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RYSY ALFI A WRANO UŽ SÚ V NEMECKU 
Mladí samci, ktorí prišli ako osirelé mláďatá boli vypustení do 
Falckého lesa.  
 

Národná zoologická záhrada Bojnice spolu s partnermi v rámci projektu LIFE LUCHS vypustila ďalšie 
dva  zachránené jedince rysa ostrovida do voľnej prírody v Biosférickej rezervácií Falcký les  
v Nemecku. Celkovo išlo o dvanásteho a trinásteho rysa vypusteného v rámci programu reštitúcie 
tohto druhu, z ktorých už sedem pochádza zo Slovenska.  
Samce Alfi a Wrano dostali druhú šancu na život s veľmi dôležitou úlohou, majú spolu s ďalšími 
zvieratami pomôcť zachrániť reštituované populácie rysa v západnej Európe. Podľa slov vedúceho 
zoologického odboru Národnej zoologickej záhrady Bojnice Branislava Táma sa „Alfi a Wrano dostali 
do rehabilitačnej stanice Národnej zoologickej záhrady ako osirelé mláďatá vo veku asi dvoch až 
troch mesiacov“.  
Pri príchode boli dezorientované, dehydrované a v zlej psychickej a fyzickej kondícií,  ich váha pri 
prijatí do rehabilitačnej stanice dosahovala len 2,6 kg. „Iba vďaka rýchlej a odbornej pomoci 
expertného tímu Národnej zoo Bojnice sa ich podarilo zachrániť a dorástli na krásnych, mladých 
rysov pripravených na vypustenie do voľnej prírody,“ vysvetlil Tám.  
Alfi pochádza z Národného parku Nízke Tatry a Wrano bol odchytený v intraviláne mesta Vranov 
nad Topľou. Ich váha pred vypustením v Nemecku dosahovala 16 a 17 kg. Oba rysy boli pred 
vypustením označené GSM telemetrickými obojkami, ktoré zabezpečia ich monitoring počas 
nasledujúceho roka. „Všetci pevne veríme, že aj tieto dva mladé samce zopakujú vynikajúce 
adaptačné schopnosti v novom prostredí ako predchádzajúce rysy, a čím skôr sa zapoja do ďalšej 
reprodukcie vo Falckom lese,“ uzavrel Tám.     
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Fotografia hore: Wrano po vypustení vo Falckom lese. Foto: Cornelia Arens 
 

 
Fotografia: Alfi po vypustení vo Falckom lese. Foto: Cornelia Arens 
 
 


