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Hnízdění čápů bílých ve Strachotíně a okolí

Hnízda čápů bílých sleduji na území okresu Břeclav od počátku osmdesátých let minulého

století. Přímo ve Strachotíně se nacházelo v té době čapí hnízdo na pahýlu dubu rostoucí-

ho na břehu rybníka. Tento pahýl však i s hnízdem spadl v zimě 1982/1983. V roce 1983 si

čápi postavili hnízdo na kole od vozu umístěném na sloupu ve středu obce. Hnízdo bylo ob-

sazeno naposled v roce 1989. V tomto roce si čápi postavili hnízdo na komíně zahradnictví

v areálu zemědělského družstva. V roce 1991 toto hnízdo nebylo obsazeno, avšak bylo po-

staveno nové hnízdo na komíně nedaleké hospodářské budovy. V následujícím roce se čápi

vrátili zpět na komín nad skleníkem. Toto dále každoročně obsazované hnízdo bylo v sou-

vislosti s likvidací skleníku odstraněno počátkem roku 1997.

Dle mých záznamů si další hnízdo ve Strachotíně čápi postavili v roce 1998 na pod-

ložce umístěné na hřebenu střechy nízké budovy nedaleko rybníka. První dva roky bylo

bez mláďat, další dva roky neobsazeno, od roku 2002 zde však čápi pravidelně vyvádějí

mláďata.

Další hnízda čápů byla či jsou v blízkém i vzdálenějším okolí Strachotína. Více hnízd jsem

zaznamenával před vybudováním Novomlýnských nádrží na stromech v oblasti současné
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Čápi na hnízdě (foto Petr Macháček, Regionální muzeum v Mikulově)



Dolní nádrže. Po vytěžení stromů a napuštění nádrže ještě jeden pár hnízdil na ponechaném

stromě, v následujícím roce však hnízdo rozebrali kormoráni na stavbu vlastních hnízd.

Jeden pár čápů se usídlil na sloupě s podložkou v Pavlově. Toto hnízdo je doposud pravidel-

ně obsazováno. Další pár si postavil hnízdo na mysliveckém posedu pod hrází nedaleko Šak-

vic – hnízdo bylo obsazeno v letech 1990 až 1993. Ostatní čápi se zřejmě přesunuli na sou-

sední Křivé jezero, kde původně hnízdily jeden až dva páry. Od roku 1987 počet párů narůstal

až do roku 1998, kdy zde hnízdilo dokonce devět párů. Pak čápi postupně mizeli a v sou-

časné době zde již žádní nehnízdí. 

Trvale obsazené hnízdo je na komíně v nedalekých Dolních Věstonicích. Jedno hnízdo

si čápi postavili na stromě u obce Ivaň, v letech 1994 až 2003 se přemístili na komín přímo

v obci. Od roku 1993 je jedno hnízdo v Pouzdřanech na sloupě.

V následující tabulce je uveden počet obsazených hnízd a počet vyvedených mláďat.

V roce 1997 byly v červenci záplavy a tyto údaje nebylo možné v lužních lesích zjistit. Patr-

ný je poměrně vyrovnaný dlouhodobý stav počtu hnízd a zároveň silný pokles od roku 2002.

V nynější době ve Strachotíně a jeho širším okolí hnízdí pouze čtyři páry čápů bílých.
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Čapí hnízdo na území nynější Dolní nádrže (foto Petr Macháček)
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Nesting of White Storks in and around Strachotín
The article describes the nesting of the White Stork in and around Strachotín from

1981 to 2008. It gives the number of occupied nests and the number of young raised.

In recent years there has been a noticeable decline.

Rok Počet obsazených hnízd Počet vyvedených mláďat

1981 9 25

1982 10 23

1983 9 17

1984 13 20

1985 11 25

1986 12 28

1987 12 34

1988 13 37

1989 11 32

1990 9 23

1991 9 8

1992 8 20

1993 10 24

1994 11 28

1995 10 24

1996 10 15

1997 – –

1998 14 8

1999 13 15

2000 11 29

2001 11 22

2002 7 17

2003 6 12

2004 6 17

2005 5 5

2006 3 10

2007 4 12

2008 4 14

Počty čapích hnízd a vyvedených mláďat v letech 1981 až 2007


