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NA ZAČIATKU PROJEKTU nám išlo 
hlavne o to, či sa nám podarí zabezpečiť 
dostatok zvierat pre translokáciu. Ru-
munskí a slovenskí partneri sa ukázali ako 
veľmi spoľahliví a spolu s našimi chorvát-
skymi partnermi úspešne zachraňujeme 
populáciu v Dinárskom pohorí pred jej 
vyhynutím.

Potom bolo našou najväčšou výzvou 
založiť novú populáciu v regióne Go-
renjska. Obávali sme sa, že rysy opustia 
oblasti, kde sme ich vypustili, ale akoby 
vedeli, prečo sme ich priviezli, a všetky 
zostali na náhorných plošinách Jelovica a 
Pokljuka. V prvom roku sme potvrdili aj 
prvú reprodukciu v Gorenjskej. 

Posledné vypúšťania sú ešte pred nami. 
Som presvedčený, že spolu s našimi part-
nermi a spolupracujúcimi inštitúciami 
budeme úspešní a že aj tieto zvieratá sa 
úspešne začlenia do populácie a prispejú 
k ešte pestrejšiemu genetickému obrazu 
rysa v tejto časti Európy.

Správa od koordinátora: 

ROK ČERNE  Správa od koordinátora: 

ROK ČERNE

Úspechy projektu LIFE Lynx

od roku 2021 do roku 2022

ZO SLOVINSKYCH LESOV: 

Translokácia rysov do slovinskych 

Álp a ich prvá reprodukcia

Z RUMUNSKÝCH LESOV: 

Odchyt rysov v Rumunsku a 

zostávajúce výzvy

Identifikačné karty 

translokovaných rysov

Policajti trénovali vyšetrovanie 

ilegálneho usmrcovania divej zveri

  

Z CHORVÁTSKYCH LESOV: 

Výskum rysov v okrajovom 

biotope v Chorvátsku a vytváranie 

kamenných pyramíd ako 

značkovacích miest

Z TALINSKYCH LESOV: 

Návrat rysa sa blíži aj v Talinsku

ZO SLOVENSKÝCH LESOV: 

príspevok Slovenska k ochrane 

rysa v Alpách a Karpatoch

Rysí náučný chodník v Kočevje
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AIDA – prvá samica rysa 
odchytená v Rumunsku v 

rámci programu LIFE 
Lynx.

Odchyt dvoch rysíc na Odchyt dvoch rysíc na 
Slovensku.Slovensku.

Päť rysov vypustených v 
slovinských Alpách. 

Apríl 2021

Prvá a 
druhá 
potvrdená 
reprodukcia 
rysa v 
slovinských 
Alpách. 
August 
2021

Návšteva 
vedúceho 
programu 
LIFE, pána 

Angela 
Salsiho. 

Máj 
2022

Deň slo-
vinských 

poľovníkov 
venovaný 

rysom. 
Apríl 
2022

Nová rysia 
veľvyslankyňa 
– slovinská 
spisovateľka 
a herečka 
Desa 
Muck

Kamenné pyramídy – ino-
vatívny spôsob vytvárania 

miest pre značkovanie 
rysov v Chorvátsku.

Vyvi-
nutý počítačový 

model pre pomoc pri 
ochrane rysa. 
December 2021

>87 % 
podpora úsilia 

zabezpečenia popu-
lácie rysa v Slovinsku, 

Chorvátsku a Taliansku.



Vypustenie v Triglavskom Národnom parku.

Vypustenie v Jelovici.

Mláďa rysa z Jelovici.Rysica Julija s jej troma mláďatami.
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V ROKU 2021 bolo z Rumunska a Sloven-
ska do alpskej časti Slovinska translo-
kovaných a vypustených päť dospelých 
rysov. Na rozdiel od minulých vypúšťaní 
v Dinárskom pohorí kde boli vypustené 
samostatné zvieratá, bolo v Alpách vy-
pustených viac zvierat súčasne. Hlavným 
cieľom týchto vypustení je vytvorenie 
populačného odrazového mostíka, ktorý 
by sa v dlhodobom horizonte prepojil s 
existujúcimi populáciami v alpskej časti 
na severe a s dinárskou populáciou na 
juhu.

Pred translokáciami a vypúšťaním 
rysov do tejto oblasti sme zorganizo-
vali niekoľko prezentácií projektu pre 
poľovníkov a širokú verejnosť, aby sme 
ich informovali o všetkých plánovaných 
aktivitách. Vďaka tomu sme nadviazali 
spoluprácu s Triglavským Národným 
parkom a poľovníckou rodinou Nomenj 
Gorjuše, kde sme postavili dve karan-
ténne výbehy. Po veľmi úspešnej odchy-
tovej sezóne bolo päť dospelých rysov 
vrátane troch samíc pripravených na 
translokáciu z Rumunska a Slovenska. 
Pár z Rumunska bol vypustený v oblasti 
náhornej planiny Jelovica a dve samice zo 
Slovenska s jedným samcom z Rumunska 
v oblasti planiny Pokljuka.

ZO SLOVINSKYCH LESOV: 

Translokácia rysov do slovinskych Álp a ich prvá reprodukcia

ALEŠ PIČULIN A URŠA FLEŽAR

Ich pohyb bol pravidelne monitorovaný 
pomocou telemetrických obojkov a 
čoskoro sme mohli potvrdiť, že všetky 
rysy si založili domovské okrsky v blíz-
kosti miest ich vypustenia. Navyše sme 
potvrdili prvú reprodukciu na planine 
Jelovica, kde samica vrhla len niekoľko 
mesiacov po vypustení tri mláďatá. 
Pomocou telemetrie, fotopascí a zberu 
genetických vzoriek budeme v nasledu-

júcich rokoch pokračovať v monitorovaní 
vývoja populácie v alpskom odrazovom 
mostíku (populácii).



RO8, druhý obojkovaný samec rysa v Rumunsku.

Presun odchytového sklopca na novú lokalitu.

Dobrovoľníci pracujúci pri odchyte rysa.Vzájomné stretnutie zástupcov slovinskej a 

rumunskej lesnej správy.
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Z RUMUNSKÝCH LESOV: 

Odchyt rysov v Rumunsku a zostávajúce výzvy 

ANDREA GAZZOLA, ANDREI DINU AND TEODORA SIN

V ZÁVEREČNEJ ODCHYTOVEJ SEZÓNE 

a s ňou spojeným dokončovaním úloh ru-
munského tímu v projekte LIFE Lynx sme 
zistili, že je to vhodný čas na zamyslenie 
sa nad tým, čo pre nás táto skúsenosť 
znamenala.

Prešlo päť náročných rokov a počas tejto 
doby tím zažil širokú škálu emócií: od 
obáv, že sa nám nepodarí chytiť a tran-
slokovať žiadneho rysa, až po vzrušenie 
z prvého odchytu – Goru. Od radosti a 
súčasnej únavy z odchytu piatich rysov 
v sezóne až po číru radosť z konečného 
odchytu rysice – Aidy.

Doteraz sme v Rumunsku odchytili je-
denásť rysov a deväť z nich translokovali 
do Slovinska a Chorvátska, pričom dva 

boli obojkované a naďalej sa pohybujú po 
rumunských lesoch.

Sme presvedčení, že efektívnosť nášho 
úsilia možno pripísať trom kľúčovým 
faktorom. Po prvé, výmena znalostí a 
technická podpora poskytovaná našimi 
slovinskými, chorvátskymi a talianskymi 
kolegami. Základom úspechu projektu 
bola výmena vedomostí a praktická 
pomoc počas realizácie projektu. Po 
druhé, zdieľanie rovnakého cieľa a 
postoja k tímovej práci. Počas piatich 
rokov bolo súčasťou nášho tímu mnoho 
technikov a dobrovoľníkov z niekoľkých 
európskych krajín (Portugalsko, Anglicko, 

Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Slovin-
sko a Rumunsko). 

Nepochybne sme sa občas cítili preťažení, 
pod tlakom alebo akoby nám chýbali zák-
ladné schopnosti, ale každé z týchto štádií 
bolo vyriešené s podporou skvelého tímu 
a spoločnou túžbou uspieť. V neposled-
nom rade sme nadviazali partnerstvo s 
kolegami z ROMSILVA – Národnej správy 
lesov. Zdieľanie spoločných vedomostí, 
skúseností a nadšenia pre projekt nám 
pomohli nájsť niektoré z najlepších lokalít 
pre odchyt rysov.

Myšlienka, že rysy, ktoré boli transloko-
vané z Rumunska, už významne prispeli k 
tak potrebnému zlepšeniu genetickej va-
riability dinársko - juhovýchodnej alpskej 
populácie rysa nás uspokojuje. Posledný 
rok projektu však nie je bez výziev: nádej, 
že posledným rysom, ktorý pre projekt 
odchytíme, bude samica, sa dá ľahko 
zmariť predchádzajúcimi výsledkami a 
všetko spočíva na využití toho, čo sme sa 
naučili, ako aj na troche šťastia pri dosiah-
nutí tohto cieľa.

Na začiatku 
projektu LIFE Lynx 

som bol veľmi skep-
tický k možnosti odchytiť 

požadovaný počet rysov, 
keďže v Rumunsku boli po-

znatky o správaní rysov vzácne! 
Výmena skúseností so slovinskou 
lesnou správou však prispela k 
úspešnej realizácii projektu.

ION MILITARU, Riaditeľ 
Správy Prírodného parku 

Putna-Vrancea



Meno

Vek

Pohlavie

Váha

Krajina pôvodu

Dátum translokácie

Krajina vypustenia

Dátum a lokalita vypustenia

Domovský okrsok

Meno

Vek

Pohlavie

Váha

Krajina pôvodu

Dátum translokácie

Krajina vypustenia

Dátum a lokalita vypustenia

Domovský okrsok

Meno

Vek

Pohlavie

Váha

Krajina pôvodu

Dátum translokácie

Krajina vypustenia

Dátum a lokalita vypustenia

Domovský okrsok

TRIS

4 ROKY (2021)

SAMEC

27 KG (2021)

RUMUNSKO

11. 3. 2021

SLOVINSKO

28. 4. 2021, POKLJUKA

POKLJUKA (SLOVINSKO)

JULIJA

2 ROKY (2021)

SAMICA

17 KG (2021)

SLOVENSKO

24. 4. 2021

SLOVINSKO

28. 4. 2021, POKLJUKA

POKLJUKA (SLOVINSKO)

AIDA

2 ROKY (2021)

SAMICA

16 KG (2021)

RUMUNSKO

17. 4. 2021

SLOVINSKO

26. 4. 2021, JELOVICA

JELOVICA (SLOVINSKO)

Meno

Vek

Pohlavie

Váha

Krajina pôvodu

Dátum translokácie

Krajina vypustenia

Dátum a lokalita vypustenia

Domovský okrsok

LENKA

3+ ROKY (2021)

SAMICA

15 KG (2021)

SLOVENSKO

24. 4. 2021

SLOVINSKO

28. 4. 2021, POKLJUKA

POKLJUKA (SLOVINSKO)

Meno

Vek

Pohlavie

Váha

Krajina pôvodu

Dátum translokácie

Krajina vypustenia

Dátum a lokalita vypustenia

Domovský okrsok

Meno

Vek

Pohlavie

Váha

Krajina pôvodu

Dátum translokácie

Krajina vypustenia

Dátum a lokalita vypustenia

Domovský okrsok

ZOIS

2 ROKY (2021)

SAMEC

19 KG (2021)

RUMUNSKO

17. 4. 2021

SLOVINSKO

26. 4. 2021, JELOVICA

JELOVICA (SLOVINSKO)

EMIL

3 ROKY (2021)

SAMEC

20 KG (2021)

SLOVENSKO

14. 5. 2021 

CHORVÁTSKO

14. 5. 2021, VELEBIT

VELEBIT (CHORVÁTSKO)

Meno

Vek

Pohlavie

Váha

Krajina pôvodu

Dátum translokácie

Krajina vypustenia

Dátum a lokalita vypustenia

Domovský okrsok

Meno

Vek

Pohlavie

Váha

Krajina pôvodu

Dátum translokácie

Krajina vypustenia

Dátum a lokalita vypustenia

Domovský okrsok

BLISK

6-7 ROKOV (2022)

SAMEC

27 KG (2022)

RUMUNSKO

8. 4. 2022 

SLOVINSKO

17. 5. 2022, SNEŽNIK

SEVERNI JAVORNIKI 

(SLOVINSKO)

LUBOMIR

5 - 7 ROKOV (2022)

SAMEC

22 KG (2022)

SLOVENSKO

14. 6. 2022 

CHORVÁTSKO

14. 6. 2022, VELEBIT

/

8 9

IDENTIFIKAČNÉ KARTY TRANSLOKOVANÝCH RYSOV



Účastníci jedného z odborných 

školení pre policajtov.

S novými translokovanými rysmi a násled-
ným zvýšením ich početnosti a rozšírenia 
môže dôjsť aj k nárastu negatívnych posto-
jov voči nim, čo môže v najhoršom prípade 
viesť k ilegálnemu usmrcovaniu. Akékoľvek 
ilegálne usmrcovanie jedincov rysa je veľkou 
stratou, pretože znižuje genetickú diverzitu 
a demografickú štruktúru populácie. Preto 
sme sa pri riešení tohto problému spojili 
s ministerstvom vnútra a v rokoch 2019 a 
2022 uskutočnili prvé odborné školenia pre 
policajtov s cieľom poučiť ich o dôležitosti 
odhaľovania, stíhania a sankcionovania ne-
zákonného usmrcovania rysov. Výsledkom 
školenia bolo približne 50 policajtov špe-
ciálne vyškolených na stíhanie ilegálneho 
usmrcovania voľne žijúcich zvierat. 

POLICAJTI TRÉNOVALI VYŠETRO-

VANIE ILEGÁLNEHO USMRCOVA-

NIA DIVEJ ZVERI
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Terénny personál, ako sú lesníci, hospodári, 
poľovníci a biológovia, sú zvyčajne prví, 
ktorí odhalia a nahlásia polícii podozrenie z 
nezákonného usmrcovania, preto je dôležité 
poučiť ich o správnom štandardnom postupe 
pri týchto udalostiach. V nadväznosti na tento 
cieľ sme pre lesníkov a poľovníkov zrealizo-
vali vzdelávacie semináre o štandardných 
postupoch pri náleze uhynutého zvieraťa s 
podozrením na nelegálne usmrtenie. Vypra-
covali sme aj príručku a leták o vyšetrovaní 
pytliactva, ktoré môžu byť veľmi užitočným 
nástrojom pri odhaľovaní nelegálneho usmr-
covania voľne žijúcich zvierat. 

MAPA IDENTÍT 

TRANSLOKOVANÝCH 

RYSOV

TILEN HVALA



Mláďatá medveďa ničiace chlpovú pascu.

Kamenná pyramída v Crveni potoci vo Velebite.

Rys značkujúci na kamennú pyramídu v Trišnja vo 

Velebite.
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JADROVÁ OBLASŤ ROZŠÍRENIA RYSA 
v Dinárskom pohorí v Chorvátsku sa 
silne prekrýva s rozšírením dinárskych 
zmiešaných bukovo-jedľovo-smreko-
vých lesov. V severnej a západnej časti 
Dinárskeho pohoria v Chorvátsku je 
tento typ biotopu vysoko dominantný 
a denzita rysa je relatívne vysoká. V ju-
hovýchodnej časti chorvátskeho Dinár-
skeho pohoria sú však v extrémnejšom 
podnebí a plytkých pôdach vyvinuté iba 
čisté bukové porasty, lesná pokrývka 
je nižšia a bujné kroviny nahrádzajú 
rozsiahle suché krasové lúky. Vyskytuje 
sa tam aj rys, ale denzita populácie je 
nižšia a ťažšie sa skúma. Okrem toho 
je tu veľa odkrytých skál a balvanov a 
nájsť tradičné miesta pre značkovanie 
rysov je ťažké, ak vôbec takéto miesta 
existujú. Aby to bolo ešte komplikova-
nejšie, snehová pokrývka vhodná pre 
stopovanie rysov je krátkodobá, do-
stupná len niekoľko dní, pretože oblasť 
je pod silným morským vplyvom (vietor 
sirocco), ktorý rýchlo topí sneh, ale aj 
silným severským vetrom bóra, ktorý 
spôsobuje mrznutie mäkkého snehu.

V začiatkoch výskumu rysov v rámci 
projektu LIFE Lynx sme sa snažili prinú-
tiť rysy značiť na drevené tyče (chlpové 

IVAN BUDINSKI, NERA FABJANIĆ

Z CHORVÁTSKYCH LESOV:

Výskum rysov v okrajovom biotope v Chorvátsku a vytvára-

nie kamenných pyramíd ako značkovacích miest

pasce), ktoré však rysy väčšinou ignoro-
vali a medvede ničili.

Následne sme vyskúšali niečo úplne 
nové a postavili sme kamenné pyramídy 
v rámci chodníkov alebo ciest. Použili 
sme skaly ktoré tam už boli (všade je veľa 
skál), aby sme ich postavili na samom 
okraji cesty, dobre viditeľné z oboch 
strán, tak vysoko, ako sa len dalo posta-
viť, a aby bola strana, ktorá je obrátená 
k ceste s vyčnievajúcou skalou tvoriacou 
previs. Tento malý vyčnievajúci previs 
je bod v pyramíde, ktorý sa využíva na 
označenie močom a zdá sa, že spúšťa u 
rysov značenie.

Ako prvé začali pyramídy využívať divé 
mačky a nasledovali rysy. Rys Alojzije, 
ktorý bol translokovaný z Rumunska, bol 

v jeho domovskom okrsku zaznamenaný 
aj pomocou pyramíd. Chlpové pasce sa 
na pyramídy nedajú jednoducho pri-
pevniť, no značiace zvieratá sa otáčajú 
oboma profilmi k fotopasci, čo je veľké 
zlepšenie oproti rysom, ktoré okolo fo-
topasce len prechádzajú. Chorvátsky tím 
plánuje postaviť viac takýchto pyramíd 
a upraviť chlpové pasce, aby ich bolo 
možné na pyramídy pripevniť.

Bolo nám 
veľkou cťou stať sa 

súčasťou projektu LIFE 
lynx a vypustiť translokova-

ného rysa Ľubomíra v našom 
poľovnom revíri Ramino korito. 

Prítomnosť takéhoto vzácneho, 
tajomného a ohrozeného druhu 
dáva príležitosť obohatenia turis-
tických programov v našej župe. 

MARIJA KRNJAJIĆ, Riaditeľka
nadácie Rewilding Velebit

Foundation



Strážcovia Triglavského Národného parku otvárajú trojpriestorový výbeh rysov na Pokljuke.

ULyCA2 – obnova rysa v 

juhovýchodných Alpách

1514

KEĎ SME V ROKU 2014 predložili prvú 
žiadosť o EÚ LIFE projekt pre ochranu 
rysa, mal tento druh už v Taliansku veľmi 
zlý stav a posledný nukleus prítomný na 
území (v oblasti Tarvisio) pozostával len z 
troch jedincov. Z tohto dôvodu Národná 
lesná služba, regiónu Friuli V.G. a talian-
sky Lynx Project iniciovali projekt ULyCA 
(Naliehavá aktivita pre ochranu rysa), v 
rámci ktorého bol lokálny nukleus (po-
pulácia) rysa posilnený dvoma jedincami 
zo švajčiarskeho pohoria Jura. Aktivita 
bola úspešná, keďže v roku vypustenia 
(2014) sa samica rysa Jura reprodukovala 
a mala dve mláďatá. Napriek tomuto 
krátkodobému úspechu však boli po-
trebné zásadnejšie opatrenia.
 
Našťastie sme v roku 2017 začali s pro-
jektom LIFE Lynx, v ktorom sa posilnila 
nielen dinárska, ale aj alpská populácia. 
V roku 2021 bolo totiž v slovinských 
Alpách vypustených päť jedincov kar-
patského pôvodu, ktorí sa tam usadili a 
okamžite sa rozmnožili. Okrem toho tím 
LIFE lynx monitoroval cestu rysa Maksa 
z Dinárskeho pohoria (kde bol translo-
kovaný) do Gorenjskej oblasti, len osem 
kilometrov od talianskych hraníc, v blíz-
kosti oblasti Tarvisio, kde boli prítomné 
niektoré z posledných talianskych rysov. 

To nás napĺňa optimizmom, dúfajúc, že   
jeden z disperzných mladých jedincov sa 
čoskoro dostane do Talianska. Aby bolo 
možné pozorne sledovať proces rekolo-
nizácie pohraničnej oblasti julských Álp a 
predhorí Álp, taliansky Lynx projekt (PLI) 
a Carabinieri Forestali spolu s regionál-
nou správou lesov zvýšili úsilie v oblasti 
monitoringu pomocou fotopascí. Nasta-
vili sme viac ako 40 fotopascí, ktoré sú 
v prevádzke 24 hodín denne na lesných 
cestách a chodníkoch v taliansko-slovin-
skom pohraničí.

Okrem tohto pasívneho monitoringu 
talianski partneri spustili aj nový projekt 
ULyCA2 – „Obnova rysa v juhovýchod-
ných Alpách“, v rámci ktorého bude do 
konca projektu LIFE Lynx vypustených 
ďalších päť jedincov. Týmto spôsobom 
sa vytvorí druhé a veľmi dôležité jadro 
(populácia) medzi Dinárskym pohorím 
a Alpami, čím sa rysom uľahčí spojenie 
s ostatnými populáciami v karnských a 
centrálnych Alpách.

 PAOLO MOLINARI, ANJA MOLINARI - JOBIN

Z TALINSKYCH LESOV:

Návrat rysa sa blíži aj v Talinsku

Dôležitú časť 
mojej lesníckej práce 

tvorí monitoring voľne žijúcich 
živočíchov a som obzvlášť rád, že 

môžem ako regionálny lesník prispieť 
k práci, ktorú vykonávajú Carabinieri 

Forestali a Progetto Lince Italia pri monito-
rovaní rysa. Dúfam, že niektorému z nových 
rysov v slovinských Alpách sa čoskoro podarí 
prekročiť hranice a usadiť sa na našom 
území, kde zanechá svoje stopy v regióne, 

kde pôsobím.

LAURA DELLA MEA, Regionálna 
lesná služba, región Friuli 

Venezia Giulia 
Je správne 

priviesť späť zvieratá, 
ktoré tu kedysi žili a posta-

rať sa o to, aby takéto zvieratá 
vrátane rysov nevyhynuli a zostali v 

našich lesoch. Keď nám bolo vysvet-
lené, prečo sa rys reštituuje do našej 
oblasti, prijali sme to s nadšením. Žiaľ, 
prirodzený návrat vlka a škody, ktoré 
napácha na malých hospodárskych 
zvieratách, poškodzujú aj rysa. 

JOŽE SODJA, Primátor 
obce Bohinj



Rezidentný dospelý samec na odchytovej lokalite v 

západných Karpatoch.

Spoločná diskusia s partnermi v teréne na Ukrajine.

1716

ODCHYT VOĽNE ŽIJÚCICH ZVIERAT na 
účely translokácie si vyžaduje relevantný 
a systematický výskum zdrojovej popu-
lácie. Výsledky výskumu nám umožňujú 
posúdiť, či má populácia rysa ako druhu 
európskeho významu v konkrétnom 
území priaznivý stav a či odchyt a tran-
slokácia jedincov nebude mať negatívny 
vplyv na lokálnu životaschopnosť druhu. 
Výsledky získané prostredníctvom nášho 
systematického robustného monitoringu 
realizovaného v rámci projektu LIFE 
Lynx spolu s ďalšími predchádzajúcimi 
výskumami nám umožňujú odhadnúť 
priemernú denzitu populácie rysa v slo-
venských Karpatoch na 1.15 (± 0.29) rysa 
na 100 km2 vhodného biotopu, pričom 
celková veľkosť populácie je odhadovaná 
na 323 dospelých jedincov. Na základe 
týchto výsledkov môžeme konštatovať, 
že populácia rysa v skúmaných oblas-
tiach Slovenska má priaznivý stav, a preto 
môže byť zdrojom pre reštitučné/posil-
ňovacie programy v Dinárskom pohorí 
a juhovýchodných Alpách. To je dôvod, 
prečo sa nám začiatkom roka 2021 poda-
rilo odchytiť a translokovať ďalšie tri rysy; 
dva z nich boli odchytené vo Veporských 
vrchoch (samec Emil a samica Julija) a 
jeden vo Vtáčniku (samica Lenka).

JAKUB KUBALA

ZO SLOVENSKÝCH LESOV: 

príspevok Slovenska k ochrane rysa v Alpách a Karpatoch

Karpatská populácia rysa sa zdá byť sta-
bilná, avšak v niektorých regiónoch, naprí-
klad na Ukrajine sa počty jedincov pravde-
podobne znížili. Tento negatívny trend však 
vychádzal z „odborných odhadov“ a nie z 

údajov vedecky podložených výskumov. 
Ak sa však tieto údaje potvrdia a rozšíre-
nie rysa na Ukrajine je skutočne narušené 
(správa IUCN 2012–2016), bude to predsta-
vovať potenciálne nebezpečnú medzeru 
v kontinuálnom rozšírení tohto druhu v 
Karpatoch, čo ohrozí dlhodobú (genetickú) 
životaschopnosť celej populácie. Aj preto 
sme v roku 2021 absolvovali bilaterálne 
návštevy zamerané na výmenu skúseností 
a prístupov medzi slovenským tímom 
projektu LIFE Lynx z Technickej univerzity 
vo Zvolene, Národnou zoo Bojnice a ukra-
jinským tímom z WWF Ukrajina a Ľvovskej 
univerzity. Spoločne sme začali plánovať 
dlhodobý systematický monitoring rysa, 
ktorého cieľom je relevantnejšia ochrana 
a manažment tohto druhu na Ukrajine a 
v Karpatoch. Týmto spôsobom projekt 
LIFE Lynx rovnako pomáha zabezpečiť 
dlhodobé a rozsiahle prežitie druhu v geo-
grafickom rozsahu Karpát, a tým prispieva 
k zachovaniu autochtónnych aj reštituova-
ných populácií v Európe.

Transport dospelej samice Julije z odchytovej locality 

vo Veporských vrchoch.

Bol som sú-
časťou historických 

programov reštitúcie rysa 
a veľmi si vážim príležitosť 

pomôcť aktuálne dinársko – ju-
hovýchodnej alpskej populácii 

rysa. Je mi cťou pokračovať v 
príbehu mojich predchodcov a chy-
tačov rysov v Slovenskom rudohorí 
a prispieť tak k zachovaniu popu-
lácie tohto druhu v celej Európe.

ĽUBOMÍR ÁRVAY, Lesník, 
poľovník, a poľovný 

hospodár



Brožúra k rysiemu chodníku.

Brožúra – „Po stopách rysice Mala“.
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RYSÍ NÁUČNÝ CHODNÍK V 

KOČEVJE

NÁUČNÉ CHODNÍKY lákajú mnohých 
návštevníkov a zaujímavým spôsobom 
ich zoznamujú s prírodou. Projekt LIFE 
Lynx vytvoril v roku 2021 v spolupráci s 
miestnymi organizáciami (Verejný inšti-
tút cestovného ruchu a kultúry Kočevje, 
Turistická spoločnosť Kočevje a SiDG 
d.o.o.) nový náučný chodník v Slovinsku. 
Chodník má osem tematických stanovíšť 
s informačnými tabuľami v angličtine a 
slovinčine, prostredníctvom ktorých sa 
návštevníci dozvedia o rysovi a prečo 
je ohrozený. Okružný chodník s rysím 
značením začína na lesnej čistinke pri 
chate „Koča pri jelenovem studencu“ 
a je vhodný najmä pre rodiny s deťmi, a 
školské kolektívy. Súčasťou chodníka 
sú jednoduché didaktické hry, kde si 
účastníci môžu porovnať svoje zručnosti 
s rysmi. Aby to bolo pre deti zaujímavej-
šie, vyrobili sme aj brožúrku „Po stopách 
rysice Mala“. Deti môžu s rysicou Malou 
a výskumníčkou Uršou skúmať les, spo-
znávať stopy rôznych zvierat, hľadať v 
lese miesta, kde by sa rys mohol skrývať 
a dozvedieť sa viac o práci výskumníkov 
a projekte LIFE Lynx. Správnym zodpo-
vedaním otázok v brožúre môžu získať 
peknú cenu.

IRENA KAVČIČ

 
Počas môjho 

bádania a spozná-
vania rysov som si ich 

natoľko obľúbila, že pri 
zmienke o tomto zázračnom 

zvierati sa mi hneď tlačia slzy do 
očí a hovorím o nich každému, 

kto mi príde do cesty.

DESA MUCK, Spisovateľka 
a veľvyslanec 

rysa

Návrat 
rysa do 

Triglavského 
Národného parku je 

historickým momentom, 
pretože do prírody vraciame 

niečo, čo sme si z nej my, 
ľudia, vzali preč. 

MIHA MAROLT, 
Triglavský Národný 

park

V priebehu rokov sme si vybudovali úspešnú spoluprácu s umelcami. Ich umelecké diela sa pretransformovali 

do plagátov, ktorých posolstvá propagujú dôležitosť ochrany rysa a možnosti, ktoré ich prítomnosť ponúka pre 

rozvoj kreatívnych programov cestovného ruchu.
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