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Rozsah působnosti

Monitoring  raroha  velkého  (Falco  cherrug)  v roce  2015
probíhal v celém známém areálu jeho rozšíření v ČR, tedy
v  Jihomoravském,  Olomouckém,  Moravskoslezském,
Pardubickém a Středočeském kraji. 

Metodika

Pro monitoring  tohoto  druhu je  dlouhodobě  používána  metodika  ČSO.  Sledovány jsou oblasti,
kde dříve rarozi hnízdili, případně lokality s občasnými pozorováními a v některých místech jsou
i systematicky  prohledávány  oblasti  vhodné  pro  hnízdění  tohoto  druhu.  Monitoring  probíhá
od zimních měsíců, kdy jsou vyhledávána hnízda dravců ve sledované oblasti, následně v průběhu
sezóny jsou kontrolována.  Na základě pozdějších pozorování či  pozorování ostatních ornitologů
jsou kontrolovány i nové oblasti. V roce 2015 byl monitoring intenzivnější především díky finanční
podpoře EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí  – v rámci  projektu „Příprava
záchranného programu pro raroha velkého“.

Výsledky

V roce 2015 bylo v rámci monitoringu prokázáno
devět obsazených teritorií, celkem bylo evidováno
šest hnízdících párů, pět hnízdění bylo úspěšných.
Vyvedeno bylo minimálně sedm mláďat. Jedná se
o minimální počty, některé páry, i přes intenzivní
monitoring, stále unikají pozornosti. V roce 2015
nebylo prokázáno žádné hnízdění v Čechách. Zdá
se, že všechny tři páry, které v Čechách hnízdily
v roce  2013,  zanikly,  případně  změnili  hnízdiště
a unikají pozornosti. 

I  přes  intenzivní  snahu  pokrýt  celý  areál
hnízdního rozšíření  raroha v ČR je  zřejmé,  že některé  páry unikají  pozornosti.  Raroh je  naším
největším sokolovitým dravcem, ale i tak uniká velmi snadno pozornosti. Věnujte prosím zvýšenou
pozornost  dravcům v zemědělské  krajině,  v případě  nálezu  raroha  budeme vděční  za  informace
o jeho výskytu. 

Projekt byl podpořen z Malého grantového schématu.
Tento  dokument  byl  vytvořen  za  finanční  podpory  EHP
fondů  2009-2014  a  Ministerstva  životního  prostředí.
Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná ALKA
Wildlifeo.p.s  a  nelze  jej  v  žádném  případě  považovat
za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí
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