
Kako strahotno doni volœje tuljenje
in zavijanje ob svetli luni v jasno
noœ! Ni œudno, da so se naøi pred-
niki volka straøno bali. V pravlji-
cah, kakrøni sta »Rdeœa kapica« ali
»Volk in sedem kozliœkov«, øe da-
nes æivi zvit in zloben kot sama
hudobija.

Vendar so
ga pred veœ ka-
kor sto leti v
naøih krajih popol-
noma iztrebili, œe-
prav vedno veœ volkov
spet opazimo v odmak-
njenih krajih sosednje
Slovenije in v Italiji, pred-
vsem pa na Hrvaøkem. Saj je ta
zver tudi znaœilni pripadnik
evropskega æivalstva.

Po vsej verjetnosti je prednik
naøega domaœega psa. Res mu je
moœan pes nemøki ovœar silno po-
doben, saj je dolg in ima poleg dol-
gega gobca tudi pokonœne uhlje ka-
kor volk, zobovje pa je prilagojeno
preæivljanju z mesom. Tudi nadvse
æivahen in pameten je kakor volk.

Ali se moramo volka bati? Kakor
trdijo znanstveniki, je volk zelo
plaha æival in se œloveku raje umi-
ka. To plaønost je verjetno podedo-
val, kajti nekoœ ga je œlovek zasle-
doval in pokonœal, œe se mu je le
drznil pribliæati.

Laœni volkovi seveda napadejo
domaœe æivali kakor tudi veœjo div-
jad. Plen lovijo in preganjajo ved-
no v krdelu. Izvrstni tekaœi so in
po ure dolgo zasledujejo plen, tako

da izœrpajo tudi krep-
kega jelena. Voditelj

krdela je moœna æival,
drugi se ji morajo pod-

rediti.
Pripadniki krdela pa

se s tuljenjem sporazume-
vajo celo na veœjo razdaljo.

Kadar iøœejo hrano, preme-
rijo tudi 50 in veœ kilome-

trov na dan, saj jim plen do-
stikrat zbeæi.

Pravijo, da volk kaæe poseb-
no razvito socialno vedenje.V

svoji volœji jami skoti volkulja
øtiri do øest sprva slepih mla-

diœev, ki jih doji. Veœ mesecev jih
vodi, dokler ne postanejo samostojni.
Samec in tudi drugi œlani krdela v
jamo celo prinaøajo hrano.

Znana je Knjiga o dæungli, ki
pripoveduje o otroku Mowgliju, ki
odraøœa v volœji druøœini. Po tem
delu je bil posnet tudi film. Znana
pa sta tudi brata Romul in Rem,
bajeslovna ustanovitelja Rima, ki
ju je zredil pastir in dojila volkulja.
Tako je volk, znan po vsem svetu
in v pripovedi, postal prijatelj œlo-
veka.
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Kdo se boji volka
Herman Germ


