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V letošním roce k nám dorazilo výjimečné zpětné hlá-
šení čápa černého ze Slavkovského lesa. Na konci červ-
na tohoto roku byla okroužkována tři mláďata vylíhlá 
na hnízdě v PR Údolí Teplé. Letos to bylo jediné nám 
známé úspěšné hnízdění ve Slavkovském lese. Kroužko-
vání je již druhou sezónu prováděno nejen hliníkovými 
kroužky, ale také plastovými s velkými číslicemi. Ty sice 
nevydrží na noze brodivého ptáka tak dlouho jako hliní-
kové, ale jsou lépe uzpůsobeny k odečítání čísel na dál-
ku. Čápi černí jsou však velice plaší tvorové, a tak ani 
s tímto kroužkem není odečet jednoduchý a zpětných 
hlášení těchto dálkových cestovatelů je pomálu.
Ale přesto se na ornitology a nadšence, kteří každoročně 
vyhledávají obsazená hnízda, usmálo štěstí. Odměnou 
za náročné stromolezecké dobývání se na čapí hníz-
da byla zpráva od francouzského kolegy ornitologa, 
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  Tomáš Bártl při kroužkování mladých čápat v přírodní rezervaci Údolí Teplé. Foto Přemysl Tájek.

  Čapí batolata ještě netuší dálku obzorů, které je čekají. 
Kroužkování je s ohledem na špatnou přístupnost hnízda 
v PR Údolí Teplé prováděno na zemi – je to bezpečnější 
pro kroužkovatele i samotná mláďata. Foto Přemysl Tájek.
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který našeho čápa zaznamenal v mokřadu jezera Lac du 
Temple nedaleko města Troyes v provincii Champagne. 
Necelé dva měsíce po kroužkování, kdy byl čáp starý 
přibližně tři měsíce, byl zaznamenán již 641 km od do-
mova. Na jezerech se mu pravděpodobně líbilo, zdržel 
se zde ve společnosti dalších čápů nejméně po dobu čtyř 
dnů.

Výsledky mnohaletého sledování a kroužkování čápů 
černých v České republice ukazují, že čeští čápi létají 
na svá africká zimoviště dvěma tahovými cestami – vý-
chodní přes Balkán a Přední Asii, nebo západní cestou 
přes Gibraltar, na kterou zamířil i čáp ze Slavkovského 
lesa. Zajímavostí je, že sourozenci ze stejného hnízda 
mohou táhnout každý jinou cestou. Čapí rodina se to-
tiž po opuštění hnízda rozpadá a rodiče se ještě zdržu-
jí v okolí hnízdiště, zatímco mladí se již vydávají samo-
statně k jihu (Pojer 2009).
Jezero Lac du Temple je součástí rozsáhlého jezerního 
a mokřadního systému přírodní rezervace Forêt d´Ori-
ent. Potěšující je tedy nejen zjištění, kudy se naši čápi 
dostávají do svých zimovišť, ale i to, že pro své hnízdě-
ní a zastávky na tahu využívají chráněná území. Zdá se 
tedy, že zakládání rezervací a jejich následná ochrana 
má pro tyto plaché a na prostředí náročné tvory svůj 
význam.
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  Čapí mládežník na rekreaci na jezeře Lac du Temple, provincie Champagne. Foto Stéphane Gaillard.


