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Hnízdìní chøástala kropenatého (Porzana porzana)
na Královéhradecku
Breeding of the Spotted Crake (Porzana porzana) in Hradec Králové
region
Jiøí Zajíc

Bratøí tefanù 810, 500 03 Hradec Králové, e-mail: kalous.jz@seznam.cz

V rámci mapování hnízdního rozíøení ptákù v Èeské republice jsem se
podrobnìji zamìøil na zajímavé lokality ve mnou sledovaných kvadrátech.
Jednou z nich je i bývalá skládka komunálního odpadu, která se nachází
jihovýchodnì od mìsta Smiøice na levém bøehu øeky Labe. Území je periodicky zatopené zejména v jarních mìsících, s nìkolika hlubími tùnìmi
v lokálních terénních depresích. Na vlhèích místech jsou porosty rákosu
obecného (Phragmites communis), orobince irokolistého (Typha latifolia), ostøic (Carex sp.), místy nálety vrb (Salix sp.) a topolù (Populus sp.).
Výskyt chøástalù kropenatých (Porzana porzana) zjistil na jaøe 2002
i David Èíp (in verb.), je na lokalitì zaznamenal hlasové projevy a pìti
samcù najednou. Pøi jedné z pravidelných kontrol dne 18.5.2002 jsem nalezl
hnízdo chøástala kropenatého (Porzana porzana). Hnízdo bylo umístìno
na zemi v hustém porostu v podmáèené èásti lokality a obsahovalo 6 vajec.
Vejce byla bohuel ji znièená predátorem (vypitá), byla vak pomìrnì dobøe zachovalá, take bylo moné získat jejich rozmìry: 34,1x24,7; 34,4x24,1;
36,1x24,5; 34,2x24,1; 35,8x24,5; 35,1x24,4 mm (rozmìry vajec vzhledem k pokození nutno povaovat za ne zcela pøesné). Vejce byla oválného a lehce
protáhlého tvaru, svìtle rezavolutá s popelavì edými skoøápeènými
skvrnami a tmavohnìdými a katanovì hnìdými ostøe ohranièenými povrchovými skvrnami. Skvrnìní bylo témìø po celém povrchu vajec, pouze
s diskrétním proøídnutím na ostrém pólu. Vejce odpovídala literárním údajùm pro tento druh (HUDEC & ÈERNÝ 1977) a determinace byla potvrzena i porovnáním s materiálem zoologické sbírky pøírodovìdného oddìlení
Královéhradeckého muzea. Vechny okolnosti (poèet vajec, charakter zbytkù obsahu vajec i datum nálezu) nasvìdèují, e se mohlo jednat o nedokonèenou snùku. Druh byl na lokalitì akusticky zaznamenán i v roce 2003.
Pøi minulém mapování hnízdního rozíøení ptákù v Èeské republice
(TASTNÝ et al. 1996) byl tento druh zaznamenán v 58 kvadrátech a hnízdìní bylo prokázáno pouze v 6 kvadrátech.

Summaryth

On 18 of May 2002 a nest of the Spotted Crake (Porzana porzana) was found in
a swamp near the town Smiøice (eastern Bohemia). There were 6 eggs in the nest,
unfortunately already destroyed by a predator.
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