SPOROČILO ZA MEDIJE

Za moratorij na odstrel volkov!

Ljubljana, 26. september 2012 – Na spletni strani skupnosti za aktivno državljanstvo Tretji člen je
od danes objavljena peticija, ki ministra za kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča poziva, naj sprejme
moratorij na odstrel volkov za načrtovalsko obdobje 2012/2013. S peticijo se ministra tudi poziva,
naj Ministrstvo za kmetijstvo in okolje s sprejetjem Akcijskega načrta upravljanja populacije volka v
Sloveniji vzpostavi sistem varstvenega upravljanja volka in s tem poveča možnosti za njegovo
dolgoročno ohranitev ob čim manjšem številu konfliktov med volkovi in ljudmi.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v teh dneh pripravlja načrt odstrela volkov in medvedov za
načrtovalsko obdobje 2012/2013. V njem predlaga odstrel 10-ih volkov. Tolikšen odstrel volkov je
povsem nesprejemljiv, saj je po zadnjih podatkih študije SloWolf v Sloveniji le od 32 do 43 volkov. Še
lansko leto so populacijo volkov ocenjevali na 70 do 100 živali. Kljub objektivno ugotovljenemu
bistveno manjšemu številu volkov ministrstvo predlaga praktično isti odstrel kot lani. Za stabilnost
populacije volkov je to katastrofalno. Naše ravnanje z vrsto, ki je v EU prioritetno zavarovana, je
naravovarstveno škodljivo in moralno-etično nesprejemljivo.
Preživetje volkov v Sloveniji je nenormalno nizko. Od 9-ih volkov, ki so bili opremljeni z ovratnico v
zadnjih letih, je potrjeno do enega leta preživel samo eden – Slavc, ki je po petih mesecih iz Slovenije
odšel v Italijo. Ker z visokim odstrelom neprestano rušimo njihov socialni sistem, so tropi volkov v
Sloveniji izredno nestabilni in naša populacija deluje zelo drugače kot bi v naravnih razmerah.
Zaradi mehanizmov samoregulacije, ki so jih volkovi razvili tekom evolucije, populacija volkov ne
potrebuje poseganja s strani človeka, da bi bila uravnana z nosilno kapaciteto okolja. Volkovi sami
uravnavajo svoje gostote in preprečujejo, da bi se preveč namnožili: vsak trop brani svoj teritorij,
število teritorijev pa je omejeno s prostorom. Poleg tega se je dosedanji odstrel volkov izkazal za
popolnoma neučinkovitega za preprečevanje škod na domačih živali tako v Sloveniji kot v drugih
državah. Kljub nadpovprečno visokemu zakonitem odstrelu pri nas še vedno prihaja tudi do krivolova.
V Sloveniji moramo nemudoma vzpostaviti sistem varstvenega upravljanja volka in s tem povečati
možnosti za njegovo dolgoročno ohranitev ob čim manjšem številu konfliktov med volkovi in ljudmi.
Zato od ministra Bogoviča zahtevamo tudi takojšnje sprejetje že pripravljenega Akcijskega načrta
upravljanja populacije volka v Sloveniji. V njem so opredeljeni ukrepi za spremljanje in raziskovanje
populacije volkov, ustrezno varovanje domačih živali za zmanjševanje škod, izobraževanje,
informiranje, vključevanje javnosti in čezmejno sodelovanje pri upravljanju volka.
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