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Čápi černí jsou velice plaší ptáci a  hnízdí nejraději 
ve  skrytu lesů. Rozlehlé hvozdy Slavkovského lesa jsou 
pro ně proto velice přitažlivým hnízdištěm. Ačkoliv jejich 
hnízda jsou značně robustní, spletená ze suchých klac-
ků a zpevněná drnem a mohou mít průměr až 170 cm, 
jejich nalezení je i  pro zkušené přírodovědce velkým 
oříškem hodným pro práci detektiva. I tak se nám však 
podařilo dvě hnízda objevit.

Čápi černí hnízdí pouze jednou ročně a mívají nejčastě-
ji 1–4, výjimečně až 6 mláďat. Ve Slavkovském lese se 
letos i přes chladné a deštivé jaro čápům dařilo, v obou 
hnízdech rodiče odchovali po čtyřech mláďatech.

Za pomoci lezců byla mláďata na obou hnízdech okrouž-
kována, a to nejen kovovými kroužky Národního muzea, 
ale také kroužky plastovými, která se snadněji odečítají 
v terénu. Na bílém plastovém kroužku je černě vyražena 
jedinečná kombinace čísel a  písmen, kterou je možno 
odečíst z nohy čápa i na větší vzdálenost a podle toho-
to jedinečného „kódu“ lze ptáka identifi kovat i bez jeho 
odchytu. Našich 8 mláďat dostalo bílé plastové kroužky 
na pravou nohu s následujícími kódy: 635A, 635C, 635F, 
635J, 635H, 635L, 635M a  635N. Odečítání plastových 
kroužků v  terénu sice vyžaduje vzhledem k  plachosti 
ptáků značnou obezřetnost, případně kvalitní optiku, 
i pouhé hlášení pozorování ptáka s kroužkem je však pro 
nás cenné, a proto neváhejte kontaktovat Správu CHKO 
Slavkovský les.

Na  jedno z  hnízd byla dokonce umístěna kamera, díky 

níž můžeme sledovat dění na hnízdě bez rušení ptáků. 
To, jak probíhalo dospívání mláďat a zda se všem souro-
zencům podařilo úspěšně opustit hnízdo, se můžete díky 
kamerovému systému dozvědět v příštím čísle.

A  tak se díky kroužkování letos poprvé i  čápata ze Slav-
kovského lesa stala součástí celorepublikového projektu 
sledování osudů čápů černých i jejich tahových cest. Díky 
kroužkování se můžeme dozvědět mnoho zajímavostí ze 
života našich čápů černých, například věrnost partnerů, 
věrnost hnízdišti i  délku života. Čápi černí létají zimovat 
až do rovníkové a jižní Afriky, přičemž musí urazit kolem 
10 000 km. Popřejme tedy letošním osmi mláďatům mno-
ho štěstí a doufejme, že se s nimi ještě setkáme.

Kroužkování čápů černých 
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Fotografi e černých čápů na hnízdě pořízené kamerovým systémem:  a) pyšní rodiče; b) svědomitá péče rodičů – 
otáčení vajec; c) krmení malých mláďat – rodič vyvrhuje nalovenou potravu; d) dva týdny stará mláďata.

Čápi černí čekající ve frontě na kroužek. 
Foto: Přemysl Tájek.
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