
Abstrakt  

Během inkubace je u většiny ptáků nutná přítomnost alespoň jednoho rodiče, který zajišťuje vhodné 

inkubační podmínky pro vývoj embrya ve vejci. Mezi základní faktory, které ovlivňují vývoj embrya 

patří teplota, vlhkost a otáčení vejce. V této práci byly zkoumány podmínky inkubace u dvou 

biparentálních druhů rodu Vanellus, u čejky chocholaté (Vanellus vanellus) čelící v temperátních 

oblastech riziku podchlazení vajec a u čejky černoprsé (Vanellus indicus) čelící v subtropech riziku 

přehřátí vajec. Laboratorní experiment, který testoval tepelné vlastnosti výstelky čejky černoprsé, 

ukázal, že tento druh si do hnízdní výstelky vybírá materiál z okolí, který nejvíce zpomaluje růst teploty 

během zahřívání vajec, a zajišťuje tak vhodné termoregulační vlastnosti hnízda během nepřítomnosti 

rodičů při vysokých venkovních teplotách. Prostřednictvím instalace umělého vejce se zabudovaným 

dataloggerem do hnízd obou cílových druhů byla zjišťována teplota a manipulace s vejcem během 

inkubace. Průměrná teplota ve vejci dosahovala u čejky chocholaté 32,5 °C a u čejky černoprsé 35,0 °C. 

Naměřené hodnoty u obou druhů výrazně kolísaly v závislosti na mnoha faktorech. Teplota ve vejci 

rostla s narůstající venkovní teplotou, měla rytmický průběh v rámci dne a byla prokazatelně vyšší ve 

dne oproti noci. U čejky chocholaté bylo prokázáno, že větší objem výstelky v hnízdě způsobuje vyšší 

teplotu vejce v místě kontaktu s výstelkou. U čejky černoprsé vliv složení výstelky na teplotu nebyl 

prokázán. Fáze inkubace neměla vliv na teplotu ve vejci u žádného z druhů. Otáčení vajec je též stěžejní 

faktor ovlivňující vývoj embrya, avšak v přírodě nebyl dosud příliš studován. Čejka chocholatá 

manipulovala s vejcem 1–2 x za hodinu, čejka černoprsá méně než jednou za hodinu. U obou druhů byla 

manipulace s vejcem častější během dne ve srovnání s nocí. Frekvence otáčení ani úhel otočení při jedné 

manipulaci se nelišily během dne, ani v závislosti na vlastnostech výstelky či fázi inkubace. U čejky 

chocholaté bylo prokázáno, že s vejcem je častěji manipulováno při vyšších venkovních teplotách. U 

čejky černoprsé se ukázalo, že při vyšších venkovních teplotách otáčí vejce o větší úhel během jedné 

manipulace. Výsledky této práce ukazují, že ačkoliv biparentální druhy své snůšce věnují velkou péči, 

embryo ve vejci je při inkubaci v přírodě vlivem venkovních podmínek vystaveno výraznému kolísání 

teplot. Zůstává otázkou, jak důležitý je tento fenomén pro vývoj embrya a zda jde jen o nezbytný 

fyzikální vztah při toku tepla nebo mají tyto výkyvy i určující vliv na jeho "kvalitu" například z hlediska 

přežívání mláďat po vylíhnutí.   
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