
Abstrakt 

Prekocialita klade velké energetické nároky na mládě, které si krátce po vylíhnutí musí samo 

začít hledat potravu a je vystaveno faktorům okolního prostředí mnohem více než altriciální 

mláďata. Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) je vhodným modelovým druhem pro 

představení prekociálních problémů bahňáků (Charadrii), typické prekociální ptačí skupiny. 

Lepší porozumění problémům růstu a přežívání kuřat čejky chocholaté v různých podmínkách 

prostředí prohloubí naše pochopení ekologických omezení a adaptací prekociality bahňáků a 

zároveň může výrazně pomoci při stanovení podmínek efektivní ochrany ohrožených druhů.  

Velikost, růst, kondice i přežívání čejčího kuřete je ovlivněno velikostí vejce, ale také 

kvalitou jeho rodičů během 35 dnů, které kuře potřebuje pro dosažení vzletnosti. Mortalita 

čejčích kuřat je nejvyšší do 10 dnů věku kuřete působením všech dále uvedených faktorů, o to 

účinnějších v kritickém a choulostivém období kuřete krátce po vylíhnutí. Čejčí kuře se 

neselektivně živí na nejpočetnějších a jemu nejdostupnějších typech kořisti, které sbírá 

převážně z povrchu země, z měkkého bahna či mělké vody. Potrava zahrnuje řadu 

bezobratlých živočichů, zejména žížaly, brouky a další skupiny hmyzu. Zastoupení 

jednotlivých složek potravy se významně mění s věkem kuřete, sezónou i obývaným 

biotopem. Čejčí rodinky vyhledávají vlhká až podmáčená prostředí s nízkou výškou porostu, 

důležitou roli hrají zejména různé typy pastvin. Pro dosažení těchto stanovišť musí kuřata 

krátce po vylíhnutí podstoupit různě vzdálené a náročné přesuny. Přežívání čejčích kuřat je 

negativně ovlivněno nepřízní počasí: nízkou i příliš vysokou teplotou a deštěm. Predace je 

významným, ale doposud málo prozkoumaným problémem čejčích kuřat. Liška obecná a 

vrána obecná byly nejčastěji zjištěnými predátory. Současné způsoby obhospodařování 

zemědělské krajiny velmi výrazně ovlivňují početnost, hnízdní úspěšnost i produktivitu čejek 

a jsou považovány za hlavní důvod celoevropského poklesu početnosti čejky, který se přes 

řadu ochranářských opatření doposud nepodařilo zastavit. To zdůrazňuje potřebu lepšího 

porozumění problémům čejčích kuřat pro vyšší efektivitu jejich ochrany. 

Plánovaný podrobný výzkum přežívání čejčích kuřat v ČR bude vhodné zaměřit 

zvláště na jeden či více těchto problémů: sledování přesunů a biotopových preferencí čejčích 

rodinek, nabídku potravy a její preference ze strany čejčích kuřat a analýzu zastoupení a vlivů 

jednotlivých predátorů. 
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