
 
 
 

        

 

 

 

 
 
 
Mapování hnízdišť čejky chocholaté na jižní Moravě v letech 2020 a 2021 

 
 

Harmonogram mapování 
I. období mapování– 20.3. - 12.4. vyhledávání hnízdišť 

II. období mapování – 13.4. - 3.5. opakovaná kontrola lokalit po min. 10-ti dnech od první 

kontroly 

Metodika 

V I. období mapování je nejdůležitější nalézt co nejvíce hnízdních lokalit.  

V tomto období, dochází k výběru hnízdních lokalit čejkami a začátku jejich hnízdění. Kontrola 

již dříve nalezených lokalit je v této fázi méně důležitá a bude na ni prostor ve II. období 

mapování.   

Dohledávání hnízdišť 

Při vytipování vhodných lokalit se zaměřte zejména na zemědělské kultury – oraniště, ozimy, 

vzcházející jařiny, vlhké louky, které jsou na jaře částečně podmáčené. Může jít o polní 

mokřady, deprese (i jen drobné) v polích, údolnice drobných toků (i periodických), přerušené 

nebo zanesené meliorace, rozoraná prameniště apod. Méně nás zajímají dna rybníků a uměle 

vytvořené mokřady či jejich otevřené okraje. 

Čejky je možno vyhledávat po celý den, avšak jejich aktivita výrazně klesá za větrného počasí 

a také v časných odpoledních hodinách za velmi teplých slunečných dnů. 

Začátkem hnízdní sezóny jsou čejky na vhodných lokalitách poměrně dosti nápadné. Jednak 

svými hlasovými projevy – výrazné kvííí-vit, které je v ranních hodinách a za vhodných 

povětrnostních podmínek slyšitelné na stovky metrů.  

Dále pak svým kontrastním zbarvením a zejména chováním. Zejména samci často poletují nad 

plochou a volají, samice jsou méně nápadné, často jen sbírají potravu či posedávají a mohou 

také již sedět na snůšce. Teritoriální samci velmi dobře ohraničují prostor budoucího hnízdiště, 

a tak je užitečné je zpovzdálí (např. z částečného úkrytu, ale vždy pokud možno „po slunci“) 

alespoň 10 minut sledovat. Obvykle po chvíli odhalíme několik dalších ptáků, kteří byli zprvu 

přehlédnuti nebo se vrátili z potravního stanoviště.  



 
 
 
 

 

Průzkum lokalit je vhodné provádět z místních či polních komunikací, okrajů polí a luk nebo z 

vyvýšených míst. Důležité je pamatovat na co největší omezení rušení. Opět zdůrazňujeme, že 

v této fázi je podstatné zejména nalezení co největšího počtu hnízdišť. 

Potenciální dohledané hnízdiště je nutné pozorovat alespoň 10 minut, sledovat přitom aktivitu 

jedinců a snažit se spočítat všechny přítomné čejky. Zejména při odhánění predátorů je dobrá 

příležitost zjistit přítomnost většiny jedinců.  

Je dobré, respektive téměř nutné psát si poznámky ihned v terénu. Zejména je potřeba 

zaznamenat si vše, co je později povinné vyplnit do on-line formuláře viz dále. Dobré je ihned 

po obeznámení se situací, a tedy ještě v terénu provést hrubý nákres s vyznačením 

jednotlivých biotopů, zamokřených míst a také prostoru, nad nímž tokali samci, popř. také, 

kde byly pozorovány čejky sbírající potravu.  

Odevzdání dat 

Povinné položky: Datum, Obec (nejbližší obec, bez ohledu na katastr), Souřadnice GPS (přesné 

souřadnice z GPS přijímače nebo z mapové aplikace), Počet (přesný počet všech pozorovaných 

jedinců), Prostředí (viz nabídka ve formuláři či tabulce), Pravidelnost hnízdního výskytu (jedná-

li se o občasné či každoroční hnízdiště – u nových nebo nově navštívených lokalit se neuvádí), 

Přítomnost vody (zda byla lokalita v době návštěvy zaplavena či nikoliv), 

Nepovinné položky: Lokalita (není-li lokalita označena je možné uvést své označení a při 

opakovaných návštěvách uvádět stejně), Pravidelnost hnízdního výskytu (jedná-li se o občasné 

či každoroční hnízdiště), Časové rozmezí sčítání (od – do), Aktivita (sběr potravy, tok, páření, 

staví hnízdo, obsazené hnízdo…), Velikost hnízdiště (odhad, či odečet z mapy), Výška porostu 

(výška většiny rostli zaokrouhlená na 5 cm),  

Data přednostně ukládejte do formuláře na birds.cz 

Přesná adresa: https://birds.cz/avif/obslist_hdr.php?projects%5b%5d=cejka&inline_ver=1 

Na webu ČSO - https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-

druhu/ptaci-zemedelske-krajiny/mapovani-hnizdist-cejky-chocholate/ je možné najít 

podrobný návod k vyplňování formuláře včetně metodiky ČSO. 

Pokud z nějakého důvodu nechcete použít tuto databázi, je možné vyplnit tabulku, která je 

přílohou metodiky. Tabulku s vyplněnými lokalitami zašlete nejlépe do 19. 4. 2020 na mailovou 

adresu koordinátora (heralt@birdlife.cz). V názvu souboru s tabulkou změňte jméno tak, aby 

výsledný tvar byl vašepříjmení_cejky_hnizdiste.xls .  

Pokud Vás lokalita zaujme a navštívíte ji v tomto termínu opakovaně, můžete se soustředit na 

odhad počtu hnízdících samic. Ten totiž vůbec nemusí odpovídat počtu přítomných samců: v 

méně vhodných biotopech někdy tokají nespárovaní samci, kteří na lokalitě vůbec nezahnízdí 

a záhy z lokality zmizí a naopak, na atraktivních místech jsou samice ochotny hnízdit 

https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/ptaci-zemedelske-krajiny/mapovani-hnizdist-cejky-chocholate/
https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/ptaci-zemedelske-krajiny/mapovani-hnizdist-cejky-chocholate/


 
 
 
 

 

polygamně, tj. v teritoriu jednoho samce zahnízdí dvě, výjimečně i tři samice. Vyhledávání 

hnízd na dálku je nejsnazší v loukách (čejky sedící na hnízdech jsou při pečlivém pátrání 

silnějším dalekohledem o rozlišení nejm. 10×50 dobře pozorovatelné), o něco obtížnější je v 

rašících obilninách a nejnáročnější v oraništích.  

 

Ve II. období mapování je vhodné navštívit opakovaně lokality z prvního období, kde byl 
zaznamenán výskyt hnízdících čejek – minimálně 10 dnů od první návštěvy dané lokality a 
ověřit stav. I v tomto období je vhodné zaznamenávat nové lokality. Metodika i 
zaznamenávané údaje zůstávají stejné. 
 

Ochrana hnízd 

Cílem projektu je rovněž pokusit se domluvit u hospodařících zemědělců či zemědělských 

subjektů přechodnou ochranu hnízdiště po dobu nutnou k dosažení vzletnosti mláďat. 

Podrobnější metodika k této problematice (bude se jednat o již dříve osvědčené vyznačování 

dohledaných hnízd) bude doplněna samostatně. V případě zájmu o spolupráci na této 

činnosti kontaktujte koordinátora. 

 

 

Koordinátor mapování za JMP ČSO: Přemysl Heralt (heralt@birdlife.cz) 
 
 

Metodika mapování vychází z metodiky zveřejněné na stránkách ČSO. 
 

Děkujeme všem za spolupráci! 
 
 

Příloha:  
Tabulka jmeno_cejky_hnizdiste.xls 


