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Neobvyklé hnízdění kulíka říčního (Charadrius

dubius) a poštolky obecné (Falco tinnunculus)

Unusual Breeding of the Little RingedPlover (Charadrius
dubius) and the European Kestrel (Falco tinnunculus)
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Začátkem května 2000 objevil třetí z autorů na ploše nohejbalového
hřiště v areálu kempu situovaného na okraji obce Dolní Čermné hnízdo
kulíka říčního (Charadrius dubius) s úplnou snůškou 4 vajec.

Po dobu sezení bylo poměrně špatné počasí, a proto nikdo kulíky při
hnízdění přímo nerušil, ačkoliv přístup na plochu přilehlého tenisového
kurtu občas někdo měl. Při kontrole 20. května byla v hnízdě jen 3 vejce.
Dne 27.5.2000 jsme okroužkovali 2 mláďata, třetí vejce bylo pravděpodobně
neoplozené. Rodinka se v okolí hnízda ještě několik dní zdržovala a asi po
týdnu zmizela.

Hnízdiště bylo od nejbližší vodní plochy (rybník) vzdálené cca 300 metrů.
Toto hnízdiště je oproti literatuře (HUDEC et al. 1977) novým terénem.

Další neobvyklý způsob hnízdění prokázal třetí z autorů u poštolky
obecné (Falco tinnunculus). Její hnízdo objevil v první polovině června
2000 v Dolní Čermné v ocelové hale bez čelních stěn na hromadě písku
v areálu obalovny vyrábějící asfaltovou směs.

Hnízdo, v němž bylo 5 vajec, bylo umístěno na hromadě písku u stěny
haly ve výšce asi 3 metrů. Na přelomu června a července se vylíhla 4 mláďata,
která jsme 18. července okroužkovali. Jedno z mláďat později uhynulo, 3 byla
vyvedena.

Na tomto hnízdě je zajímavé, že ocelová hala je každodenním pracoviš-
těm těžké mechanizace.

Ani v tomto případě literatura (HUDEC et al. 1977) toto hnízdiště neuvádí.

Summary
An unusually situated nest of the Little Ringed Plover with 4 eggs was found in

Dolní Čermná (Eastern Bohemia). The nest was situated in a football-tenis court. Two
young successfully fledged from the nest.

Another unusually situated nest of the European Kestrel was found in Dolní Čermná.
This nest was situated in an open steel factory hall on a heap of sand ca 3 m high. There
were 5 eggs in the nest, 3 young fledged successfully. The staff worked daily in the hall.
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