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Dne 17. 4. 2015 jsme u Bystročic v Olomouckém kraji pozorovali neobvyklé hnízdění čejky chocholaté 
(Vanellus vanellus). Nalezli jsme dvě hnízda s jedním a dvěma inkubovanými vejci ve vzdálenosti přibližně 
jeden metr, což je nám známá nejmenší vzdálenost mezi dvěma hnízdy. Na lokalitě jsme dále nalezli čtyři 
vejce mimo hnízdní kotlinky, z toho tři byla ve vzdálenosti alespoň tři metry od hnízdních kotlinek. Při 
další kontrole, o dva dny později, byl počet vajec a jejich rozmístění stejné, avšak byly již neinkubované – 
studené. Předpokládaným důvodem nálezu vajec mimo hnízdní kotlinku je neúspěšná predace. Při poslední 
kontrole 21. 4. 2015 jsme nalezli již pouze prázdné kotlinky. 

On 17 April 2015, we found two unusual nests of the Northern Lapwing (Vanellus vanellus) near Bystročice 
(Olomouc region, Czech Republic). These nests with one and two incubated eggs, respectively, were placed only 
one meter from each other. Moreover we found four eggs outside the nests, three of them were at least three me-
ters from the nests. We found the same number and location of eggs during the visit two days later but the eggs 
were cold, i.e. not incubated. We suppose unsucessful predation to be the cause of this situation. We did not find 
any of these seven eggs during the last visit on 21 April 2015.
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Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) patří mezi druhy 
ptáků běžně hnízdících především v nižších polohách 
České republiky ( Šťastný et al. 2006). Její populace 
však na konci dvacátého století prodělala pokles při-
bližně o 85 % a na této hodnotě se stabilizovala (  Česká 
společnost ornitologická 2015). Do  50.  let 20. století 
využívaly čejky k  hnízdění především vlhké louky 
( Hudec & Šťastný 2005). Od  té doby se však zvy-
šovala pozorování hnízdění na  orné půdě, kde dnes 
hnízdí většina české populace ( Šťastný et al. 2006, 
Kubelka et al. 2012). Čejky se považují za  mono-
gamní ptáky ( Hudec & Šťastný 2005) často se však 
vyskytuje i polygamie ( Šálek 2005). 

Dne 17. 4. 2015 jsme provedli kontrolu hnízdní 
kolonie na poli jižně od Bystročic (okres Olomouc, 

49,53 N, 17,19 E, čtverec 6469). Pole bylo zvláčené, 
neoseté a část plochy byla podmáčená s vodou stojící 
v depresích. Po nálezu sedící samice jsme dohledali 
hnízdo. Vejce jsme změřili a pomocí vodního testu 
odhadli nasezenost. Lokalitu jsme znovu kontrolo-
vali 19. a 21. dubna.

V  místech, kde jsme pozorovali sedící samici, 
jsme nalezli dvě hnízdní kotlinky ve vzdálenosti cca 
1 metr od sebe. Výstelka hnízd byla nepatrná. V jed-
nom z hnízd se nacházelo jedno vejce, v hnízdě dru-
hém byla vejce dvě. Čtvrté vejce se nacházelo mimo 
hnízdní kotlinky přibližně na vrcholu rovnoramen-
ného trojúhelníku s výškou cca 50 cm (obr. 1). Vejce 
v  obou hnízdech byla teplá, inkubovaná přibližně 
10  dnů, zatímco vejce mimo hnízdo bylo studené 
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a nasezenost jsme odhadli pouze na čtyři dny. Délka 
vajec byla 44,75 mm (± 4,6 SD; n = 4) a šířka 32,75 mm 
(± 0,4 SD; n = 4). Přibližně 50 metrů od nálezu jsme 
v  menších rozestupech objevili tři vejce, která se 
nenacházela v  hnízdních kotlinkách a  ležela volně 
na zemi. Vejce byla studená a  inkubovaná přibližně 
čtyři dny. V blízkém okolí jsme žádnou hnízdní kot-
linku nenalezli. Při druhé kontrole lokality byla vejce 
studená. O  dva dny později již byly hnízdní důlky 
prázdné a zmizela i vejce umístěná mimo hnízda.

čily na  atrapu čejčí samice umístěné ve  vzdále-
nosti 10 metrů od hnízda ( Liker & Székely 1996). 
Nutno však podotknout, že byla nalezena i hnízda 
ve  vzdálenosti pouhých 5 metrů od  sebe ( Klůz 
1957). Zvláštnost námi pozorovaného hnízdění 
ještě umocňuje nekompletní snůška v obou hníz-
dech, přičemž množství nalezených vajec (včetně 
vyhozeného) odpovídá obvyklé kompletní snůšce 
jedné samice ( Klompt 1951, Hudec & Šťastný 
2005). Mohli bychom se tedy s  jistou nadsáz-
kou domnívat, že obě hnízda patří jedné samici. 
U  čejek byl popsán tzv. double-clutching, kdy 
samice nechá snůšku doinkubovat samci a  sama 
založí hnízdo nové ( Blomqvist & Johansson 
1994, Blomqvist & Johansson 2000). V  tomto 
případě by  se však jednalo o  nezvykle krátkou 
dobu mezi jednotlivými snůškami. Nepravděpo-
dobným faktem by bylo i přenechání nekompletní 
snůšky samci.

Nekompletní snůšku, stejně jako vejce mimo 
hnízdní důlky, bychom mohli přisoudit predáto-
rům, kteří mohli část vajec odnést. Tento před-
poklad podporuje i  skutečnost, že při následné 
kontrole byly hnízdní důlky již prázdné. Nic-
méně žádné z nalezených vajec nebylo poškozeno 
a  v  okolí hnízd jsme nenalezli žádné stopy pou-
kazující na  přítomnost predátorů. Další z  mož-
ných vlivů predátorů je vyrušení samice, která 
následně založila opodál hnízdo nové ( Klompt 
1951). Při malé vzdálenosti hnízd se pak mohla 
při inkubaci splést a  střídavě inkubovat obě 
hnízda. Tento předpoklad by podporoval fakt, že 
obě snůšky byly teplé. 

Za pomoc v terénu děkujeme Liborovi Prausovi. 
Za cenné připomínky a komentáře k textu patří náš 
dík Vojtovi Kubelkovi, Martinovi Sládečkovi a Mir-
kovi Šálkovi.
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Obr. 1/Fig 1: Hnízdní důlky čejky chocholaté (Va-
nellus vanellus) vzdálené cca jeden metr (červené 
šipky) a vejce mimo hnízdní důlek (zelená šipka), 
17. 4. 2015. / Nests of the Northern Lapwing (Va-
nellus vanellus) one meter away (red arrows) and 
the egg outside the nest (green arrow), 17. 4. 2015. 
Foto: K. Ševčíková

Hnízda čejek vzdálená do  100 m od  sebe se 
považují za  hnízda polygamně hnízdících samic 
( Berg et al. 1992), nicméně i  hnízda různých 
samců mohou být ve  skutečnosti blíže ( Hudec 
& Šťastný 2005), zvláště pak ve vhodných bioto-
pech. Procento polygamních samic v populaci se 
liší v různých letech a prostředích, pro podmínky 
ČR je uváděno 46 % polygamních samic z Písecka 
( Šálek 2005), z  Velké Británie až 54 % ( Paris 
& Coulson 1998). Nicméně studie z  Maďarska 
dokázala, že samice se chovají teritoriálně a úto-
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