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VO FALCKOM LESE SA NARODILI PRVÉ RYSY  
 

Štvorročnej samici Kaji, ktorá bola vypustená vo Falckom lese v rámci projektu LIFE sa  

v máji narodili dve zdravé rysíčatá. Ide o samcov, ich otec je mladý samec Lucky. 

 
Z Nemecka dorazili skvelé správy! Dvom rysom, ktoré boli rehabilitované v rehabilitačnej stanici 
v Zoo Bojnice a následne vypustené do voľnej prírody v rámci projektu LIFE sa narodili dve mláďatá. 
Ide o prvé mláďatá rysa narodené v nemeckom Falckom lese po vyše 200 rokoch. Sú to zdravé, 
v súčasnosti 6 týždňové samce. Mama je štvorročná samica Kaja, otcom je mladý samec Lucky.   
 
Obdobie párenia rysov je od februára do marca. Dĺžka gravidity trvá 67-74 dní a zvyčajne sa narodia 
2 mláďatá. Pri narodení vážia 250 – 300 gramov a sú slepé. Oči sa im otvárajú približne po dvoch 
týždňoch. O mladé sa stará výlučne samica a mláďatá s ňou zostávajú asi do veku jedného roku. 
  
Zoo Bojnice sa dlhodobo venuje ochrane a záchrane rysa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.  
V roku 2015 sme sa zapojili aj do projektu LIFE “Reštitúcia rysov v Biosférickej rezervácii Falcký les. 
Prirodzený návrat rysa do tohto územia nenastal, a nie je ani vedecky očakávaný. Cieľom projektu je 
disperzia rysov do Severných a Južných Vogézov a do švajčiarskeho pohoria Jura, čo zabezpečí 
výmenu genetických informácií medzi populáciami, ktoré boli na týchto územiach reštituované  
v 70 až 90. rokoch. Táto populácia rysov je dôležitým príspevkom k ochrane druhu, ktorý je  
v západnej a strednej Európe klasifikovaný ako ohrozený s fragmentovaným a izolovaným výskytom. 
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