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Zaostrené: SLOVINSKO

Správa od editora:

Správa od koordinátora:

MAJA SEVER

ROK ČERNE

VÁŽENÝ ČITATEĽ, v roku 2020 dosiahol
projekt LIFE Lynx polovicu svojej cesty
a my uvažujeme o našich úspechoch,
najmä o tých, na ktoré sme najviac hrdí.
V zaostrenom zistíte, ako tímy z každej
z piatich projektových krajín pracujú na
dosahovaní našich spoločných cieľov,
každý svojím jedinečným spôsobom.
Naším hlavným cieľom je integrácia 14
rysov do Dinárskeho pohoria a juhovýchodných Álp, ale k úspechu projektu
prispieva aj mnoho ďalších aktivít. Niektoré z nich uvádzame v tomto bulletine.
Celebrity projektu sú však translokované
rysy a v tomto bulletine nájdete ich identity so základnými informáciami o tom,
odkiaľ pochádzajú, kde a kedy boli translokované, či si zastabilizovali domovský
okrsok a ďalšie dôležité podrobnosti.

PROJEKT LIFE LYNX sa blíži k svojej polovici a my dosahujeme prvý súbor stanovených cieľov, pre zabránenie vyhynutiu
rysa v Dinárskom pohorí. Translokovali
sme už sedem rysov do slovinskej a
chorvátskej časti Dinárskeho pohoria a
aktívne monitorujeme ich integráciu do
nového prostredia. Niektoré z nich sa už
úspešne zaradili do populácie a my monitorujeme ich potomkov.

Projektový tím vám praje príjemné čítanie
pri objavovaní sveta rysov a projektu LIFE
Lynx.
Pre študentov
zapojených do projektu
LIFE Lynx je mimoriadne
dôležité udržať rysa v oblasti,
kde už pôvodne žil. Aj keď ho
osobne naživo asi nikdy neuvidím,
urobila by som všetko preto, aby
som ho ochránila pred vyhynutím.
LEJA MIKULIČ, študentka
gymnázia a strednej školy
Kočevje, Slovinsko
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lácie rysov. Iba cezhraničné populácie
môžu zabezpečiť dostatočnú genetickú
rozmanitosť a tým aj dlhodobú ochranu
rysov v Európe.

Tiež nás veľmi teší aktívna účasť poľovníkov na projekte LIFE Lynx, ktorí
pomáhajú projektu prakticky na každom
kroku, a to pri vypúšťaní nových zvierat,
ako aj pri monitorovaní začlenenia rysov
do našich lesov a informovaní verejnosti
o dôležitosti tohto druhu v Slovinsku,
Chorvátsku a Taliansku. Bez ich aktívnej
účasti si neviem predstaviť realizáciu tak
rozsiahleho projektu.
Rok 2021 bude pre nás pravdepodobne
najnáročnejším z dôvodu translokácie
rysa do Álp. Sme závislí hlavne na úspešnom odchyte rysa, najmä samíc, v Karpatoch. Partneri z Rumunska a Slovenska
už preukázali, že vedia ako úspešne
chytiť rysa, a verím, že v úspechoch budú
pokračovať. Týmto spôsobom významne
prispejeme k dlhodobému cieľu projektu
- prepojeniu dinárskej a alpskej popu-

Možno
to znie ako klišé, ale
rys je pre mňa symbolom
zachovanej prírody. Prírody,
ktorú treba obdivovať, chrániť a
strážiť pre ďalšie generácie. Nie sme
si dostatočne vedomí toho aké neoceniteľné je, že v našich lesoch koexistujú rysy,
medvede, vlky a v poslednej dobe aj šakaly. Je
mi cťou mať možnosť pozorovať všetky tieto
druhy v ich prirodzenom prostredí a dúfam,
že niečo podobné raz zažijú moji študenti a
ich potomkovia.
NINA RAŽEN, učiteľka biológie na
francúzskom gymnáziu Prešeren Kranj v Slovinsku
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Zo Slovenských lesov – Veporské vrchy, Vtáčnik, a Volovské vrchy

Zaostrené: SLOVENSKO
Jakub Kubala

SLOVENSKO PREDSTAVUJE JADRO
populácie rysa ostrovida (Lynx lynx) v
Západných Karpatoch, a preto osud a
stav rysa vo všetkých susedných krajinách (Česká republika, Poľsko, Ukrajina a
Maďarsko), ako aj väčšiny reštituovaných
populácií v Európe (vrátane dinárskej –
juhovýchodnej alpskej populácie) závisí
od osudu populácie v Slovenských Karpatoch. Preto má Slovensko osobitnú zodpovednosť za medzinárodnú spoluprácu,
manažment a ochranu tohto druhu v
Karpatoch a v Európe. V septembri 2017
slovenský tím LIFE Lynx zahájil implementáciu oportunistického (celoročného)
monitoringu rysov v troch projektových
územiach – Veporských vrchoch, pohorí
Vtáčnik a Volovských vrchoch, v úzkej
spolupráci so zástupcami Štátnej ochrany
prírody SR, Lesov Slovenskej republiky,
poľovníckymi združeniami a verejnosťou.
Na základe výsledkov z oportunistického
monitoringu sme následne zrealizovali
systematický monitoring s fotopascami
vo Veporských vrchoch (od novembra
2018 do januára 2019) a v pohorí Vtáčnik
(od novembra 2019 do januára 2020). Výsledky oboch monitoringov preukázali,
že lokálne populácie rysov sú v priaznivom stave (podľa Smernice o biotopoch)
a možno ich považovať za zdrojové pre
posilnenie dinárskej - juhovýchodnej
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alpskej populácie. Translokácie sú v
súlade s Programom starostlivosti o rysa
na Slovensku, Smernicou o biotopoch,
Kľúčovými opatreniami pre veľké šelmy
v Európe, Odporúčaniami pre reštitúcie
a ďalšie translokácie druhov na účely ich
ochrany a Odporúčaniami na ochranu
rysa ostrovida v Európe.

Dve rysie mláďatá odfotografované počas systematického monitoringu s fotopascami v pohorí
Vtáčnik.

Po realizácii systematického monitoringu
s fotopascami na oboch územiach sme
na vhodných lokalitách postavili sklopce
určené na odchyt živých rysov. Prvé dva
rysy sme odchytili 13. marca 2020 a 25.
marca 2020. Vzhľadom na jeho dospievajúci vek sme prvé zo zvierat označili
telemetrickým obojkom a vypustili späť do
prírody, aby sme sledovali jeho priestorové
správanie a potravné nároky. Telemetrický
obojok umožní projektovému tímu tohto
rysa opätovne odchytiť v prípade potreby.

Dospelý rys Pino odchytený v pohorí Vtáčnik.

Pred translokáciou do Dinárskeho pohoria
bol dospelý samec v karanténe v špecializovanom zariadení Národnej zoologickej
záhrady Bojnice, určenom pre rehabilitáciu
rysov a iných veľkých šeliem. Následne sme
ho 14. júla 2020 vypustili do lesov Štirovača
v pohraničnej oblasti medzi národným
parkom Severný Velebit a prírodným
parkom Velebit v Chorvátsku. Vo vynikajúcom zdravotnom stave bol prevezený
do karanténnej stanice v Snežniku, z ktorej
sme ho 23. júna 2020 vypustili.

Dospelý samec Maks z Chránenej krajinnej oblasti
Poľana rehabilitovaný v Národnej Zoo Bojnice.

Prítomnosť rysa,
spolu s vlkmi a medveďmi,
ďalšími dvoma veľkými šelmami
v dinárskych lesoch, poskytuje dôležitú biologickú rozmanitosť a slúži ako
indikátor zdravého ekosystému. Podporujem iniciatívu LIFE Lynx kvôli jej cieľu zachovať populáciu rysa a poskytnúť nám cenné
údaje o populačných trendoch. Dúfam, že do
konca projektu budeme mať vedecky podložené nástroje pre manažment a strategické
plánovanie, ktoré zabezpečia dlhodobú
životaschopnosť rysov v Chorvátsku.
IVICA MEDARIĆ,
poľovník a lesník,
Chorvátsko
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Klasický terénny deň LIFE Lynx v Rumunsku

Zaostrené: RUMUNSKO
Andrea Gazzola
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IDENTIFIKAČNÉ KARTY TRANSLOKOVANÝCH RYSOV

Meno
Vek
Pohlavie

GORU
5 ROKOV (2019)
SAMEC

Váha

22 KG (2019)

Krajina pôvodu

RUMUNSKO

Dátum translokácie
Krajina vypustenia

26.4.2019
SLOVINSKO

Meno
Vek
Pohlavie

CATALIN
4-5 ROKOV (2020)
SAMEC

Váha

24 KG (2020)

Krajina pôvodu

RUMUNSKO

Dátum translokácie
Krajina vypustenia

Dátum a lokalita vypustenia

14.5.2019, LOŠKI POTOK

Dátum a lokalita vypustenia

Domovský okrsok

MALA GORA (Slovinsko)

Domovský okrsok

7.3.2020
SLOVINSKO
31.3.2020, SNEŽNIK
MENIŠIJA A RAKITNA

Meno
Vek
Pohlavie
Váha
Krajina pôvodu
Dátum translokácie
Krajina vypustenia

BORIS
1-2 ROKY (2020)
SAMEC
15+ KG (MAREC 2020)
RUMUNSKO
30.4.2020
SLOVINSKO

Vek
Pohlavie

DORU
4 ROKY (2019)
SAMEC

Meno
Vek
Pohlavie

Váha

20 KG (2019)

Váha

Krajina pôvodu

RUMUNSKO

Krajina pôvodu

Dátum translokácie
Krajina vypustenia
Dátum a lokalita vypustenia
Domovský okrsok

4.5.2019
CHORVÁTSKO
4.5.2019, RISNJAK NP
JAVORNIKI (Slovinsko);

Dátum translokácie
Krajina vypustenia
Dátum a lokalita vypustenia
Domovský okrsok

ALOJZIJE
3-4 ROKY (2020)
SAMEC
20 KG (2020)
RUMUNSKO
13.3.2020
CHORVÁTSKO
13.3.2020, PAKLENICA NP
SVETI ROK (Chorvátsko)

Vek
Pohlavie

PINO
5 ROKOV (2020)
SAMEC

Váha

20 KG (2020)

Krajina pôvodu

SLOVENSKO

Dátum translokácie
Krajina vypustenia

Dátum a lokalita vypustenia

28.5.2020, LOŠKI POTOK

Dátum a lokalita vypustenia

Domovský okrsok

ZATIAĽ NEDEFINOVANÝ

Domovský okrsok

30.5.2020
CHORVÁTSKO
30.5.2020, SEVERNÝ VELEBIT
* z dôvodu zlyhania obojku
nemáme údaje

(Slovinsko)

Meno

Meno

Meno
Vek
Pohlavie

MAKS
2 ROKY (2020)
SAMEC

Váha

16 KG (2020)

Krajina pôvodu

SLOVENSKO

Dátum translokácie
Krajina vypustenia
Dátum a lokalita vypustenia
Domovský okrsok

3.6.2020

V
hokeji, keď spolupracujeme, vyhrávame. Dúfam, že sa so
mnou pripojíte k podpore
úsilia o záchranu rysa ostrovida
pred jeho vyhynutím. Vyhrajme
s prírodou, vyhrajme s nášim
rysom.
ANŽE KOPITAR,
Hokejista slovinského
hokejového tímu a
LA Kings

SLOVINSKO
23.6.2020, SNEŽNIK
ZATIAĽ NEDEFINOVANÝ

do Januára 2020
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MAPA IDENTÍT TRANSLOKOVANÝCH RYSOV

UMELECKÉ
DIELNE
Umelecké diela uvedené v tomto bulletine sú dielom profesionálnych a
amatérskych maliarov, ktorých tvorivý
proces bol inšpirovaný rysmi. Umenie
primárne rieši a skúma emocionálnu
stránku príbehu záchrany a ochrany
ohrozeného druhu, preto prostredníctvom umelcov a ich diel sprostredkujeme správu o dôležitosti ochrany rysa.
V rámci projektu sa už uskutočnili tri
umelecké dielne a v budúcnosti sa budú
robiť ďalšie pre rozvoj tvorivého cestovného ruchu založeného na rysoch a
iných veľkých šeliem.
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Spolupráca a rozmanitosť, kľúče k úspechu

Zaostrené: CHORVÁTSKO
Ira Topličanec, Magda Sindičić, Ivana Selanec
CHORVÁTSKY tím LIFE LYNX je hrdý na
svoje ženské členky, ktoré prinášajú iný
pohľad na vzťah medzi ľuďmi a životným
prostredím. Tradične v Chorvátsku boli ženy
zriedka vídané v spoločnosti poľovníkov
a lesníkov, ktorí diskutovali o výskume a
ochrane veľkých šeliem, ale v dnešnej dobe sa
veci zmenili. Viac ako polovicu členov nášho
tímu tvoria ženy, ktoré sa preukázali byť
viac ako spoľahlivý terénny personál, ktorý
preukazuje flexibilitu a čestnú komunikáciu
s ostatnými partnermi. Terénna práca nikdy
nie je nudná aktivita a všetci radi zatvárame
notebooky a unikáme do prírody, aby sme
získali zaujímavé údaje o rysoch. Kvôli vybaveniu a nástrojom potrebným pri nastavovaní
fotopascí, zhromažďovaní neinvazívnych
genetických vzoriek, alebo umiestňovaní
oterových pascí sme všetci závislí od našich
„terénnych“ automobilov, a to je miesto,
kde začala väčšina našich dobrodružstiev.

Každý z členov tímu má svoju úlohu a
spoločne nachádzame pre projekt najlepšie riešenia. Od extrémnych podmienok
v teréne až po manažment projektových
aktivít v kancelárii - rozmanitosť nášho
tímu nám pomáha prekonať akúkoľvek
prekážku a dosiahnuť naše ciele spoločne,
s využitím našich vzájomných zdrojov.

Bez ohľadu na vek, farbu pleti alebo pohlavie je
spolupráca vždy kľúčom k úspechu.

Kľúčom k nášmu úspechu je dobrá
spolupráca s našimi chorvátskymi
partnermi - lesníkmi, poľovníkmi,
strážcami a vojakmi - ktorí nás privítali
srdečnou pohostinnosťou (niekedy
ponúkajú skvelú miestnu rakiju) a spríjemnili a zefektívnili naše pracovné dni
v teréne.

Keď bolo treba silnejšie auto, potom tímu
pomohla armáda.

Ikonický zlatý Renault Twingo, ktorý je vždy pripravený zažiariť v lese a prinášať cenné dáta z fotopascí
späť do kancelárie - vždy keď je v poriadku.

Sme
hrdí na to, že
tí, ktorí sa podieľali na
strážení a ochrane druhov
zveri v Rumunsku, mohli
prispieť k posilneniu dinárskej
– juhovýchodnej alpskej populácie
rysa. Opäť sa ukazuje, že lov ako
celok je skutočne manažmentom
divej zveri.

Vždy je príjemné učiť mladú generáciu ako
realizovať našu prácu.
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Partneri z chorvátskej armády a Ira Topličanec z
tímu LIFE Lynx po terénnych prácach.

Hovorí sa, že neexistuje zlé počasie, iba nekvalitné
oblečenie a vybavenie. Chorvátsky tím súhlasí!

ADRIAN TITIANU, Jednotka
lesného hospodárstva v
Bacău, Rumunsko
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Dôležité výsledky a vedľajšie benefity
terénnej práce a monitoringu

Zaostrené: TALIANSKO
Paolo Molinari

JEDNÝM Z DÔLEŽITÝCH predpokladov
pre ochranu rysa ostrovida sú dobré
informácie o stave druhu a novej dynamike spôsobenej reštitúciou v rámci
projektu LIFE Lynx. Poďme si teda
povedať o práci v teréne a monitoringu.
V talianskych lesoch na projektových
územiach, kde pracujú výskumníci
z Progetto Lince Italia a Carabinieri
Forestali - v spolupráci s dobrovoľnými poľovníkmi a prírodovedcami,
výsledky intenzívneho monitoringu
odhalili veľmi znepokojujúcu situáciu,
ktorá ukazuje rýchle zhoršenie stavu
populácie rysa. Tento výsledok je
dôležitý pre uskutočnenie správnych
manažmentových opatrení vo veľmi
strategickej oblasti na ochranu druhu
v Alpách, pretože „les Tarvisio“ predstavuje jeden z najdôležitejších „odrazových mostíkov“ (pozri prvý bulletin
projektu LIFE Lynx pre podrobnosti).
Za posledný rok práce je zozbieraných
pobytových znakov rysa žiaľ veľmi
málo a žiadna z našich 50 fotopascí v
teréne rysa nezaznamenala. Aj keď je
výsledok sklamaním, má veľký význam
z vyššie uvedených dôvodov. V rámci
14

necieľových záznamov tzv. „vedľajších
záznamov“, bola zistená prítomnosť
ďalších dôležitých druhov, subjektov
iných výskumných a ochranárskych
projektov, vrátane ďalších projektov
LIFE.
Z týchto druhov sme zaznamenali
napríklad medveďa hnedého, šakala
zlatého, vydru riečnu a predovšetkým vlka. Relevantný monitoring rysa
dokázal krok za krokom dokumentovať
celú dynamiku rekolonizácie tohto
predátora v juhovýchodných Alpách
Talianska, kde absentoval. Tieto dodatočné výsledky strategickej hodnoty
pre ochranu a manažment preto zdôrazňujú, ako úsilie vynaložené v tomto
projekte a dosiahnuté výsledky prinášajú benefity, ktoré idú nad rámec
cieľov, a preto predstavujú veľmi dôležitú prírodovednú pridanú hodnotu
pre ochranu biodiverzity.

Tri zaujímavé fotografie zaznamenané pomocou
fotopascí. Zhora nadol: divá mačka, vydra riečna
a vlk. Všetky tri druhy nedávno a spontánne rekolonizovali „les Tarvisio“ - okraj severovýchodných
talianskych Álp. Zaujímavé - vlk aj divá mačka sa
kŕmia zdochlinou jeleňa.

Ako
profesionálny
poľovník považujem za veľmi
dôležité zapojiť sa do monitoringu
rysov, ako aj do monitoringu voľne
žijúcich živočíchov vrátane poľovných
druhov. V projekte LIFE Lynx som sa dozvedel
viac o živote rysa a jeho ekologickom význame v
prírodnom prostredí. Som rád, že rys je prítomný aj
v mojom poľovnom revíri, a to aj napriek zvýšenému
tlaku ľudí, ktorí sa viac rekreujú v prírode, jazdia na
štvorkolkách a motorkách, čo spôsobuje vyrušovanie
druhov koristi a rysa. Dúfam, že s rysmi, ako aj s ďalšími
dvoma druhmi veľkých šeliem (medveď a vlk) sa nám
podarí nadviazať koexistenciu medzi človekom a
divočinou, ktorá má menej prirodzeného prostredia. Pri všetkých projektoch nesmieme zabúdať
na zvyšné druhy, ktoré sú veľmi dôležité ako
zdroj potravy pre zachovanie veľkých šeliem.
IGOR GRAŠAK, profesionálny poľovník
v štátom spravovanom poľovnom
revíri Medved, Slovinsko
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MLADÍ OCHRANÁRI RYSOV -

Potvrdenie
prvej reprodukcie
translokovaného rysa.
GORU je otcom rysice MALA.

Spolupráca s lokálnymi školami
Manca Velkavrh

Program MLADÍ OCHRANÁRI RYSOV
umožňuje deviatim školám zo Slovinska
zahrnúť do svojich vyučovacích hodín
problematiku rysa. Program má špecifický
rámec, ale je prispôsobený každej škole prepojením implementácie školských aktivít s
aktuálnymi projektovými aktivitami, zatiaľ
čo Mladí ochranári rysov tiež monitorujú
udalosti zo života konkrétnych rysov, označených telemetrickým obojkom.
V rámci každého programu uskutočníme
na každej škole prednášku a workshop o
rysoch s exkurziou v teréne. Okrem toho
spoločne hľadáme nápady na ďalšie aktivity
ktoré by škola mohla zahrnúť do vyučovacích hodín. Na základnej škole Dragotina
Ketteho sa študenti v rámci voliteľného
školského predmetu „Televízia“ postarajú o
miestnu fotopascu a natočia krátky film zo
záznamov zvierat. V Kranjskej Gore a Mojstrane budú žiaci vyrábať sadrové odliatky
zo stôp veľkých šeliem. Študenti strednej
školy v Kranji vytvoria interaktívnu mapu
krajinných štruktúr dôležitých pre rysy po
exkurzii v rámci prírodovedného dňa, a na
strednej škole v Kočevje si samotní študenti
pripravili a navrhli pozvánky na prednášku,
ktorú sme následne uskutočnili.
Špeciálna príležitosť bola poskytnutá
žiakom základnej školy Sodražica pred vypustením rysa z Rumunska v Loški Potok.
16

Siječanj 2020

Požiadali sme ich aby rysovi dali meno a
dostali sme 58 návrhov. Po vyhodnotení
prostredníctvom odbornej komisie dostal
rys meno Boris (bor-borovica, ris-rys). Deti
tiež privítali príchod rysa veľmi rozmanitými a jedinečnými kresbami - od sympatických vyobrazení až po umelecké výtvory.
20 študentov tiež malo možnosť vidieť rysa
Borisa v aklimatizačnej stanici pred jeho
vypustením.

DORU – prvý rys vypustený
v Dinárskom pohorí po
46 rokoch.
Máj 2019

VRCHOLY
PROJEKTU

Žiaci vytvorili niekoľko veľmi pekných rysových
kresieb pre rysa Borisa.
PAČO zo severného Velebitu
v Chorvátsku sa veľmi rád
fotí! Od marca 2018 sme
ho vyfotografovali
51-krát.

Odchyt prvého rysa
GORU v Rumunsku.
Február 2019

R y s
MAKS - slovenský tím ho zachránil
a dal mu ďalšiu šancu na
život v Slovinsku. Jún 2020

LIFE
LY N X

Umiestnenie fotopascí s
viac ako 48 poľovnými
združeniami v
Slovinsku.

Prepojenie zistení a inovácií z projektu
s miestnymi mladými ľuďmi umožňuje
prenos profesionálnych, aktuálnych poznatkov, najmä pre tých, ktorí vyrastajú v
oblasti s výskytom rysov. Na workshope
v Kočevje sme so študentmi pripravili aj
hru pri ktorej sa predstavili ako poľovník,
chovateľ hospodárskych zvierat, ochranca
prírody a poskytovateľ ekoturistických
služieb. Niektorí z nich sa dobre zorientovali v pridelených rolách, pomocou ktorých
sme im chceli predstaviť mnohostranné
spolužitie s rysmi a inými veľkými šelmami.

MIHEC
- najstarší zdokumentovaný rys v
Dinárskom pohorí. Prvýkrát bol odchytený a označený telemetrickým obojkom
v roku 2010 a po 10 rokoch sme
ho odchytili opäť.

-

OD 2017
DO2020

Dokumentárny film CESTA
RYSA. Premiéra v prvý
Medzinárodný deň
rysov,
11. júna 2018

Založenie štyroch miestnych
konzultačných skupín v
Slovinsku a dvoch v
Chorvátsku.

Tlačová konferencia
v Slovinskom združení
poľovníkov - predchádzanie
nelegálnemu usmrcovaniu
divých zvierat.
Máj 2019
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Zo Slovinskych lesov: Identifikácia a kontrola úlovkov rysa

Zaostrené: SLOVINSKO
Lan Hočevar

JEDNOU Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH aktivít
projektu LIFE Lynx je translokácia rysov
do Dinárskeho pohoria Slovinska a
Chorvátska z Karpát. Aby sme videli
ako úspešne sa rysy integrujú do našej
populácie, sú označené GPS telemetrickými obojkami. Obojky nám poskytujú
malý pohľad na záhadné životy najväčšej
mačky v Európe. Jednou z informácií,
ktoré môžu obojky poskytnúť, je identifikácia koristi rysa.

Klaster pozícií, ktoré naznačujú miesto úlovku,
kde sa rysovi podarilo uloviť väčšiu korisť a niekoľko dní ju konzumoval.

Keď na mape skontrolujeme klaster,
nahráme pozície na zariadenie GPS, aby sme
neskôr mohli v teréne nájsť zvyšky koristi.
Hlavným druhom koristi rysa je srnec.
Predstavuje asi 80% všetkej biomasy spotrebovanej rysom. Ďalšími druhmi koristi rysa
sú jeleň, kamzík, líška a hlodavce, napríklad
plch. Rys je výborný lovec, ktorý svoju korisť
usmrcuje uhryznutím v oblasti krku, najčastejšie v oblasti krčnej tepny, alebo krčného
nervu, čo spôsobí udusenie a smrť.

Keď sa priblížime ku koristi, snažíme sa byť
čo najtichšie, pretože rysy môžu byť stále v
okolí a my ich nechceme príliš rušiť. Ak ich
ľudia vyrušujú, môžu niektoré rysy opustiť
svoju korisť. Keď nájdeme pozostatky koristi,
urobíme si poznámky o druhu koristi, jej
pohlaví, veku a vlastnostiach biotopu na
mieste usmrtenia. Zbierame tiež ľavú dolnú
čeľusť kopytníkov, ktorú dávame poľovníkom.
Usmrtené zviera bude teda zahrnuté do ich
štatistiky. Pokiaľ korisť ešte nie je úplne skonzumovaná, umiestňujeme k nej fotopasce.
Po niekoľkých dňoch ideme späť do terénu
vyzdvihnúť fotopasce. Keďže primárna korisť
rysa, srnčia zver váži okolo 20 kg, rys ju nedokáže skonzumovať naraz, preto sa vracia
na miesto úlovku, aby sa nakŕmil niekoľko
nocí. Na videách z fotopascí môžeme pozorovať správanie sa rysa pri kŕmení, ktoré
zahŕňa konzumáciu, prikrývanie koristi lístím,
snehom alebo pôdou, čistenie sa a odpočinok.

Umiestňovanie telemetrického obojka na rysa.

Rys loví hlavne srnčiu zver, ktorou sa
živí okolo 4 dní. V tomto období sa väčšinou zdržiava okolo pozostatkov koristi
v okruhu 100 metrov. Na mape možno
ľahko nájsť ulovenú korisť ako zhluky GSP
pozícií. Klastre zvyčajne vyzerajú takto:
18

Rys Goru sa vrátil na miesto úlovku po tom, čo
sme umiestnili fotopasce.

Stopy uhryznutia rysa na krku.

Okrem rysa, často pri koristi zaznamenáme mnoho ďalších druhov. Líšky,
medvede, havrany, myšiaky a diviaky sú
najbežnejšími druhmi, ktoré zaznamenávame, ale zvyškami koristi sa tiež živý
hmyz a rôzne mikroorganizmy. To dokazuje, že rys je dôležitým druhom v lesných
ekosystémoch, pretože z jeho predácie
profituje mnoho ďalších organizmov.

Líška konzumujúca korisť rysa.

Rys býval
v našom poľovnom
revíri, a preto sme sa rozhodli
pre spoluprácu s projektom LIFE
Lynx. Za posledné desaťročie sme mali v
tejto oblasti pobytové znaky prezencie rysa;
posledným jasným dôkazom bol rok 2014, keď
bol pri dopravnej nehode rys usmrtený. Musíme
tiež vziať do úvahy, že my - poľovníci sme tiež
ochráncovia životného prostredia pretože sme rysa
priviezli do Slovinska v roku 1973. Teraz máme ďalšiu
šancu pomôcť mu. A tým získame aj nové poznatky
o tomto druhu. Medzi poľovníkmi panuje strach,
čo sa stane s druhmi koristi (srnčia zver, kamzík,
muflón), ale myslím si, že my ľudia máme na
tieto druhy väčší vplyv ako rys.
PETER BENEDIK, prezident
Poľovníckeho klubu Nomenj
Gorjuše, Slovinsko
19

O PROJEKTE

KOORDINUJÚCI PRÍJEMCA

Názov
Záchrana populácie rysa v Dinárskom
pohorí a juhovýchodných Alpách jej
posilnením a dlhodobou ochranou
Akronym
LIFE Lynx

S PODPOROU FINANCOVANIA EÚ LIFE

Referencia
LIFE16 NAT/SI/000634
Časový rámec
1/7/2017 – 31/3/2024
O TOMTO VYDANÍ BULLETINU
Editor: Maja Sever
Vydávateľ: Slovenia Forest Service
Titulná fotografia: Gabriele Retez
Grafický dizajn: Mito Gegič
Fotografie:
Petra Draškovič Pelc, Andrea Gazzola,
Lan Hočevar, Jernej Javornik, Peter
Kováč, Marko Matešič, Aleš Pičulin,
Gabriele Retez, Maja Sever, Branislav
Tám, Janez Tarman a archívy
Progetto Lince Italia, Carabinieri
Forestali, Technickej univerzity
vo Zvolene, Faculty of Veterinary
Medicine Zagreb, a BIOM.

PARTNERI

SPOLUFINANCOVANIE

Tlač:
ISSN: 2670-5419
Ľubľana, február 2021
ON LINE
www.lifelynx.eu
life.lynx.eu@gmail.com
www.facebook.com/LIFELynx.eu
www.facebook.com/lifelynx.hr
www.instagram.com/life.lynx

PRÍRUČKA

LYNX

WALK GUIDE

vykročte do sveta rysov v Slovinsku a Chorvátsku
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