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DRAGI BRALCI, pred vami je druga številka
glasila projekta LIFE Lynx. V njej smo zbrali
naše dosedanje dosežke, predvsem tiste, na
katere smo še posebej ponosni. V fokusu se
vam bodo predstavile ekipe iz posameznih
držav, ki so zaslužne za uspešno delo projekta, vsaka na svoj edinstven način. Glavni
cilj projekta je uspešna vključitev štirinajstih
risov v Dinaride in jugovzhodne Alpe, ampak
za dosego tega cilja je potrebnih še veliko
drugih aktivnosti. Nekatere od njih boste
spoznali v tej številki glasila. Predstavili vam
bomo tudi glavne junake projekta – preseljene rise. Za vsakega od njih smo pripravili
osebno izkaznico, v kateri so vključene glavne
informacije o risu, od kod prihaja in kam smo
ga preselili. Za rise, ki so se pri nas že dobro
udomačili, predstavljamo tudi njihove teritorije, za preostale pa mesta izpusta in pot, ki so
jo opravili v prvih nekaj mesecih po izpustu.

PROJEKT LIFE LYNX se približuje svoji
polovici in z zadovoljstvom ugotavljam,
da uresničujemo prvi zadani cilj, preprečiti izumrtje risa v Dinaridih. V Slovenski
in Hrvaški del Dinaridov smo doselili že
sedem risov in skupaj s partnerji aktivno
spremljamo njihovo vključevanje v novo
okolje. Nekateri izmed njih so se že
uspešno vključili v populacijo in sedaj že
spremljamo njihove potomce.

Želim vam prijetno branje glasila, ki vam bo
odprlo vrata v svet risov in projekta LIFE Lynx.
Dijakom,
ki smo vključeni v
projekt LIFE Lynx, se zdi
ohranitev risa na področju, kjer
je že živel, izjemno pomembna.
Čeprav ga osebno verjetno ne bom
nikoli videla v živo, bi naredila vse,
da ga zaščitimo pred izumrtjem. Zato
podpiram izobraževanja in delavnice,
kakršne smo imeli na šoli.
LEJA MIKULIČ, dijakinja Gimnazije in srednje šole Kočevje,
Slovenija
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pulacije risa. Samo čezmejno povezane
populacije namreč omogočajo genetsko
pestrost in s tem dolgoročno ohranitev
risov v Evropi.

Zelo smo zadovoljni tudi z aktivno udeležbo lovcev v projektu LIFE Lynx, saj
pomagajo projektu praktično na vsakem
koraku, tako pri izpustih novih živali kot
tudi pri spremljanju vključevanja risov v
naše gozdove in informiranju javnosti o
pomenu prisotnosti te vrste v Sloveniji,
na Hrvaškem in v Italiji. Brez njihove
aktivne udeležbe si izvedbe tako obsežnega projekta ne predstavljam.
V letu 2021 nas čaka verjetno najzahtevnejši del projekta – doselitev risov
v Alpe. Pri tem smo odvisni predvsem
od uspešnega odlova risov, predvsem
samic, v Karpatih. Partnerji iz Romunije
in Slovaške so se že izkazali, da znajo
uspešno odloviti rise, in verjamem, da
jim bo uspelo tudi naprej. Tako bomo
pomembno pripomogli k dolgoročnemu
cilju – povezovanju dinarske in alpske po-

Naj se sliši še tako
klišejsko, a ris mi predstavlja simbol ohranjene narave.
Narave, ki jo je potrebno občudovati,
varovati in obvarovati za prihajajoče
rodove. Premalo se zavedamo, kako neprecenljivo je, da v naših gozdovih, poleg vseh
drugih organizmov sobivajo risi, medvedi,
volkovi ter v zadnjem času tudi šakali. To, da
sem imela možnost vse opazovati v njihovem
naravnem okolju, si štejem v posebno čast in
upam, da kaj takega nekoč doživijo tudi moji
dijaki ter njihovi potomci.
NINA RAŽEN, učiteljica biologije na
Gimnaziji Franceta Prešerna
Kranj, Slovenija
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Iz slovaških gozdov – gorovja Vepor, Vtáčni in Volovec

V središču: SLOVAŠKA
Jakub Kubala

SLOVAŠKA PREDSTAVLJA JEDRO populacije evrazijskega risa (Lynx lynx) v
zahodnih Karpatih, torej sta usoda in
status risa v vseh sosednjih državah
(Češka, Poljska, Ukrajina in Madžarska),
pa tudi v večini ponovno naseljenih
populacij risa v Evropi (vključno z dinarsko-jugovzhodnoalpsko
populacijo), odvisna od stanja risov v slovaških
Karpatih. Slovaška ima zato posebno
odgovornost za mednarodno sodelovanje, upravljanje in ohranjanje te vrste
v Karpatih in Evropi. Septembra 2017
je slovaška ekipa LIFE Lynx v tesnem
sodelovanju s Slovaškim zavodom za
varstvo narave, Gozdovi Slovaške republike, lovskimi združenji in javnostjo
začela izvajati oportunistični (celoletni)
monitoring risa na treh projektnih območjih – Vepor, Vtáčnik in Volovec. Na
podlagi rezultatov oportunističnega
spremljanja smo nato izvedli sistematični monitoring z avtomatskimi kamerami (t. i. fotopastmi) v gorovjih Vepor
(od novembra 2018 do januarja 2019) in
Vtáčnik. Rezultati obeh monitoringov
so pokazali, da so lokalne populacije
risov v ugodnem stanju (v skladu z Direktivo o habitatih) in jih lahko uporabimo za okrepitev dinarsko-jugovzhodnoalpske populacije risa. Premestitve
risov so v skladu z Načrtom upravljanja
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slovaške populacije risa, Direktivo o
habitatih, Ključnimi ukrepi za velike
zveri v Evropi, Priporočili za ponovne
naselitve in druge premestitve vrst v
naravovarstvene namene ter Priporočili za ohranitev evrazijskega risa (Lynx
lynx) v Evropi.

Risja mladiča, fotografirana z avtomatsko kamero
na območju gorovja Vtáčnik.

Po sistematičnem spremljanju z avtomatskimi kamerami na obeh območjih
smo na primernih mestih postavili t.
i. zabojne pasti, namenjene odlovu
živih risov. Prva risa smo ujeli 13. in 25.
marca 2020. Eden od risov je bil še adolescent, zato smo mu namestili telemetrično ovratnico in ga spustili nazaj
v naravo. S pomočjo ovratnice spremljamo njegovo prostorsko vedenje in
prehranjevanje, če bo to potrebno, pa
ga lahko tudi ponovno ujamemo.

Ris Pino, ki smo ga ujeli v gorovju Vtáčnik.

Pred premestitvijo v Dinaride smo
odraslega risa namestili v karanteni v
specializiranem objektu ZOO Bojnice,
namenjenem rehabilitaciji risov in
drugih velikih zveri, 14. julija 2020 pa
smo ga spustili v gozdove Štirovače
na obmejnem območju med Narodnim
parkom Severni Velebit in Naravnim
parkom Velebit na Hrvaškem. Drugi
ris, premeščen v Dinaride, je bil odrasel
rehabilitiran samec Maks, ki prihaja
iz zavarovanega območja Poľana. V
odličnem zdravstvenem stanju smo ga
prepeljali v karanteno na Snežniku, iz
katere smo ga 23. junija 2020 izpustili
v naravo.

Ris Maks iz zavarovanega območja Poľana, ki je bil
rehabilitiran v ZOO Bojnice.

Prisotnost
risov skupaj z volkovi in
medvedi dinarskim gozdovom
daje pomembno raznovrstnost in
služi kot kazalnik zdravega ekosistema. Podpiram pobudo projekta LIFE
Lynx, da ohrani populacijo risov in nam
da dragocene podatke o njenih trendih.
Upam, da bomo do konca projekta imeli
upravljavska orodja za strateško načrtovanje, ki bodo zagotovila dolgoročno sposobnost preživetja risa na Hrvaškem.
IVICA MEDARIĆ,
lovec in gozdar,
Hrvaška
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Tipičen terenski dan LIFE Lynx v Romuniji

V središču: ROMUNIJA
Andrea Gazzola
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OSEBNE IZKAZNICE PRESELJENIH RISOV

Ime
Starost

GORU
5 LET (2019)

Ime
Starost

KATALIN
4–5 LET (2020)

Ime
Starost

BORIS
1–2 LETI (2020)

Ime
Starost

PINO
5 LET (2020)

Spol

SAMEC

Spol

SAMEC

Spol

SAMEC

Spol

SAMEC

Teža

22 KG (2019)

Teža

24 KG (2020)

Teža

15+ KG (MAREC 2020)

Teža

20 KG (2020)

Država ujetja

ROMUNIJA

Država ujetja

Datum preselitve

26. 4. 2019

Datum preselitve

7. 3. 2020

Država preselitve

SLOVENIJA

Država preselitve

SLOVENIJA

Datum in območje izpusta
Teritorij

14. 5. 2019, LOŠKI POTOK
MALA GORA (Slovenija)

Datum in območje izpusta
Teritorij

ROMUNIJA

31. 3. 2020, SNEŽNIK
MENIŠIJA IN RAKITNA

Država ujetja

ROMUNIJA

Država ujetja

SLOVAŠKA

Datum preselitve

30. 4. 2020

Datum preselitve

30. 5. 2020

Država preselitve

SLOVENIJA

Datum in območje izpusta
Teritorij

28. 5. 2020, LOŠKI POTOK
GA ŠE NI USTANOVIL

Ime

DORU
4 LETA (2019)

Ime
Starost

ALOJZIJE
3–4 LETA (2020)

Ime
Starost

MAKS
2 LETI (2020)

Spol

SAMEC

Spol

SAMEC

Spol

SAMEC

Teža

20 KG (2019)

Teža

20 KG (2020)

Teža

16 KG (2020)

Država ujetja

ROMUNIJA

Datum preselitve

4. 5. 2019

Država preselitve

HRVAŠKA

Datum in območje izpusta
Teritorij

4. 5. 2019, NP RISNJAK
JAVORNIKI (Slovenija)

Država ujetja

ROMUNIJA

Država ujetja

Datum preselitve

13. 3. 2020

Datum preselitve

3. 6. 2020

Država preselitve

HRVAŠKA

Država preselitve

SLOVENIJA

Datum in območje izpusta
Teritorij

13. 3. 2020, NP PAKLENICA
SVETI ROK (Hrvaška)

Teritorij

HRVAŠKA
30. 5. 2020, SEVERNI VELEBIT
* ni podatkov zaradi okvare
ovratnice

(Slovenija)

Starost

Država preselitve
Datum in območje izpusta

SLOVAŠKA

Datum in območje izpusta

23. 6. 2020, SNEŽNIK

Teritorij

GA ŠE NI USTANOVIL

Za
zmago je potrebno delo celotne
ekipe. Pridružite se mi in
podprite reševanje risa pred
izumrtjem. Zmagajmo skupaj
za naravo, zmagajmo za risa!
ANŽE KOPITAR,
hokejist, član slovenske
hokejske reprezentance
Risi in ekipe LA
Kings

do januarja 2020
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PRESELJENI RISI – ZEMLJEVID

UMETNIŠKE
DELAVNICE
Umetniška dela, predstavljena v tem
glasilu, so delo profesionalnih in ljubiteljskih slikarjev, katerih ustvarjalni proces
je navdihnil ris. Umetnost v prvi vrsti nagovarja in raziskuje čustveno plat zgodbe
reševanja in zaščite ogrožene vrste, zato z
umetniki in njihovimi stvaritvami posredujemo sporočilo o pomenu ohranjanja risov.
Do sedaj smo v okviru projekta izvedli štiri
umetniške delavnice, s katerimi bomo nadaljevali v prihodnje, za razvoj kreativnega
turizma, povezanega z risom in drugimi
velikimi zvermi.
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Sodelovanje in raznolikost, naš ključ do uspeha

V središču: HRVAŠKA
Ira Topličanec, Magda Sindičić, Ivana Selanec
HRVAŠKA EKIPA LIFE LYNX je ponosna
na svoj ženski del, ki prinaša drugačen
pogled na odnos med ljudmi in okoljem. V
preteklosti je bilo na Hrvaškem neobičajno
videti ženske v družbi lovcev in gozdarjev,
s katerimi bi razpravljale o raziskavah
in ohranjanju velikih zveri, danes pa so
se stvari spremenile. Več kot polovica
članov naše ekipe smo ženske, ki smo se
izkazale za več kot zanesljive na terenu,
prilagodljive in iskreno komuniciramo s
projektnimi partnerji. Terensko delo ni
nikoli dolgočasno in vsi radi ugasnemo
svoje računalnike in pobegnemo v naravo
ter poiščemo zanimive podatke o risih.
Zaradi opreme in orodij, potrebnih pri
postavljanju avtomatskih kamer, zbiranju
neinvazivnih genskih vzorcev ali nameščanju pasti za rise, smo vsi odvisni od
svojih »terenskih« avtomobilov in tu se je
začela večina naših dogodivščin.

Vsak od članov ekipe ima svojo vlogo
in skupaj najdemo najboljše rešitve
za projekt. Od ekstremnih razmer na
terenu do upravljanja projektnih aktivnosti v pisarni, raznolikost naše ekipe
nam pomaga premagati vsako oviro
in skupaj dosegamo svoje cilje in cilje
projekta.

Ne glede na starost, spol ali barvo kože, sodelovanje je vedno ključ do uspeha.

Skrivnost našega uspeha je dobro sodelovanje z našimi hrvaškimi partnerji
– gozdarji, lovci, nadzorniki v parkih
in vojaki, ki so nas sprejeli s prisrčno
gostoljubnostjo (včasih so nam ponudili odlično lokalno rakijo) in nam
omogočili prijetno in produktivno delo
na terenu.

Ko smo potrebovali močnejši avto, je na pomoč
priskočila vojska.

Ikonični zlati Renault Twingo je vedno pripravljen, da
zasije v gozdu in pripelje dragocene podatke iz avtomatskih kamer nazaj v pisarno – vsaj kadar deluje.

Ponosni
smo, da smo tisti,
ki smo sodelovali pri
varovanju in zaščiti divjadi
v Romuniji, lahko prispevali k
okrepitvi dinarsko-jugovzhodnoalpske populacije risa. Še enkrat se
je izkazalo, da lov v širšem pomeni
upravljanje prostoživečih živali.

Vedno se najde priložnost za prenos znanja na
mlajše generacije.
12

Partnerji iz hrvaške vojske in Ira Topličanec s projekta
LIFE Lynx po končanem terenskem delu.

Obstaja rek, da ni slabega vremena, samo slaba
oblačila. Hrvaška ekipa se strinja!

ADRIAN TITIANU, Enota za
upravljanje gozdov Bacău,
Romunija
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Pomembni rezultati terenskega dela in monitoringa

V središču: ITALIJA
Paolo Molinari

EDEN POMEMBNIH predpogojev za
varovanje in ohranjanje evrazijskega
risa je dobro informiranje o stanju vrste
in njenih spremembah zaradi doselitve novih živali v okviru projekta LIFE
Lynx. Pogovorimo se torej o terenskem
delu in spremljanju stanja te vrste.
V italijanskih gozdovih projektnega
območja, kjer delujejo raziskovalci Progetto Lince Italia in CUFAA v sodelovanju z lovci prostovoljci in naravoslovci,
so rezultati intenzivnega monitoringa
risa zelo zaskrbljujoči, saj kažejo na
hitro poslabšanje stanja. Ta rezultat je
pomemben za pravilno upravljanje na
zelo strateškem območju za ohranjanje
risa v Alpah, saj je gozd v okolici Trbiža
eno najpomembnejših povezovalnih
območij med dinarsko in alpsko populacijo (glej prvi bilten projekta LIFE
Lynx za podrobnosti). V zadnjem letu
smo na žalost zbrali zelo malo znakov
prisotnosti risa in nobena od naših 50
avtomatskih kamer na terenu risa ni
zaznala. Čeprav smo razočarani, pa
smo uspeli fotografirati številne druge
pomembne vrste, ki jih tehnično opredelimo kot »prilov«. Te vrste so sicer
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predmet drugih raziskovalnih in ohranitvenih projektov, vključno z drugimi
projekti LIFE. Skupaj tako prepoznavamo najrazličnejše živali in pogosto
ponudimo koristne informacije za
druge projekte.
Med temi vrstami smo opazili na
primer medveda, zlatega šakala, vidro
in predvsem volka. Natančno spremljanje risov nam je omogočilo dokumentirati celotno dinamiko rekolonizacije
tega plenilca v skrajnih jugovzhodnih
Alpah v Italiji, kjer pred tem ta še ni
bil prisoten. Ti dodatni rezultati s
strateško vrednostjo za varovanje in
upravljanja te vrste zato izpostavljajo,
kako prizadevanja v tem projektu in
doseženi rezultati prinašajo koristi, ki
presegajo cilje projekta, in zato predstavljajo zelo pomembno naravoslovno
dodano vrednost za ohranjanje biotske
raznovrstnosti.

Tri zanimive fotografije, ki smo jih posneli z avtomatskimi kamerami. Od zgoraj navzdol: divja
mačka, vidra in volk. Vse tri vrste so nedolgo nazaj
spontano rekonolizirale gozd v okolici Trbiža, ki
je na skrajnem severovzhodnem delu italijanskih Alp. Zanimivo je, da sta se oba, volk in divja
mačka, hranila s truplom jelena.

Kot
poklicnemu
lovcu
se mi zdi zelo pomembno sodelovati pri monitoringu risa, kakor
tudi pri drugih monitoringih prostoživečih živali, vključno z divjadjo ter njihovim
življenjskim okoljem. Pri projektu LIFE Lynx sem
podrobneje spoznal življenje risa ter njegovo ekološko pomembnost v naravnem okolju. Veseli me, da
je ris prisoten tudi v mojem revirju kljub povečanemu
pritisku ljudi, ki se vse več rekreirajo v naravi, vozijo s
štirikolesniki in motornimi kolesi za motokros ter s tem
povzročajo nemir za plenske vrste in risa kot plenilca.
Upam, da bomo z risom, kakor tudi z drugima dvema
vrstama velikih zveri (medved in volk), uspeli vzpostaviti
sobivanje med človekom in prostoživečimi živalmi,
ki imajo vse manj naravnega življenjskega okolja.
Pri vseh projektih pa ne smemo pozabiti tudi
na preostalo divjad, ki je zelo pomembna kot
prehranski vir, da ohranimo velike zveri.
IGOR GRAŠAK, revirni lovec
v LPN Medved, Slovenija
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MLADI VARUHI RISA -

Potrditev
prve reprodukcije
doseljenega risa. GORU
je oče risinje MALE.

Sodelovanje z lokalnimi šolami
Manca Velkavrh

PROGRAM MLADI VARUHI RISOV
devetim šolam iz Slovenije omogoča
vključevanje vsebin o risu v pouk. Program
ima določen okvir, vendar ga prilagodimo
z vsako šolo, tako da povežemo izpeljavo
šolskih aktivnosti z aktualnim dogajanjem
projektnih aktivnosti, mladi varuhi risa pa
spremljajo tudi dogodke iz življenja določenega risa, opremljenega s telemetrično
ovratnico.
Na vsaki šoli bomo v okviru programa
izvedli predavanje in delavnico o risu ter
terenski dan. Poleg tega skupaj iščemo
ideje tudi za druge aktivnosti, ki bi jih šola
lahko vključila v pouk. Na OŠ Dragotina
Ketteja bodo učenci v okviru izbirnega
predmeta »televizija« skrbeli za lokalno
avtomatsko kamero in iz posnetkov živali
naredili kratek filmček. V Kranjski Gori in
Mojstrani bodo učenci izdelali mavčne
odlitke stopinj velikih zveri. Dijaki Gimnazije Kranj bodo izdelali interaktivni
zemljevid risu pomembnih struktur in
značilnosti po terenskem naravoslovnem
dnevu, na Gimnaziji Kočevje pa so dijaki
sami pripravili in oblikovali vabila na predavanje, ki smo ga nato izvedli.
Posebna prilika se je ponudila učencem
OŠ Sodražica pred izpustom doseljenega risa iz Romunije v Loškem Potoku.
Učence smo prosili za predloge imen zanj
16

Januar 2020

in jih dobili kar 58. Po točkovanju imen
strokovne komisije je ris dobil ime Boris
(bor, ris). Otroci so risov prihod pozdravili
tudi z zelo raznolikimi in edinstvenimi
risbami – od simpatičnih upodobitev do
umetniških stvaritev. Dvajset učencev
smo nato peljali tudi na ogled Borisa v
obori pred njegovim izpustom.

DORU – prvi ris, izpuščen
v Dinaridih po
46 letih.
Maj 2019

DOSEŽKI
Postavljanje
avtomatskih kamer
z več kot 48 lovišči
v Sloveniji.

Učenci so risali za risa Borisa.

Povezovanje ugotovitev in novosti s projekta z mladimi na lokalni ravni omogoča
predajanje strokovnega, aktualnega
znanja predvsem tistim, ki odraščajo na
območju doselitev risa. Na delavnici v
Kočevju smo z dijaki pripravili tudi igro
vlog, kjer so se postavili v vlogo lovca,
rejca, naravovarstvenika in ponudnika
ekoturističnih storitev. Nekateri so se
v dodeljene vloge dobro vživeli, s čimer
smo jim želeli predstaviti večplastnost
sobivanja z risom ter tudi preostalimi
velikimi zvermi.

MIHEC
najstarejši
dokumentirani ris v
Dinaridih. Prvič je dobil
telemetrično
ovratnico
leta 2010 in po 10 letih smo
ga ponovno ujeli.

PAČO iz severnega Velebita
se zares rad fotografira.
Od marca 2018 smo ga
posneli 51-krat.

Odlov prvega risa –
GORUJA v Romuniji.
Februar 2019

PROJEKTA

Ris
MAKS – Slovaška ekipa ga je rešila
in mu dala novo priložnost
v Sloveniji. Junij 2020

LIFE
LYNX
OD 2017
DO2020

Dokumentarni film RISOVA
POT. Premiera filma je bila
na prvi mednarodni dan
risov,
11. junija 2018

Vzpostavitev štirih lokalnih
posvetovalnih skupin v
Sloveniji in dveh na
Hrvaškem.

Novinarska konferenca na Lovski
zvezi Slovenije – preprečevanje
nezakonitega
ubijanja
prostoživečih živali.
Maj 2019
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Iz slovenskih gozdov:
prepoznavanje in preverjanje mest plenjenja risa

V središču: SLOVENIJA
Lan Hočevar

ENA NAJPOMEMBNEJŠIH aktivnosti
projekta LIFE Lynx je doselitev risov iz
Karpatov v Dinarsko gorovje Slovenije
in Hrvaške. Uspešnost doselitve spremljamo tudi preko telemetričnih ovratnic,
ki jih nosijo posamezni risi. Ovratnice
nam omogočajo vpogled v skrivnostno
življenje te največje evropske mačke, med
drugim nam omogočajo tudi iskanje risjih
plenov.

Skupek lokacij, ki nakazujejo na mesto plenjenja, kjer se je ris več dni zadrževal in hranil.

Ko nam ovratnica posreduje podatke o
lokacijah risovih plenov, in če so te lokacije
prikazane kot skupek točk na zemljevidu,
lahko predvidevamo, da je ris uplenil večji
plen. Lokacije nato naložimo v napravo
GPS, ki nam kasneje olajša delo pri iskanju
risjega plena na terenu. Srnjad predstavlja
približno 80 % vse biomase, ki jo ris poje.
Poleg srn pa pleni tudi jelenjad, gamse,
lisice in glodavce, kot je na primer polh. Ris
svoj plen ubije z ugrizom v vrat, najpogosteje v predel vratne arterije, živca ali grla,
kar povzroči refleksno smrt oz. zadušitev.

Ko se približamo mestu plenjenja, smo
čim bolj tiho, ker je ris morda še vedno v
bližini in ga ne želimo preveč motiti. Če
ga zmotimo, obstaja možnost, da ris svoj
plen tudi zapusti. Ko najdemo ostanke
plena, izvedemo popis plena in okolice.
Zabeležimo si različne parametre, kot so
vrsta plena, spol, starost in značilnosti habitata. Vzamemo tudi levo spodnjo čeljust
uplenjene živali, ki jo damo lokalnim
lovcem. Tako bo uplenjena žival vključena
v njihovo lovsko kvoto. Če plen risa še ni
popolnoma konzumiran, v bližino postavimo tudi avtomatsko kamero, ki bo
spremljala dogajanje ob plenu.
Po nekaj dneh se vrnemo na teren po
kamere. Ker je primarni plen risa srnjad,
ki tehta približno 20 kg, je ris ne more
zaužiti naenkrat, zato se več noči vrača k
svojemu plenu. Pridobljeni videoposnetki,
nam tako omogočajo opazovanje risovega
vedenja na plenu, ki vključuje prehranjevanje, prekrivanje plena z listjem, snegom
ali zemljo, čiščenje in počitek.

Nameščanje telemetrične ovratnice.

Glavni risov plen je srnjad, s katero se
hrani približno štiri dni. V tem času se ris
zadržuje v neposredni bližini ostankov
svojega plena, po navadi v radiju 100 m od
plena. Lokacijo plena na zemljevidu lahko
prepoznamo kot skupke točk in so videti
takole:
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Poleg risa, na plenu pogosto zaznamo
tudi številne mrhovinarje, kot so lisice,
medvedi, krokarji, kanje in divji prašiči.
Poleg njih seza ostanki plena hranijo tudi
številne žuželke in različni mikroorganizmi. To dokazuje, da je ris pomembna
vrsta v gozdnih ekosistemih, saj imajo
številni drugi organizmi koristi od tega
plenilca.

Lisica se hrani risovim plenom.

Za
sodelovanje s projektom LIFE Lynx smo se
odločili, ker je bil ris v našem
lovišču v preteklosti že prisoten. V
zadnjem desetletju smo imeli kar nekaj
opažanj, zadnji trdni podatek o prisotnosti
te vrste pa je iz leta 2014, ko se je zgodil povoz
risa na območju naše lovske družine. Zavedati se
moramo, da smo lovci naravovarstveniki, ki smo
risa v Slovenijo ponovno naselili, sedaj pa imamo
priložnost, da tej vrsti lahko pomagamo še enkrat.
S tem bomo pridobili tudi nova znanja o tej vrsti.
Med lovci vlada strah, kaj bo s plenskimi vrstami
(srnjad, gams, muflon), sam pa menim, da ima
veliko večji vpliv na divjad človek kot ris.
PETER BENEDIK, starešina LD
Nomenj Gorjuše, Slovenija

Sledi risovega ugriza na vratu srne.

Ris Goru se je vrnil k svojemu plenu.
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VODNIK

PO RISOVI PEŠPOTI

Vstopite v deželo risov v Dinaridih
Elektronski vodnik, ki vas bo spremljal ob raziskovanju
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Narodnega parka Risnjak, dostopen na:
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