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Ris v Sloveniji do začetka 20. stol.

- ris je v Sloveniji avtohtona živalska vrsta!

- pred 10.000 leti razširjen po vsej Evropi

- do 1800 v Alpah in Dinaridih splošno razširjen

- po 1800 postopen upad populacije



Prisotnost risa v Sloveniji 1850-1908 (Čop, 1994)

Ris v Sloveniji do začetka 20. stol.



Vzroki izumrtja risa

Gostota srnjadi in jelenjadi na Auerspergovem posestvu

 nizka gostota plena



Vzroki izumrtja risa

 izguba habitata

1830 2000



Vzroki izumrtja risa

 sistematično iztrebljanje velikih zveri



Ponovna naselitev risov v 

Sloveniji
- 1970 in 1971 prvi ponovni naselitvi risov v 

Evropi (Nemčija, Švica)

- 1972 predlog GL „Rog“: Lado Švigelj, Ciril 

Štrumbelj (pobudo da lovski gost Karl 

Weber)

- stečejo dogovori, sodeluje IGLG (Janez 

Čop)

- risi „na zalogi“ v ZOO Ostrava

- dogovor o odkupu 3 samic in 3 samcev



Odlov risov na Slovaškem



Odlov risov na Slovaškem
Tehnika odlova v lovko: Štefan Zatroh

vir: Čop, 1994



Odlov risov na Slovaškem

Tehnika odlova 

v lovko:

vir: Čop, 1994



Odlov risov na Slovaškem



Naselitev v Slovenijo, 1973

Izpustna obora:

vir: Čop, 1994



Naselitev v Slovenijo, 1973

Izpustna obora:

vir: Čop, 1994



Naselitev v Slovenijo, 1973

Ris pred izpustom v karanteno, 1973 (Čop, 1994)



Naselitev v Slovenijo, 1973

Risi pred izpustitvijo 1973



Razvoj populacije

Prvih sedem let širitve populacije risa po naselitvi 1973 (Čop & Frković 1998).



Razvoj populacije



Razvoj populacije

Odvzem risa po 1973

začetek lova zavarovan



Razvoj populacije

- 1989-1995 največja razširjenost in velikost 

populacije, verjetno 50-100 risov

- današnje stanje: 10-20 odraslih risov?

- stanje v Alpah?

vir: Marenče, 2010



Rast parjenja v sorodstvu

Posledice parjenja v sorodstvu pri risih

 deformacije skeleta

 odpovedi srca

 propad imunskega sistema

 upad reprodukcije

 povečanje levkemije

…



Rast parjenja v sorodstvu

Posledice parjenja v sorodstvu pri risih

- 70%

- 60%

- 45%

Padec preživetja in 

reprodukcije



Preživetje

Avtohtone 

floridske pume

F2 povratni križanci

F1 (prva generacija) 

križanci z doseljenimi

živalmi

Starost (leta)
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Reševanje floridske pume pred izumrtjem



BIOLOGIJA RISA

foto: Miha Krofel



RAZISKAVE NA RISIH V DINARIDIH



 največja mačka v Evropi (povp. 20 kg; min-max: 16-30 kg)

 mačje telo, čopki na ušesih, kratek rep

 parjenje pozimi

 poleganje mladičev (povp. 2)  maja & junija

 NE živi na drevesih

 človeka ne napade

 samotarsko življenje

EVRAZIJSKI RIS  (Lynx lynx)

foto: Guy Edwardes



 teritorialna vrsta:

branjenje teritorija pred osebki istega spola

teritorija samca in samice se prekrivata

TERITORIALNOST PRI RISIH



TERITORIALNOST PRI RISIH



 teritorialna vrsta:

branjenje teritorija pred osebki istega spola

teritorija samca in samice se prekrivata

-> samo-regulacija gostote

 povprečna velikost domačega okoliša v Sloveniji: 21 500 ha

 saturirana populacija - gostote: ca. 1 ris / 10.000 ha

TERITORIALNOST PRI RISIH



 v Sloveniji je primernega prostora za 105 odraslih risov

KOLIKO PROSTORA ZA RISA V SLO?



ANALIZA PREHRANE RISOV

SRNJAD

JELENJAD 12.8 %

POLHI 9.9 %

VOLUHARICE 1.2 %

MIŠI 0,8 %

LISICE 0,8 %

PTIČI PEVCI 0,2 %

GAMSI 5.1 %

69.2 %



Krofel et al., in review

Krofel, 2010



VPLIV RISA NA SRNJAD



SPREMLJANJE PLENJENJA RISA



SPREMLJANJE PLENJENJA RISA



foto: Miha Krofel

SPREMLJANJE PLENJENJA RISA



 povprečna frekvenca plenjenja: 1 kos / 7,6 dni -> 47,8 / leto

 stopnja plenjenja za 1 risa:

0.22 kosa srnjadi / 100 ha / leto

= 8 % populacije srnjadi

 odstrel (LUO Notranjska & LUO Kočevska):

1,04 kosa / 100 ha / leto = 38 % populacije srnjadi

VPLIV RISA NA SRNJAD



ALI JE RIS SELEKTOR?



ALI JE RIS SELEKTOR?

=>  ekosistemska funkcija risa: ohranjanje ugodnega 

zdravstvenega stanja srnajdi



 povprečen čas hranjenja:

- brez medveda: 

- medved našel plen:

 medvedi našli 32 % ostankov risovega plena

 risi povečajo frekvenco plenjenja za: 23 %

4.32 dni

2.75 dni

VPLIV MEDVEDA NA RISA



foto: Anamarija Žagarfoto: Miha Krofel

KONZUMACIJA RISOVEGA PLENA



VPLIV AVTOCEST
Krofel in sod., 2006



november 2007



UPRAVLJANJE Z RISOM V SLOVENIJI

Aktivnosti, s katerimi želimo preprečiti ponovno izumrtje 

risov v Sloveniji



photo: Miha Krofel

DANAŠNJE STANJE

 danes najnižje stanje populacije po naselitvi  

 10 – 20 odraslih živali

 drastičen upad na celotnem območju pojavljanja

 parjenje v sorodstvu



1. Rešitev Dinarsko – JV Alpske populacije risa pred izumrtjem.

2. Trajanje 2017 – 2024.

3. Doselitev iz Karpatov.

4. Upravljanje z risom na čezmejnem nivoju.

5. Skladno z Strategijo upravljanja z risom 2015 – 2025.



11 partnerjev iz SLOVENIJE, HRVAŠKE, ITALIJE, 

SLOVAŠKE, ROMUNIJE

PARTNERJI IZ SLOVENIJE

Zavod za gozdove Slovenije         

Lovska zveza Slovenije   

Biotehniška fakulteta

Zavod RS za varstvo narave









Predviden potek doselitve
• Predvidena vključitev 14 živali v populacijo: 

• 5 v Dinaride (SLO), 

• 4 v Dinaride (CRO),

• 5 v Alpe.

• Prilagoditvene obore.

• Nadomeščanje v primeru, da pride do smrtnosti (povoz, pogin…).

• Monitoring izpuščenih živali.



Pomen javnosti in lovcev pri 

reševanju populacije risa



Odgovori na vprašanje „Ali bi morali risa pri nas 
ohraniti za prihodnje rodove“ (vir: projekt DinaRis)
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PODPORA  ZA DOSELITEV RISA V SLOVENIJI?

Širša

javnost

Lovci

Podpira 66 % 72 %

Brez mnenja 11 % 5 %

Ne podpira 23 % 23 %

photo: Miha Krofel



Sodelovanje

Ideja o partnerskem odnosu med vsemi 
ključnimi deležniki doselitve risov:

- lovci

- gozdarji (Zavod za gozdove)

- raziskovalci, strokovnjaki

- lokalno prebivalstvo

- …



Vloga lovcev

Pretekle 

naselitve velikih 

zveri

Kočevski Rog, 1973

Kalkapen (Avstrija), 1989-1994 



HVALA ZA POZORNOST


