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Blatenští čápi – čápi města růží a ryb

Čáp bílý (Ciconia ciconia) se v poslední době velmi těší pozornosti ornitologů, ochránců
přírody, milovníků přírody a v neposlední řadě široké veřejnosti. Tento druh ptáka z řádu
brodivých hnízdí převážně v nížinách a kulturních krajinách, v blízkosti bažin. Hnízda si staví na
komínech, střechách, věžích, stromech, výjimečně na zemi. Je tažným druhem, který zimuje
v oblastech tropické Afriky. Pouze malé procento jedinců zůstává a přezimuje u nás.

Příkladem vytrvalých a přezimujících jedinců, kteří neodlétají, ale zůstávají vystaveni
podmínkám chladných zim, je pár blatenských čápů. Tento pár hnízdí v Blatné (okres
Strakonice) na kulatém komíně blatenského lihovaru (n. v. 436 m, 49°25‘14‘‘N, 13°52‘43‘‘E).
Samice, původem z Bavorska, byla v Blatné poprvé pozorována v roce 2005 (tehdy s jiným
samcem) a první dva roky nepřezimovala. Na pravé noze nad běhákem má černý plastový
kroužek DER A3293 stanice Radolfzell (kroužkovaná jako mládě v roce 2003 v německém
Gerhardshofenu). Samec, jehož původ není jasný (může se jednat o jedince chovné stanice
Karlsruhe), se v Blatné objevil a přezimoval v období 2006/2007. Na pravé noze má zelený
kovový kroužek s písmeny PR. Společně samec a samice přezimují v hnízdě na komíně
blatenského lihovaru od roku 2007. Přezimovali pětkrát, a to v období 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 (samec přezimoval již v období 2006/2007, celkem tedy
šestkrát). Na podzim si čapí pár obstarává potravu v řece naproti lihovaru, rybnících, na loukách
a polích. V období krutých zim bývá přikrmován ze sádek Blatenské ryby. Na jaře se pár páří a
vyvádí několik mláďat. Mláďata však rodiče nenásledují a odlétají zimovat do Afriky.
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Jihočeské město Blatná – město růží a ryb – je jedním z mála míst, kde můžeme čápa bílého
pozorovat po celý rok. Čapí pár je zjevně spokojen s podmínkami hnízdění a doufejme, že
Blatnou hned tak neopustí.

Mgr. Karolína Málková

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek
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Chvapil S. 2011: Monitoring hnízdění čápů rodu Ciconia v roce 2011. ČSOP CICONIA
v Roudnici nad Labem a Stanice ekologické výchovy CICONIA při ZO 37/01 ČSOP v Roudnici
nad Labem. 70 s.
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