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Datum: 19. června 2021
Čapí problém v Oseku sledujeme, ale zatím nezasáhneme
Čáp bílý patří odedávna k jednomu z nejoblíbenějších u nás se vyskytujících
opeřenců. Také na Rokycansku se těší značnému zájmu všude tam, kde se objeví.
Pravidelně však hnízdí jen na třech místech. Ani letošní rok není výjimkou. Hnízda
najdeme v Klabavě / tři mláďata /, Mirošově / tři mláďata / a Oseku / čtyři mláďata /,
byť připravených hnízdních možností má více. Díky spolupráci s plzeňskou
záchrannou stanicí, rokycanskými profesionálními hasiči a majiteli pozemků, se
dlouhodobě věnujeme sledování čápů. Pokud se vyskytne nějaká, pro čápy
nebezpečná situace, jsme připraveni okamžitě zasáhnout. Třeba jako ta, kdy malým
čápům hnízdícím právě v Oseku hrozilo zatopení hnízda po dlouhotrvajícím dešti.
Zde nainstalovaná kamera odhalila problém včas a malá čápata díky rychlému
zásahu výše jmenovaných subjektů přežila. Svoji významnou roli sehrála veřejnost,
která na problém upozornila, neboť hnízdění čápů sledovala doslova ve dne v noci.
Nejinak je tomu i letos, kdy se samice z Oseku / není označena kroužkem /
v posledních dnech nechová podle našich představ. Přesto se zatím nechystáme
zasáhnout. Důvod je prostý. Webová kamera / www.zs-osek.cz / je určitým
nadstandardem, abychom nahlédli do rodinného života čápů bílých. Pokud mu
chceme skutečně porozumět, musíme počítat s tím, že můžeme vidět i to, co se nám
nelíbí. A to se právě děje. Jsme však přesvědčeni, že vše dopadne dobře. Proč?
Včera / 17. června / v podvečer proběhla za pomoci profesionálních hasičů HZS PK
z Rokycan kontrola zdravotního stavu čtyř mláďat přímo na hnízdě. Kontrolu provedli
zkušení ornitologové Miloš Paisker a Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice
živočichů, kteří se čápům věnují více než dvacet let, s tímto zjištěním: „Všechna čtyři
mláďata na hnízdě jsou vitální, ve výborném výživném stavu a kondici, bez známek
poranění, poškození či handicapu. V okamžiku kontroly u nich stál samec. Všechna
mláďata včetně toho nejmenšího měla plná volata, opeření bez poškození či
hladových pruhů z nedostatku potravy. Velikost i hmotnost mláďat odpovídá
normálnímu vývoji / první mládě se vylíhlo 23. května /. I přesto, že na mláďatech
nebyli zjištěny žádné viditelné stopy poranění či handicapu, není vyloučeno, že
samice zná zdravotní stav svých mláďat mnohem lépe a nemůžeme vyloučit, že
některé mládě zahyne. V rámci kontroly hnízdění proběhlo i kroužkování / Národní
muzeum Praha YK 001 až 004 /, přičemž nejmenší mládě má poslední číslo v řadě“.
Co je tedy důležité? Všechna mláďata jsou v pořádku a na hnízdě se vyskytují oba

rodiče, přičemž samec aspiruje na titul „Táta roku“. Proto věříme, že to díky počasí,
dostupnosti potravy / posekané louky / v blízkém okolí a několika rybníků zvládne a
časem se k němu připojí i samice. Situaci samozřejmě neustále sledujeme a
vyhodnocujeme, byť si velice dobře uvědomujeme, že se vše řídí neúprosnou
přírodní selekcí. Může se nám to zdát sice kruté, ale v přírodě v prvním roce života
zahyne zhruba 80 % mláďat, s tím rozdílem, že to nevidíme. Měli bychom se však
umět rozhodnout, zda chceme zdravou, v tomto případě čapí, populaci či více či
méně zasahovat do vývoje zvláště chráněného druhu. Zatím se tedy přikláníme
k názoru nezasahovat, neboť k tomu není oprávněný důvod. Sice připouštíme, že
situace není úplně ideální, že samice jistě nějaké problémy má, ale řada
pozorovatelů má příliš velkou fantazii. Věřte nám, jako my věříme čápům. Určitě si
poradí lépe bez nás. Připraveni k zásahu samozřejmě jsme, ale provedli bychom jej
až v případě, kdyby došlo k úmrtí jedince či situaci ovlivňoval lidský faktor. K tomu
doposud nedošlo a jak situace naznačuje, vše se pozvolna vrací k normálnímu
průběhu hnízdění. Děkujeme za pochopení.
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