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Studie shrnuje a hodnotí výsledky celostátního monitoringu čejky chocholaté (Vanellus va-
nellus) v České republice v hnízdní sezóně 2008. Do monitoringu se zapojilo 37 ornitologů, 
kteří provedli celkem 300 kontrol na 151 hnízdištích zejména v jižních a východních Čechách. 
Navržený podrobný formulář byl ochotně a uspokojivě vyplňován, větší potíže pozorovatelům 
činilo dodržet požadované čtyři kontroly každé lokality a jejich terénní úsilí později v sezóně 
klesalo. Formu dotazníku při dalším podobném monitoringu hnízdišť bude vhodné zjednodu-
šit a počet kontrol omezit na dvě. Dominantním hnízdním biotopem čejek byla ze 78 % orná 
půda (zejména oraniště, ozimé obiloviny a jařiny), louky a pastviny byly zastoupeny méně. 
Hnízdní lokalita byla nejčastěji obsazena 1–4 páry čejek, větší kolonie, obvykle v oraništích, 
vznikaly vzácněji. Výsledky indikují vyšší úspěšnost líhnutí v oraništích. Přítomnost mokřiny 
a louky na hnízdišti zvyšovala hnízdní početnost, přítomnost mokřiny také úspěšnost líhnutí. 
Zemědělská činnost byla respondenty hodnocena jako hlavní ohrožující faktor. Významnými 
hnízdišti jsou většinou pravidelně obsazované lokality a lze je dobře identifikovat již začátkem 
hnízdní sezóny, což usnadňuje zavedení vhodných dlouhodobých ochranářských opatření, 
například diskutované agroenvironmentální opatření pro čejku chocholatou na orné půdě.

The paper analyses and summarizes the results of a national survey of the Northern Lapwing 
(Vanellus vanellus) in the Czech Republic conducted during the breeding season 2008. Thirty 
seven observers collected the data within 300 field visits on 151 breeding grounds particularly 
in southern and eastern Bohemia. A detailed questionnaire was readily filled in by the observ-
ers but most of them did not perform all four visits required for each site’s survey during the 
season, as the work effort declined in the period of the third and fourth visits. We suggest simpli-
fying of the questionnaire as well as reduction of the number of visits in future surveys. Arable 
land (particularly ploughed fields, winter wheat and spring cereal) dominated as nesting habi-
tat of Northern Lapwings at 78% of localities while meadows and pastures were occupied less 
frequently. Breeding grounds were usually inhabited by one to four pairs while larger colonies, 
present mostly in ploughed fields, occurred rarely. Presence of marsh patches and/or meadows 
on the breeding grounds was positively correlated with lapwing abundance. In addition, the 
results indicate higher hatching success in ploughed fields and at sites with a presence of marsh 
patches. Agricultural activities were evaluated as the main threatening factor for breeding 
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Northern Lapwings. Regularly occupied breeding grounds were considered as particularly 
important for lapwing population; these sites are easily detectable early in the breeding season 
which enables introduction of suitable long-term conservation actions, for example the dis-
cussed agri-environmental schemes for Northern Lapwings on arable land. 

Keywords: agri-environmental scheme, effectiveness of volunteer work, monitoring, Northern 
Lapwing, species protection, Vanellus vanellus

ÚVOD

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) je 
nejběžnější hnízdící bahňák v České re-
publice, nicméně v posledních deseti-
letích dochází k trvalému poklesu její 
početnosti. Ještě v letech 1984–1988 se 
velikost hnízdní populace pohybovala 
na úrovni 20 000–40 000 párů, během 
mapování 2001–2003 to však už bylo 
pouze 7000–10 000 párů (Šťastný et 
al. 2006). Pokles početnosti mezi roky 
1982–2010 až o 80 % dokumentují také 
výsledky Jednotného programu sčítání 
ptáků (Česká společnost ornitologická 
2011, Reif et al. 2008). Výrazný úbytek 
čejek potvrzuje i analýza kroužkovacích 
údajů o nevzletných mláďatech z 10 re-
gionů ČR v letech 1976–2004 (Žídková et 
al. 2007). Shodně nepříznivý trend byl za-
znamenán také ve většině zemí Evropy, 
zejména ve starých členských státech 
Evropské unie (BirdLife International 
2004). Po vstupu nových zemí převážně 
ze střední a východní Evropy do EU 
v roce 2004 lze předpokládat, že díky 
dotacím ze Společné zemědělské politi-
ky (dále jen SZP) dojde i přes existenci 
různých podpůrných opatření k další 
intenzifikaci zemědělství. Ta představuje 
významný ohrožující faktor pro hnízdící 
bahňáky a může se tak prohloubit po-
kles jejich početnosti v Evropě (Delany 
et al. 2009).

Výsledky četných výzkumů probíhají-
cích na různých místech Evropy potvrzu-
jí, že na čejky negativně působí několik 
významných a vzájemně provázaných 
faktorů. Kromě intenzifikace zemědělské 

výroby na orné půdě je jednou z hlav-
ních příčin ztráta či znehodnocení tradič-
ních hnízdních stanovišť v mokřadech 
včetně vlhkých luk (Hötker 1991, Wilson 
et al. 2004, Eglington et al. 2008). V ČR 
přispělo odvodňování a rozorávání niv-
ních travních porostů ve druhé polovině 
20. století k tomu, že čejky začaly ve větší 
míře hnízdit na orné půdě, podobě jako 
tomu bylo již v 1. polovině 20. století 
v některých západoevropských zemích 
(Šťastný et al. 2006). V rybniční oblasti 
u Náměště nad Oslavou došlo k tomuto 
přesunu v sedmdesátých letech (Fiala 
2002), na Písecku byl tento trend ve větší 
míře zaznamenán až po roce 1987 (Šálek 
1990). Významné ohrožení pro čejky 
představují zemědělské práce v hnízdní 
době (např. Galbraith 1988a, Heath et 
al. 2000, Wilson et al. 2001, O’Brien et al. 
2002, Kragten & de Snoo 2007) a preda-
ce (např. Berg et al. 1992, MacDonald & 
Bolton 2008, Teunissen et al. 2008). V zá-
padní Evropě byl prokázán nárůst preda-
ce čejčích hnízd z 18 % před rokem 1980 
na 56 % mezi lety 1996–2006. Potvrzen 
byl rovněž významný pokles v přežívání 
čejčích nevzletných mláďat (Roodbergen 
et al. 2012). Čejku v ČR ovlivnilo také 
omezení pastevního hospodářství v oko-
lí rybníků, zvýšení intenzity rybářské-
ho hospodaření spolu s intenzivnějším 
hnojením luk (shrnuto v Šálek 2000a). 
Všechny zmíněné vlivy vedou k tomu, že 
hnízdní úspěšnost čejek je nízká a zda-
leka nestačí na autoreprodukci mnoha 
evropských populací (Peach et al. 1994, 
Roodbergen et al. 2012).

Podpořit hnízdní populace bahňáků 
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(např. Ottvall & Smith 2006, Verhulst 
et al. 2007) nebo konkrétně čejku cho-
cholatou (Sheldon et al. 2004) v někte-
rých zemích Evropy by měla speciální 
agroenvironmentální opatření (dále jen 
AEO), jejichž cílem je zachovat vhod-
ná hnízdiště v dobrém stavu. Například 
ve Velké Británii vznikly v rámci AEO 
plochy vytvořené jarní podmítkou obil-
ného strniště, které byly zachovány ve 
formě úhoru během hnízdního období 
(Sheldon et al. 2007). Podle výsledků mo-
nitoringu, který z velké části prováděli 
dobrovolníci, se úspěšnost líhnutí snů-
šek čejek na těchto pozemcích pohybo-
vala okolo 85 % a byla jednoznačně vyšší 
než na kontrolních plochách. Nicméně 
podle Chamberlaina et al. (2009) se čej-
ky v hnízdní době vyskytovaly pouze 
na 40 % z 212 nabízených ploch, při-
čemž hnízdění bylo předpokládané na 
25 % a prokázané pouze u 11 % ploch. 
Příčinou mohl být fakt, že tyto plochy 
byly střídány v rámci farem podle osev-
ního postupu a v některých případech 
byly založeny na nevhodných stanoviš-
tích, např. v blízkosti lesa. Ve většině 
případů se opatření na ochranu čejky 
chocholaté soustředí na travní porosty. 
Jejich hlavním cílem je posunout termí-
ny seče na pozdější dobu, a tím předejít 
hnízdním ztrátám způsobeným zeměděl-
skými pracemi (např. Kleijn et al. 2001). 
Jak ale ukazuje dlouholetý monitoring, 
na plochách se závazkem AEO nedo-
chází k očekávanému zvyšování hnízdní 
hustoty v porovnání s kontrolními plo-
chami (Berendse et al. 2004, Breeuwer et 
al. 2009). Jako vhodné doplňující opat-
ření je proto navrhována úprava vodní-
ho režimu, zejména částečné zavodnění 
těchto ploch během hnízdění (Eglington 
et al. 2008, Belleaum & Bock 2009). 

Také v ČR existuje od roku 2004 spe-
ciální AEO zacílené na podporu bah-
ňáků hnízdících v travních porostech 
(Scharf et al. 2007), jeho přínos však 

nebyl dosud vyhodnocen v odborném 
tisku. Jelikož většina čejek v ČR v součas-
né době hnízdí na orné půdě (Šťastný 
et al. 2006), je žádoucí jejich ochranu 
zaměřit i na tyto kultury. Účinný způsob 
ochrany však vyžaduje jasnější předsta-
vu nejen o aktuální početnosti čejek 
v různých regionech ČR, obsazovaných 
biotopech, ohrožujících faktorech nebo 
hnízdní úspěšnosti, ale také o vhodném 
způsobu monitoringu účinnosti realizo-
vaných opatření, aby mohla být vhod-
ně modifikována, pokud se ukáží jako 
neefektivní. Naše doposud provedené 
lokální studie o hnízdění čejek (Klabník 
1984, Šálek 1990, Šálek 1994, Fiala 2002, 
Schröpfer 2002, Kunstmüller 2006) jsou 
příliš zatíženy místními podmínkami 
(např. různá biotopová nabídka nebo 
preference, početnost hnízdních sesku-
pení a rozptýlení populace, rizika ohro-
žení zemědělstvím, predací aj.), takže 
nemusí spolehlivě odrážet stav na nadre-
gionální úrovni. 

Po vyhlášení čejky chocholaté ptá-
kem roku 1995 (Formánek et al. 1995, 
Šálek 1995) a vyhodnocení výsledků této 
akce, která poukázala na zásadní význam 
orné půdy pro naše hnízdící čejky (Šálek 
1996), Česká společnost ornitologická 
(dále jen ČSO) iniciovala v roce 2008 
nový celostátní monitoring čejky cho-
cholaté s několika cíli: (1) získat informa-
ce o aktuálním hnízdním výskytu čejek 
v ČR; (2) zjistit bližší informace o hníz-
dištích včetně charakteru vegetačního 
krytu, přítomnosti podmáčených ploch 
a travních porostů nebo hnojišť; (3) od-
hadnout úspěšnost líhnutí a definovat 
ohrožující faktory na hnízdištích; (4) po-
soudit možnosti využití dobrovolníků 
při monitoringu, jejich přístup ke sběru 
dat a využívání zpracovaného formuláře; 
(5) vyhodnotit význam monitoringu pro 
účely přípravy vhodných managemen-
tových opatření na podporu hnízdících 
čejek.
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MATERIÁL A METODIKA 

Sběr dat

Sběr dat byl rozdělen do čtyř období: 
I. Výběr hnízdišť čejkami (15.–31. 3.), II. 
Období líhnutí mláďat (21. 4.–10. 5.), 
III. Období vodění mláďat (1.–15. 6.) 
a IV. Pohnízdní shromaždiště (11.–31. 7.). 
Rozmezí jednotlivých období byla vole-
na natolik široce, aby si každý pozoro-
vatel našel čas na kontrolu svých dob-
rovolně vybraných lokalit. Minimálně 
20denní rozestup mezi následujícími 
kontrolami snížil riziko provedení dvou 
kontrol na jedné lokalitě krátce po sobě 
v témže aspektu reprodukční sezóny. 
Pokud sčitatel navštívil lokalitu vícekrát 
během jednoho období, pro následné 
analýzy byla vybrána kontrola s nejvyš-
ším počtem zjištěných čejek. Pro malý 
počet hlášení získaných ve IV. obdo-
bí, které navíc nemá přímou vazbu na 
hnízdní lokality, nebyla data z tohoto 
období zahrnuta do dalšího hodnocení. 

V každém období mapovatelé uvedli 
název sledované lokality a její polo-
hu (GPS souřadnice centra výskytu), 
mapovací kvadrát, nejbližší obec a kraj, 
upřesnili rozlohu a popis hnízdiště 
včetně poměru zemědělských kultur. 
U každé kontroly zaznamenávali datum, 
čas, počasí během pozorování a počet 
zjištěných čejek. Vítaným doplňkem 
byl výčet hlavních ohrožujících faktorů 
a historický výskyt čejek na lokalitě (dle 
jim dostupných informací). Cíleně byli 
respondenti dotazováni na přítomnost 
mokřin, luk, hnojišť na hnízdní lokalitě, 
neboť tyto prvky mohou výrazně zvýšit 
nabídku potravy pro čejky a hrát roli 
při výběru hnízdiště či ovlivnit hnízdní 
úspěšnost (např. Šálek 2000a, Sheldon 
2002, Ausden et al. 2003, Kunstmüller 
2006, Eglington et al. 2008, vlastní ne-
publ. údaje). Velikost lokality, kterou 
každý pozorovatel s ohledem na místní 
okolnosti mohl volit zcela subjektivně, 

nebyla u řady hlášení vůbec specifiko-
vána. Z těchto důvodů nebyl tento údaj 
nakonec zahrnut do dalších analýz, ač-
koliv může jít o významnou proměnnou 
při interpretaci výsledků. Při mapování 
nebyla dohledávána hnízda, proto bylo 
jako hnízdiště mapovateli označeno širší 
území (jeden, či více sousedících bioto-
pů), které čejky na dané lokalitě využíva-
ly jak k toku, tak ke sběru potravy nebo 
odpočinku. Na takto pozorovatelem 
definované lokalitě byla zaznamenává-
na přítomnost jednotlivých prvků (viz 
výše). Čas strávený kontrolou lokality 
nebyl bohužel v řadě záznamů uveden, 
a tudíž nebyl dále analyzován. Rozdíly 
v kvalitě pozorovatelů by navíc mohly 
setřít důležitost času jako ukazatele úsilí 
mapovatelů. Za mokřinu je v této práci 
považována plocha s dočasně stojící 
vodou. Jde zejména o každoročně pří-
tomné jarní kaluže v mírných terénních 
depresích nad špatně propustným pod-
ložím v zemědělských kulturách na roz-
díl od mokřadu, jímž je obvykle trvale 
zamokřený a jen zřídka kosený travní 
porost s hojným výskytem ostřicových 
stoliček, charakteristický např. pro výto-
py rybníků. Úhorem, pokud byl pozoro-
vatelem uveden, je nazýváno spontánně 
zarůstající pole ponechané ladem po 
dobu alespoň jednoho roku a další ru-
derální plochy (zpravidla s vyšším, ale 
řidším a různorodým porostem). 

Provedení monitoringu bylo dopo-
ručováno v plném rozsahu (čtyři ter-
mínované kontroly od poloviny března 
do konce července), avšak bylo mož-
no uskutečnit pouze některé ze čtyř 
kontrol. Dodržování konkrétních termí-
nů terénní práce při monitoringu čejek 
a důslednost při vyplňování rozsáhlého 
dotazníku jsou spolehlivými ukazateli 
úspěšnosti případného budoucího mo-
nitoringu účinnosti AEO pro čejku na 
orné půdě. Jedná se o přijatelná kritéria 
pro posouzení vhodnosti tohoto přístu-
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pu k získávání podkladových dat pro 
ochranářské účely.

Pro co nejlepší pokrytí celé ČR a co 
nejreprezentativnější vzorek lokalit byli 
vybráni regionální koordinátoři, kteří 
měli co nejvíce propagovat monitoring 
ve svém regionu a zajišťovat komunikaci 
s jednotlivými mapovateli. Regionů bylo 
8: střední Čechy (Středočeský kraj, Praha), 
jižní Čechy (Jihočeský kraj), západní 
Čechy (Plzeňský kraj, Karlovarský kraj), 
severní Čechy (Ústecký kraj, Liberecký 
kraj), východní Čechy (Královéhradecký 
kraj, Pardubický kraj), Vysočina (kraj 
Vysočina), jižní Morava (Jihomoravský 
kraj, Zlínský kraj) a severní Morava 
(Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj). 
Tyto regiony byly i nadále používány při 
analýzách výsledků. Čejka je relativně 
vzácným druhem, proto byly zpracovány 
veškeré dostatečně podrobné a využi-
telné informace z jednotlivých lokalit, 
přestože lokality mohly být soustředěny 
vlivem zvýšené aktivity pozorovatelů do 
několika málo regionů. Pro málo zastou-
pené regiony mohou mít tedy výsledky 
omezenou vypovídací hodnotu.

Veškeré metodické pokyny mohli ma-
povatelé získat na webu ČSO na adrese 
http://www.josefovskelouky.cz/index.
php?ID=1686, kde byl a stále je mimo 
jiné ke stažení podrobný formulář, růz-
né nahrávky hlasu čejek a další užitečné 
informace. 

Zpracování výsledků

Vliv více faktorů a současně i jejich vzá-
jemných interakcí byl testován pomocí 
obecných a zobecněných lineárních mo-
delů. Početnost čejek na hnízdištích měla 
po logaritmické transformaci normální 
rozdělení, takže vliv faktorů byl analyzo-
ván pomocí obecného lineárního mo-
delu (LM). Binomicky vyjádřený výskyt 
mláďat nebo varujících rodičů (přítom-
nost nebo nepřítomnost) byl hodnocen 
pomocí zobecněného lineárního mode-
lu s binomickou distribucí vysvětlované 
proměnné (GLM). Souhrnné výsledky 
těchto modelů jsou zařazeny formou pří-
loh (Appendix 1 a 2) a jejich nejdůleži-
tější interpretace jsou popsány slovně 
v kapitole Výsledky a dále diskutovány. 
Průměrné hodnoty uváděné ve výsled-

Appendix 1. Výsledky obecného lineárního modelu (LM) hodnotícího vlivy hlavních biotopo-
vých faktorů a jejich interakcí na početnost čejek na hnízdištích ve 2. období sčítání.
Appendix 1. Results of a general linear model (LM) analysing effects of the main habitat at-
tributes and their interactions on numbers of lapwings on breeding grounds in the second 
monitoring period.

Faktor / Factor df χ2 P

Louka, mokřina
Meadow, wetland

2,108 35.6 0.030

Region
Region

2,108 25.4 0.082

Region × Dominantní biotop
Region × Prevailing habitat

8,88 62.0 0.083

Region × Louka, mokřina
Region × Meadow, wetland

4,88 32.1 0.125

Dominantní biotop
Prevailing habitat

5,108 29.8 0.318

Dominantní biotop × Louka, mokřina
Prevailing habitat × Meadow, wetland

8,88 14.3 0.921
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cích jsou doplněny o směrodatné odchyl-
ky (± SD). Statistické zpracování výsledků 
bylo provedeno v programu R (ver. 2.12.0; 
R Development Core Team 2010).

VÝSLEDKY

Úspěšnost dotazníkové akce

Na výzvu k monitoringu (Zámečník 
2008), zveřejněnou také na interneto-
vých stránkách ČSO na adrese http://
www.josefovskelouky.cz/index.ph-
p?ID=1686, odpovědělo a svá pozorová-
ní zaslalo 49 mapovatelů. Třicet z nich 
(61 %) poslalo data formou vyžadované-
ho formuláře, zbývajících 19 v jiné podo-
bě. Využitelné byly údaje od 34 mapova-
telů (69 %) ze 101 lokality, z toho 29 re-
spondentů použilo formulář a dalších 
pět zpracovalo data jiným způsobem. 
Po přidání údajů tří autorů tohoto pří-
spěvku vznikl soubor 151 sledovaných 
lokalit se 300 sčítanými obdobími v prů-
běhu hnízdní sezóny od 37 mapovatelů 
reprezentujících osm regionů ČR. Tento 

souhrnný datový soubor byl využit při 
zpracování prezentovaných výsledků. 
Zastoupení jednotlivých regio nů ČR 
však bylo nerovnoměrné. Více než po-
lovina sledovaných lokalit se nacházela 
v jižních Čechách, další přibližně čtvrtina 
ve východních Čechách, takže více než 
dvě třetiny lokalit připadají na tyto dva 
regiony (obr. 1). Z žádného z ostatních 
šesti regionů nebyly zaslány údaje z více 
než 15 lokalit, proto byly při dílčích ana-
lýzách shrnuty do společné kategorie 
„ostatní regiony“.

Úsilí mapovatelů

Průměrný počet lokalit na jednoho ma-
povatele činil 4,1. Téměř polovina re-
spondentů (49 %) však sčítala pouze 
jedinou lokalitu a jen čtyři pozorovatelé 
sčítali 10 nebo více lokalit (obr. 2), dva 
z nich byli autoři tohoto článku. Na 
124 lokalitách (82 %) sčitatelé zazname-
návali přítomnost mláďat či varujících ro-
dičů, na zbývajících 27 lokalitách (18 %) 
údaje o tomto nepřímém hodnocení 

Appendix 2. Výsledky zobecněného lineárního modelu (GLM) hodnotícího vlivy hlavních 
biotopových faktorů a jejich interakcí na výskyt mláďat nebo varujících čejek ve 2. období 
sčítání.
Appendix 2. Results of a generalized linear model (GLM) analysing effects of the main habitat 
attributes and their interactions on presence of chicks or warning adults in the second monitor-
ing period.

Faktor / Factor df χ2 P

Region
Region

2,86 26.87 < 0.0001

Region × Dominantní biotop 
Region × Prevailing habitat

8,72 15.58 0.049

Region × Louka, mokřina, hnojiště
Region × Meadow, wetland, dunghill

4,72 9.30 0.054

Louka, mokřina, hnojiště
Meadow, wetland, dunghill

2,86 4.49 0.106

Region × Početnost při 1. kontrole
Region × Numbers during the first visit

2,72 2.81 0.246

Početnost při 1. kontrole
Numbers during the first visit

1,86 0.91 0.341

Dominantní biotop
Prevailing habitat

5,86 3.59 0.611



7

Sylvia 48 / 2012

hnízdní úspěšnosti chybí. Jednotlivé lo-
kality byly sčítány v jedné až všech třech 
fázích hnízdního období, pouze 31 % 
lokalit přitom bylo sčítáno během celé 
hnízdní sezóny (tab. 1). 

Na 86 lokalitách byly provedeny první 
dvě kontroly; z nich na 75 (87 %) byly pří-
tomny čejky také během druhé návštěvy, 
zatímco na 11 již přítomny nebyly (13 %). 
Ze 75 lokalit s pozitivním výsledkem 
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Obr. 1. Zastoupení sčítaných lokalit v jednotlivých regionech ČR (JČ = jižní Čechy, VČ = vý - 
chodní Čechy, Stř.Č = střední Čechy včetně Prahy, JM = jižní Morava, SČ = severní Čechy,  
ZČ = západní Čechy, VY = Vysočina, SM = severní Morava). U každého regionu je uveden počet 
lokalit. Jižní Čechy tvoří 53,6 % lokalit a východní Čechy 23,2 %.
Fig. 1. Distribution of monitored localities in particular regions of the Czech Republic  
(JČ = southern Bohemia, VČ = eastern Bohemia, Stř.Č = central Bohemia including Prague,  
JM = southern Moravia, SČ = northern Bohemia, ZČ = western Bohemia, VY =Vysočina region, 
SM = northern Moravia). The numbers of localities are presented. Southern Bohemia and 
 eastern Bohemia make up 53.6% and 23.2% of localities, respectively.

Obr. 2. Úsilí jednotlivých mapovatelů (n = 37) vyjádřené počtem jimi sčítaných lokalit (n = 151).
Fig. 2. Effort of individual observers (n = 37) expressed by the number of monitored localities 
(n = 151).
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(zjištěním čejek) při druhé kontrole bylo 
43 (57 %) kontrolováno i při třetí kontro-
le. Z 11 lokalit s negativním výsledkem 
(tj. bez výskytu čejek) při druhé kontrole 
byly potřetí navštíveny jen čtyři lokality 
(36 %). To vše poukazuje na zřetelný 
(avšak statisticky neprůkazný) pokles 
motivace provést třetí požadovanou kon-
trolu lokality po předchozím neúspěchu, 
ovšem stejně tak na nedostatečnou moti-
vaci provést vůbec tuto třetí kontrolu, byť 
čejky při druhé kontrole přítomny byly 
(jednostranný test proporcí, P = 0.096). 
Obecně byla třetí kontrola pro pozorova-

tele méně atraktivní a byla uskutečněna 
méně často. Motivace pro její provedení 
po úspěšné druhé kontrole průkazně po-
klesla v porovnání s provedením druhé 
kontroly po první úspěšné kontrole (ze 
76 % na 57 %; test proporcí, n1 = 113 a n2 
= 86 lokalit, P = 0,005). 

Obsazení hnízdišť během sezóny

Jak se ukázalo, provádění třetí kontroly 
po druhé neúspěšné kontrole nebylo 
ani efektivní, protože kombinace pří-
tomnosti čejek na lokalitě ANO-NE-ANO 
se nevyskytla (tab. 2). Obsazení hnízdišť 

Tab. 2. Obsazenost lokalit čejkami v jednotlivých sčítacích obdobích. Zařazeny jsou údaje 
pouze z lokalit, kde byly provedeny kontroly ve všech třech hnízdních obdobích. Tři varianty 
obsazení lokalit v průběhu sezóny, NE-ANO-ANO, ANO-NE-ANO a NE-NE-ANO vůbec nenasta-
ly, proto nejsou v tabulce uvedeny.
Table 2. Occupancy of localities by lapwings in particular monitoring periods. Only localities 
with three visits during the whole breeding season are included. Three variant possibilities, 
NO-YES-YES, YES-NO-YES and NO-NO-YES, did not occur and are not mentioned in the table.

1. období
1. period

2. období
2. period

3. období
3. period

počet lokalit
number of localities

počet lokalit v %
number of localities (%)

 ANO/YES ANO/YES ANO/YES 30 63,9
ANO/YES ANO/YES NE/NO 12 25,5
ANO/YES NE/NO NE/NO 4 8,5

NE/NO ANO/YES NE/NO 1 2,1
celkem ANO
total YES

46
 

43
 

30
 

47
 

100
 

Tab. 1. Navštěvovanost lokalit sčitateli v jednotlivých sčítacích obdobích. Zařazeny jsou údaje 
ze všech vyhodnocovaných lokalit. Celkem bylo provedeno 300 návštěv 151 lokalit.
Table 1. The attendance of localities by observers in particular monitoring periods. Data from 
all localities are included. Altogether 300 visits of 151 localities were performed.

 1. období
1st period

2. období
2nd period

3. období
3rd period

počet lokalit
number of localities

počet lokalit (%)
number of localities (%)

ANO/YES ANO/YES ANO/YES 47 31,1
ANO/YES ANO/YES NE/NO 39 25,8
ANO/YES NE/NO NE/NO 22 14,6

NE/NO ANO/YES NE/NO 26 17,2
NE/NO ANO/YES ANO/YES 10 6,6

ANO/YES NE/NO ANO/YES 6 4,0
 NE/NO NE/NO ANO/YES 1 0,7
celkem ANO
total YES

114
 

122
 

64
 

151
 

100
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v průběhu sezóny bylo hodnoceno pro 
47 lokalit navštívených ve všech třech 
obdobích v průběhu hnízdní sezóny. 
Na 64 % lokalit se čejky vyskytovaly bě-
hem všech tří kontrol, na 26 % lokalit pak 
chyběly při třetí kontrole.

Hnízdní prostředí

Dominantním biotopem na hnízdištích 
čejek byla jednoznačně orná půda, a to 
ze 78 % (obr. 3). Mezi nejvíce obsazo-
vané kultury patřila v prvním sčítacím 
období oraniště (31 lokalit, 28 %), ozimé 
obiloviny (24 lokalit, 22 %), jařiny (21 lo-
kalit, 19 %) a louky/pastviny (18 lokalit, 
17 %) z celkového počtu 109 lokalit na-
vštívených v tomto období. Oraniště pře-
važovala ve východních Čechách, ozimy 
v jižních Čechách. V ostatních regionech 
převládaly louky a pastviny. Z celkového 
počtu sledovaných lokalit (n = 151) byla 
louka (jako dominantní biotop nebo 

méně zastoupený prvek na hnízdišti) 
přítomna na 37 % lokalit, mokřina (pod-
máčená plocha) na 65 % lokalit, hnojiště 
na 12 % lokalit.

Početnost na hnízdištích

Nejčastější sestavou pozorovanou na 
hnízdištích byly 2 až 4 čejky, popř. také 
8 čejek, což odpovídá 1–2 a 4 párům 
(obr. 4). Na lokalitách, kde byly sčítány 
čejky při první i druhé kontrole, byl vy-
nesen vztah mezi početnostmi při těchto 
dvou kontrolách. Byly přitom vynechány 
lokality s počty více než 50 čejek pozoro-
vaných při první kontrole považované za 
zjevně táhnoucí skupiny. Tento vztah byl 
průkazně pozitivní (Spearmanův korel. 
koef., rs = 0,61, P < 0,05), i když počty čejek 
při druhé kontrole byly přibližně polovič-
ní v porovnání s první kontrolou (obr. 5). 

Nejvyšší průměrný počet čejek na 
lokalitu (9,6 ± 8,09) při druhém sčítání 
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Obr. 3. Zastoupení dominantních biotopů na lokalitách a v jednotlivých regionech během prv-
ního období sčítání (ORA = oraniště, OZI = ozim, JAR = jarní obilovina, LOU = louka/pastvina, 
REP = řepka, STR = strniště, MOK = mokřad, DNO = dno rybníka, UHO = úhor), n = 109. Šest 
méně sledovaných regionů (viz obr. 1) bylo shrnuto do kategorie „ostatní“. JČ = jižní Čechy, 
VČ = východní Čechy.
Fig 3. Representation of dominant habitats on localities and in particular regions during the 
first monitoring period (ORA = ploughed field, OZI = winter wheat, JAR = spring cereal, LOU = 
meadow/pasture, REP = oil-seed rape, STR = stubble field, MOK = marshland, DNO = fishpond 
bottom, UHO = fallow land), total n = 109. Six less represented regions (see Fig. 1) were merged 
in the category „rest“. Regions: JČ = southern Bohemia, VČ = eastern Bohemia.



10

Kubelka V. et al. / Monitoring čejky chocholaté v roce 2008

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

po
če

t l
ok

al
it

/ n
um

be
r o

f l
oc

al
iti

es

počet čejek na lokalitě / number of lapwings on the locality

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

počet v 1. termínu / numbers in the 1st period

po
če

t v
e 

2.
 te

rm
ín

u 
/ n

um
be

rs
 in

 th
e 

2s
t p

er
io

d

y = 0.45x + 2.379

Obr. 4. Histogram rozdělení počtu lokalit podle počtu pozorovaných čejek v termínu druhé 
kontroly (n = 123).
Fig. 4. Histogram of distribution of lapwing numbers observed on the localities (n = 123) during 
the second monitoring period.

Obr. 5. Korelace mezi početností čejek na hnízdištích při první a druhé kontrole (n = 82). 
Lokality s více než 50 čejkami při první kontrole jsou vynechány. Přerušovaná čára představuje 
situaci při nezměněném stavu (směrnice = 1).
Fig. 5. Correlation between lapwing numbers on the localities during the first and second visits 
(n = 82). Localities with more than 50 lapwings during the first visit were omitted. Dashed line 
represents stable state (slope = 1).
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(líhnutí mláďat) byl zaznamenán v ora-
ništích, případně v následných bioto-
pech po zvláčení a osetí (šlo zejména 
o jařiny včetně kukuřice; obr. 6), čímž 
se tento biotop průkazně lišil od všech 
ostatních dominantních biotopů s prů-
měrem 5,8 ± 4,69 čejek (Wilcoxonův 
dvouvýběrový  t-test: W = 936, n = 83, 
p = 0,040). Všechny dominantní bioto-
py reprezentující méně než 10 lokalit 
(řepka, strniště, mokřad, dno rybníka 
a úhor) byly v této analýze shrnuty do 
kategorie „ostatní“.

Dále jsme hodnotili, zda početnost 
čejek na hnízdišti ve 2. období (inku-
bace a líhnutí mláďat) byla ovlivněna: 
(a) biotopem (po sloučení biotopů kvůli 
početnímu vyrovnání velikosti vzorků na 
jařiny, oraniště, ozim+řepku a ostatní); 
(b) přítomností mokřiny (včetně dna 
vypuštěného rybníka) a luk; (c) zda se 
v těchto ohledech lišila mezi regiony 
(jižní Čechy, východní Čechy, ostatní). 

Analýza ukázala, že početnost čejek na 
hnízdištích byla statisticky významně 
ovlivněna přítomností mokřin a/nebo 
luk bez ohledu na dominantní biotop 
a region (Appendix 1). Nejpočetnější 
seskupení čejek se tedy tvořila na loka-
litách, jejich součástí jsou podmáčené 
plochy či travní porosty.

Hnízdní úspěšnost 

Z celkového počtu 124 lokalit, na kte-
rých byla ve druhém či třetím sčíta-
cím období zjišťována přítomnost kuřat 
(„kuřetem“ je dále v textu myšleno vždy 
mládě čejky chocholaté od vylíhnutí 
po dosažení vzletnosti) nebo varují-
cích rodičů indikujících úspěšně vylíhlé 
snůšky, byla na 63 (51 %) pozorována 
mláďata či varující dospělí ptáci, na 61 
(49 %) nikoliv. Testovali jsme, zda je 
výskyt varujících rodičů nebo přímo 
pozorovaných mláďat spojen s přítom-
ností luk, mokřin a hnojišť na lokalitě 

Obr. 6. Početnost čejek v biotopech dominantních na jednotlivých hnízdištích při druhém sčí-
tání. Tučně jsou mediány, boxy vymezují 25% a 75% kvantily, úsečky přilehlé a kroužky odlehlé 
hodnoty [n = 83; oraniště = 27, jař = 17, louka/pastvina = 10, ozim = 16, ostatní (řepka, strniště, 
mokřad, dno rybníka a úhor) = 13].
Fig 6. Lapwing numbers in dominant habitats on particular breeding grounds in the second 
monitoring period. Box-plots include medians, 25% and 75% quantiles, outliers (bars) and 
extreme values (circles) [n = 83; ploughed fields = 27, spring cereal = 17, meadow/pasture = 
10, winter wheat = 16, others (rape oil-seed, stubble fields, marshland, fish-pond bottom and 
fallow) = 13].
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a zda je v tomto ohledu patrný rozdíl 
mezi regiony a převládajícími bioto-
py. Zjistili jsme vysoce průkazný roz-
díl mezi regiony v podílu lokalit s va-
rujícími čejkami bez ohledu na další 
atributy (Appendix 2). Nejvyšší podíl 
lokalit s varujícími čejkami v době vo-
dění mláďat byl zaznamenán ve východ-
ních Čechách (93 %), nejnižší v jižních 
Čechách (27 %), ostatní regiony dosa-
hovaly 69 %. V interakci s regionem se 
uplatnil i vliv dominantního biotopu, tj. 
dominantní biotop se uplatnil v tomto 
směru pouze v některých regionech. 
Nejvyšší úspěšnost líhnutí vykazovaly 
čejky v oraništích (na 77 % lokalit byli 
zaznamenáni varující dospělci nebo 
byla pozorována mláďata). Nižší byla 
naopak v loukách, pastvinách a jařinách 
(27 %). Tento trend však nebyl statistic-
ky průkazný pro celý soubor dat (test 
homogenity, χ2 = 5,1, df = 3, P = 0,164; 
obr. 7). Významným faktorem průkaz-
ně zvyšujícím podíl lokalit s výskytem 
varujících čejek nebo pozorovaných ku-
řat byla přítomnost samotné mokřiny  
(χ2 = 10,12, df = 1, P = 0,001; obr. 8).

Historický status lokalit

Z celkového počtu 151 lokalit nebyl u 83 
z nich stanoven jejich historický status. 
Ze zbývajícího počtu 68 lokalit průkaz-
ně převažovaly lokality s každoročním 
hnízdním výskytem čejek (n = 33, 49 %), 
méně bylo lokalit s pravidelným výsky-
tem (čejky na lokalitě hnízdily 3 až 4krát 
během 5 let; n = 24, 35 %) a nejméně 
bylo lokalit s občasným hnízdním výsky-
tem (čejky na lokalitě hnízdily 1 až 2krát 
během 5 let), popř. šlo o úplně novou lo-
kalitu (n = 11, 16 %) (test homogenity, χ2 

= 10,9, df = 2, P = 0,004). Přes mírný trend 
vyšší hnízdní úspěšnosti čejek na každo-
ročně obsazovaných hnízdištích nebyl 
shledán statisticky významný rozdíl v za-
stoupení lokalit s přítomností kuřat (tj. 
s varujícími čejkami nebo pozorovanými 
mláďaty) v závislosti na historii lokality 
(χ2 = 2,3, df = 2, P = 0,31). 

Ohrožení lokalit

Sčitatelé na jednotlivých lokalitách uvá-
děli významné ohrožující faktory pro 
dané hnízdiště. Jednoznačně nejvýznam-
nějším faktorem považovaným pozoro-
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Obr. 7. Četnost varujících čejek / pozorovaných mláďat v nejvíce zastoupených hnízdních 
biotopech (n pro oraniště = 26, jař = 19, louka/pastvina = 11, ozim = 17).
Fig. 7. Frequency of warning lapwings / observed chicks in the most represented breeding habi-
tats (n for ploughed fields = 26, spring cereal = 19, meadow/pasture = 11, winter wheat = 17).
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Obr. 8. Přítomnost varujících čejek / pozorovaných mláďat na lokalitách s mokřinou (n = 83) 
a lokalitách bez mokřiny (n = 41).
Fig. 8. Presence of alarm calling lapwings / observed chicks on localities with marsh (n = 83) 
and localities without marsh (n = 41).

Obr. 9. Zastoupení hlavních ohrožujících faktorů pro každou lokalitu uvedených respondenty 
(vyjádřeno v % pro každý uváděný ohrožující faktor zvlášť, n = 151 lokalit pro každý ohrožující 
faktor, pozorovatelé mohli uvést více než jeden nebo žádný ohrožující faktor na jedné lokalitě).
Fig. 9. Representation of particular threatening factors in particular localities (expressed as % 
for each factor separately, n = 151 localities for each factor, observers could indicate more than 
one or none factor per locality).
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vateli za ohrožující danou lokalitu byla 
zemědělská činnost (test homogenity:  
χ2 = 58,8, df = 3, P < 0,001). Dalšími vý-
znamnými ohrožujícími faktory byla pre-
dace a vysoušení lokalit (obr. 9).

DISKUSE 

Výhody a slabiny monitoringu, 
úspěšnost dotazníkové akce a úsilí 
mapovatelů 

Dotazník byl navržen v rozsáhlejší po-
době pro zachycení co nejpodrobněj-
ších a objektivně vyhodnotitelných 
údajů, což zvyšovalo nároky kladené 
na respondenty. Alternativou pro ma-
povatele bylo poskytnout jakákoliv 
data o pozorování čejek bez využití 
na vrženého dotazníku. Většina respon-
dentů odevzdala svá pozorování pomo-
cí připraveného formuláře. Data zaslaná 
v této podobě byla snáze zpracovatelná 
a výrazně užitečnější pro hodnocení. 
Ve formuláři byly vždy vyplněny úda-
je o autorovi a umístění jeho lokality 
(na rozdíl od části zpráv došlých ji-
nou formou) a respondenti poměrně 
ochotně vyplňovali i další požadova-
né údaje. Pouze v několika případech 
nebyla hnízdní lokalita popsána do-
statečně podrobně. Kolonka pro další 
poznámky často obsahovala informace 
upřesňující jiné části dotazníku nebo 
popisující neobvyklé situace. Pokud 
tedy pozorovatel lokalitu navštívil v da-
ném sledovaném období, celkem bez 
problémů formulář vyplnil. V případě, 
kdy šlo o doplnění konkrétního údaje 
či měl pozorovatel na výběr z několi-
ka možností, vždy byly výsledky snáze 
hodnotitelné než když byla sčitateli po-
nechána volnost v obšírnějších popi-
sech, jež mohly být respondenty pojaty 
vzájemně velmi odlišně. I tento přístup 
však měl svůj přínos v situacích, kdy 
bylo vhodnější přenést zodpovědnost 
za podobu výsledku a jeho interpretaci 

až na konečné zpracovatele (např. při 
hodnocení sporného ukazatele úspěš-
nosti líhnutí). Předložený formulář tedy 
považujeme za dobrý nástroj pro sběr 
dat od většího okruhu pozorovatelů, 
což dokazují i výsledky této studie, nic-
méně v rámci monitoringu AEO bude 
vhodné jeho podobu mírně upravit, vy-
lepšit a zjednodušit v souladu s okruhy 
problémů diskutovanými níže.

Jako nejproblematičtější se ukázala 
obecná neochota realizovat kompletní 
monitoring (čtyři návštěvy) v průběhu 
celé sezóny. Poslední období monito-
ringu bylo proto nutno v konečné ana-
lýze zcela vynechat, protože o pohnízd-
ních shromaždištích se sešlo jen velmi 
málo údajů. Motivaci sčitatelů později 
v sezóně by mohlo zvýšit např. inter-
aktivní vyplňování dat elektronickou 
formou, kde by sčitatelé měli okamži-
tou zpětnou vazbu a např. věděli, „kdo 
v jejich okolí sčítá“ a „jak si vedou čejky 
v různých regionech ČR“. Rovněž prů-
běžné vyhodnocování a zpřístupnění 
předběžných výsledků sčitatelům ještě 
během sezóny by mohlo zvýšit jejich 
motivaci k provedení dalších kontrol. 
Ukázalo se (viz níže), že není nezbytné 
vyžadovat ani tři kontroly během celé 
sezóny. Kromě toho, že i požadavek 
třetí kontroly mohl odradit některé po-
zorovatele pro svou časovou náročnost, 
z výsledků vyplývá, že třetí kontrola 
nepřináší informaci adekvátní vynalo-
ženému úsilí. Klíčové údaje pro zhod-
nocení využívaných biotopů a faktorů 
ovlivňujících úspěšnost líhnutí posky-
tují totiž v uspokojivé formě první dvě 
kontroly. Argumentem pro vynechání 
třetí kontroly v budoucím monitoringu 
soustředěném na vytipování vhodných 
hnízdišť pro AEO na orné půdě (ačkoliv 
pro zaznamenání biotopů využívaných 
čejčími rodinkami v době vodění ku-
řat nebo při náhradním hnízdění by 
mohla být 3. kontrola užitečná) je také 
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fakt, že kombinace ANO-NE-ANO (tj. 
přítomnosti čejek na lokalitě během 1., 
2. a 3. kontroly) se v našem vzorku vů-
bec nevyskytla. Naopak velmi užitečnou 
položkou se stala přítomnost varujících 
rodičů jako alternativa přímého pozoro-
vání kuřat, kterou respondenti ochotně 
zaznamenávali a která umožnila analy-
zovat vliv různých biotopových atribu-
tů na úspěšnost líhnutí. Čejku vodící 
mláďata lze obvykle spolehlivě identi-
fikovat právě podle charakteristického 
nápadného varování před nebezpečím 
při přiblížení pozorovatele či predátora 
k ukrytým mláďatům (Cramp 1983). 
Tato položka by proto měla být součástí 
i budoucího monitoringu.

Přestože výsledky některých hodno-
cení není možné považovat za repre-
zentativní a zcela spolehlivé pro jejich 
malé množství (zvláště z některých re-
gionů), jsou díky možné místní speci-
fičnosti cenným doplňkem naší obecné 
představy o velkoplošných trendech na 
území ČR a jsou proto i v této podobě 
užitečné. K opatrnosti při interpretaci 
výsledků nabádá také velká heterogenita 
pozorovatelů, mezi něž byli ve snaze 
vytěžit maximum ze všech získaných dat 
zařazeni např. i patrně zkušenější autoři 
této práce. Ti mohli věnovat sběru dat 
více úsilí a pokrýt tak více lokalit v ně-
kterých regionech, konkrétně v jižních 
a východních Čechách. Nezdá se ale, že 
by tím byla zkreslena např. informace 
o ukazateli úspěšnosti líhnutí. Nejvyšší 
podíl lokalit s varujícími čejkami v době 
vodění mláďat byl totiž zaznamenán prá-
vě ve východních Čechách a naopak nej-
nižší v jižních Čechách, zatímco ostatní 
regiony (mimo operační prostor autorů) 
dosahovaly průměrných hodnot. Přesto 
však pro formulování široce použitel-
ných AEO bude žádoucí uskutečnit dů-
kladnější monitoring čejčích hnízdišť, ze-
jména v regionech málo zmapovaných 
v roce 2008.

Forma dotazníku

Většina dotazníků došla v elektronické 
podobě, méně poté v papírové podobě 
pozemní poštou. Vyplňování elektro-
nických dotazníků je v současné době 
uživatelsky přijatelnější a také atraktiv-
nější; tak je tomu např. v Jednotném 
programu sčítání ptáků v ČR (http://
jpsp.birds.cz). Zde pozorovatel vybírá 
z nabízených možností v rolovacích 
lištách a po odeslání jsou výsledky 
jednoduše přiřazeny k ostatním archi-
vovaným záznamům, takže nedochází 
k žádnému dodatečnému vyřazování 
nekvalitně vyplněných dat a údaje jsou 
tak ihned připraveny pro vyhodnocení. 
To může být velmi důležité při naléhavé 
potřebě výběru vhodných lokalit pro 
AEO či pohotového vyhodnocení jejich 
účinnosti. 

Hnízdní prostředí

Jednoznačná převaha výskytu čejek na 
orné půdě dokazuje urgentní potřebu 
ochrany čejky chocholaté v tomto pro-
středí bez ohledu na region. Naopak 
louky a pastviny nejsou v současné 
době klíčovými hnízdišti v takovém roz-
sahu jako tomu bylo dříve. Mohou však 
stále hrát důležitou roli v době vodění 
kuřat (viz např. Redfern 1982, Galbraith 
1988a, Johansson & Blomqvist 1996). 
Zhodnocení tohoto jejich významu však 
vyžaduje detailnější zacílenou studii na 
čejčí kuřata. Z typu obsazeného bioto-
pu vyplývá zejména důraz na oraniště 
(či následné jařiny) a ozimy, jež předsta-
vují nejvýznamnější hnízdní prostředí 
čejek z hlediska absolutní početnosti 
hnízd v zemědělské krajině ČR. Cílem 
monitoringu nebylo zjišťovat preferen-
ce čejek při výběru hnízdního prostře-
dí. Data z lokálních prací shledávají 
nejpreferovanějším hnízdním biotopem 
čejek oraniště (Šálek 1994, vlastní ne-
publ. údaje), zatímco ozimy, ač hojně 
pro hnízdění vybírané, nejsou obvykle 
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pro svůj celkově vysoký podíl v rámci 
obhospodařovaných ploch ve skuteč-
nosti preferovány. V oraništích čejky 
formovaly nejpočetnější hnízdní usku-
pení, která mají také obecně vyšší šanci 
na úspěšné vyhnízdění díky efektivnější 
obraně čejek vůči predátorům (např. 
Elliot 1985, Šálek & Šmilauer 2002). 
Tento důvod a naopak citelné ztráty 
při souvislém vláčení a setí vzhledem 
k velkému počtu současně ovlivně-
ných hnízd činí z oranišť klíčový biotop 
pro cílenou ochranu hnízdících čejek 
prostřednictvím AEO na orné půdě. Je 
 ovšem nutno poznamenat, že rozdílné 
zastoupení dominantních biotopů za-
znamenaných na hnízdištích v jednot-
livých regionech může být dáno nejen 
preferencemi lokálních populací čejek, 
ale také rozdílným zastoupením samot-
ných biotopů v regionu (např. v jižních 
Čechách může převažovat nabídka ozi-
mů a ve východních Čechách naopak 
oranišť). Pro posouzení biotopových 
preferencí je nezbytné mít k dispozici 
celkovou nabídku biotopů v dané oblas-
ti, stávající monitoring však se získáním 
tohoto údaje nepočítal.

Z poměrného zastoupení luk, mokřin 
a hnojišť (jako specificky registrovaných 
prvků prostředí přítomných na hnízdní 
lokalitě) vyplývá, že čejkám vyhovovaly 
lokality zejména s přítomností mokřiny, 
pokud možno také v kombinaci s louka-
mi v blízkém okolí. Tato stanoviště jsou 
klíčová z hlediska nabídky vhodné potra-
vy, kterou představují žížaly, rozmanitý 
hmyz a členovci, a to jak pro dospělé 
čejky, tak i kuřata (např. Beintema et al. 
1991, Sheldon 2002, Hudec & Šťastný 
2005). Pro vytipování vhodných hnízdišť 
čejek není důležitý pouze charakter sa-
motného pozemku (např. oraniště), ale 
současně i podoba jeho okolí, tj. zda jsou 
přítomny louky a mokřiny nabízející kro-
mě hnízdních příležitostí také potravní 
možnosti.

Početnost čejek na hnízdištích 
během sezóny, historický statut 
lokalit a hnízdní úspěšnost

Na hnízdištích převládaly malé skupiny 
čejek do čtyř párů. To sice do určité míry 
snižuje efektivitu potenciálních AEO na 
jednotlivých plochách, pro malý podíl 
velkých seskupení však není možné se 
při ochraně hnízdišť soustředit výhrad-
ně na ně. Navíc reálný počet jedinců na 
lokalitě bývá často vyšší než činí první 
odhad při monitoringu. Někteří ptáci 
mohou v okamžiku monitoringu sbírat 
potravu mimo hnízdiště a méně nápad-
né samice sedící na hnízdech nemusí 
být vůbec zaregistrovány (vlastní nepubl. 
údaje). Příznivým jevem je naopak velké 
množství pravidelných hnízdišť, jejichž 
lokalizace je předvídatelná a lze proto 
poměrně spolehlivě s předstihem navr-
hovat vhodné lokality pro AEO. Tím spí-
še, že na těchto pravidelných hnízdištích 
dosahovaly čejky i vyšší úspěšnosti líhnu-
tí (byť neprůkazně, pravděpodobně kvů-
li malému vzorku lokalit). Alternativním 
(metodickým) vysvětlením pro nízký po-
díl hnízdišť vedených jako občasná však 
může být skutečnost, že se pozorovatelé 
cíleně (avšak nezáměrně) soustředili na 
lokality, kde čejky v předchozích letech 
pozorovali. V takovém případě získa-
ný vzorek není náhodným výběrem ze 
všech existujících hnízdišť a výsledky zís-
kané jeho analýzou je nutno interpreto-
vat jen s velkou opatrností.

Početnosti čejek na hnízdištích bě-
hem první a druhé kontroly průkazně 
korelovaly (ač s přibližně polovičním 
úbytkem do druhé kontroly), což na-
svědčuje setrvání mnoha čejek na svých 
hnízdištích i přes vysoké ztráty na snůš-
kách (na cca 50 % hnízdišť nebyli při 
druhé kontrole zaznamenáni varující ro-
diče ani mláďata). Jako zcela minimální 
varianta monitoringu hnízdících čejek se 
tedy jeví druhá kontrola (období líhnutí 
kuřat), kdy lze velmi zhruba odhadnout 
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i míru přežívání snůšek. Jde samozřejmě 
o velmi hrubé odhady, které však mohou 
být užitečné pro účely velkoplošného 
monitoringu AEO se zapojením široké 
veřejnosti.

Nejvyšší podíl varujících rodičů 
v oraništích (a následných jařinách, či 
kukuřici po oraništi) a naopak nízký 
v loukách, pastvinách a jařinách (exis-
tujících již jako jařiny v období výběru 
hnízdišť) je poněkud v rozporu s proká-
zanou preferencí pastvin jako biotopu 
vhodného pro výchovu čejčích kuřat ve 
Skotsku (Galbraith 1988a) i ve Švédsku 
(Johansson & Blomqvist 1996). Důvodů 
této odlišnosti může být několik. Buď 
čejčí rodinky v ČR louky a pastviny sku-
tečně tolik nevyužívají (ale tuto možnost 
je potřeba pro neprůkaznost trendu 
a menší vzorek lokalit zvažovat s maxi-
mální opatrností) nebo se v ČR nena-
chází dostatek dostupných a vhodných 
pastvin (tak tomu bylo např. ve Walesu; 
Sharpe 2006), což naznačují výsledky 
zejména z východních Čech (obr. 3), 
či se prostě kuřata vylíhlá v oraništích 
pro následnou vysokou mortalitu vůbec 
nestačí na pastviny přesunout, podob-
ně jako kuřata z orné půdy ve Skotsku 
(Galbraith 1988b). Možností je také pod-
cenění luk a pastvin pozorovateli pro 
řídký výskyt hnízd na počátku hnízdní 
sezóny, takže tyto lokality nebyly ná-
sledně dostatečně sledovány ani v ob-
dobí vodění mláďat.

Atraktivní hnízdní lokality čejek lze 
celkem spolehlivě identifikovat již kon-
cem března (v období výběru hnízdišť) 
a již v té době je tedy nutno jim zajis-
tit vhodnou ochranu. Naopak lokality 
zjištěné jako obsazené až ve druhém, 
případně třetím termínu monitoringu 
(2 % případů) zřejmě nemají pro hnízd-
ní populaci čejek zásadní význam, ačko-
liv je užitečné mít tyto lokality podchy-
cené jako případná náhradní hnízdiště. 
Zjištění, že na většině lokalit čejky setrvá-

vají od začátku hnízdního období až do 
doby vodění kuřat (rozdílné lokality pro 
vodění kuřat však mohly být v monito-
ringu podceněny, viz výše) či kladení ná-
hradních snůšek, je příznivé pro zpraco-
vání cílených AEO, neboť se tím zvyšuje 
efektivita opatření na konkrétní lokalitě 
i přes průběžné ztráty způsobené např. 
predací. Podmínkou je samozřejmě od-
povídající časové rozvržení AEO, které 
by mělo trvat od konce března (počátku 
prvních snůšek) až do vzletnosti mlá-
ďat z náhradních snůšek, tj. přibližně 
do poloviny června. Vedle fungujících 
krátkodobých ochranářských opatření 
formou přímé ochrany hnízd (Kubelka 
et al. 2012) je tedy potřeba zavést prá-
vě dlouhodobější AEO (podrobněji viz 
Zámečník et al. 2010), které bude v šir-
ším časovém i prostorovém měřítku sys-
tematicky zlepšovat hnízdní podmínky 
čejek chocholatých v zemědělské krajině 
s převahou orné půdy.

Významné regiony, ohrožující 
faktory čejčích hnízdišť

Vezmeme-li v úvahu pouze výsledky mo-
nitoringu z hlediska pokrytí ČR, byly 
by nejvýznamnějšími regiony (do kte-
rých by se měla soustředit ochrana hníz-
dišť čejky chocholaté) jižní a východní 
Čechy. Nerovnoměrnost zastoupení lo-
kalit v regionech v našem vzorku však 
může být dána nejen tím, že v jižních 
a východních Čechách se nachází oprav-
du nejvíce hnízdišť, ale také tím, že zde 
byl plánovaný monitoring jednotlivými 
koordinátory nejvíce propagován a po-
sléze i realizován (do těchto regionů 
byly rovněž soustředěny terénní aktivity 
všech tří autorů tohoto příspěvku). Vyšší 
koncentrace čejčích hnízdišť v někte-
rých regionech může rovněž znamenat 
zvýšenou motivaci pozorovatele k pro-
vedení monitoringu a následně vyšší 
podíl údajů z daného regionu. Avšak 
důležitost jižních, východních a střed-
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ních Čech zdůrazňuje již Šálek (2000b), 
kdy v letech 1995–1997 se 60 % čejčích 
hnízdišť v ČR nacházelo právě v těchto 
třech regionech.

V souvislosti s hnízděním čejek na 
orné půdě je jako nejzávažnější ohro-
žující faktor čejčích hnízdišť v ČR uvá-
děna zemědělská činnost, a to na více 
než polovině lokalit. Nejvyšší hodnoty 
z hlavních dominantních biotopů do-
sáhlo pochopitelně oraniště, kde bylo 
zemědělství jako ohrožující faktor uve-
deno na 82 % lokalit. Je však nutné odli-
šit negativní vliv přímé likvidace snůšek 
(např. Baines 1990, Berg et al. 1992) 
a mláďat (např. Schekkerman et al. 2009, 
Rickenbach et al. 2011) zemědělskou 
technikou při kultivaci pole od nepří-
mých vlivů intenzifikace zemědělství 
(viz úvod). Nepřímé vlivy intenzifikace 
zemědělství mohou být pozorovatelům 
při monitoringu čejek méně zřejmé, 
ale zpravidla hrají zásadní roli. Navíc 
lze náhlým snížením intenzifikace ze-
mědělství dosáhnout výrazného zvýše-
ní hnízdní produktivity čejky i dalších 
bahňáků zemědělské krajiny (Galbraith 
1988a, Schekkermann 2008), což je po-
třeba zohlednit při plánování AEO. Na 
17 % lokalit je uváděna jako významný 
negativní faktor predace, ta však bude 
ve skutečnosti hrát daleko význam-
nější roli (srovnání např. Šálek 1992, 
MacDonald & Bolton 2008, Teunissen 
et al. 2008), protože je obtížné ji odhad-
nout jen na základě pozorování během 
krátkých návštěv lokalit bez detailního 
sledování hnízd. Na 15 % lokalit je uvá-
děn ohrožující faktor vysoušení lokalit, 
což poukazuje na pokračující problém 
odvodňování i v současnosti. Další uvá-
děné ohrožující faktory (zaplavení, ru-
šení a zástavba) se uplatnily v podstatně 
menší míře.

Výše byly prezentovány pouze nej-
podstatnější a nejpřesvědčivější výsled-
ky monitoringu čejek v roce 2008, dal-

ší sporné otázky si zaslouží upravený 
monitoring a podrobnější rozpracová-
ní. Výsledky stávajícího monitoringu 
mohou posloužit jako vhodný odra-
zový můstek pro další důkladný a re-
prezentativnější sběr dat v rámci celé 
ČR. K tomu bude zapotřebí provést 
podrobnější monitoring čejčích hníz-
dišť, zejména v regionech nedostatečně 
zmapovaných v roce 2008. Podrobnější 
monitoring by se mohl navíc zaměřit 
na získání přesnějších údajů o hnízdní 
úspěšnosti čejek, o výšce porostu na 
hnízdních lokalitách, o rozloze hnízdišť, 
o čase stráveném na lokalitě (terénním 
úsilí) se zohledněním předchozích zku-
šeností mapovatelů s výzkumem a sle-
dováním čejek.

ZÁVĚR

Navržený dotazník přinesl užitečné in-
formace o hnízdění čejek v ČR, které jsou 
dále využitelné při výběru vhodných 
hnízdišť pro připravované AEO a plá-
nování dalšího podrobného monitorin-
gu čejčích hnízdišť v ČR. Dotazník také 
ověřil možnosti využití dobrovolníků při 
vlastním monitoringu účinnosti těchto 
opatření. Míra jejich zapojení závisí na 
podobě dotazníku a časové náročnosti 
terénní práce. Efektivitu velkoplošného 
monitoringu může významně podpořit 
zejména zavedení atraktivnější elektro-
nické verze dotazníku a snížení počtu 
požadovaných kontrol čejčích hnízdišť 
na dvě (začátek hnízdění a období líh-
nutí), v krajním případě na jedinou, a to 
v období líhnutí mláďat.

Z výsledků monitoringu čejek v roce 
2008 zejména vyplývá, že: (1) za hlavní 
a dostatečně zmapované oblasti hnízd-
ního výskytu čejek v ČR lze považovat 
východní a jižní Čechy; (2) klíčovým pro-
středím jsou oraniště nejen z hlediska po-
četnosti, ale zřejmě i úspěšnosti hnízdění 
a efektivity připravovaného AEO; (3) za 
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nejzávažnější ohrožující faktor hnízdišť 
čejek v ČR je považována zemědělská 
činnost; (4) důležitou součástí hnízdišť 
je přítomnost podmáčených ploch a luk; 
(5) velká hnízdní seskupení jsou vzácná 
a nenabízí dostatek prostoru soustře-
dit se při ochraně hnízdišť výhradně 
na ně; (6) pravděpodobně převládají 
pravidelná hnízdiště s vyšší úspěšností 
líhnutí umožňující s předstihem navr-
hovat vhodné lokality pro účinná AEO; 
(7) vhodné hnízdní lokality čejek lze 
spolehlivě identifikovat již koncem břez-
na, od kdy je žádoucí zajistit vhodnou 
ochranu těchto ploch až do vzletnosti 
mláďat z náhradních snůšek, tj. přibližně 
do poloviny června. Při interpretaci ně-
kterých výsledků této práce je potřeba 
mít na zřeteli, že monitoring čejek v roce 
2008 měl určité metodické slabiny, kte-
rých bude potřeba se v dalších navazují-
cích akcích vyvarovat. 
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SUMMARY

Although the Northern Lapwing (Va-
nellus vanellus) remains the most 
common breeding shorebird in the Czech 
Republic, it is an unceasingly declining 
species in the country; the population 
numbers dropped by about 80% during 
the last 35 years (Česká společnost orni-
tologická 2011).

In 2008, a national survey focused on 
this species was announced with the aim 
to (1) update the list of breeding grounds 
in the country; (2) describe habitat char-
acteristics of the nest sites including 
character of vegetation cover, presence of 
elements such as wetlands, marshlands, 
meadows and dunghills; (3) evaluate 
hatching success and specify factors 
threatening the breeding lapwings; (4) 
assess the involvement of volunteers in 
the project, their effort to collect and 
supply the data in a required form; (5) 
evaluate meaningfulness of such project 
for development of a suitable agri-envi-
ronmental scheme (AES) for breeding 
lapwings on arable land. 

Thirty seven observers collected field 
data during 300 visits on 151 breeding 
grounds (Table 1, Fig. 2) particularly 
in southern and eastern Bohemia (Fig. 
1). The questionnaire was readily filled 
in by the majority of observers and the 
final data set provided results which 
were useful in several ways. In particu-
lar, many important breeding grounds 
of lapwings in the Czech Republic were 
identified. In spite of the documented 
applicability of volunteer work in the 
monitoring of AES effectiveness, we 
suggest some modifications of the moni-
toring scheme in the future. For example, 
three visits (out of four recommended in 
this project) per breeding ground were 
conducted on 47 sites only (Table 2). The 
effort of volunteers decreased from 76% 
of performed second visits after the suc-
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cessful first one (i.e., if the lapwings were 
recorded) to 57% of performed third 
visits after the successful second one 
(Test of proportions, n1 = 113 and n2 = 86 
breeding grounds, P = 0.005). Therefore, 
a reduction of the number of obligatory 
visits per site from four to two (one in 
the period of the establishment of nesting 
groups and one in the hatching period) 
would increase the amount of observers 
willing to be involved in this monitor-
ing. Furthermore, we point out that the 
observers should have an immediate 
positive feedback which would increase 
their labour effort; a more interactive 
questionnaire easily available online is 
also recommended as it provides an 
opportunity for quick updates and elec-
tronic presentation of the results during 
the breeding season. 

The results of this study show in par-
ticular that (1) the representativeness of 
the collected data largely varied among 
the regions (Fig. 1); (2) ploughed fields 
are probably the key habitat for bree-
ding lapwings as well as for applicati-
on of the most effective AES, given the 
highest numbers per breeding site in the 
hatching period (mean 9.6 ± 8.09[SD] 
in ploughed fields versus 5.8 ± 4.69[SD] 
in other habitats [Wilcoxon test, 
W = 936, n= 83, P = 0.04; Fig. 3 and 
6]) as well as given the highest num-
bers of alarm calling birds indicating 
successful hatching there (Fig. 7); (3) 
agricultural activities were identified 
by the observers as the main factor that 
negatively influences breeding lapwings 
(Fig. 9); (4) wet patches and meadows 
are important components of breeding 
grounds (Appendix 1) and presence of 
wet patches supports hatching success 
(χ2 = 10.12, df = 1, P = 0.001, Fig. 8); (5) 
large nest aggregations are rare (Fig. 4) 
and thus insufficient for sole protection 
of lapwing populations; (6) suitable 
breed ing sites were reliably identified at 

the end of March and lapwings usually 
stayed there until late season (Spearman 
rank correl. coeff., rs = 0.61, P < 0.05, Fig. 
5), suggesting a necessity to provide 
appropriate protection of breeding birds 
from March until mid June (i.e. fledging 
period of the young); (7) regularly occu-
pied breeding grounds with relatively 
higher hatching success are probably 
a frequent alternative which provides 
an opportunity for effective application 
of AES on selected breeding grounds 
enough time before beginning of the 
breeding season, even though the rate of 
hatching success varied widely among 
regions (Appendix 2).
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