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Projektové územie

Veda pre ochranu rysa

Rysy budú translokované z Karpatskej časti

Použijeme nástroje založené na vedeckých základoch

@LIFELynx.eu / @lifelynx.hr

Rumunska a Slovenska a vypustené v Slovinsku

aby sme pochopili, ako najideálnejšie geneticky

Life.lynx.eu@gmail.com

a Chorvátsku.

a demograficky spravovať populáciu z dlhodobého
hľadiska. Vedecké informácie budú začlenené
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Ako sa môžete zapojiť?
Ak sa zaujímate o ochranu rysa,
môžete sa pripojiť k lokálnym poradným
skupinám. Napíšte nám e-mail
v Slovinsku: life.lynx.eu@gmail.com
v Chorvátsku: lifelynx.hr@gmail.com.
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Vyhynutie rysa

Reštitúcia v roku 1973

Súčasná situácia

Na začiatku 20. storočia
populácia rysa v Dinárskom
pohorí vyhynula z dôvodu
straty biotopu, nedostatku
koristi a nadmerného lovu.

V roku 1973 bol rys úspešne reštituovaný poľovníkmi

Nanešťastie sa po niekoľkých dekádach populácia

a lesníkmi, ktorí translokovali 6 rysov zo Slovenska

začala zmenšovať, najmä z dôvodu genetického

do Slovinska. Zvieratá sa následne rozšírili aj do

narušenia (príbuzenského kríženia). V súčasnosti je

populácie translokovaním zvierat

susedných krajín (Chorvátska, Bosny a Hercegoviny,

populácia malá a izolovaná s enormným príbuzenským

zo Slovenska a Rumunska, pretože

Talianska, Rakúska), avšak zostali izolované

krížením. Pravdepodobne máme už len niekoľko rokov,

od ostatných populácií.

kým populácia skolabuje vzhľadom na uvedené dôvody.

Reštitúcia
1973

Vyhynutie
rysa

Prezencia
rysa
pozitívne
vplýva
na celý
ekosystém.

Pre záchranu populácie rysa
v Dinárskom pohorí pred jej vyhynutím
vylepšíme genetickú rozmanitosť

tieto populácie nie sú geneticky
narušené. Niekoľko zvierat privezieme
na územie Álp a tým zlepšíme

Napriek tomu, že odhady veľkosti populácie absentujú,

konektivitu populácie medzi

Predpokladá sa, že v Slovinsku sa nachádza 10 – 15

Dinárskym pohorím a Alpami.

a v Chorvátsku 40 – 60 rysov.
Rys
je symbol
Dinárskeho
Pohoria,
rovnako ako
je lev symbol
Afriky.

LIFE Lynx projekt

Projekt je spoluprácou 5 krajín:
Slovinska, Chorvátska a Talianska,

Súčasná situácia
2018

ktoré sa delia o Dinársku populáciu
a Rumunska so Slovenskom,

Translokované
rysy pomôžu
znížiť
príbuzenské
kríženie.

ako zdrojovými krajinami.
Pre úspešné posilnenie a ochranu rysa
budú do procesu zahrnuté kľúčové
zainteresované skupiny, najmä
lokálne komunity a poľovníci.

