TISKOVÁ ZPRÁVA
Českého svazu ochránců přírody
Tel.: 222 516 115, 222 511 494

Fax: 222 511 496

E-mail: info@csop.cz

Skype: csop.kuvr

Web: www.csop.cz

k okamžitému zveřejnění

Vzácný raroh velký dostane svobodu!
(15. 9. 2015, Jaroměř) V záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Jaroměři se budou loučit se
samicí raroha velkého, kterou přijali před měsícem se zraněným křídlem. V záchranné stanici se jí
dostalo potřebné pomoci a rehabilitace a je připravena vrátit se zpět do přírody.
Samici raroha přijali pracovníci stanice 18. srpna ve Staré Vodě u Chlumce nad Cidlinou. Zranění
nebylo vážné, křídlo bylo pouze naražené, ale pták nebyl schopen letu a mohl se tak stát kořistí lišky
či toulavého psa. Už samotný druh dravce je v Čechách raritou. V ČR hnízdí zhruba 10 párů rarohů
velkých, druh je řazen do kategorie kriticky ohrožený a lidé se s nimi setkají spíše na sokolnických
vystoupeních.
Zajímavý je nejen samotný druh zachráněného dravce, ale také to, že pták byl opatřen
ornitologickým kroužkem až z Rakouska. Okolnosti vypuštění a stáří jedince zatím nejsou známy, ale
určitě to bude zajímavé zjištění jak pro české ochranáře, tak pro rakouské ornitology, kteří z Čech
obdrží zpětné hlášení.
Návrat samice raroha velkého proběhne u záchranné stanice Jaroměř ve středu 16. září v 10 hodin.
Najdete-li vyčerpaného či jinak handicapovaného živočicha, kontaktujte záchrannou stanici (kontakty
na www.zachranazvirat.cz), případně centrální dispečink záchranných stanic na telefonu 774 155 155.
Pokud vám není lhostejný osud zraněných volně žijících živočichů, můžete poskytnout finanční dar na konto
veřejné sbírky Zvíře v nouzi číslo: 33 55 33 22/0800 nebo poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI
na číslo 87777 (platí pro všechny operátory, účtování DMS: 30 Kč, příjemce obdrží 28,50 Kč, službu provozuje
Fórum dárců). Podpořit můžete přímo ZS Jaroměř. Více informací naleznete na www.zvirevnouzi.cz
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