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(1) OD RYSÍCH NÁMLUV KE KOŤATŮM 

 
Na počátku února tohoto roku pokrývala beskydské kopce nadýchaná sněhová peřina. Rysi, dosud 
samotářsky se potulující, začali intenzivně značkovat své teritorium, opustili své obvyklé trasy a 
vydali se hledat partnera. Od února do března totiž probíhají rysí námluvy a páření. 
 
Nyní má beskydská rysí populace minimálně dva nové přírůstky. Nejen těmto dvěma rysátkům 
držíme palce, aby je nepotkalo nic zlého především ze strany člověka. 
 
Podívejte se, jak příběh rysího páření a narození dvou koťat zachytily fotopasti Hnutí DUHA: 
http://www.selmy.cz/clanky/fotopribeh-od-rysich-namluv-ke-kotatum/.  
  
 
 
(2) ŠVÝCARSKÁ CESTA ZA POZNÁNÍM 
 
Jak se žije velkým šelmám ve Švýcarsku? Situace je ve vyspělé západoevropské zemi v mnohém 
podobná té naší. Stabilně zde žije pouze rys, a to jen díky úspěšným reintrodukčním projektům, vlk 
a medvěd se objevují spíše ojediněle. I proto jsme se rozhodli zkusit hledat inspiraci a nové 
zkušenosti pro naši další práci právě zde - u kolegů ze švýcarských organizací Pro Natura a 
KORA, kteří se v rámci své činnosti věnují ochraně a monitoringu vlka, rysa a medvěda.  
 
Přečtěte si, jak naši cestu zhodnotila jedna z účastnic, dobrovolnice Vlčích hlídek, Markéta 
Bednarzová: http://www.selmy.cz/clanky/svycarska-cesta-za-poznanim/. 
 
 
 
(3) JE RYS PARDÁLOVÝ ZACHRÁNĚN PŘED VYHYNUTÍM? 
 
Ještě před deseti lety byl rys pardálový obývající jižní Španělsko na pokraji vyhynutí. Jeho populaci 
tehdy tvořila necelá stovka jedinců. Nyní se počet těchto zvířat více než ztrojnásobil − podle 
vedoucího andaluského záchranného programu Miguela Ángela Simóna se sice ještě nedá hovořit 
o vítězství, rysové však mají znovu naději. Tento úspěch se udál díky komplexnímu projektu, do 
kterého se zapojili vedle ochránců přírody i myslivci, zemědělci či zástupci cestovního ruchu. 
 
Přečtěte si více o úspěšném projektu na záchranu rysa pardálové v Andalusii na: 
http://www.selmy.cz/clanky/je-rys-pardalovy-zachranen-pred-vyhynutim/.  
 
 
 
(4) NIZOZEMSKÁ VLČICE NEPOCHÁZELA Z LUŽICE 

http://www.selmy.cz/clanky/fotopribeh-od-rysich-namluv-ke-kotatum/
http://www.selmy.cz/clanky/je-rys-pardalovy-zachranen-pred-vyhynutim/


 
Minulý měsíc jsme vás informovali o vlčici, která byla nalezena nedaleko přímořského městečka 
Luttelgeest v Nizozemsku. Zvíře zemřelo po střetu s automobilem a jeho pozůstatky byly 
podrobeny pitvě a genetickým analýzám v Naturalis Biodiversity Center v nizozemském Leidenu. 
Odtud nyní pocházejí zajímavá zjištění.  
 
Kromě definitivního potvrzení, že se jednalo o čistokrevného vlka, vědci zjistili, že původní domov 
sraženého zvířete není německá Lužice, odkud se vlci rozšířili například do Dánska. Přesné určení 
zatím není možné, ale vědci vyloučili také původ z Itálie či Španělska a jako málo pravděpodobné 
se jeví i Švýcarsko a Francie. Podle biologů z výzkumného centra mohla vlčice přijít nejspíš z 
východní Evropy, z oblasti podél ruské hranice. 
 
Výsledky pitvy dále ukázaly, že vlčice byla stará zhruba jeden a půl roku a těšila se dobrému 
zdraví. V jejím žaludku byly nalezeny mimo jiné zbytky bobra, což podle výzkumníků poukazuje na 
to, že se vlčice nejspíše živila ve volné přírodě a nepochází z žádného umělého odchovu. 
Dokazuje to i stav její srsti, plosek a drápů, které nenaznačují, že by zvíře žilo v zajetí nebo 
absolvovalo dlouhý transport. Jak a kde trávila poslední měsíce svého života, ale ukážou až na 
konci srpna závěry dalších analýz. 
 
Další informace o nizozemské vlčici naleznete na http://www.lausitz-wolf.de.  
 
 
 
(5) VIDEO: OBJEVNÉ CESTY VLČAT 
 
Letní měsíce jsou obdobím, kdy se zhruba dvouměsíční vlčí mláďata vydávají na objevné cesty do 
svého okolí. Již zhruba od čtvrtého týdne svého života vylézají prvně z doupěte, ochutnávají 
masitou stravu a učí se výt. V červenci ale už směle prozkoumávají terén. Jednu takovou výpravu 
zachytila fotopast polské organizace Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", která provádí monitoring 
šelem v západním Polsku.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=QwmyaWyoRJ4 
 
---- 

 

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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