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Predslov 
 

 

Život pohodový - život vytúžený 

 

 

 „ Tomu, čo som sa od Sixiho naučil, hovorím sám pre seba -  vegetiť. Nie je to 

len úplná nečinnosť. Pod povrchom sladkej lenivosti sa skrýva schopnosť 

maximálnej koncentrácie, ktorá v určitej chvíli dozrie k výbušnej akcii. V tom 

prepojení činu a nečinu bol Sixi nedosiahnuteľný majster. 

Kiež by som ho dokázal napodobniť v umení prudko prežiť radosť aj hnev, aby 

vzápätí už nebolo po tom rozruchu ani pamiatky a vystriedal ho božský kľud.“ 

 

 

(preklad citátu od Ludvika Kunca, Můj přítel rys, 2014) 
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Úvod 
 

Málokto si uvedomuje, že rys žijúci u nás, je vlastne príbuzný majestátneho leva, rýchleho 
geparda či uctievaného jaguára, mačiek s úžasnou silou a vyvinutými zmyslami. Taktiež 
málokto možno vie, že práve náš rys tvoriaci súčasť karpatskej populácie, je na hranici výskytu 
v Európe, keďže na západ od nás ho v mnohých štátoch už nemajú. Práve aj vďaka tomuto 
faktu, zohral dôležitú úlohu v 70-ych rokoch 20. storočia, keď bol reintrodukovaný do 
niekoľkých krajín západnej Európy a v niektorých založil životaschopné populácie.  

Táto brožúra vznikala počas dvojročného projektu Spolužitie s karpatskými prízrakmi (2013–
2015), ktorého hlavnou náplňou bol monitoring rysa ostrovida na Slovensku. V spolupráci so 
strážcami NP, lesníkmi, poľovníkmi a dobrovoľníkmi sme vykonávali terénny výskum pomocou 
90 fotopascí na území Veľkej Fatry a Štiavnických vrchov. Cieľom bolo dozvedieť sa viac 
o týchto úžasných mačkovitých šelmách u nás, o ich spôsobe života a zároveň odhadnúť počet 
a zloženie populácie rysa na danom území. 

Okrem iného sme si predsavzali, že zozbierame informácie o tejto málo známej, skryto žijúcej 
šelme a podáme ich verejnosti zrozumiteľnou a zaujímavou formou. Chceli by sme osloviť 
hlavne mladú generáciu, preto sme sa snažili vytvoriť brožúru, ktorá obsahuje fakty, ale aj 
zaujímavosti od svetových odborníkov aj z našich pozorovaní a výsledkov v rámci projektu. 
Vznikla aj webová stránka www.karpatskeprizraky.sk, obsahujúca online hry o zvieratách, či 
putovná náučná výstava „Rysy a ich príbuzní“ s pútavými veľkoplošnými fotografiami 
mačkovitých šeliem. Dúfame, že vytvorený materiál neostane zabudnutý niekde v rohu 
knižnice, ale bude pre Vás potešením aj poučením. 

Jednotlivé kapitoly brožúry obsahujú informácie o danej téme a úlohy na samostatných 
listoch, aby sa dali ľahko prefotiť a vypracovať samostatne či v skupinách, doma alebo na 
hodinách biológie v škole. Učitelia ich môžu uplatniť aj pri medzipredmetovom vyučovaní. 
Odporúčame aktivity pre vekovú skupinu od 8 rokov, avšak niektoré sú zvládnuteľné aj 
mladšími deťmi, prípadne sa dajú zjednodušiť. 

Prajeme vám veľa zábavy pri odhaľovaní tajomstiev z ríše  týchto nádherných a obdivuhodných 
šeliem. 

 

Autori 
Liptovský Hrádok 

október 2014 
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1. Rys ostrovid 
 

   

 

ÚLOHA 1.1. Prečítaj si text a do tajničky (dole) doplň chýbajúce slová. 

Rys ostrovid alebo eurázijský (vedecký názov Lynx lynx) je jeden zo štyroch druhov rysa žijúci 

vo svete a je najväčšou  (11)  šelmou v Európe. Dospelé jedince dosahujú váhu od 15 do 25 

kg, výnimočne možno viac, dĺžka jeho tela býva  80–120 cm a výška v lopatkách do 70 cm. 

Jeho svetlohnedá  (6)  má dlhú jemnú podsadu, čo ho hreje aj počas najtuhších mrazov. Tmavé 

hnedé škvrny alebo rozety vytvárajú typické vzorkovanie, pomáhajú mu lepšie sa maskovať v 

prostredí. 

Charakteristickým znakom sú uši so 4–7 cm dlhými štetinami a krátky  (10)  s čiernym 

zakončením. Na tvári má typické bokombrady, výraznejšie sú v staršom veku. 

Rys má mohutné  (2)  , ktoré mu umožňujú ľahko sa pohybovať na snehu bez väčšieho 

prebárania sa. Predné nohy sú o niečo kratšie ako  (7)  , to mu umožňuje robiť rýchle šprinty 

a  (3)  . Pri love mu slúžia na zachytenie koristi asi 4 cm dlhé  (4)  , ktoré má pri pohybe 

zasunuté. 

Má vynikajúci zrak. Veľké oči sú nasmerované dopredu a umožňujú mu ostré priestorové 

videnie. Za denného svetla vie rozpoznať hlodavca na 75 m, zajaca na 300 m a  (1)  , ktorý je 

jeho najčastejšou korisťou, na 500 m. Podobne ako zrak má aj výborný  (9)  . 

Rád sa zdržuje v zalesnených územiach stredných a vyšších polôh, ihličnatých a listnatých 

lesov so  (12)  útvarmi s dobrým výhľadom na okolie, kde sa zdržuje hlavne počas dňa. Človeku 

sa vyhýba. 

Najviac používané územie, tzv. domovský okrsok, rysa môže mať desiatky či stovky kilometrov 

štvorcových. Typicky väčšie územie využívajú samce, pričom si ho označujú močom a neradi 

sa oň delia s iným rysom, ale tolerujú na ňom  (5)  s mláďatami. 
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Rys žije samotársky, okrem obdobia  (8)  

vo februári až marci. Brloh si rysica 

vytvára pod spadnutými stromami či v 

hustom kroví alebo mladine. 

Jedno až štyri mláďatá sa rodia približne 

po 10 týždňoch v máji až júni. Pri 

narodení vážia 250–300 g. 

Oči sa im otvárajú na 16.–17. deň a počas 

prvých dvoch mesiacov sa živia len 

materským mliekom. 

S matkou ostávajú približne jeden rok. Kým sú malé, donesie im menšiu korisť, ktorú omráči, 

aby si cvičili svoje lovecké zručnosti. V prvom roku dorastajú do polovičnej hmotnosti svojich 

rodičov. 

 

          11 12 

            

 2           

      7   10   

1    5 6  8 9    

  3 4         

            

            

            

            

            

            

 

 

Ktorý je najohrozenejší druh rysa na svete? (odpoveď v tajničke) .......................................... 
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Úloha 1.2. Podľa obrázku opíš charakteristické črty rysa a dopíš aj miery a váhu. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 

Úloha 1.3. Čím sú charakteristické labky rysa? 

       ................................................................. 

       ................................................................. 

       ................................................................. 

       ................................................................. 

Úloha 1.4. Rozpoznaj, ktorá stopa je rysia a ktorá vlčia (vysvetli, čím sa odlišujú). 

 

A: ............................................. 

................................................. 

................................................. 

 

B: ............................................. 

................................................. 

.................................................  

A B 
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2. Karpatské prízraky 
 

Zachovalé lesy a lúky Karpatského oblúku, s pestrou bázou koristi, poskytujú veľmi vhodné 

podmienky pre dve mačkovité šelmy. Obe sa vyskytujú aj u nás, hlavne v zalesnených 

oblastiach na severnom, strednom 

a východnom Slovensku. 

Rys ostrovid (vedecký názov Lynx lynx) 

obľubuje skalnaté neprístupné miesta, 

odkiaľ má dobrý výhľad, ale on má 

možnosť ostať skrytý. Rysy na 

Slovensku sú súčasťou karpatskej 

populácie. Odhaduje sa, že má 2 300 až 

2 400 jedincov, z ktorých viac ako 

polovica žije v Rumunsku. Karpatský 

rys je jeden z niekoľkých poddruhov 

rysa eurázijského. 

V rámci Európskej únie patrí rys medzi chránené druhy. Lov je povolený napríklad v Estónsku, 

Švédsku, ale za určitých podmienok: vytvorenie podrobného plánu a monitorovanie 

populácie, aby sa vedelo, že lov ju neohrozí. Loviť sa smie v niektorých mesiacoch, dané sú 

maximálne počty (kvóty). Medzi hlavné hrozby pre rysy patria pytliactvo a strata prirodzeného 

prostredia. 

Mačka divá (Felis silvestris) žije u nás hlavne v teplých listnatých a zmiešaných lesoch 
v stredných a nižších nadmorských výškach. Mačka je rozšírená po celom svete, s výraznými 
rozdielmi vo vzhľade jedincov v Európe,  Rusku aj v strednej Ázii. 

Hlavnou potravou sú menšie hlodavce – myši, potkany, hraboše, ktorých početnosť sa mení 
v cykloch, a preto nie vždy má mačka divá dostatok potravy, aby uživila mláďatá. Je 
prispôsobená na túto situáciu a máva veľký počet mláďat vtedy, keď sú podmienky priaznivé. 
Uloví aj zajace, vtáky, plazy, ryby, hmyz, zriedkavejšie aj kuny, lasice, hydinu. 

Najväčšou hrozbou v súčasnosti je strata genetickej informácie spôsobená krížením s mačkou 
domácou, ktorá sa zatúla do lesa. Strata génov znamená, že druh môže degenerovať, alebo je 

menej odolný chorobám. Taktiež strata alebo 
členenie jej prirodzeného prostredia, 
choroby a pesticídy používané proti 
hlodavcom môžu mačku divú ohroziť. 

Mačka divá na fotografii bola odfotená 
fotopascou (druhá je vzadu na strome) vo 
Veľkej Fatre, kde sme ju pozorovali 
niekoľkokrát.  
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Úloha 2.1. Výskyt sa u nás odhaduje na možno 300–400 rysov a 700 až 1500 mačiek 

divých. Skús určiť pohoria, v ktorých žijú. (Priraď čísla k názvom pohorí pod mapou.) 

 

..........  Vihorlatské vrchy  ..........  Vysoké Tatry  ..........  Malá Fatra 

..........  Cerová vrchovina  ..........  Veľká Fatra  ..........  Nízke Tatry 

..........  Štiavnické vrchy   ..........  Slovenský kras  ..........  Javorníky 

 ..........  Východoslovenská rovina ..........  Oravská Magura  ..........  Čergov 

 

Úloha 2.2. Odpovedaj na otázky: 

1. Kde všade žije mačka divá? ...................................................................................... 

2. Čím sa živí? ............................................................................................................... 

3. Čím sa odlišuje od mačky domácej? ......................................................................... 

................................................................................................................................... 

4. Čo najviac ohrozuje mačku divú na Slovensku? ....................................................... 

................................................................................................................................... 
 

Úloha 2.3. Ktorý tieň patrí mačke divej a ktorý mačke domácej? Dokresli si ich do 

obrázku a uvedom si, aké sú hlavné rozdiely v ich vzhľade. 

   

A B 
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3. Lovec a korisť 
 

Rys váži približne o polovicu menej ako vlk a loví sám, preto jeho korisťou sú zväčša menšie 

zvieratá – srny, zajace, vtáky, menšie hlodavce. Potrebuje asi 2–3 kg mäsa denne. Trvá dlho 

než sa nažerie. Zaujímavé je, ak spolu loví viac rysov, najskôr žerie prvý (ten najväčší) a ostatné 

čakajú kým skončí, takto sa postupne 

nakŕmia. Ako všetky šelmy, dokáže niekoľko 

dní hladovať a naraz potom zožrať väčšiu 

porciu mäsa.  

Rys pri love zväčša trpezlivo čaká na svoju 

korisť skrytý v tráve blízko srnčích či zajačích 

chodníkov či na vyvýšenom skalnom 

výčnelku. Keď zazrie zviera, nehybne 

prikrčený sa prikráda čo najbližšie, čakajúc 

na vhodný moment útoku. Potom prudko 

vyštartuje a skočí, pričom korisť usmrtí 

zahryznutím do krku.  

Hoci na krátku vzdialenosť vie rys výrazne zrýchliť, nie je vytrvalý bežec. Preto ak si zle 

odhadne vzdialenosť útoku, korisť ďalej neprenasleduje.  V priemere len každý 8. až 9. útok 

býva úspešný. Nezožratú korisť si schová a čiastočne zahrabe, vracia sa k nej ďalšie dni. Rys 

najskôr zožerie najmäsitejšie časti, kosti na rozdiel od vlka nerozhryzie. 

 

Úloha 3.1. V štvorsmerovke nájdi (a vypíš) 11 zvierat, ktoré môžu byť potravou rysa. 

 

S T A S R N E C 
T R Z Y M H P A 
K O B A I R A J 
A B P M A A V A 
I I L E I B T Z 
V Š A C V O Á E 
I Y Z L Í Š K A 
D M Y V D E Y K 

 

..............................          ..............................          ..............................          .............................. 

..............................          ..............................          ..............................          .............................. 

..............................          ..............................          .............................. 
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Úloha 3.2. Prečítaj si úryvok a odpovedaj na otázky 

 

1. Čo si môžeme domyslieť z krátkeho príbehu o spisovateľovi a rysovi? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

2. Čo nám autor prezrádza o rysovi? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3. Ktoré vlastnosti sú charakteristické pre rysa a môžu byť prenesené na človeka? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

4. Vysvetli, čo to znamená, keď sa povie o niekom: „Má oči ako rys...“ 

......................................................................................................................................... 

5. Opíš, ako sa správa rys pri love. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Ludvik Kunc je nielen vynikajúcim maliarom 

ale aj znalcom zvierat. Napísal niekoľko kníh, 

ktoré aj ilustroval. Dlhé roky pracoval 

v ZOO Ostrava, kde mal možnosť zvieratá 

pozorovať a starať sa o nich. Spolupracoval 

na odchyte rysov a ich presunu do iných 

krajín – tzv. reintrodukcii. Nezabudnuteľné 

sú jeho príhody s rysom Sixim, o ktorého sa 

staral od jeho narodenia celých 13 rokov. 

„Vopred chcem zdôrazniť, že moja prítomnosť pri love na jednej strane Siximu dosť 

prekážala, pretože človek jednoducho nie je schopný chovať sa tak absolútne ticho ako 

šelma. Ale na druhej strane moju prítomnosť využíval, pretože som mu mimovoľne občas 

korisť nahnal. Sixi trebárs zostal na jednej strane údolia v zálohe a odo mňa očakával, že 

mu korisť vyplaším. Stal som sa teda preňho partnerom, čo niekedy bývalo veľmi komické, 

lebo mi občas svoju ulovenú korisť prepustil. Najčastejšie domáce králiky, tie zrejme 

pokladal za môj úlovok.“ 

Ludvik Kunc podľa Jozefa Valentiniho, Oči divočiny (1994) 
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Úloha 3.3. Vystrihni obrázky a priraď šelmám žijúcim na Slovensku ich potravu / korisť. 

Do stĺpčekov naľavo nalep šelmy a vedľa nich do stĺpca napravo ich potravu (korisť môže byť 

spoločná pre viacero druhov). Vieš všetky druhy aj správne pomenovať? 

 

Šelmy Korisť 
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4. Svet rysov 
 

Poznáme 4 druhy rysa vo svete: 

___________________________________________________________________________ 

Rys euroázijský (Lynx lynx) 

 

Rys ostrovid sa vyskytuje od Atlantiku na 

východe po Tichý oceán na západe, od 

stredomorských lesov po nehostinné 

Himaláje. Váži skoro dvakrát viac ako 

ostatné druhy, najväčšie jedince sa nájdu 

najmä na severe a v horských oblastiach. 

Hlavnou potravou sú menšie, zriedka i 

väčšie kopytníky – srnce, kamzíky, soby, 

losy, ale v severnej Sibíri sú to hlavne 

snežné zajace. 

Sfarbenie je rôznorodé, od svetlej okrovej 

po hrdzavú až sivastú. Čím ďalej na sever, 

tým sú jedince svetlejšie, aby sa lepšie 

maskovali na snehu. 

V minulosti bol vyhubený skoro v celej 

západnej Európe, podarilo sa však obnoviť 

niektoré populácie pomocou 

reintrodukcie (7. kapitola). 

 

___________________________________________________________________________ 

Rys červený (Lynx rufus) 

 

Tzv. „bobcat“ (nazvaný podľa krátkeho 

„zajačieho“ chvostíka) sa vyskytuje v 

Kanade a na severe Spojených štátov. Je 

najmenším z druhov rysa, samce vážia 

v priemere do 14 kg. 

Napriek svojmu menu býva aj 

svetlohnedej, čiernej (melanistickej) 

a bielej farby (albín). Jeho hlavnou 

korisťou sú králiky a zajace, ale aj hmyz, 

hlodavce, kopytníky. 

V súčasnosti je najpočetnejšou 

mačkovitou šelmou v Severnej Amerike, 

odhaduje sa ich okolo 1 milióna. 

Legálne sa loví kvôli kožušine ale aj pre 

športový lov. 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Rys kanadský (Lynx canadensis) 

 

Žije v Kanade, na Aljaške a v skalnatých 

horách USA. Váži o polovicu menej ako rys 

ostrovid. Má veľké laby, ktoré mu 

umožňujú dobrý pohyb na snehu, pred 

zimou ho chráni huňatá srsť striebristo-

hnedej farby. 

Jeho hlavnou potravou je zajac snežný, ale 

živí sa aj vtákmi, malými kopytníkmi 

či hlodavcami. Je stále lovený, 

predovšetkým pre nádhernú hustú 

kožušinu. Jeho počet klesol v minulosti aj 

kvôli strate územia, ale v súčasnosti nie je 

ohrozený. 

V niektorých štátoch USA je chránený od 

roku 2000. Od roku 2010 je úspešne 

reintrodukovaný do Colorada. 

 

___________________________________________________________________________ 

Rys pardálový (Lynx pardinus) 

 

Samostatný druh rysa sa vyvinul na 

Iberskom polostrove počas doby ľadovej 

asi pred 1,6 miliónmi rokov.  

Má kratšiu srsť hnedožltej farby, výrazné 

štetiny na ušiach a špicaté bielo-čierne 

bokombrady na tvári.  

V súčasnosti je najohrozenejším druhom z 

mačkovitých šeliem na svete. Počet 

dosahuje okolo 250 jedincov. Najkritickejší 

stav- približne 100 ich bolo v roku 2008.  

Hlavnou potravou sú králiky a niekedy 

menšie hlodavce. Jeho prežitie úzko závisí 

od tejto koristi. Avšak počet tohto druhu 

poklesol aj kvôli strate pôvodného územia 

či nadmernému lovu. 

Odborníci bojujú o jeho záchranu. Mláďatá 

sa vychovajú v špeciálnych podmienkach 

a vypustia do voľnej prírody. 

 

___________________________________________________________________________ 

Úloha 4.1. Diskutujte o otázkach: 

1. Ktorý druh rysa je najviac ohrozený a ktorý druh rysa je najpočetnejší? 

2. Súčasťou ktorého druhu a populácie je náš rys ostrovid? 

3. Čo tvorí potravu rôznych druhov rysa vo svete? 

4. Aké sú hrozby pre rysy a čo by sa dalo robiť, aby sa riziko ohrozenia zmenšilo? 
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Úloha 4.2. Do tabuľky doplň údaje o druhoch rysa vo svete. 

 

Úloha 4.3. Výskyt rysa vo svete: 

 

Skús priradiť ku krúžku podľa farby na mape, ktorý druh rysa sa vo vyznačenej oblasti 

nachádza. (Žltá farba vyznačuje zmiešaný výskyt dvoch druhov na tom istom území.) 

...............................................   ............................................... 

...............................................   ............................................... 

Druh rysa Výskyt Charakteristika Hlavná potrava Súčasný stav 
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5. Rysy v mýtoch a príbehoch 
Úloha 5.1. Prečítaj a povedz, o čom sú ukážky.   

 

 

 

 

Latinské pomenovanie rysa Lynx, 

pochádza z Indooeurópskych jazykov., 

kde „leuk“ - znamená svetlo, čo zrejme 

pochádza z toho, že jeho oči žiaria v tme 

ako dva lampášiky.

Aj nenápadné súhvezdie je pomenované 

LYNX. Objavil ho astronóm Johannes Hevelius 

v roku 1687. Na severnej pologuli ho vidieť 

v máji – auguste. Nachádza sa medzi 

súhvezdiami Blíženci, Lev, Veľký voz ale podľa 

Heveliusa len „ten s očami rysa ho nájde“!  

Podľa gréckej mytológie sa súhvezdie 

rysa dostalo na oblohu, keď Demeter - 

bohyňa plodnosti zeme a úrody, 

premenila skýtskeho kráľa Lynkosa a 

poslala ho ďaleko tam, kde hviezdy sú 

len slabo vidieť.  Tento vraj dokázal 

vidieť aj v tme, pod zem či cez stromy a 

kamene. 

Symbol rysa má pôvod aj v škandinávskej 
a nórskej mytológii, kde bol sprievodcom Freyi, 
bohyne vojny. Často vraj ťahal jej koč, spolu 
vyhrávali bitky. Bola im pripisovaná schopnosť 
predvídať, čo sa stane.  

 

Úloha 5.2. Pospájaj hviezdy súhvezdia LYNX a podľa svojej fantázie dokresli do tohto 

tvaru podobu rysa, ako ho asi videl astronóm. 
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Úloha 5.3. Ľudia vnímali rysa rôznym spôsobom. Ak si čítal predošlé ukážky pozorne, 

určite vieš povedať: 

1. Aké je pomenovanie rysa v latinčine a z čoho vzniklo: 

......................................................................................................................................... 

2. Koho predstavoval rys v gréckej a koho v škandinávskej mytológii? 

......................................................................................................................................... 

3. Prečo nazval astronóm toto súhvezdie Lynx? Kedy ho môžeš nájsť na oblohe? 

......................................................................................................................................... 

4. Aké vlastnosti a schopnosti rysa opisujú rôzne národy? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

5. Ktoré vlastnosti či schopnosti sú skutočné a ktoré vymyslené? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

6. Podobné správanie ako u rysa môžeme pozorovať u mačky domácej. Opíš aké. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 



Po stopách rysa ostrovida                                           18                                                                 © SWS 2014 

Úloha 5.4. Prečítaj a prelož si indiánsku povesť z angličtiny (skontrolovať si môžeš 

preklad v riešeniach vzadu). Vedľa dokresli ilustráciu k príbehu a doplň úlohy dole. 

 

A Chippewa tale of Lynx: 

There is a place in the Deep Canadian 
Shield. 
This is place where the Lynx roam, with 
all the magical creatures of the forest. 
The Lynx is a proud animal, he never lets 
anyone walk in front of him. 
The Lynx chases Raven as Raven taunts 
and goes in front of him on the path 
through the forest. 
One night while the Proud Lynx slept 
Raven tired of being made fun of and 
chased away by the Lynx, pecked at the 
ears of Lynx. 
He pulled on them both until they were 
but tufts on Lynx's Head. 
When Lynx awoke all the forest animals 
were around him laughing! 
He ran into the forest! 
Now the Lynx is still Proud but he 
doesn't mess with Raven anymore! 

 

1. Uveď krátky názov, ktorý bude príbeh vystihovať: 

......................................................................................................................................... 

2. Napíš dve vety, ktorými charakterizuješ rysa: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3. Vymysli tri vety, ktoré budú opisovať, čo sa udialo v príbehu: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

4. Jednou vetou zhrň, aké by mohlo byť ponaučenie: 

......................................................................................................................................... 
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6. Spôsoby výskumu 
 

Fotopasce 

Sú to špeciálne kamery umiestnené v lese, ktoré reagujú na pohyb či telesnú teplotu. Keď 

zviera popred ne prejde, odfotia ho, alebo nahrajú videozáznam. Zoológovia ich využívajú na 

sledovanie zvierat, ich zvykov, odhadu ich počtu na určitom území. 

V rámci projektu „Karpatské prízraky“ bolo v 

teréne založené 90 fotopascí, ktoré 120 dní 

a nocí sledovali rysy na území Veľkej Fatry 

a Štiavnických vrchov. Každý z odfotených 

identifikovaných rysov mal aj meno, ako 

napríklad Spot, Nuka, Kora. 

Podobne ako aj iné veľké mačkovité šelmy sa 

rys vyznačuje výraznou kresbou na tele: má 

škvrny alebo rozety. Tieto sú u každého 

jedinca iné, tak ako kresba línií na prstoch 

u človeka. Vedcom slúžia na rozoznanie 

jednotlivých zvierat toho istého druhu. Potom sa údaje zapíšu do mapy pomocou súradníc 

zaznamenaných do GPS. Takto vedci získajú údaje o tom, kde sa zvieratá pohybujú, ako často 

sa vracajú na to isté miesto, ktoré iné rysy chodia na to isté územie, či koľko ich žije na 

sledovanom území. 

Telemetria 

Pri tejto metóde sa zaznamenáva pohyb zvieraťa označeného pomocou špeciálneho obojka 

s miniatúrnou vysielačkou, ktorá vydáva rádiový alebo satelitný signál. Dá sa určiť denná či 

nočná aktivita, teritórium, ktoré jedinec využíva v rôznych ročných obdobiach, či zvyky. Takto 

môžu vedci sledovať pohyb zvieraťa bez toho, aby ho vyrušovali. Je to dôležité predovšetkým 

pri vypustení zvierat na nové územie aj kvôli 

možnému ohrozeniu. Obojok nosí zviera len 

nejaký čas a nijako mu neuškodí. 

Genetický rozbor 

Genetika je veda, ktorá nám pomáha odhaliť 

informácie o jedincovi ukryté v DNA štruktúre, 

ktorú má každý z nás jedinečnú. Napovie nám 

o príbuzenských vzťahoch, či zdravotnom stave 

zvierat. Na tento náročný laboratórny výskum sú 

potrebné vzorky trusu, moču alebo srsti zvierat. 

Tieto sa zbierajú čo najčerstvejšie, alebo v zime, 

keď sú uchované mrazom.  
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Úloha 6.1. Fotopasca niekedy zachytí len časť zvieraťa. Vznikajú tak zaujímavé aj vtipné 

zábery. Dokážeš určiť, ktoré zviera sa odfotilo? 

 

   
 

  
 

   
 

    

A B C 

D E 

F G H 

I J K L 



Po stopách rysa ostrovida                                           21                                                                 © SWS 2014 

Úloha 6.2. Pomôž vedcom určiť, aké druhy zvierat a koľko ich je na zábere. Je ich tam 

viac, ako sa na prvý pohľad zdá! 

 

 
 

 

 

  

2 

1 
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Úloha 6.3. Vedel by si priradiť, ktorý detail srsti patrí ktorému rysovi? Podobným 

spôsobom, podľa vzoru škvŕn alebo roziet na srsti, zisťujú zoológovia, ktorý rys sa odfotil. 

    
 

         
 

        
 

Tu si nakresli svojho rysa. Nezabudni mu dať aj meno! 

 

Spot Nuka 

Sedrik Kora 

A B C D 
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Úloha 6.4. Zopakuj si „múdre“ slovíčka. Spoj čiarou správny význam s pojmom: 

 

Biotop  Nelegálny lov aj napriek zákazu pre daný druh. 

Degenerovať  Prechod, kadiaľ zvieratá putujú napríklad z jedného 
pohoria do druhého, cez rieku, cestu. 

Domovský okrsok  Prirodzené prostredie, v ktorom zviera žije. 

Fotopasca  Prístroj na určovanie súradníc pomocou satelitov. 

Genetická analýza  Sledovanie zvierat v prírode pomocou vedeckej metódy. 

GPS  Spôsob sledovania pohybu zvierat využívajúc obojok 
vysielajúci rádiový či satelitný signál. 

Korisť  Spôsob zisťovania údajov o zvieratách na základe DNA 
vzoriek (srsti, trusu, krvi, moču) – pomáha určiť 
príbuzenské vzťahy, zdravotný stav. 

Migračný koridor  Územie, ktoré si jedinec označí a ochraňuje pred 
ostatnými. 

Monitoring  Územie využívané zvieraťom. 

Populácia  Väčšie útvary ako škvrny na srsti rysa. 

Pytliactvo  Všetky jedince daného druhu žijúce na súvislom území, 
kde sa rozmnožujú. 

Reintrodukcia  Zariadenie určené na sledovanie zvierat, reagujúce na 
pohyb. 

Rozety  Znovuvysadenie zvieraťa na územie, na ktorom sa určitý 
čas nevyskytovalo. 

Šelma  Zmeny vo vzhľade či vývoji. 

Telemetria  Zväčša lebka alebo kožušina či pazúry uloveného 
zvieraťa. 

Teritórium  Zviera, ktoré je lovené iným druhom ako potrava. 

Trofej  Živí sa iným druhom, loví si korisť. 
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7. Ako šli slovenské rysy do sveta 
 

Úloha 7.1. Do textu doplň chýbajúce slová: 

koristi, obojkov, odchytili, reintrodukcia, rysy, trofeji, vyhynuli, vypustili 

 
 
Veľké šelmy ako vlk, medveď a rys majú často zlú reputáciu. Oddávna ich ľudia lovili kvôli 
(1) .............................. , obchodu – nádhernej kožušine či už preto, lebo spôsobili škody na 
hospodárskych zvieratách, alebo predstavovali konkurentov pri love zveri. V 19. storočí rysy 
v niektorých krajinách Európy úplne (2) .............................. . Výstavba ciest, rýchly rast aj rozvoj 
miest spôsoboval stratu prirodzeného prostredia a následne aj (3) .............................. . V roku 
1970 sa začalo s tzv. reintrodukciou – návratom rysov. 

Pritom zohrali dôležitú úlohu práve 
slovenské (4)  .............................. . V našich 
horách sa (5) .............................. do 
špeciálnych pascí a previezli do zoologickej 
záhrady v Ostrave v Čechách. Tam ostali 
nejaký čas na povinné vyšetrenia a 
pozorovania a následne jedince vhodné na 
vypustenie previezli a (6) .............................. 
do nového domova. 

Takto sa rysy dostali do pohorí Jura a Alpy vo 
Švajčiarsku, ďalšie do francúzskych Vosgéz, Bavorského lesa v Nemecku či na Šumavu 
v Čechách, Dinárskeho pohoria v Slovinsku a aj do Rakúska a Talianska. Do Poľska (Kampinos) 
sa vyviezli rysy chované v ZOO, čo  však odborníci v súčasnosti nepovažujú za vhodné. 

V niektorých krajinách bola (7) .............................. úspešná a populácia sa šírila ďalej. Takto to 
bolo napríklad vo Švajčiarsku, kde ich v súčasnosti žije dokopy okolo 130 aj vďaka bedlivému 
monitorovaniu odborníkmi, ktorí sledujú ich počet a pohyb pomocou fotopascí a 
telemetrických (8) ............................... . 
Okrem toho sa robí genetický výskum na 
zistenie zdravotného stavu populácie. Tento 
je pri menšom počte zvierat veľmi dôležitý, 
aby sa včas zistili možné hrozby degenerácie. 

V iných krajinách rysa ako predátora už ľudia 
nevedeli prijať späť. Vadilo im, že loví lesnú 
zver, niekedy ohrozuje ich dobytok. Preto tu 
vypustené rysy padli do rúk pytliakom. 
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Úloha 7.2. Priraď čiarou populácie, kde sa rysy reintrodukovali. (Pomôž si atlasom.) 

 reintrodukované populácie (z prírody)    reintrodukované (zo ZOO) 

pôvodné (autochtónne) populácie 

 

  

Dinárska populácia (Slovinsko, 

Chorvátsko, Bosna, Hercegovina) 

1973: 6 rysov  

2012: 140 

SZ Alpská (Švajčiarsko) 

1971–76: 12 rysov 

2012: 110 

Kampinos (Poľsko) 

1992–99: 31 rysov 

2012:  počet neznámy 

Bavorsko-rakúsko-česká 

(Nemecko,  Rakúsko, Čechy) 

1982–89: 18 rysov 

2012:  okolo 50 

Vosges (Francúzsko) 

1983–89: 21 rysov 

2012: 19 

Jurská (Švajčiarsko, Francúzsko) 

1974–75: 10 rysov 

2012: 100 
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Úloha 7.3. Odpovedaj na otázky: 

1. Čo boli hlavné príčiny, prečo vymizli šelmy z niektorých krajín? (uveď aspoň dve) 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

2. Čo myslíš, prečo sú šelmy ako rys v prírode potrebné? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3. Vysvetli pojem „reintrodukcia“. 

......................................................................................................................................... 

4. Vymenuj aspoň 3 krajiny, kde sa reintrodukovali rysy zo Slovenska: 

......................................................................................................................................... 

5. Ktorým reintrodukovaným populáciám sa darí v súčasnosti najlepšie? 

......................................................................................................................................... 

6. Uveď príklady krajín, kde rysy vyhynuli: 

......................................................................................................................................... 

7. Uveď príklady krajín, kde sa rysy zachovali. 

......................................................................................................................................... 

8. Nájdi na mape, súčasťou ktorej populácie sú naše rysy, (vypíš krajiny, v ktorých sa 
táto populácia rozšírila ) 

......................................................................................................................................... 
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Úloha 7.4. Opíš, čo sa deje pri reintrodukcii rysa na obrázkoch a daj ich do správneho 

poradia. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

  
  

Štefan Zátroch pracoval ako lesník v Slovenskom krase. 

Nadchla ho myšlienka odchytať rysy namiesto odstrelu a dať 

im nový domov v krajinách, kde vyhynuli. Medzi prvými začal 

spolupracovať so zoologickými záhradami a kolegami zo 

zahraničia. Zostrojil si odchytové zariadenie „sklopec“ 

a trpezlivosťou, pozorovaním zvykov a správania rysa sa stal 

najúspešnejším traperom. Obrázok zobrazuje rysy, ktoré 

odchytil lesník Štefan Zátroch, ako putujú do ZOO v Ostrave. 

Spočítaj, koľko ich bolo! 
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Úloha 7.5. Prečítaj si nasledovné ukážky (podľa Ludvika Kunca, Můj přítel rys, 2014 a 

a Štefana Zátrocha, 33 rokov po stopách rysa, 2014). 

1. Pod odstavce A až D opíš jednou vetou, o čom je ukážka.  

2. V akom poradí budú nasledovať ukážky? ....................................................................... 

 
 

.................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................................................................................................................... 

 
 

.................................................................................................................................................... 

 

A. „Adaptoval sa pomerne skoro – už šiesty deň začal brať ponúknutú potravu – živé 

králiky, takže to už bolo nádejné. Robil pokusy uniknúť z výbehu, ale postupom času si 

začal zvykať, dokonca aj na ľudí. Vo vedľajších výbehoch okolo neho žili ďalšie odchytené 

rysy... vedľa umiestnená samica bola plachá, neistá, jej kradmé pohyby ukazovali, že pre 

chov v zoo bude nevhodná.“ 

B. „Čelá prvej bedne sa zdvihnú, mocným skokom z bedne rys skutočne vyrazí, ale 

nezmizne tryskom v húští, ako som si to vždy predstavoval. Len pomaly poklusáva 

dopredu, prekvapene sa rozhliada a voľne sa uberá k húštine. Fotoaparáty o dušu 

cvakajú. Vzápätí je na slobode z druhej bedne aj samica. Tiež sa nevrhá na slobodu, 

placho našľapuje, prehliada si ľudí, konečne pridáva do kroku, kryje sa za vývratom 

a znenazdajky potom zmizne.“ 

C. „Mladý, sotva rok a pol ročný samec i tentokrát bezstarostne vošiel do sklopca, lenže 

keď zavadil labou o nášľapnú doštičku, stalo sa niečo neočakávané. Ťažké čelá sklopca 

zapadli a rys bol teraz v tomto doposiaľ bezpečnom zariadení uväznený. Odchytený 

samec sa po chvíli prebral zo šoku a pustil sa hryzákmi do stien svojho väzenia. Štiepal 

z guľatiny triesky, likvidoval nášľapnú dosku, ale von sa prebojovať nedokázal. Po 

niekoľkohodinovom márnom úsilí – čeľuste aj laby už mal celé skrvavené – prepadol 

úplnej apatii.“ 

D. „Vynakladal som čoraz väčšie úsilie v snahe dostať rysa do vybudovaného sklopca. 

Vzhľadom na to, že sklopec tam stál už tri roky, rysy ho brali ako prirodzený útvar. 

Pravidelne som v smere pohybu rysov ponad hrebeň našľapoval lyžami chodník 

v hlbokom snehu. Prišiel som na to, že rys veľmi rád chodil po stopách lyží - veď sa neborí 

v snehu. Keď sneh zmizol, v tom istom smere som začal robiť chodník vyčistením lístia.“ 

E. „..po sto rokoch je na Šumave opäť zase rys, teda pár rysov.“ 
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8. Veľké mačkovité šelmy – príbuzní rysa 
 

História 

Prví predkovia dnešných mačkovitých šeliem sa vyvinuli asi pred 45 miliónmi rokov. Našli sa 

fosílne nálezy lebky so šabľovitými hornými očnými zubami. Poslednými zástupcami boli 

šabľozubé tigre, ktoré vyhynuli pred 2 miliónmi rokov. Predok súčasných rysov žil v 

pleistocéne na území Afriky a postupne sa rozšíril do 

Severnej Ameriky a Eurázie. 

Pojem veľké mačky všeobecne často zahrňuje tie 

druhy, ktoré sú vzrastom väčšie. Avšak biologické 

rozdelenie označuje skupinu veľkých mačiek 

Panthera a to sú tie druhy, ktoré vedia revať: lev, 

tiger, jaguár, leopard a snežný leopard. Širšie 

zadelenie zahrňuje medzi nich aj kuguára, geparda 

a leoparda obláčkovitého. 

 

Charakteristika 

Svojimi vlastnosťami a schopnosťami sa dostali na vrchol evolúcie. Sú to mocní predátori so 
silnými zubami a ostrými pazúrmi a s vynikajúco vyvinutými zmyslami. Pásavá alebo škvrnitá 
srsť ich výborne maskuje v teréne. Sú vynikajúci lovci, na korisť striehnu zväčša v úkryte 
a zmocňujú sa jej náhlym útokom z bezprostrednej blízkosti. Sú schopní vyvinúť veľkú rýchlosť, 
mrštnosť a silu. 
 

Výskyt 

Mačkovité šelmy sú rozšírené na všetkých 
kontinentoch okrem Austrálie a Antarktídy. 
Prispôsobili sa životu v rôznych podmienkach 
– v lesoch, púšťach či stepiach. 
 

Súčasný stav 

Napriek svojej sile sú šelmy v súčasnosti  ohrozené. Lovia sa nelegálne kvôli kožušine, strachu 
miestnych obyvateľov o dobytok, či obchodu s ich časťami používanými v čínskej medicíne. 
Ohrozuje ich strata pôvodného biotopu aj koristi.  Svetová únia na ochranu prírody IUCN 
(International Union for Conservation of Nature) zaradila mačkovité šelmy do Červenej knihy 
ohrozených druhov. 
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Za posledných 50 rokov sa počet niektorých 
druhov znížil rapídne. Kriticky ohrozený, s 
veľmi vysokým rizikom vyhynutia, je rys 
pardálový. Na veľmi vysokom stupni 
ohrozenia sú hneď za ním tigre, ktorých ešte 
pred sto rokmi bolo 100 000. Dnes ich je 
menej ako 3 200 a z celkového územia svojho 
pôvodného výskytu žijú na 7%. 

Taktiež stav snežného leoparda alebo Irbisa 
vrchovského (na fotografii), tajomného 
zvieraťa žijúceho v nehostinných 
podmienkach strednej Ázie, sa odhaduje na 4 000 až 7 000. Medzi zraniteľné populácie patria 
gepardy a levy, v minulosti obývajúce skoro celú Afriku. Vytratili sa skoro z 80% pôvodného 
územia. Hneď za nimi sú ohrozené leopardy, ktorého poddruh leopard amurský sa v prírode 
odhaduje už len na 30 jedincov! 

Pomerne dobre zastúpenie vo svete, ukazujúce pozitívny príklad manažmentu a ochrany 
človekom, majú rys kanadský a rys červený, rys eurázijský, puma, ocelot a mačka divá. 

 

   

 

Úloha 8.1. Podľa opisu uhádni, o ktorý druh mačkovitej šelmy sa jedná. 

Pomenovania vystrihni a nalep nad text. Potom jednotlivé kartičky vystrihni a môžete si vo 

dvojiciach alebo v skupinách zahrať kvíz. Striedavo dávajte otázky. Ktorá skupina prvá 

zdvihne kartičku so správnou odpoveďou, má bod. (Otázky sa môžu týkať rozmerov, výskytu, 

charakteristiky, potravy a zaujímavostí.) 

Lev africký (Panthera leo) Gepard štíhly (Acinonyx jubatus) 

Puma americká (Puma concolor) Jaguár americký (Panthera onca) 

Leopard škvrnitý (Panthera pardus) Tiger džungľový (Panthera tigris) 
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A. Názov: ............................................................ 

Rozmery: od 30 do 90 kg, najväčšie žijú 
v Anatólii a na Srí Lanke. 

Výskyt: Ázia aj Afrika. Patrí medzi 
najprispôsobivejšie druhy mačiek, žije 
od pralesov Konga po púšte.  

Charakteristika:, svetložltá srsť s tmavými 
rozetami. 

Potrava: usmrtí dva až trikrát ťažšiu korisť, 
hlavne kopytníky, ale loví aj primáty, či vtáky. 

Zaujímavosti: silné čeľuste, dokáže vyniesť 
ulovenú korisť do korún stromov.  

B. Názov: ............................................................ 

Rozmery: do 80 kg, dĺžka do 150 cm. 

Výskyt: je rozšírená od Yukonu na severe až po 
Andy, žije v horách aj na púšťach. 

Charakteristika: má svetlohnedú srsť, škvrnité 
sú len mláďatá. 

Potrava: loví veľké zvieratá ako jelene, losy ale 
niekedy aj kapybary, králiky či potkany. 

Zaujímavosti: má dlhšie mocné zadné nohy, 
ktoré umožňujú robiť veľké skoky, až 12 m! 
Domorodci ju volajú aj horský lev, ale nedokáže 
revať ako skutočný lev. 

C. Názov: ............................................................ 

Rozmery: druhá najväčšia mačkovitá šelma na 
svete, môže vážiť 250 kg! 

Výskyt: už len v národných parkoch v Afrike 
napr. Serengeti a v malom počte aj v Gir Forest 
v Indii. 

Charakteristika: mohutné telo, impozantná 
hriva, slúži aj na ochranu pri súbojoch. 

Potrava: lovia samice, zväčša na kopytníky ako 
gazely, zebry, antilopy ale aj byvoly či žirafy. 

Zaujímavosti: spolu žijú samce aj samice 
s mláďatami. Prespí až 20 hodín denne. 

D. Názov: ............................................................ 

Rozmery: najväčšia mačkovitá šelma vo svete, 
váži aj viac ako 300 kg, dĺžka 3 m! 

Výskyt: vyskytuje sa od Indonézie po Sibír 
v Rusku, najohrozenejší na Sumatre či v Číne. 

Charakteristika: na tele má zvislé pruhy čiernej 
farby, ktoré dobre slúžia ako kamufláž.  

Potrava: výborný lovec, potravou sú veľké 
diviaky či jelene na Sibíri, v Indii mocné byvoly 
a na Kaukaze jaky. Naraz zožerie až 30 kg mäsa. 

Zaujímavosti: silné tesáky môžu mať až 7,4 cm. 

E. Názov: ............................................................ 

Rozmery: váži do 130 kg, meria 110–170 cm. 

Výskyt: je najmocnejšou šelmou 
v Amazonskom dažďovom pralese. 

Charakteristika: má zlatožltú srsť s väčšími 
rozetami s čiernymi malými škvrnami 
uprostred, môže byť čiernej farby. 

Potrava: živí sa prevažne kopytníkmi, divými 
prascami, kapybarami. Uloví aj menšieho 
krokodíla a mocnými čeľusťami rozhryzne 
pancier korytnačky. 

Zaujímavosti: má rád vodu a výborne pláva. 

F. Názov: ............................................................ 

Rozmery: váži do 65 kg, meria do 140 cm. 

Výskyt: v Afrike, okolo 200 aj v Iráne. 

Charakteristika: má štíhle telo s malými 
škvrnami, dlhé silné nohy a menšiu hlavu. 

Potrava: loví hlavne zebry, antilopy ale aj 
zajace a menšie cicavce. 

Zaujímavosti: najrýchlejšie suchozemské 
zviera, na krátku vzdialenosť dosiahne rýchlosť 
120 km/h. Dlhý chvost používa ako kormidlo na 
udržanie rovnováhy. V minulosti ho v Egypte 
chovali ako domáce zviera. 
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1. 

 

 
 

Veronika Dihtyar, 13 r. 

2. 

 

Klára Hofmanová, 11 r. 

3. 

 

Jan Šesták, 7 r. 

4. 

 

Barbora Michlová, 14 r. 

5. 

 

 
 

 

Matúš Fašanok, 8 r. 

6. 
 
 

 
 
 

Matúš Rigg, 10 r. 
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Úloha 8.2. Dopíš druh šelmy v legende ku mape podľa farby označujúcej jej výskyt. 

gepard štíhly, jaguár americký, lev púšťový, leopard škvrnitý, puma americká, tiger džungľový 

 

 ...............................................   ................................................. 

 ...............................................   ................................................. 

 ...............................................   ................................................. 

   

  



Po stopách rysa ostrovida                                           34                                                                 © SWS 2014 

Úloha 8.3. Urči podľa kresby na srsti, o ktorú mačkovitú šelmu sa jedná. Priraď názov: 

gepard, jaguár, leopard, ocelot, rys, tiger 

 

  

  

  

  



Po stopách rysa ostrovida                                           35                                                                 © SWS 2014 

Úloha 8.4. Zasúťažte si v tímoch. 

Rozstrihajte jednotlivé vety a priraďujte ich ku správnej kartičke s obrázkom šelmy (z úlohy 

8.1). Zvíťazil ten tím, ktorý skončil prvý a mal vety správne priradené. 

1. Starí Egypťania ho cvičili a používali na lov. 

2. Domáci ho volajú aj kuguár či horský lev. 

3. Pri rýchlom behu mu napomáhajú dlhé štíhle nohy ale aj väčšie nozdry, srdce a pľúca. 

4. Pred 10 000 rokmi bol najrozšírenejším suchozemským cicavcom hneď po človeku. 

5. Môže mať aj čiernu farbu, vtedy ho volajú čierny panter. 

6. Rôzne kultúry ho zobrazovali ako symbol moci; jeho telo mali aj egyptské sfingy. 

7. Ak by sa oholil, charakteristické pásy by mu ostali viditeľné aj na koži. 

8. Tento známy najrýchlejší šprinter vymizol z viac ako 77% svojho pôvodného územia. 

9. Patril medzi uctievané zvieratá u domorodých kmeňov, ako boli Inkovia v J. Amerike. 

10. Chvost mu slúži pri rýchlom behu ako kormidlo. 

11. Vydáva rôzne zvuky podobné ľudskému kriku, ale nevie revať ako lev. 

12. Podľa neho sa volá aj značka luxusných áut. 

13. Väčšinu dňa prespí, až 20 hodín, 2–3 hodiny je aktívny a okolo 50 minút žerie. 

14. Je najväčšou mačkovitou šelmou na svete. 

15. Vie výborne skákať, do diaľky až 12 m. 

16. Silnými čeľusťami rozhryzne aj pancier korytnačky. 

17. Žijú v skupine a na lov chodia samice. 

18. Má mocné tesáky, viac ako 7 cm dlhé. 

19. Ulovenú korisť si často vynesie do korún stromov. 

20. O korisť môže na tom istom území súperiť s jaguárom. 
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Hra 

Ako funguje prirodzená rovnováha v prírode 
 

Príprava: 

• Deti sa náhodne rozdelia do 3 skupín, každá z nich má svoju masku alebo symbol. 

• Jedna skupina predstavuje predátora - rysa, líšku, vlka a podobne. 

• Druhá predstavuje korisť - srna, jeleň, zajac. 

• Tretia skupina zastupuje nevyhnutný prírodný zdroj, ktorý je dôležitý pre život zvierat 
– potrava, voda, úkryt. 

• Namaľujte a vystrihnite si svoj symbol: masku predátora alebo koristi a prírodný 
zdroj. 

 

Pravidlá hry: 

• Každé zviera si má čo najrýchlejšie nájsť potravu alebo inú potrebnú vec pre život 
(vodu, úkryt). 

• Ak nenájde žiadnu – zvieratko zahynie. 

• Deti sa dávajú do párov (rys–zajac, zajac–tráva, rys–voda a podobne). 

• Ak dieťa ostane samé, bez páru, končí hru. 

• Takto sa postupne znižuje počet hráčov, ubúdajú šelmy aj korisť. 

Záver: 

• Hráči vidia, ako všetko spolu súvisí a navzájom sa ovplyvňuje prírodné prostredie = 
biotop – korisť – predátor. 

• Nasleduje diskusia so žiakmi o tom, ako spolu súvisia vzťahy v biotope: 

1. Aký je vzťah medzi korisťou a predátorom? 

2. Prečo je v prírode dôležitá rovnováha? 

3. Prečo sú dôležité šelmy v prírode? 

4. Uveďte príklady, v čom môžeme nájsť podobný vzťah medzi človekom a životným 
prostredím. 
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Kvíz 

Čo vieš o rysoch? 

 

1. Ktorý druh rysa žije na Slovensku? 

a) rys červený  b) rys ostrovid  c) rys kanadský 

2. Koľko druhov rysa sa vyskytuje vo svete? 

a) 4   b) 3   c) 2 

3. Kde sa rys počas dňa najradšej zdržiava? 

a) v brlohu  b) v lese  c) na slnečných skalách 

4. Na čo mu predovšetkým slúžia pazúre? 

a) na hrabanie  b) pri behu  c) pri love koristi 

5. Kedy sa rodia mláďatá? 

a) na jar  b) v lete  c) v zime 

6. Koľko mláďat máva rys u nás? 

a) 1   b) 1–4   c) 5–6 

7. Čo je hlavnou potravou rysa u nás? 

a) srnčia zver  b) diviaky  c) jelene 

8. Prečo sa rys v zime pri chôdzi menej prebára do snehu ako napríklad jelenia zver? 

a) kráča opatrne b) má pazúry  c) má veľké laby 

9. Čím sa odlišuje rys od iných mačkovitých šeliem vo svete? 

a) krátkymi nohami b) krátkym chvostom c) krátkymi fúzami 

10. V ktorej krajine žije rys pardálový? 

a) Francúzsko  b) Rusko  c) Španielsko 

11. Čo zväčša nepatrí medzi korisť rysa? 

a) hlodavce  b) dospelé diviaky c) srny 

12. Rys na Slovensku: 

a) je chránený  b) môže sa loviť c) loví sa v určitom období 
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Riešenia a pomôcky 
 

1. Rys ostrovid 

1.1. 1. srnca, 2. laby, 3. skoky, 4. pazúry, 5. samice, 6. srsť, 7. zadné, 8. párenia, 9. sluch, 10. chvost, 

11. mačkovitou, 12. skalnými. Najohrozenejší druh rysa vo svete: rys pardálový. 

1.2. Popis: škvrny, krátky chvost s čiernym zakončením, štetiny na ušiach, bokombrady, veľké labky 

so stiahnutými pazúrmi; dĺžka tela je v priemere 80–120 cm; výška v lopatkách okolo 70 cm. 

1.3. Labky majú štyri vankúšiky, pazúry dokáže vtiahnuť, predná laba je väčšia, zadná menšia. 

1.4. A: vlčia stopa – jasne vidieť otlačok pazúrov, stopy idú priamo, stúpa zadnou nohou do stopy 

prednej laby; B: rysia stopa- stopa je okrúhla,  pazúry nie sú otlačené, a stopy nie sú v jednej línii. 

2. Karpatské prízraky 

2.1. 1. Veľká Fatra, 2. Nízke Tatry, 3. Štiavnické vrchy, 4. Malá Fatra, 5. Vysoké Tatry, 6. Oravská 

Magura, 7. Slovenský kras, 8. Vihorlatské vrchy, 9. Čergov, 10. Javorníky, 11. Cerová vrchovina, 12. 

Východoslovenská nížina. 

2.2. (podľa textu) 

2.3. A: mačka domáca; B: mačka divá 

3. Lovec a korisť 

3.1. Potrava: srnec, zajac, myši, hraboše, vtáky, jariabok, diviak, hmyz, plazy, líška, ovca 

3.2. (podľa textu) 

3.3. vlk dravý – hlavná potrava u nás: jeleň lesný, diviak lesný, ale uloví aj: srnec lesný, zajac poľný...; 

medveď hnedý – hlavná potrava je rastlinná (až 90% v našich podmienkach, konzumuje lesné plody 

ako maliny, čučoriedky, bukvice, ale aj ovocie z opustených sadov), nie je dobrý lovec, uloví menšie 

zviera, príležitostne nájde zdochlinu alebo strhnutú korisť od vlka; rys ostrovid – srnec lesný, zajac 

poľný, tetrov hôľniak, myši a hraboše; líška hrdzavá – zajac poľný, tetrov hôľniak, myši a hraboše, 

uloví aj srnu; mačka divá – myši a hraboše. 

4. Svet rysov 

4.1. 1. Najohrozenejší je rys pardálový, žije len na dvoch miestach v Španielsku, najpočetnejší rys 

červený v S. Amerike; 2. Rys ostrovid je súčasťou Eurázijského rysa – karpatskej populácie; 3. zajace, 

(na severe zajac snežný) králiky, vtáky, menšie hlodavce a kopytníky ako srny, kamzíky, soby...; 4. 

Fragmentácia územia výstavbou – strata biotopu, pytliactvo, strata prirodzenej koristi; Riešenia:  

napr. vymedzenie územia, kde sa nebude loviť ani inak zasahovať do ich biotopu, monitoring ich 

stavu, aby sa vedelo o počte, rozšírení, zdravotnom stave a pod. 

4.2. (podľa textu) 

4.3. modrá – rys eurázijský; červená – rys červený; sivá – rys kanadský; zelená – rys pardálový. 
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5. Rysy v mýtoch a príbehoch 

5.1. (podľa textu) 

5.2. (obrázok) 

5.3. (podľa textu) 

5.4. Príbeh kmeňa Chipewa o „Hrdom“ rysovi 

Hlboko na kanadskej planine je jedno 

miesto. Na tomto mieste vrčia rysy spolu 

s inými tajomnými tvormi lesa. Rys je hrdé 

zviera, nikdy nedovolí, aby niekto kráčal 

pre ním. Rys naháňa Krkavca, ako poletuje 

pred ním na chodníku lesom.  

Jednu noc, keď Hrdý Rys spal, Krkavec bol 

unavený z neustáleho posmievania sa 

a odháňania. Chytil rysa za uši. Ťahal ich, 

až na nich ostali len štetiny. Keď sa rys 

zobudil, všetky zvieratá naokolo sa smiali. 

Ten utiekol do lesa! Odvtedy je Rys stále 

hrdý, avšak sa viac nezahráva s Krkavcom. 

6. Spôsoby výskumu 

6.1. a) oko rysa, b) zadné nohy jelenice, c) zadná noha medveďa, d) časť diviaka, e) detail tváre 

medveďa, f) časť tváre jelenice, g) vták – drozd, h) chvost diviaka, i) hlava jazveca, j) kuna, k) kuna, 

l) hlava srnca. 

6.2. 1. líška a päť sŕn (tri v pozadí spolu, jedna vľavo – vidieť len uši). 2. tri srny (jednej vidieť len 

nohu). 

6.3. A: Kora, B: Nuka, C: Spot, D: Sedrik. 

6.4. Biotop – prirodzené prostredie, v ktorom zviera žije; Degenerovať – zmeny vo vzhľade či vývoji 

druhu; Domovský okrsok – územie využívané zvieraťom; Fotopasca – zariadenie určené na 

sledovanie zvierat, reagujúce na pohyb; Genetická analýza – spôsob zisťovania údajov o zvieratách 

na základe DNA vzoriek (srsti, trusu, krvi, moču), pomáha určiť príbuzenské vzťahy, zdravotný stav; 

GPS – prístroj na určovanie súradníc pomocou satelitov; Korisť – zviera, ktoré je lovené iným druhom 

ako potrava; Migračný koridor – prechod, kadiaľ zvieratá putujú napríklad z jedného pohoria do 

druhého, cez rieku, cestu; Monitoring – sledovanie zvierat pomocou vedeckej metódy v prírode; 

Populácia – všetky jedince daného druhu žijúce na súvislom území, kde sa rozmnožujú; 
Pytliactvo – nelegálny lov aj napriek zákazu pre daný druh; Reintrodukcia – znovuvysadenie zvieraťa 

na územie, na ktorom sa určitý čas nevyskytovalo; Rozety – väčšie útvary ako škvrny na srsti rysa; 

Šelma – živí sa iným druhom, loví si korisť; Telemetria – spôsob sledovania pohybu zvierat, 

využívajúci obojok vysielajúci rádiový či satelitný signál; Teritórium – územie ktoré si jedinec označí 

a ochraňuje pred ostatnými; Trofej – zväčša lebka alebo kožušina či pazúry uloveného zvieraťa. 
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7. Ako slovenské rysy išli do sveta 

7.1. 1. trofeji, 2. vyhynuli, 3. koristi, 4. rysy, 5. odchytili, 6. vypustili, 7. reintrodukcia, 8. obojkov. 

7.2.  

 

 

 

 

7.3. (podľa textu a mapy) 

7.4. príprava pasce, odchyt rysa do pasce, prevoz do ZOO Ostrava, vypustenie rysa. 

7.5. 1. D, C, A, B, E  

8. Veľké mačkovité šelmy – príbuzní rysa 

8.1. A1 leopard, B2 tiger, C3 lev, D4 puma, E5 jaguár, F6 gepard. 

8.2. hnedá – jaguár, žltá – lev, zelená – puma, červená – gepard, modrá – leopard, fialová – tiger. 

8.3. v smere hodinových ručičiek zľava hore: ocelot, leopard, rys, tiger, gepard, jaguár. 

8.4. 1. gepard, 2. puma, 3. gepard, 4. tiger, 5. leopard, 6. lev, 7. tiger, 8. gepard, 9. jaguár, 10. gepard, 

11. puma, 12. jaguár, 13. lev, 14. tiger, 15. puma, 16. jaguár, 17. lev, 18. tiger, 19. leopard, 20. puma. 

Kvíz 

1. b, 2. a, 3. c, 4. c, 5. a, 6. b, 7. a, 8. c, 9. b, 10. c, 11. b, 12. a.  

Jurská 

Vosges 

Bavorsko-

rakúsko-česká 

Kampinos 

 

Dinárska 

populácia 

SZ Alpská 
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SWS - Slovak Wildlife Society – Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou – je 
nezisková slovensko-anglická organizácia na ochranu zvierat vo voľnej prírode, založená v roku 1998. 
Naším cieľom je pomôcť zaistiť prežitie ohrozených druhov a zachovanie ich pôvodného prostredia na 
Slovensku. Snažíme sa riešiť problémy spolunažívania  človeka a zvierat komplexne. Používame rôzne 
metódy: vedecký výskum, praktickú a odbornú výpomoc, environmentálnu výchovu, tvorbu 
informačného materiálu. Práca dobrovoľníkov a spolupráca s miestnym obyvateľstvom, výmena 
informácií, skúseností a podnetov medzi rôznymi národmi je neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti. 
 
 
Kontakt: SWS - Slovak Wildlife Society 
  P.O. Box 72, 033 01  Liptovský Hrádok 
  tel.: +421-(0)44-5293752 
  e-mail: info@slovakwildlife.org 
  http://www.slovakwildlife.org 
  http://www.karpatskeprizraky.sk 
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