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Článek popisuje neobvyklé hnízdění kulíka říčního (Charadrius dubius) na pasece uvnitř jehličnatého 
lesa, 420 m od jeho okraje, s absencí jakékoli vodní plochy.

The article describes an unusual breeding record of Little Ringed Plover (Charadrius dubius) in a clearcut 
some 420 m from the edge of a coniferous forest far from a water source.
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Kulík říční je druhem preferujícím na hnízdišti ale-
spoň minimální přítomnost vody – ať již se jedná 
o původní hnízdiště na říčních náplavech (Cramp 
& Simmons 1982, Hudec & Šťastný 2005, Šťastný 
et al. 2006, podrobněji viz Dolanský & Žďárek 
2011), v poslední době je běžné hnízdění na dnech 
vypuštěných rybníků, ve štěrkovnách, také ale na 
podmáčených i zcela suchých polích a oraništích 
(Kunstmuller 2005, Kubelka 2011, Kubelka et 
al. 2014) a rašeliništích.

 Náhodný nález hnízda kulíka říčního dne 29. 5. 
2017 na lesní pasece v komplexu převážně jeh-
ličnatých lesů (smrk, borovice) se podařil 1,5  km 
východně od vesnice Seč na okrese Prostějov 
(Obr.  1). Při mapování hnízdního rozšíření ptáků 
jsem již mimo hodinové sčítání na nalezené pasece 
zkusil vyprovokovat skřivana lesního (Lullula arbo-
rea). Skřivan během chvilky přiletěl, tak jsem ještě 
zběžně prohlédl paseku kvůli uvažované přítom-
nosti některých synantropních druhů ptáků (rehek 
domácí, zvonohlík), v tomto menším sčítacím 
čtverci (6467cd) zatím nezjištěných. V dalekohledu 
jsem ale zaznamenal pohyb samce kulíka říčního – 
a následné podrobnější prohlížení prostoru paseky 
přineslo i pozorování samice, evidentně sedící na 
hnízdě. Kontrola hnízda znamenala nález tří vajec 
kulíka říčního. Po opuštění hnízdiště se samice 

během chvilky vrátila na hnízdo. Následná přis-
líbená kontrola průběhu dalšího hnízdění pros-
třednictvím lesního personálu bohužel nep-
roběhla, výsledek hnízdění není znám. Hnízdo bylo 
umístěno na volném prostranství paseky, v místech 
po velkoplošné přípravě půdy na vysázení sazenic 
smrků (viz Obr. 2). Celá plocha byla směsicí středně 
velkých a malých kamenů, různorodých úlomků 
větví, s roztroušenými nízkými bylinami (Obr. 3). 

Diskuse
Ve výše zmíněné monografii (Hudec et al. 2005) 
je kulík říční uváděn jako pravidelně, místy běžně 
hnízdící druh; zmíněn je úbytek možných hníz-
dišť na tekoucích vodách i na rybnících s intenziv-
ním chovem ryb. Není zde zmiňováno hnízdění na 
polích. V hnízdním atlase (Šťastný et al. 2006) 
je již uvedeno časté hnízdění na náhradních bioto-
pech, často v závislosti na zaplavení dna rybníka na 
jaře; tyto méně obvyklé biotopy jsou osídlovány pra-
videlně. Stejnou situaci zmiňuje pro prostředí Čes-
komoravské vysočiny i Kunstmuller (2005), který 
pojednává mimo hnízdění na dnech rybníků také 
o hnízdění v polích, především v kukuřici, podobně 
jako Cepáková et al. (2007), Kubelka et al. (2014). 
Častější hnízdění v polních biotopech zmiňují pro 
prostředí jižních Čech už Pykal et al. (1990), kteří 
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také uvádějí výjimečné hnízdění v  lesní školce na 
okraji lipenského jezera na Šumavě. Hnízdění v pro-
středí lesa je výjimečné, nezmiňují ho ani Cramp 
& Simmons (1982); ti přímo zmiňují, že se kulík říční 
vyhýbá lesům. Hnízdění na rašeliništích je zmíněno 
jak v publikaci Hudec & Šťastný (2005), tak i v jiho-
české monografii (Kloubec et al. 2015), vždy ale 
jako vzácné. Zajímavé hnízdění je v této monogra-
fii zmíněno i  na lesní štěrkové manipulační ploše, 
vzdálené asi 1 km od okraje lesa (Cepák in litt.), které 
proběhlo úspěšně v letech 2001 a 2002. Popisované 
hnízdění u Seče může být způsobeno faktem, že se 
jedná o poměrně velkou paseku (celá paseka včetně 
lesní školky a areálu budov má 6 ha), navíc relativně 
poblíž okraje lesa (nejkratší vzdálenost od hnízda 
k okraji lesa je 420 m). Na celé pasece ale není žádný 
vodní zdroj, naopak je výrazně vyprahlá. Otázkou je, 
jestli nebyli kulíci zlákáni dobře vypadajícím hnízd-
ním prostředím, které ale nakonec nezafungovalo 
jako ekologická past (Schlaepfer et al. 2002). Celé 
hnízdění, pokud bylo úspěšné, každopádně muselo 
proběhnout na této vyprahlé pasece, bez sebemenší 
přítomnosti vody nebo alespoň jakéhokoliv podmá-
čeného biotopu. Zajímavé by bylo zjištění, čím se 
kulíci v tomto prostředí živili.
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Obr. 1 / Fig. 1: Celkový pohled na hnízdní biotop kulíka říčního (Charadrius dubius). / A view on breeding 
habitat of Little Ringed-plover (Charadrius dubius). Foto J. Chytil, 29. 5. 2017.
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Obr. 2 / Fig. 2: Bližší okolí hnízda kulíka říčního. / A closer view on the surroundings of Little Ringed-plover 
nest. / Foto J. Chytil, 29. 5. 2017.
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Obr. 3 / Fig. 3: Detail umístění hnízda kulíka říčního. /  Detail view on a precincts of Little Ringed-plover 
nest. Foto J. Chytil, 29. 5. 2017.


