalji. Verjetnost vsakega opažanja je kategorizirana po merilih SCALP (podrobno 

opisanih v 4. poglavju) tako na Hrvaškem kot v Sloveniji, pri čemer se metoda SCALP pri volku v 



                                                              

 

Sloveniji ne uporablja, ker se številčnost populacije lahko zanesljivo oceni na podlagi genetskih metod. 

Interpretacija po metodi SCALP je enotna in primerljiva v obeh državah. V Sloveniji je v akciji zbiranja 

podatkov v sezoni 2019/2020 sodelovalo 214 lovišč. Vsi zbrani podatki o znakih prisotnosti risov na 

Hrvaškem se shranjujejo v bazi, ki je na voljo na Veterinarski fakulteti v Zagrebu, na voljo pa je tudi 

javnosti. Zbirka pripomore k transparentnosti in komunikaciji z javnostjo ter spodbuja tudi zbiranje in 

delitev podatkov s strani vseh interesnih skupin, zlasti lovcev. Na osnovi interpretacije tako zbranih in 

kategoriziranih podatkov se je na Hrvaškem določala velikost populacije volkov ob kombinaciji z 

genetskimi metodami. Zadnja ocena velikosti populacije volka na Hrvaškem je bila za obdobje od junija 

2018 do junija 2019 in najmanj 81 osebkov volkov je bilo potrjenih s kategorijama opažanj C1 in C2, 

na podlagi opažanj C3 (ki so manj verodostojna) in na podlagi podatkov o škodah, je bilo ocenjeno, da 

je v Republiki Hrvaški 163 volkov, v skupaj 49 volčjih tropih. Od teh 49 tropov jih je 22 obmejnih, ki si 

jih Hrvaška deli s Slovenijo ali Bosno in Hercegovino. 

 
Slika 3. Prostorski razpored vseh opažanj volkov, zbranih za obdobje od junija 2018 do junija 2019. 

Opažanja so kategorizirana po metodi SCALP. Vir: Ocena velikosti populacije volka (Canis lupus) na 

Hrvaškem za obdobje od 01. junija 2018 do 01. junija 2019 

 

5. Spremljanje s pomočjo foto pasti 

Namen uporabe te metode monitoringa je ciljna postavitev kamer (foto pasti) na mestih, kjer 

želimo dokumentirati, kaj se zgodi, ko opazovalec ne more biti prisoten, ali pa se to ne bi zgodilo, če 

bi bila oseba v bližini.  

Od velikih zveri je edino rise mogoče na fotografijah individualno razlikovati zahvaljujoč 

njihovim specifičnim pikam na kožuhu. Tako je v okviru projekta LIFE LYNX s pomočjo te metode na 

Hrvaškem v sezoni 2019/2020 dokazano minimalno število 88 risov, od tega 11 mladičev. V Sloveniji 

je z isto metodo za isto sezono bilo dokazano minimalno 20 posameznih osebkov, od tega 2 mladiča. 

Za zanesljivo prepoznavanje risov je pomembno, da so živali posnete z obeh strani. 



                                                              

 

 
Slika 4. Fotografije risa, ki na podlagi edinstvenih pik na kožuhu služijo za individualno 

prepoznavanje. Na fotografijah je mogoče prepoznati 3 različne posamezne rise. Vir: LIFE Lynx. 

 

Volkove je praviloma na posnetkih težko razlikovati. Vendar lahko z uporabo avtomatskih 

kamer dobimo dragocene podatke za monitoring volkov. Tako lahko izvemo:  

1. Pogostost pojavljanja posamezne vrste na fotografijah  

1.1.  Skozi več let je pokazatelj trenda velikosti populacije. Za to so potrebne delujoče 

kamere, stalno na istih mestih (npr. raziskava volkov v NP Plitviška jezera);  

1.2.  Med letnimi časi kot pokazatelj uporabe habitata in (I) pod vplivom razpoložljivosti 

sezonskih virov hrane in (II) zaradi nadlegovanja s strani ljudi; 

1.3.  V 24-urnem ciklu kot pokazatelj dnevnega ritma aktivnosti; 

2. Prisotnost posameznih volčjih tropov (reprodukcij – zaznavanje mladičev). S pomočjo 

časovnih in prostorskih podatkov se je mogoče seznaniti z minimalno številčnostjo 

določenega tropa volkov in s številom mladičev v vsakem leglu. 

3. Interakcije z drugimi vrstami živali in zlasti z ljudmi in njihovimi dejavnostmi. 

Za vse podatke iz tega seznama morajo biti kamere pravilno razporejene. Pomembno je, da 

ne postavljamo več kamer na mesta, kjer pričakujemo večjo koncentracijo živali in je možnost 

opazovanja večja, zlasti pa jih ne smemo izpustiti iz nekaterih območij. Cilj je po ena kamera na vsakih 

10 km2. Težko je zajeti celotno območje razširjenosti določene vrste v državi, zato se lahko takšen 

razpored uporablja v nacionalnih parkih ali na določenem lovišču v dogovoru z lovozakupnikom. 

Lokalno so kamere nameščene tam, kjer se pričakuje prehod živali, vendar brez kakršnih koli vab. Le 

na tak način lahko pridobimo podatke, ki niso pristranski zaradi slabe uporabe metode. Seveda si je 

treba prizadevati, da je kamera očem čim bolj skrita, za zmanjšanje tveganja njihovega poškodovanja 

in kraje. V ta namen se priporoča uporaba zaščitnega ohišja s ključavnico. 

Foto pasti se lahko uporabljajo tudi: 

1. okoli križišč, kjer je mogoče pričakovati tudi praskanje po tleh za volkove ali okoli 

opuščenih lesenih hiš v gozdu za risa (markiranje); 

2. okoli postavljenih pasti za lovljenje volka ali risa; 

3. na načrtovanih območjih lovljenja volkov, da bi ugotovili njihovo najpogostejše gibanje; 



                                                              

 

4. okoli ostankov plena, s katerim se hranijo velike zveri. 

Vse posnetke je treba shraniti v posebno zbirko podatkov z ločenimi datotekami za vsako 

kamero oziroma položaj. Na Hrvaškem in v Sloveniji se uporablja npr. Camelot, program za 

shranjevanje, interpretacijo in analizo podatkov iz foto pasti. Imeti je treba tudi posebno napravo za 

dodatno (rezervno) kopijo vseh podatkov in redno izvajati postopke varovanja podatkov („back up“). 

 

6. Genetske metode 

Vzorci svežih iztrebkov, urina v snegu, dlake ali sline s plena, so primeren material za 

pridobivanje DNA za genetsko identifikacijo in določanje številčnosti posameznih osebkov v populaciji, 

sorodstvenih vezi med posameznimi osebki in za analizo parjenja v sorodstvu (zlasti pomembno za 

risa). Ob tem, ko se na terenu iščejo znaki prisotnosti, se lahko hkrati zbirajo tudi vzorci za „genetsko 

preštevanje“. Vzorce iztrebkov je treba vzeti s površine iztrebka, kjer je največ celic črevesne sluznice, 

in to na mestih, ki so zaščitena pred dežjem in soncem (običajno na robovih, ki so obrnjeni navzdol in 

se ne dotikajo podlage). Ni treba vzeti preveč tkiva ali iztrebka iz vsakega vzorca - delež tkiva ali 

iztrebka v etanolu ne sme presegati 10 %, to pomeni, da mora biti glede na volumen etanola tega vsaj 

8-10 -krat več kot tkiva ali iztrebka. Pomembno je od vsake mrtve živali vzeti vzorec tkiva za genetske 

analize. Če je truplo živali sveže, je treba odvzeti košček mehkega tkiva (košček mišice – lahko tudi 

košček jezika, glede na to, da je le-ta najbolj dostopen). Če je truplo staro, v razpadajočem stanju, je 

boljše odvzeti tkivo, ki se je posušilo, npr. košček ušesa (uho se najprej posuši, s sušenjem se relativno 

dobro ohrani kakovost DNA), ali pa košček tkiva, ki je videti najmanj razpadel. Epruveta (10-15 ml) z 

vzorcem tkiva ali iztrebkov bi morala izgledati približno takole: 

 
Epruvete z vzorcem je treba označiti na dveh mestih – na nalepki na epruveti in na papirju 

(pomembneje), ki se vstavi v samo epruveto. Ker lahko etanol izbriše oznake, napisane s kemičnim 

svinčnikom ali markerjem, je potrebno pisati z navadnim svinčnikom. Če imate komplet za vzorčenje z 

vrečko, na kateri je že etiketa in Ean-koda, ni potrebno napisati oznake na papir v epruveti. 

S projektom LIFE SLOWOLF leta 2010 je bila v Sloveniji prvič uporabljena genetska metoda za 

določanje številčnosti volkov, medtem ko so jo na Hrvaškem prvič uporabili leta 2016. Z zadnjo oceno 

številčnosti volkov v Sloveniji je po tej metodi za sezono 2019/2020 bilo ocenjeno skupaj 131 

posameznih volkov v 16 volčjih tropih, od katerih si 4 delimo s Hrvaško. Med temi 131 je bilo potrjenih 

tudi 14 posameznikov zunaj tropa. 

 

1-2 dela iztrebka ali tkiva 

8-9 delov 

etanola 

15-milillitrska epruveta z 

zamaškom na navoj 



                                                              

 

 
Slika 5. Družinska povezanost (pedigre) volkov v sezoni vzorčenja 2019/2020, domnevna ozemlja 

tropov in označeni disperzerji/priseljenci. Vir: Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v 

letih 2017/2020 

 

7. Poskus z izzivanjem tuljenja 

Ta metoda monitoringa temelji na predpostavki teritorialnega odziva volkov na simuliranega 

"vsiljivca", ki po z lastnim glasom ali predvajanim tuljenjem posnema tuljenje volka, kar lahko sproži 

vokalni teritorialni odziv volkov na spremljanem območju. Samo s poslušanjem volčjega odgovora je 

mogoče razlikovati tuljenje mladičev in odraslih volkov. Volkovi najraje odgovarjajo na tuljenje v juliju, 

avgustu in septembru, v času, ko so mladiči igrivi in ko se učijo zavijati. Območje, na katerem se izvaja 

izzivanje tuljenja, je razdeljeno v kvadratno mrežo, dimenzij površine 3 x 3 km (kvadranti 3 x 3 km). V 

monitoring so vključena le območja, ki vsebujejo vsaj 60 % gozdov in drugih naravnih površin. Velikost 

vsake poskusne parcele ustreza slišnosti tuljenja volkov. Znotraj vsake parcele izberemo točko, ki ima 

najboljšo slišnost in na njej se z imitiranjem tuljenja volkov poskuša izzvati reakcijo teritorialnega 

volčjega tropa. Na območjih, kjer je veliko gozdnih cest (2-3 km/km2), se te ceste lahko uporabijo za 

hitro prehajanje iz ene celice mreže na drugo. V eni noči se poskuša pokriti čim več celic monitoring 

mreže. Če je noč tiha (brez vetra, dežja...), je tuljenje volkov mogoče slišati tudi z razdalje 4 km (odvisno 

od terena). Ker en trop pokriva veliko območje (od 150 do 750 km2 na Hrvaškem, v Sloveniji v 

povprečju 400 km2), je verjetnost, da bo trop odgovoril na določeni točki, relativno majhna, zato je 

treba pokriti čim večji prostor v čim krajšem času. Volkovi ne bodo vsakič odgovorili na tuljenje, zato 

je poskuse tuljenja treba na vsaki parceli ponavljati dve do tri noči zapored. Tako lahko povečamo 

verjetnost, da bomo dobili volčji odziv. Samo s poslušanjem volčjega tuljenja je mogoče določiti, ali so 

na določenem območju prisotni teritorialni volkovi (trop) in ali ima ta trop leglo. Če se tuljenje volka 

digitalno posname in če je posnetek dovolj dober, je z analizo zvočnega spektrograma, mogoče določiti 

tudi, koliko volkov je tulilo. S tem lahko določimo tudi velikost tropa, in ne le njegov obstoj, ter tudi, 

ali so v tropu mladiči (reprodukcija). 

Ta metoda se v Sloveniji sistematično uporablja in določa minimalno število legel v volčjih 

tropih. Tako je bil v avgustu 2019 izveden sistematični monitoring z izzivanjem tuljenja (»howling«) na 

529 kvadrantih velikosti 3x3 km, na 27 celicah pa je bilo zabeležen odziv volkov, od tega v 12 celicah 

tudi prisotnost mladičev volkov. Takrat so bila prvič potrjena legla tudi v ožjem slovenskem Alpskem 



                                                              

 

območju. Na Hrvaškem se zaradi veliko večjega območja razširjenosti volkov in s tem otežene 

organizacije te oblike monitoringa ta metoda ne uporablja sistematično, pač pa občasno v lokalnem 

obsegu . 

 

8. Sledenje v snegu 

Na hrvaškem se ob prvem snegu usklajeno pregledajo vsa območja, v katerih živijo velike zveri, 

v narodnih parkih in loviščih. Strokovnjaki iz vseh sodelujočih organizacij morajo v 24 urah po koncu 

dneva (ali noči), v katerem je zapadel prvi sneg, temeljito pregledati območje svojega delovanja. 

Predvideno je, da se vse prehodne ceste prevozi s terenskimi vozili (avtomobili, motorne sani) in se 

zabeležijo podatki o vsaki sledi volkov in risov. Na območjih, kjer ni dovolj prometnic, je zaželeno, da 

se določena območja prehodijo tudi peš. Poleg tega je treba takšno sled spremljati dovolj dolgo, dokler 

se ne ugotovi minimalno število živali, ki so jo pustile za sabo, to še posebej velja za volka. S sledenjem 

v snegu je mogoče opaziti tudi označevanje ozemlja z uriniranjem. Če se izkaže, da snežne razmere pri 

prvem obisku niso bile zadovoljive (npr. da na nekaterih območjih ni bilo snega, da sledi niso bile 

berljive ali da je zaradi snega bilo neprehodno), je treba sledenje ponoviti ob prvi naslednji priložnosti. 

Vsak izvajalec monitoringa mora označiti in izmeriti skupno dolžino preiskane poti. S poznavanjem 

skupne dolžine preiskane poti dobimo oceno napora iskanja, ki jo je mogoče povezati s pogostostjo 

najdenih sledi in številom najdenih živali. Prav tako je mogoče videti, ali je pri preiskovanju območja 

sosednjih popisovalcev prišlo do prekrivanja ugotovitev. Mogoče je tudi izračunati velikost območja, 

ki ga je preiskal vsak popisovalec. Pomembno je tudi zabeležiti podatke o najdenih sledovih: 

edinstveno oznako najdbe, datum in čas najdbe, vrsto živali, kraj najdbe, GPS koordinate, dolžino 

spremljane sledi, narisati spremljano sled, smer gibanja živali (opisno), smer gibanja živali (kompas), 

najmanjše število živali. Na Hrvaškem je bilo sledenje v snegu organizirano na državni ravni s strani 

pristojnega organa, zdaj Zavoda za varstvo okolja in narave pri Ministrstvu za gospodarstvo in 

trajnostni razvoj od leta 2005. Priliv podatkov s terena se je skozi čas spreminjal, v zadnjih letih pa je 

izrazito nizek. 

 

9. Sodelovanje javnosti – „državljanska znanost“ („Citizen science“) 

Državljanska znanost, znana tudi kot znanost iz množic, je znanstveno raziskovanje, oziroma 

pridobivanje podatkov, ki ga v celoti ali delno opravljajo prostovoljci, ki niso poklicni znanstveniki. 

Ljubiteljska znanost se opisuje kot prostovoljno sodelovanje javnosti v znanstvenih raziskavah z 

namenom napredka znanstvenih raziskav z izboljšanjem zmogljivosti znanstvenih skupnosti in 

povečanjem razumevanja znanosti v javnosti. Neznanstveniki tako aktivno sodelujejo v procesu 

zbiranja podatkov po določenih znanstvenih protokolih ter v procesu uporabe in razlage teh podatkov 

ter pri sprejemanju odločitev. Vključevanje državljanov v znanstvene projekte je postalo sredstvo za 

spodbujanje radovednosti in boljšega razumevanja znanosti, hkrati pa zagotavlja kakovostno 

sodelovanje med poklicnimi znanstveniki in širšo javnostjo. Ljubiteljski znanstveniki so prostovoljci, ki 

z množičnim zbiranjem podatkov („crowdsourcing“) pomagajo poklicnim znanstvenikom pri njihovih 

raziskovalnih projektih. Prostovoljci omogočajo znanstvenikom raziskovanje na večjih geografskih 

območjih in dlje časa, kot je to mogoče s tradicionalnimi metodami. Kar zadeva zanesljivost podatkov, 

ki jih zbirajo prostovoljci, pa velja, da nič, pri čemer bi sodelovali, ni tako težko, da prostovoljci tega ne 

bi mogli storiti, če so dobro usposobljeni. Usposabljanja včasih žal ni mogoče izvesti, vsekakor pa je 

treba zbrane podatke razvrstiti po zgoraj opisani metodi SCALP. Eden takšnih primerov ljubiteljske 

znanosti je beleženje opazovanj sesalcev v mobilni aplikaciji iMammalia, kjer vsak državljan, ki je videl 

katero od živali, poroča o opažanjih v aplikaciji in tako prispeva k spremljanju teh vrst. 



                                                              

 

 

10. Spremljanje odnosa lokalnega prebivalstva 

Povsem drugačen del monitoringa kot je spremljanje samih populacij velikih zveri, je 

spremljanje, kako lokalno prebivalstvo sprejema sobivanje z velikimi zvermi. Trende, v katerih bi se 

odnos prebivalstva pričel spreminjati v negativno smer, je treba opaziti že zgodaj in biti pripravljen na 

ukrepanje. Obstaja univerzalno razumevanje, da življenje v prostoru, kjer so prisotne velike zveri, 

predstavlja določen izziv in odpira možnost medsebojnih konfliktov. Srečna okoliščina je, da so se 

generacije ljudi na Hrvaškem in v Sloveniji navadile na prisotnost risov in volkov ter temu načinu 

prilagodile svoj odnos in način življenja. Vendar pa lahko izzivi sodobnega življenja, pa tudi morebitne 

spremembe stanja populacij velikih zveri, zlahka spremenijo odnos lokalnega prebivalstva, zlasti pri 

mlajših generacijah. 

Anketno raziskavo pri lokalnem prebivalstvu je treba izvesti na čim večjem vzorcu in skrbno 

vključiti vse interesne, pa tudi starostne skupine in oba spola. Tako bi morali dobiti vzorec ljudi, ki vsaj 

del svojega dohodka pridobivajo s kmetijstvom (kjer so konflikti najverjetnejši), zaposlenih na 

zaščitenih območjih in ljudi, ki se zasebno ukvarjajo s turizmom. Anketna raziskava bi se lahko izvajala 

vsako drugo ali tretje leto. V vmesnem času bi morali organizirati srečanja s prebivalci, na katerih bi 

jim podali informacije o stanju populacij risov in volkov ter o tem, kako z njimi upravljati, oni pa bi 

imeli možnost postavljati vprašanja in izraziti svoja stališča in želje. Lokalno prebivalstvo je mogoče 

izobraževati tudi z informativnimi letaki o velikih zvereh. Zadnje anketiranje javnosti o stališčih do 

volka je bilo v Sloveniji izvedeno v sezoni 2019/2020. Pred začetkom projekta LIFE LYNX leta 2017 je 

bila na Hrvaškem in v Sloveniji opravljena javna raziskava o stališčih glede povečanja populacije risa z 

novimi posamezniki. Javne raziskave na Hrvaškem so bile izvedene tudi med pripravo strokovne 

podlage za Načrt upravljanja risa in volka v letih 2018 in 2019. 

 

3. PRIMERJALNI PREGLED IN ANALIZA OBSTOJEČIH PREDPISOV (NAČRTOV UPRAVLJANJA, 

STRATEGIJ, PROTOKOLOV) ZA UPRAVLJANJE POPULACIJ VOLKA IN RISA NA HRVAŠKEM IN V 

SLOVENIJI Z UGOTAVLJANJEM NESKLADNOSTI 

 

a. Predpisi za upravljanje populacij volka in risa v Republiki Hrvaški 

 

1. Načrt za upravljanje volka 

Zadnji uradno sprejet načrt upravljanja volka je bil sprejet leta 2010 za obdobje 2010 

do 2015. Naknadno je bila sprejeta odločitev, da isti Načrt velja in se uporablja do izdelave 

in sprejema novega načrta.  

 Proces izdelave strokovne podlage za nov Načrt upravljanja se je pričel leta 2017 s 

projektom PUAP oziroma z Izdelavo predloga načrtov upravljanja strogo zaščitenih vrst (z 

akcijskimi načrti), leta 2019 pa je bila izdelana Strokovna podlaga za pripravo predloga 

načrta upravljanja volka. Ta podlaga je še vedno v postopku usklajevanja.  

 

2. Načrt za upravljanje risa 

Zadnji uradno sprejet načrt upravljanja risa je bil sprejet leta 2010 za obdobje 2010 do 

2015. Naknadno je bila sprejeta odločitev, da isti Načrt velja in se uporablja do izdelave in 

sprejema novega načrta.  

 Proces izdelave strokovne podlage za nov Načrt upravljanja se je pričel leta 2017 s 

projektom PUAP oziroma z Izdelavo predloga načrtov upravljanja strogo zaščitenih vrst (z 



                                                              

 

akcijskimi načrti), leta 2019 pa je bila izdelana Strokovna podlaga za pripravo predloga 

načrta upravljanja volka. Ta podlaga je še vedno v postopku usklajevanja.  

 

b. Predpisi za upravljanje populacij volka in risa v Republiki Sloveniji 

 

1. Strategija ohranjanja volka (Canis lupus) v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim 

(2009).  

 

2. Akcijski načrt za upravljanje populacije volka za obdobje 2013-2017 

Vlada Republike Slovenije je leta 2013 sprejela „AKCIJSKI NAČRT ZA UPRAVLJANJE 

POPULACIJE VOLKA (Canis lupus) V SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2013–2017“, ki je bil izdelan v 

okviru projekta »Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) 

v Sloveniji (2010-2013) – SloWolf« (LIFE08 NAT/SLO/000244) za obdobje 1. 1. 2013 - 31. 

12. 2017. Vlada Republike Slovenije je leta 2015 sprejela revidirano besedilo AKCIJSKEGA 

NAČRTA ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE POPULACIJE VOLKA (Canis lupus) V SLOVENIJI ZA 

OBDOBJE 2013–2017. 

 

3. Strategija ohranjanja in trajnostnega upravljanja navadnega risa v Sloveniji 2016-2026 

Vlada Republike Slovenije je leta 2016 sprejela „Strategijo ohranjanja in trajnostnega 

upravljanja navadnega risa (Lynx lynx) v Sloveniji 2016–2026“. 

 

c. Primerjava in neusklajenost predpisov na Hrvaškem in v Sloveniji 

 

VOLK 

Kazalnik Hrvaška Slovenija Komentar  

Veljavni načrt Potekel 2015; 

sprejeta je 

odločitev, da isti 

načrt velja in se 

uporablja do 

izdelave in 

sprejema 

novega načrta 

Še veljavna 

Strategija, Akcijski 

načrt potekel 2017, v 

pripravi novi 

strateški dokumenti 

Obojestransko usklajeno 

Mednarodne 

konvencije 

Vse podpisane in 

se izvajajo 

Vse podpisane in se 

izvajajo 

Ni neusklajenosti 

Legalni odstrel 

(kvota) 

Izvajal se je v 

obdobju 2005 - 

2012, od leta 

2012 so 

dovoljeni samo 

interventni 

odstreli. 

Od leta 2019 dalje se 

v Sloveniji izvaja le 

odstrel križancev in 

posameznih 

problematičnih 

volkov 

Ni dogovora o zajetju 



                                                              

 

 

Vizija o bodočem 

zajetju v populacijo 

Ko bo populacija 

zrasla nad 200, 

bo dovoljen tudi 

odstrel, in sicer 

le pod pogoji, ki 

jih predpisuje 

Direktiva o 

habitatih. 

Spremembe 

trenutno niso 

načrtovane.   

Treba je uskladiti načine 

zajetja 

Preprečevanje škod Možnost prijave 

na javne razpise  

Podpore za zaščitna 
sredstva in dodatne 
stroške ter izgubo 
dohodka zaradi 
izvajanja 
nadzorovane paše, 
npr. 80 % 
sofinanciranje 
opreme za zaščito s 
strani ARSO - samo 
za tiste, ki so že 
utrpeli škodo 
 

Spodbuja se zaščita 

Odškodnine Vzpostavljen je 

sistem 

izvedencev in 

izplačila 

odškodnin 

Vzpostavljen je 

sistem izvedencev in 

izplačila odškodnin 

Spontano usklajeno 

Interventna skupina Obstaja in deluje Intervencijska 
skupina pri ZGS 
odstopila. 
Koordinacijo in 
določene naloge 
prevzelo Ministrstvo 
za okolje in prostor.  

Ni usklajeno 

Raziskava Prisotne, 

odvisno od 

projektov 

Prisotne, odvisno od 

projektov 

Spontano usklajeno in dobro 

sodelovanje raziskovalcev 

Status hibrida So zaščiteni Se jih odstreljuje na 

podlagi posameznih 

strokovnih podlag in 

pravnih aktov. 

Ni usklajeno 



                                                              

 

Volk v javnosti Negativen odnos 

nekaterih 

interesnih 

skupin 

Negativen odnos 

nekaterih interesnih 

skupin 

Primerljivo 

Analiza 

Obe državi morata izdelati nove strateške dokumente za upravljanje volka, ki bi jih bilo treba 

medsebojno uskladiti glede strateških točk, nato pa jih dosledno izvajati. Za Hrvaško je treba uporabiti 

gradivo iz Strokovne podlage za pripravo predloga načrta upravljanja volka 2019, ki je dosegla soglasje 

vseh interesnih skupin na vseh točkah, razen glede števila volkov na Hrvaškem.  

Pomembni elementi za uskladitev so: 

1) Poseganje v populacijo volka: merila, velikost odstrela, izbira tropa (zlasti, ko gre za 

čezmejne trope). 

2) Tretma hibridov: metode odkrivanja in definicija glede na delež pasjih genov, ukrepi za 

preprečevanje pojava novih, načini odstranjevanja (odstrel, kastracija, zapiranje, 

prepustitev naravni selekciji in razvoju). 

3) Ohraniti celovitost habitata zlasti za čezmejno gibanje) 

 

RIS 

Kazalnik Hrvaška Slovenija Komentar 

Veljavni načrt Potekel 2015 Do 2026 Hrvaška potrebuje nov načrt 

Stopnja zaščite Popolna Popolna Usklajeno 

Stanje populacije Neugodno s 

težnjo po 

izboljšanju 

Neugodno s težnjo 

po izboljšanju 

Usklajeno 

Ris v javnosti Dobro sprejet Dobro sprejet Skladno 

Sodelovanje v 

upravljanju 

Optimalno – zdaj 

skozi projekt LIFE 

LYNX 

Optimalno – zdaj 

skozi projekt LIFE 

LYNX 

Usklajeno 

    

 

Analiza 

Razlike v upravljanju so zanemarljive, še posebej pa je ugodno, da poteka velik skupni projekt 

LIFE LYNX, ki bistveno in neposredno prispeva k izboljšanju genetske raznovrstnosti in s tem k velikosti 

populacije. V tem kontekstu so pomembne „Skupne smernice za upravljanje risa na ravni Dinarsko – 

jugovzhodne Alpske populacije“ (COMMON GUIDELINES FOR DINARIC – SE ALPINE POPULATION - 

LEVEL LYNX MANAGEMENT). Pričakovana dosledna uporaba teh ukrepov bo v celoti zadovoljila 

potrebe po harmonizaciji upravljanja risa.  

 



                                                              

 

4. PREDLOG PROTOKOLA ZA STANDARDIZIRANO IN ENOTNO ČEZMEJNO SPREMLJANJE IN 

UPRAVLJANJE POPULACIJ VOLKA IN RISA 

Sistem monitoringa mora biti organiziran in strukturiran tako, da zagotavlja ponovljivost in 

primerjavo rezultatov skozi čas in med različnimi območji v okviru območja razširjenosti volka v obeh 

državah. 

Splošna načela (v skladu s Strokovno podlago za izdelavo predloga načrta za upravljanje volka 

na Hrvaškem iz leta 2019): 

1. Transparentnost, deljenje podatkov, povratne informacije 

2. Sodelovanje vseh deležnikov v monitoringu 

3. Standardizirane metode za zbiranje podatkov in njihovo interpretacijo 

a. Metode morajo zagotavljati verodostojno oceno številčnosti (zaželeno je šteti tako 

posamezne volkove kot tudi trope) 

b. Metode morajo zagotavljati določanje kvalitete podatkov  

c. Beleženje napora pri iskanju znakov prisotnosti. 

d. Upoštevati spoznanja o prostorski ekologiji volkov in risov 

4. Zagotavljanje trajnosti sistema monitoringa (tudi z novimi spremembami glede 

spremljevalcev) 

5. Stalna vključenost deležnikov v monitoring 

a. - redna letna srečanja, delavnice za izboljšanje monitoringa 

b. - stalna komunikacija delovne skupine 

6. Zanesljivo financiranje iz proračuna in financiranje iz projektov, ki je primerno za periodične 

akcije (npr. genetsko štetje; podpora in sofinanciranje s strani pristojnih ministrstev pri 

razpisih za nacionalne in mednarodne projekte) 

7. Znanstveno ocenjevanje kakovosti dostavljenih podatkov. Dopolnjevanje z rezultati raziskav 

prostorske ekologije (telemetrija). Primerjava in ocenjevanje se bosta izvajala na letnih 

srečanjih Delovne skupine za monitoring. 

 

a. Predlog metod za monitoring, skupnih za volka in risa 

Glede na opisana načela je treba uskladiti obstoječi sistem monitoringa, koraki za dosego tega pa so: 

1. Sestaviti delovno skupino za monitoring, ki bo sestavljena iz neodvisnih strokovnjakov, 

predstavnikov interesnih skupin in regijskih koordinatorjev. 

2. Metode monitoringa, od katerih se nekatere uporabljajo že več kot 20 let in so že opisane na 

več mestih, je treba izboljšati v skladu s standardi, ki jih priporoča LCIE in se uporabljajo v več 

državah, članicah EU. 

a. Metode za monitoring morajo biti priloga Načrta upravljanja 

b. Operativna ožja skupina za metode monitoringa se mora sestati pred izdelavo Načrta, 

da bi bile metode uvrščene v prilogo Načrta 

3. Vzpostavitev mreže regijskih koordinatorjev in terenskih popisovalcev z uporabo obstoječega 

prebivalstva, ter ponuditi sodelovanje tudi drugim in jih usposobiti za monitoring 

a. Regijski koordinatorji so osebe, ki imajo izkušnje s terenskim delom pri prepoznavanju 

znakov prsotnosti in spremljanju volkov 

b. Število popisovalcev mora biti dovolj veliko za pokrivanje celotnega območja 

razširjenosti, vključno z zaščitenimi območji in lovišči 

Vzpostavitev sistema za enostavno terensko beleženje, centralno združevanje in transparentna 
interpretacija podatkov monitoringa. Celotno zbiranje opažanj mora biti računalniško podprto, od 



                                                              

 

terenskih opazovalcev do interpretacije združenih podatkov. Vzdrževanje edinstvene podatkovne 
baze za volka in risa. Postavljene imamo portale. 
 

4. Uporaba standardnih meril SCALP za verodostojnost podatkov  

Vsi standardi morajo temeljiti na merilih, razvitih v okviru pobude SCALP (Status and 

Conservation of the Alpine Lynx Population). Pobuda SCALP zagotavlja splošno sprejeta merila za 

interpretacijo podatkov, zbranih za monitoring volka in risa, uporabna in sprejeta pa so tudi za vse 

druge velike zveri. Spremljanje vseh znakov prisotnosti in njihovo razvrščanje po merilih SCALP za 

spremljanje stanja populacije volka v Sloveniji ni pomembno. V Sloveniji je dovolj genetskih 

podatkov, ki so vsi v kategoriji C1. 

Za vse velike zveri je mogoče zbirati podatke na enak način; če pa se podatki zbirajo in 

zabeležijo na ustrezen način, je mogoče iz njih sprejeti zaključke tudi o razširjenosti in trendu. Dobro 

razdelan in v Evropi široko sprejet sklop standardiziranih meril je bil razvit za monitoring alpske 

populacije risa (SCALP, www.kora.ch). Izvirna merila SCALP so bila dodelana (Kaczensky in sod. 2009), 

tako da lahko pokrivajo monitoring tako volka kot tudi medveda. Za uporabo meril SCALP morajo biti 

izpolnjeni nekateri predpogoji 

● Na vsakem območju z velikimi zvermi naj bo vsaj ena izkušena oseba, ki bo ocenjevala 

zbrane podatke 

● „izkušena oseba“ je tista, ki ima bogate terenske izkušnje s spremljanjem velikih zveri 

● Vsa opažanja morajo biti preverjena glede verodostojnosti - treba je izključiti možnost 

namernega ponarejanja ugotovitev 

V kategorizaciji SCALP črka "C" označuje kategorijo, številke 1, 2 in 3 pa ne označujejo 

strokovnosti opazovalca, ampak se uporabljajo za označevanje stopnje preverljivosti opazovanja. 

C1: Trden dokaz = dokaz, ki nedvoumno potrjuje prisotnost velike zveri (ujeta živa, najdena 

mrtva, genetski dokaz, fotografija, telemetrična lokacija) 

C2: Potrjeno opažanje = Posredni znak kot odtis šape, iztrebek, ostanki plena, vse to mora biti 

potrjeno s strani izkušene osebe kot znak prisotnosti velike zveri. Izkušena oseba mora opažanje 

potrditi osebno ali na podlagi dokumentacije, zbrane od tretje osebe. 

C3: Nepotrjena opažanja= vsa opažanja, ki niso potrjena s strani izkušene osebe ali opažanja, 

ki se jih že zaradi njihove narave brez dodatnih podatkov ne da preveriti. To vključuje vsa opažanja 

(vključno z opažanji izkušene osebe), vse znake, ki so prestari, nejasni ali so nepopolno dokumentirani, 

znaki, ki so premalo zastopani (npr. samo en odtis šape) in vsi znaki, ki jih ni mogoče preveriti. 

Kategorija C3 je lahko razdeljena v dve podkategoriji „verjetno“ in „ni verjetno“. 

Napačno opažanje: = Opažanje, za katerega lahko trdimo, da ne gre za opažanje velike zveri 

Ocena opažanja je nemogoča = znakov prisotnosti ni mogoče oceniti zaradi pomanjkanja 

potrebnega minimuma informacij (npr. poročilo o najdbi odtisa šap ali plena, vendar brez materialnih 

dokazov, fotografij). 

 

 

b. Predlog metod za monitoring, specifičnih za volka 

 

Znake volka je na splošno težko razlikovati od znakov psa. Za uvrstitev med dokaze C1, 

morajo fotografije volkov prikazovati celo žival, vključno z vsemi posebnimi lastnostmi 

volka. Tuljenje, iztrebke (genetsko ne-pogtrjene) in plen volkov je lahko zamenjati z znaki 

psov, zato je posebno skrb treba nameniti njihovi interpretaciji. Zato je potrebno večje 

about:blank


                                                              

 

število opažanj C2 (najmanj tri) za potrditev prisotnosti volka, kot pa je potrebno za 

potrditev prisotnosti risa ali medveda. 

1. Sledenje v snegu je najpogostejša metoda za spremljanje volka na Hrvaškem. Podnebne 

razmere v delu razširjenosti na Hrvaškem in v Sloveniji ne dopuščajo sistematične uporabe 

te metode v sredozemski biogeografski regiji (Dalmacija in slovenska obala), medtem ko 

je primerna v kontinentalni in alpski regiji. Samo spremljanje sledi v snegu zato ne more 

biti edina standardna metoda za Hrvaško in Slovenijo. Kadar snežne razmere to dopuščajo, 

je treba izkoristiti priložnost za sledenje, da se pridobi čim več informacij (kot 

reprodukcije, velikosti tropa itd.). 

2. Genetske metode postajajo vse pomembnejše za spremljanje velikih zveri. Zbiranje 

genetskega materiala iz iztrebkov, dlake ter sline se lahko izvaja skozi vse leto. Zato je 

treba genetske metode intenzivno uporabljati za monitoring volkov na Hrvaškem in v 

Sloveniji, zlasti tam, kjer in kadar ni ugodnih snežnih razmer. Vendar je ta metoda lahko v 

nekaterih primerih dražja od drugih in je na Hrvaškem zaenkrat ni mogoče uporabljati 

rutinsko vsako leto in na celotnem območju prisotnosti volka, temveč je priporočljivo 

njeno periodično izvajanje (vsaj vsakih nekaj let (3-5) let, in po možnosti vsako drugo leto), 

medtem pa naj se uporabljajo druge priporočene metode. V Sloveniji je letna uporaba 

metode zaradi prostorskih in logističnih specifik (obvladljivost prostora) najpomembnejši 

del izvajanja monitoringa populacije volka, ki daje tudi najnatančnejši vpogled v velikost 

in strukturo volčje populacije.  Pomembno je, da so akcije genetskega ocenjevanja 

številčnosti vsaj v minimalnih intervalih (na max. 6 let) metodološko in časovno 

sinhronizirane v obeh državah. 

3. Beleženje znakov prisotnosti - iskanje znakov (odtisi šap, iztrebki, drgnjenje ali ostanki 

plena), ki so jih pustile velike zveri - je verjetno najpogostejša metoda spremljanja volka 

in vseh drugih velikih zveri. Iskanje in beleženje znakov prisotnosti je mogoče opravljati 

skozi vse leto v skoraj vseh pogojih v okolju. Če se metoda uporablja naključno, lahko 

zagotovi podatke o prisotnosti / odsotnosti za karte razširjenosti volka. To vključuje tudi 

dokumentacijo o napadih na domače živali (škode) (opisano pod številko 6). 

4. Izzivanje tuljenja se uporablja v poletnih mesecih za ugotavljanje reprodukcije volkov na 

številnih območjih prisotnosti volka. Praviloma je pogostost odziva na tuljenje relativno 

nizka, vendar metode ne smemo zanemariti, temveč jo preizkušati, predvsem pa 

upoštevati nove ugotovitve, da je mogoče celo določiti število volkov z analizo posnetega 

tuljenja (Passilongo, 2016; Root-Gutteridge et al., 2014). 

5. Avtomatske kamere se lahko do neke mere uporabljajo tudi za monitoring volkov, za 

ugotavljanje reprodukcije, pogostost pojavljanja na standardnih koridorjih (npr. zeleni 

mostovi čez avtoceste) ali pojavljanje volkov na novih območjih. 

6. Škode na domačih živalih, ki jih na Hrvaškem in v Sloveniji sistematično beležijo in 

preverjajo usposobljeni pooblaščeni izvedenci, so lahko in bi morale biti sestavni del niza 

podatkov, uporabljenih v monitoringu. Pri tem je treba upoštevati, da pogostost škod ne 

kaže na številčnost oz. gostoto velikih zveri (predvsem volkov), ampak so dokaz prisotnosti 

plenilcev na določenem območju. Pogostost in število škod sta predvsem odvisna od 

načina upravljanja in ustreznega varovanja živine na območjih prisotnosti volka, 

7. Telemetrično spremljanje samo po sebi ni metoda, ki bi bila primerna za monitoring. Ta 

metoda lahko zagotovi dragocene informacije o velikosti življenjskega prostora 

posameznih osebkov ali tropov, rabi habitata ali vzrokih smrti, ki jih je sicer težko pridobiti. 



                                                              

 

Telemetrične študije se pogosto uporabljajo za umerjanje rezultatov programov 

monitoringa. Na primer, brez znanja o velikosti življenjskih prostorov in ozemelj, o 

razponu dnevnega gibanja na določenem območju je težko razlikovati sosednje 

posameznike ali trope. Študije s telemetričnim spremljanjem zagotavljajo najbolj 

natančne podatke, vendar so na splošno omejene na majhna območja. Študije s 

telemetričnim spremljanjem se priporočajo za umerjanje lokalnih programov 

monitoringa. Pri projektih premeščanja posameznih osebkov velikih zveri je ta metoda 

potrebna za spremljanje uspešnosti. 

8. Naključna opažanja naključnih iskalcev, tj. opažanja, zbrana brez ciljnega terenskega dela 

(najdbe mrtvih živali, iztrebkov, plena velike zveri itd.), bi bilo treba zbirati tudi na 

standardni način in / ali poročati usposobljenim strokovnjakom za preverjanje in 

podrobno analizo z odvzemom vzorcev. Še posebej je pomembno, da je vsaka najdba 

mrtvega risa v celoti dokumentirana: lokacija, čas, vzrok smrti, fotografije, meritve in 

vzorci. 

 

c. Predlog metod za monitoring, specifičnih za risa  

 

Risove sledi in plen je enostavno prepoznati, iztrebke, vonj in dlake pa je težje najti in 

prepoznati. Takšni znaki se sami po sebi ne morejo šteti kot potrjena (C2) opažanja. 

1. Genetske metode postajajo vse pomembnejše za spremljanje velikih zveri. Zbiranje 

genetskega materiala iz iztrebkov, dlake ali urina v snegu se lahko izvaja skozi vse leto. 

Sledenje v snegu in zbiranje vzorcev dlake na markiranih mestih je zelo pomembno za 

pridobivanje genetskih vzorcev. Zato je treba za vsak vzorec, ki je zbran ciljno ali 

oportunistično, intenzivno uporabljati genetske metode za spremljanje risov na 

Hrvaškem in v Sloveniji. Pri risih je najpomembnejše iskanje parjenja med sorodniki 

t.i. inbreeding. To je še pomembnejše od samega spremljanja številčnosti in ga je treba 

izpostaviti kot ključni del genetskega spremljanja. Poleg tega je priporočljivo občasno 

(vsaj vsakih šest let) opraviti eno skupno analizo na celotnem območju prisotnosti risa. 

2. Avtomatske kamere dajejo najboljše rezultate pri oceni števila risov. Edinstven vzorec 

pik na kožuhu risov omogoča njihovo medsebojno razlikovanje. Fotografije, 

pridobljene s sistematičnim zbiranjem posnetkov, se lahko uporabijo pri analizah tipa 

„prostorska označitev-ujetje-ponovno ujetje“ ((spatial) capture-mark-recapture). Ta 

metoda je obetavna in jo je treba čim več uporabljati. Avtomatske kamere so 

pomembne tudi za določanje reprodukcije ali pojavljanje risov na novih območjih. 

3. Sledenje v snegu je dopolnilna metoda spremljanja risa. Glavni namen te metode je 

pridobivanje genetskih vzorcev. Samo spremljanje sledi v snegu zato ne more biti 

edina standardna metoda za Hrvaško in Slovenijo. Kadar snežne razmere to 

dopuščajo, je treba izkoristiti priložnost za sledenje, da se pridobi čim več informacij 

(kot dokaz prisotnosti in zlasti kot dokaz reprodukcije). 

4. Beleženje znakov prisotnosti - iskanje znakov (odtisi šap, iztrebki, drgnjenje ali ostanki 

plena), ki so jih pustili risi - je najpogostejša metoda spremljanja vseh velikih zveri. 

Iskanje in beleženje znakov prisotnosti je mogoče opravljati skozi vse leto v skoraj vseh 

pogojih v okolju. Če se metoda uporablja naključno, lahko zagotovi podatke o 

prisotnosti / odsotnosti za karte razširjenosti velikih zveri. 



                                                              

 

5. Škode na domačih živalih, ki jih na Hrvaškem in v Sloveniji sistematično beležijo in 

preverjajo usposobljeni pooblaščeni strokovnjaki, so lahko in bi morale biti sestavni 

del niza podatkov, uporabljenih pri spremljanju. Pri tem je treba upoštevati, da je 

pogostost škod zaradi risa zelo majhna.  

6. Telemetrično spremljanje  je dopolnilna metoda pri izvajanju monitoringa. Ta metoda 

lahko zagotovi dragocene informacije o velikosti življenjskega prostora posameznih 

osebkov ali družin, rabi habitata ali vzrokih smrti, ki jih je sicer težko pridobiti. 

Telemetrične študije se pogosto uporabljajo za umerjanje rezultatov programa 

monitoringa. Na primer, brez znanja o velikosti življenjskih prostorov in ozemelj, o 

razponu dnevnega gibanja na določenem območju je težko razlikovati sosednje 

posameznike. Študije s telemetričnim spremljanjem zagotavljajo najbolj natančne 

podatke, vendar so na splošno omejene na majhna območja. Študije s telemetričnim 

spremljanjem se priporočajo za umerjanje lokalnih programov monitoringa. Pri 

projektih ponovnega vnosa ali premestitve posameznih risov je ta metoda potrebna 

za spremljanje uspešnosti programov za ponovno naselitev. 

7. Naključna opažanja naključnih iskalcev, tj. opažanja, zbrana brez ciljnega terenskega 

dela (najdbe mrtvih živali, iztrebkov, plena velike zveri itd.), bi bilo treba zbirati tudi 

na standardni način in / ali poročati usposobljenim strokovnjakom za preverjanje in 

podrobno analizo z odvzemom vzorcev. Še posebej je pomembno, da je vsaka najdba 

mrtvega risa v celoti dokumentirana: lokacija, čas, vzrok smrti, fotografije, meritve in 

vzorci. 

 



                                                              

 

8. PREDLOG DOGOVORA O NADALJNJEM ČEZMEJNEM SODELOVANJU Z 

DOLGOROČNIMI CILJI IN ORGANIZACIJO PRI UPRAVLJANJU POPULACIJ VOLKA IN 

RISA. 

 

Letna srečanja neuradne čezmejne delovne skupine za monitoring, kjer se: 

a. Prikažejo skupni rezultati monitoringa 

b.  Izvaja vadba opazovalcev na terenu 

c. Dodelajo metode monitoringa 

d. Obrazložijo zbrani podatki (regionalni koordinatorji) in se oceni število volkov in 

risov po regijah in skupno. 

e. Analiza podatkov sledi preverjenim statističnim metodam in se dopolnjuje z 

novimi izkušnjami, novimi vrstami podatkov in zmogljivostmi računalniške 

obdelave. 

Sestava delovne skupine - predstavniki naslednjih organizacij iz Hrvaške in Slovenije: 

Znanstveniki 

Pristojna ministrstva in zavodi 

Krovne lovske organizacije 

Zavod za gozdove Slovenije 

 

O posebnih dogodkih se takoj obojestransko poroča, po potrebi se organizirajo akcije na terenu. 

Primer so telemetrično označene živali, ki poginejo v sosednji državi. 

 

Delovanje neuradne čezmejne delovne skupine bo koordiniralo Ministrstvo za okolje in prostor 

Slovenije. 

 


