Dobrovolný ekologický spolek – ochrany ptactva

Záchranná stanice živočichů Plzeň
Zábělská 75, 312 00 Plzeň
Mobil: 777 145 960 (K. Makoň)

Záznam ze záchranného transferu
Bobrů evropských – f. JoWo Kdyně (DO).
Dne 24.3.2006 naše organizace zajišťovala záchranný transfer dvou exemplářů bobra evropského
z betonového přepadu u rybníka ve firmě JoWo Kdyně. Zvířata byla uvězněna v betonovém přepadu
uprostřed průmyslové zóny bez možnosti samovolného návratu do rybníka. Nález nahlásila
bezpečnostní agentura střežící objekt a o zásah požádala policie ČR – služebna Kdyně, včetně
Městského úřadu Domažlice a vedení firmy JoWo.

Zvířata byla zhruba ve 14:00 hod. vyproštěna a po konzultaci s panem Alešem Vorlem převezena do
Plzně na veterinární kliniku Vedilab k vyšetření. Zde je MVDr. Martin Hola uspal, očipoval a odebral
krevní vzorek na vyšetření DNA. Dále byla zvířata zvážena, změřena a po probuzení ponechána cca 5
hodin ve voliéře k úplnému odeznění narkózy. Vzhledem k charakteru původního toku nebylo možno
je vypustit na původní lokalitu odchytu, a tak byla ve 20:30 hod. obě zvířat vypuštěna do řeky Radbuzy
cca 2 říční km nad obcí Srby u Horšovského Týna.

Bobr evropský 1.
Číslo čipu: DATAMARS 203098100202462 (mezi lopatkami)
Pohlaví: Neurčeno
Věk: Neurčen
Hmotnost: 14,5 kg
Délka těla (od čenichu k řitnímu otvoru) : 67 cm
Délka ocasu (od řitního otvoru ke konci ocasu) : 32 cm
Chodidlo (levá zadní noha): 15 cm
Vzorek krve č. 1 (přiložen)
Vzorek trusu: 0 (není)

Bobr evropský 2.
Zvláštní znamení: jizva na pravé straně ocasu (viz foto)
Číslo čipu: DATAMARS 203098100204978 (mezi lopatkami)
Pohlaví: Neurčeno
Věk: Neurčen
Hmotnost: 15,55 kg
Délka těla (od čenichu k řitnímu otvoru): 67 cm
Délka ocasu (od řitního otvoru ke konci ocasu): 35 cm
Chodidlo (levá zadní noha): 16 cm
Vzorek krve č. 2 (přiložen)
Vzorek trusu číslo 2 (přiloženy dva vzorky)
Finanční krytí akce DES OP - celkové náklady 3.200,- Kč

