
Adopce 4 čápat z hnízda v Nalžovských Horách (KT). 
 
4.5.2015 na základě prokázaného úhynu hnízdícího samce z hnízda v Nalžovských Horách 
(KT) sundána za podpory starosty obce celkem 4 cca 4-7 dní stará mláďata. 
 
 

  
 

  
 
Mláďata byla připravena k adopci standardním způsobem a následně adoptována do 
náhradních hnízd: 
 
 
 
 
 



Bor u Tachova (TC) 3+1 
Na hnízdě původně 4 vejce, následně vylíhlá pouze 3 mláďata. 
6.6. 2015 k původním třem mláďatům přidáno (adoptováno) mládě čtvrté, větší. 
Čísla kroužků : YC 760,61,62 (M.Paisker) + YA 694 (K. Makoň)  
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.  
 

   
 
Chodová Planá (TC) 5+1 
Na hnízdě při adopci 5 poměrně velkých mláďat. 
7.6. 2015 k původním pěti mláďatům přidáno (adoptováno) mládě šesté, stejně velké. 
Čísla kroužků : YC 763,64,65,66,67 (M.Paisker) + YA 695 (K. Makoň)  
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.  
 

  
 



Dobřany (PJ) 4+1 
Na hnízdě při adopci  4 mláďata. 
10.6. 2015 k původním čtyřem mláďatům přidáno (adoptováno) mládě páté, stejně velké. 
Čísla kroužků : YC 768,69,70,71 (M.Paisker) + YA 696 (K. Makoň)  
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bělá nad Radbuzou (DO) 3+1 
Na hnízdě 3 mláďata. 
14.6. 2015 k původním třem mláďatům přidáno (adoptováno) mládě čtvrté, větší. 
Čísla kroužků : YC 789,90,91 (M.Paisker) + YA 698 (K. Makoň)  
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.  

 

 
 

 



Adopce 4 čápat z hnízda JČ I. 
20.5.2015 přijata od kolegů ze Záchranné stanice ZOO Ohrada celkem 4 mláďata čápa 
bílého cca 3-4 týdny stará, zajištěná z hnízda, kde došlo k úhynu (otrava Karbofuranem) 
hnízdící samice v době sezení na vejcích. Původně z hnízda sundáno 5 vajec, jedno mládě 
uhynulo hned po vylíhnutí a jedno mládě nemohlo být pro defekt obou nohou a křídla 
adoptováno (bylo utraceno). 
 

 
Mláďata byla připravena k adopci standardním způsobem a následně adoptována do 
náhradních hnízd: 
 

Spálené Poříčí (PJ) 4+1 
Na hnízdě při adopci  4 mláďata. 
10.6. 2015 k původním čtyřem mláďatům přidáno (adoptováno) mládě páté, stejně velké. 
Čísla kroužků : YC 772,73,74,75 (M.Paisker) + YA 699 (K. Makoň)  
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.  
 

   
 



Dlouhý Újezd (TC) 4+1 
Na hnízdě při adopci  4 mláďata. 
14.6. 2015 k původním čtyřem mláďatům přidáno (adoptováno) mládě větší. 
Čísla kroužků : YC 785,86,87,88 (M.Paisker) + YA 697 (K. Makoň)  
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.  

 

   
 
Draženov (DO) 4+1 
Na hnízdě při adopci  4 mláďata. 
14.6. 2015 k původním čtyřem mláďatům přidáno (adoptováno) mládě páté, větší. 
Čísla kroužků : YH 051,52,53 a YC 800 (M.Paisker) + YA 700 (K. Makoň)  
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.  
 

  
 

Adopce 3 čápat z hnízda JČ II. 
18.6.2015 přijata od kolegů ze Záchranné stanice ZOO Ohrada celkem 3 mláďata čápa 
bílého zajištěná z hnízda, kde došlo k úhynu hnízdícího  rodiče v době líhnutí mláďat. Z 
hnízda kolegy sundána celkem 3 mláďata ve věku cca 3 týdnů, předána k adopci. 
  
Mláďata byla připravena k adopci standardním způsobem a následně adoptována do 
náhradních hnízd: 
 
 
 
 
 
 



Příchovice (PJ) 3+1 
Na hnízdě při adopci 3 mláďata. 
28.6. 2015 k původním třem mláďatům přidáno (adoptováno) mládě čtvrté, větší. 
Čísla kroužků : YH 075,76,77 (M.Paisker) + YH 078 (M. Paisker)  
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.  
 

  
 

Poběžovice (DO) 4+1 
Na hnízdě při adopci 4 mláďata. 
28.6. 2015 k původním čtyřem mláďatům přidáno (adoptováno) mládě páté, větší. 
Čísla kroužků : YH 083,84,85,86 (M.Paisker) + YH 087 M. Paisker)  
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.  

 

  
 



Brod nad Tichou (TC) 3+1 
Na hnízdě při adopci 3 mláďata. 
28.6. 2015 k původním třem mláďatům přidáno (adoptováno) mládě čtvrté, větší. 
Čísla kroužků : YC 779,80,81 (M.Paisker) + YH 088 (M. Paisker)  
Následné kontroly prokázaly úspěšnost adopce a mládě bylo dokrmeno a vyvedeno s ostatními.  
 

  
 

Kontroly: 
 

  
 
Poběžovice 3.7.2015                                                  Chodová Planá 1.7.2015 
 



 
 
Příchovice 16.8. 2015 
 

 
 


