
Projektno območje 
Rise bomo preselili iz karpatskega dela Romunije  

in Slovaške v Slovenijo in na Hrvaško. 

Kako lahko sodelujem?

O projektuSplet

Sofinancerji

Ostali partnerji

Te zanima reševanje risa? Lahko se vključiš 

v Lokalno posvetovalno skupino. Pošlji 

nam elektronsko sporočilo na  

life.lynx.eu@gmail.com 

Ime 
Reševanje risa v Dinaridih  
in jugovzhodnih Alpah  
pred izumrtjem

Akronim 
LIFE Lynx

Šifra 
LIFE16 NAT/SI/000634

Trajanje  
1/7/2017 – 31/3/2024

www.lifelynx.eu 

@LIFELynx.eu / @lifelynx.hr  

Life.lynx.eu@gmail.com 

Znanost za ohranjanje risa  
K reševanju in upravljanju populacije bomo pristopili 

na znanstven način. Znanje, ki ga bomo pridobili, bo 

vključeno v upravljavske načrte in druge strateške 

dokumente za varovanje in ohranjanje risa. 

Želiš  
biti del  

zgodbe o 
reševanju  

risa? 

Vodilni partner S podporo finančnega 
mehanizma  
Evropske unije LIFE



Trenutna situacija
Po nekaj desetletjih se je izkazalo, da je zaradi parjenja 

v sorodstvu število risov začelo upadati. Danes je 

dinarska populacija risa genetsko izrazito osiromašena in 

kljub številnim varstvenim ukrepom ocenjujemo, da je v 

Sloveniji danes prisotnih samo še 10–15 živali ter 40–60 

na Hrvaškem.  

Izumrtje risa  

 

Izumrtje 
risa

  

Ponovna naselitev  
1973

Trenutna situacija 
2018

Ponovna naselitev 
Ris je bil v preteklosti prisoten 

na celem območju Slovenije. 

V začetku 20. stoletja je izumrl 

zaradi izgube življenjskega 

prostora, pomanjkanja plena  

in pretiranega lova. 

Leta 1973 so lovci in gozdarji v Slovenijo pripeljali in 

naselili 6 risov iz Slovaške. Naselitev je bila uspešna in risi 

so se kmalu razširili v sosednje države (Hrvaška, Bosna 

in Hercegovina, Italija in Avstrija), ostali pa so izolirani od 

ostalih populacij risa v Evropi.

Za rešitev dinarske populacije 
risa pred ponovnim izumrtjem 
bomo izboljšali genetsko 
pestrost populacije tako, 
da bomo doselili genetsko 
ustrezne živali iz Romunije in 
Slovaške. Dolgoročen naravni 
genski pretok med alpsko in 
dinarsko populacijo bomo 
poskušali izboljšati z doselitvijo 
risov v alpski prostor. 

Partnerji iz 5 držav - Slovenije, 
Hrvaške, Italije, Romunije in 
Slovaške, bomo sodelovali z 
različnimi deležniki, predvsem 
lovci in lokalnimi skupnostmi, za 
uspešno doselitev in ohranitev 
risov za prihodnje generacije.  
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Prisotnost 
risa pozitivno 

vpliva na 
ekosistem.

Ris 
je simbol 

Dinaridov, tako 
kot je lev simbol 

Afrike.

Parjenje  
v sorodstvu 

bomo znižali 
z doselitvijo 

risov iz 
Romunije  

in Slovaške.


