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ČÁP BÍLÝ - pokračování 

 

1. Čti pozorně dál. 

 

Dospělý čáp potřebuje denně přibližně 500 gramů potravy. Mladí čápi zhltnou během 

období růstu přibližně trojnásobek toho, co dospělí. Proto mohu hnízdit pouze tam, kde  

najdu dostatek kořisti. Živím se také mršinami. Někdy navštívím i skládku odpadů, kde  

vyhledávám zbytky jídla. 

Jsem tažný pták. Hnízdní oblasti čápa bílého se rozprostírají od Evropy až po západní Asii  

a severní Afriku. Koncem srpna opouštím své hnízdiště a s ostatními čápy odlétám na jih  

do Afriky. To je pro mě velmi důležité, protože v zimě nenaleznu ve svém hnízdišti  

dostatek potravy. Mnoho živočichů se totiž ukryje k zimnímu spánku. Ve velkých  

savanách a mokřadech východní, západní a jižní Afriky mám naštěstí dostatek potravy k  

přezimování. Někteří čápi odlétají skutečně až do jižní Afriky a ulétnou tak vzdálenost až  

10 000 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Pokus se vysvětlit, co znamená TAŽNÝ PTÁK. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                           

3. Zkus odhadnout, co je pravda. Pravdivé informace označ barevně. 

Až se mi podaří odchovat mláďata, vrátím se do zimoviště v Africe. Při cestě:  

• nejím a nespím  

• dávám pozor na své děti a učím je cestu  

• sleduji vývoj počasí  

• zhubnu  

• dávám pozor na střelce  

• zastavuji se na svačinu 

 

4. Proč klapou čápi svými zobáky?  

Řečí těla a klapáním zobáků se my čápi dorozumíváme. Klapáním zobáku se také uchází 

čapí sameček o vybranou samičku a hájí si svůj revír. 

 

 

 

 

 

 

5. Zajímavosti. 

• Čáp se dožívá nejčastěji 8 až 14 let. 

• Při cestě na jih uletí denně až 300 kilometrů. Průměrná rychlost se pohybuje okolo 

45 kilometrů za hodinu. 

• Mezi evropskými ptáky se čáp honosí rekordem ve velikosti hnízda. 

• Čáp je národním ptákem Polska. 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Zlámalová                                                    


