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(1) ŠVÉDSKÝ SOUD ŘEKL NE LOVU VLKŮ 

 
Na počátku května rozhodl stockholmský soud o zákazu lovu švédský vlků. Ten je v zemi již dlouho 
velmi kontroverzním tématem, které rozděluje společnost na tábory přívrženců a odpůrců této 
myšlenky. Před dvěma lety se na Švédsko kvůli lovu vzácné šelmy zaměřila i Evropská komise, 
která zvažovala, že proti zemi zahájí soudní řízení kvůli porušování evropské legislativy.  
 

Zmiňované rozhodnutí soudu vlky zachránilo před letošním regulačním odlovem, v rámci kterého 
mělo být zastřeleno šestnáct zvířat z celkových 270. Bohužel ani tak není situace tamních vlků 
dobrá, na venkově mají totiž mnoho nepřátel mezi myslivci a chovateli ovcí či sobů. Navíc je 
populace dlouhodobě geneticky ochuzená, neboť všechna zvířata pocházejí pouze z pěti 
společných předků.   
 
Přečtěte si více o švédských vlcích na http://www.selmy.cz/clanky/svedsky-soud-rekl-ne-lovu-vlku/.  
   
 
 
(2) ITALŠTÍ VLCI DÁVAJÍ PŘEDNOST DIVOČÁKŮM 
 
Vítat návrat vlků, anebo se jich bát? Poměrně spolehlivou odpověď na tuto otázku může 
poskytnout důsledný rozbor potravních preferencí. Na italské straně Alp teď mohou být chovatelé 
dobytka klidní. Vlci zde namísto lovu hospodářských zvířat dávají bezvýhradně přednost divokým 
prasatům. Obdobná situace je i v německo-polské Lužici, kde jsou hlavní kořistí šelmy srnci či 
jeleni. Ovce, krávy nebo kozy tu vlky prakticky nezajímají.  
 
Více o jídelníčku italských vlků naleznete na http://www.selmy.cz/clanky/italsti-vlci-davaji-prednost-
divocakum/. 
 
 
 
(3) TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ŠELEM V BESKYDECH 
 
Od konce letošního dubna se na česko-slovenském pomezí pohybuje již třetí rys s telemetrickým 
obojkem. Nasadili mu jej pracovníci Akademie věd ČR, kteří pro Agenturu ochrany přírody a krajiny 
ČR realizují na území Beskyd projekt monitoringu velkých šelem. Čtyřletý kocour dostal při odchytu 
jméno Ota. Poté, co jej vědci uspali, změřili, odebrali mu vzorky DNA a na krk upevnili sledovací 
zařízení, byl vypuštěn zpět do volné přírody v centrální části Beskyd. Následující rok by měl v 
obojku umístěný GPS vysílač hlásit třikrát za den polohu zvířete. 
 
Přečtěte si více o projektu telemetrického sledování v Beskydech na 
http://www.selmy.cz/clanky/telemetricke-sledovani-selem-v-beskydech1/ a 

http://www.selmy.cz/clanky/svedsky-soud-rekl-ne-lovu-vlku/
http://www.selmy.cz/clanky/pohled-do-jidelnicku-luzickych-vlku/
http://www.selmy.cz/clanky/italsti-vlci-davaji-prednost-divocakum/
http://www.selmy.cz/clanky/italsti-vlci-davaji-prednost-divocakum/
http://www.beskydy.ivb.cz/ostatni/22-co-je-noveho-u-ludvika
http://www.selmy.cz/clanky/telemetricke-sledovani-selem-v-beskydech1/


http://www.beskydy.ivb.cz/.  
 
  
 
(4) V BAVORSKU UPYTLAČILI BŘEZÍ RYSICI  
 
Neznámý pytlák má v bavorské části Šumavy na svědomí dvouletou rysici, která se na začátku 
června mohla stát matkou tří rysích koťat. Uhynulé zvíře nalezli začátkem května náhodní turisté 
nedaleko stezky na horu Silberberg v bavorském okrese Bodenmeis. Následná pitva prováděná v 
patologickém ústavu v Mnichově ukázala, že šelma byla postřelena do hrudníku a zemřela na 
vykrvácení. 
 
Německý spolkový zákon o ochraně přírody a krajiny hodnotí usmrcení rysa jako trestný čin, za 
který hrozí pachateli finanční pokuta či odnětí svobody až na pět let. Případ nyní vyšetřuje policie 
ve spolupráci s bavorskou mysliveckou federací.  
 
Zmíněný případ bohužel není ojedinělý, loni v dubnu v Bavorském lese zemřela na následky otravy 
zakázaným pesticidem karbofuranem rysice Tessa. Vychovávala v té době ani ne roční mládě, 
které se v této fázi vývoje pravděpodobně sotva začalo učit samo lovit. Pytlák má proto 
pravděpodobně na svědomí nejen dospělou rysici, ale i její mládě. 
 
Další informace o případu upytlačené rysice naleznete na http://www.luchsprojekt.de.  
 
 
 
(5) VIDEO: DOBRÉ RÁNO, BIESZCZADY! 
 
Polský Bieszczadzki Park Narodowy je krajem oblých karpatských kopců a dlouhých údolí, 

bukových lesů, rašelinišť a horských luk. Oblast je součástí rozsáhlého mezinárodního chráněného 

území — biosférické rezervace Východní Karpaty ležící ve třech státech — v Polsku, na Slovensku 

a Ukrajině. Tamější příroda je domovem řady chráněných rostlin a živočichů, mj. medvěda, vlka a 

rysa. 

Grzegorz Lesniewski a Mariusz Nędzyński, dva polští přírodovědci a dokumentaristé se rozhodli, 

že přiblíží přírodu Bieszczad veřejnosti formou série fotografií a videí, které každý den zveřejňují 

na volně přístupném facebookovém profilu. Následující video ze začátku června například 

zachycuje setkání dvou medvědích sourozencům po dlouhém odloučení. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=200299526789557&set=vb.171169989702511&type=2&t

heater 

 
 
---- 

 

PODPOŘTE prosím ochranu velkých šelem. Hnutí DUHA Olomouc pořádá potřebné projekty na 
ochranu vzácných šelem. Nezisková práce se však neobejde bez pomoci lidí, jako jste vy – staňte 
se také jedním z Přátel velkých šelem: více na www.selmy.cz/podpora 

----- 

Pokud nemáte o zájem o zasílání tohoto zpravodaje, napište nám a my vaši adresu vyřadíme. 
 
----- 

Hnutí DUHA Olomouc 

A: Dolní náměstí 38, 77200 Olomouc 

http://www.beskydy.ivb.cz/
http://www.luchsprojekt.de/
https://www.facebook.com/DzienDobryBieszczady
https://www.facebook.com/photo.php?v=200299526789557&set=vb.171169989702511&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=200299526789557&set=vb.171169989702511&type=2&theater
http://www.selmy.cz/podpora


E: info@selmy.cz 

T: 585 204 643, 728 832 889  

http://www.selmy.cz 

http://www.svet-selem.cz 

http://www.facebook.com/Ochrana.velkych.selem 

mailto:info@selmy.cz
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