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(1) EVROPSKÁ KOMISE MŮŽE POMOCI VLKŮM V BESKYDECH: VYŠETŘUJE ODSTŘEL NA 
SLOVENSKU 

 
Evropská komise začala s vyšetřováním, které by mohlo pomoci vlkům vyskytujícím se v 
Beskydech. Prověřuje totiž povolený odstřel, při kterém na Slovensku každoročně přichází o život 
kolem 120 vzácných šelem. Přítomnost vlků v Beskydech je přitom závislá právě na příchodu 
jedinců ze sousedních států, především ze Slovenska.  
 
Komise s vyšetřováním začala na základě žádostí Hnutí DUHA Olomouc, slovenských i polských 
ekologických organizací a stovek dopisů občanů ze všech tří států. Výhrady vůči lovu vlků zaslalo i 
polské ministerstvo životního prostředí.  
 
Více o šetření Evropské komise a slovenském odstřelu vlků si přečtěte na 
http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/evropska-komise-muze-pomoci-vlkum-v-beskydech-vysetruje-
odstrel-na-slovensku/. 
 
  
 
(2) RYS CESTOVATEL 
 
Rys ostrovid, kterého vědci v říjnu 2012 vyfotografovali v Rakousku u Dunaje, byl v květnu spatřen 
v Chráněné krajinné oblasti Blanský les, nedaleko Českého Krumlova. Překonal tedy více než 111 
km. Potulky rysího kocoura se podařilo zmapovat díky fotomonitoringu, na kterém spolupracují 
přírodovědci z Rakouska, Bavorska a České republiky. 
 
Přečtěte si více o rysím cestovateli na http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/rys-cestovatel/.  
 
 
 
(3) ÚKRYT, NEBO POTRAVA? VLCI MAJÍ JASNO 
 
Vlci na Pyrenejském poloostrově rozhodně nežijí v nedotčené divočině. Tyto majestátné psovité 
šelmy však přesto nacházejí v hustě osídlené oblasti to, co vlci potřebují všude na světě: úkryt i 
dostatečnou potravní nabídku. Výzkum španělských vědců ukázal, že jejich jídelníček tvoří 
především drobní hlodavci, zajíci a ptáci. Někdy se ale také uchylují i k přebírání komunálního 
odpadu. Nejdůležitějším faktorem pro přežití je pro ně ale členitost a variabilita tamější kulturní 
krajiny, která jim umožňuje najít úkryt.  
 
Více informací o španělském výzkumu naleznete na http://www.selmy.cz/clanky/ukryt-nebo-
potrava-vlci-maji-jasno/.  
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(4) OBJEVUJÍ LUŽIČTÍ VLCI NIZOZEMSKO? 
 
Na začátku července bylo nedaleko přímořského městečka Luttelgeest v Nizozemsku nalezeno 
uhynulé zvíře, které na první pohled připomínalo vlka. Biolog Jaap Mulder z Naturalis Biodiversity 
Center v nizozemském Leidenu určil, že by se mohlo jednat o dvou- až tříletou vlčici. Pokud to 
potvrdí i následné genetické analýzy, bude se jednat o první doložený výskyt této šelmy v zemi po 
více než sto padesáti letech. Zvíře zahynulo při střetu s osobním automobilem. 
 
Další informace o možném návratu vlků na území Nizozemska naleznete na 
http://www.selmy.cz/clanky/objevuji-luzicti-vlci-nizozemsko/. 
 
 
 
(5) VIDEO: SETKÁNÍ S LUDVÍKEM 
 
Vzácné setkání s rysem Ludvíkem zažili pracovníci Akademie věd ČR, kteří na území Beskyd 

realizují pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR projekt telemetrického sledování velkých 

šelem. Při dohledávání odepnutého telemetrického obojku se jim podařilo natočit video rysího 

kocoura, kterého uplynulých deset měsíců sledovali. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yjaOwSoDNX8 

 
---- 

 

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 

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 
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