Čáp bílý v obci Březolupy
Jako místní rodák a milovník okolní přírody jsem se nedávno zamyslel nad tím, jak dlouho je v naší obci hnízdo
čápů bílých, které si tito nejznámější čeští brodivý ptáci postavili na sloupu elektrického vedení, který stojí
nedaleko restaurace Koliba.
A protože můj zájem trval kontaktoval jsem Odbor životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje, jestli
nějakou evidenci čápů nevedou. Byl jsem mile překvapen nejen rychlostí odpovědi, ale i jejím rozsahem, a proto
jsem se rozhodl, že se s vámi o získané informace podělit.
Hnízdo bylo podle záznamů Ornitologického klubu České republiky, který materiál pro Zlínský kraj zpracoval,
vybudováno poměrně nedávno, přesněji v roce 2008. Tuto informaci můžu potvrdit, protože si dobře pamatuji,
že mě o této skutečnosti téměř okamžitě telefonicky informovala osoba mě blízká bydlící v jeho blízkosti, moje
mamka Zdenka Berecková.
V tomto roce bylo hnízdo po vyhnízdění ptáků zničeno pravděpodobně správci sítě, protože bylo těsně nad dráty
elektrického vedení. Na sloupu však byla následně umístěna konzola, která hnízdo navýšila od drátů. Od té doby
se čápi do Březolup vracejí, a podle některých našich občanů se i proto zvýšila porodnost v obci. Konkrétně
v roce 2011 i 2012 vyvedla čapí rodinka každý rok dvě mláďata a doufám, že ta loňská nebyla posledními.
Z výše uvedené zprávy o mapování čápů se dá vyčíst, že v okresech Uh. Hradiště a Zlín je celkem evidováno 27
hnízd čápů, z nich bylo loni 18 obsazeno a vyvedeno v nich bylo celkem 38 mláďat. Nejblíže Březolup byla
obsazena hnízda v Babicích, Spytihněvi, Prusinkách, Drslavicích a dvě ve Starém Městě. V celé naší republice
bylo zmapováno celkem 1282 hnízd, z toho 901 obsazených. Důležitou informací je i to, že podle vyhlášky č.
395/92 Sb. patří čáp v ČR mezi ohrožené druhy.
Pro milovníky statistických údajů uvádím pár údajů o druhu „Ciconia Ciconia“, což je latinský název pro tyto
krásné velké ptáky. Váha se pohybuje mezi 2,3 a 4,4 kg, výška pak v rozmezí 95 až 105 cm a rozpětí křídel mezi
155 – 165 cm. Ve zbarvení převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a nohy červené, u mladých
jedinců černé. Čápi se vyskytují na vlhkých a rovinatých místech. Na konci léta odlétají přes Pyrenejský
poloostrov do zimovišť do střední a jižní Afriky. Tažná hejna můžou obsahovat až stovky ptáků. Čáp se dožívá
obvykle osmi až deseti let, rekordem je pak 35 let starý jedinec.
Potravou jsou jak je zřejmě všem známo především žáby, ale i jiní obojživelníci, plazi, hmyz a malý savci.
Hnízdění probíhá v dubnu a květnu, samice snáší obvykle 2 až 4 vejce, inkubace trvá 33 dní a vejce zahřívají
oba rodiče. Dva měsíce po vylíhnutí se mláďata učí létat.
Pokud je známo tak před rokem 2008 se čápi v naší vesnici nevyskytovali a já doufám, že tyto majestátné
kroužící ptáky na naší obloze ještě budeme pár let vídat.
Dne 27. 2. 2013 zpracoval Radek Berecka, kronikář obce Březolupy
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