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Hnízdìní kulí�ka nejmen�ího (Glaucidium passerinum)

v mìstských lesích u Hradce Králové

Breeding of the Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) in woods
near Hradec Králové town

Václav Koza
Tøída E. Bene�e 1563, 500 12 Hradce Králové

Kulí�ek nejmen�í patøí mezi ty druhy ptákù, kterým byla v posledních
letech vìnována zvý�ená pozornost. Dùvodem byly jednak nové poznatky
o roz�íøení, nárocích na prostøedí a hnízdní biologii této na�í nejmen�í sovy,
jednak v�eobecné roz�íøení snadné akustické metody pøi sledování jeho
pøítomnosti. Motivací pro zvý�enou pozornost byla také ta skuteènost, �e
bylo jisté, �e se kulí�ek vyskytuje nebo postupnì �íøí také mimo oblasti
tradièních hnízdi�� (��ASTNÝ, BEJÈEK & HUDEC 1997). Nebylo proto
�ádným velkým pøekvapením, �e v první polovinì devadesátých let byl
zasti�en kulí�ek nejmen�í také v lesním komplexu tzv. novohradeckých lesù
(STEJSKAL & SKØIVAN osobní sdìlení), které se tìsnì pøimykají k mìstu
Hradec Králové z východu.

V tomto lesním komplexu intenzivnì hospodaøí spoleènost Mìstské
lesy Hradec Králové a.s. V druhové skladbì pøeva�ují na písèitém podlo�í
monokultury borovice lesní, na vlhèích místech bøíza, ol�e a jasan. Ve zvl-
nìném terénu a na horninovém podlo�í jsou smí�ené porosty s pøevahou
buï smrku nebo dubu, které doplòuje buk, jedle a javor. Charakteristickým
prvkem hradeckých mìstských lesù je skuteènost, �e se v rychlém sledu
støídají produkèní monokultury s porosty, které mají charakter lesoparku èi
arboreta (nepùvodní druhy dubù a borovic). Nejpestøej�í druhová skladba
a vìková struktura porostù je na vlhkých místech podél vodoteèí, napø.
Bìleèského potoka, Støíbrného potoka nebo Biøièky. Nadmoøská vý�ka te-
rénu je  od 235 do 290 m.n.m.

Od konce 80. let nav�tìvuji pravidelnì brzy na jaøe � od poloviny bøezna
� vlhké lokality v hradeckých lesích a sleduji intenzitu tahu a toku sluky
lesní. V r. 1999 byly velmi dobré podmínky v okolí Støíbrného a Bìleèského
potoka, a proto jsem na nìkterých pozorovacích stanovi�tích pobýval pøi
setmìní témìø dennì. V tìchto lesích provádí ornitologický prùzkum nìko-
lik aktivních skupin a jednotlivcù. Øada projektù je zamìøena na podporu
a sledování populací tìch ptaèích druhù, které hnízdí v budkách. Právì
z tohoto dùvodu jsem nevìnoval pozornost systematickému vyhledávání
hnízdních lokalit sov, pøesto�e jejich hlasy byly nedílnou souèástí atmosfé-
ry jarního �tahu� sluk.

Na jednom pravidelnì nav�tìvovaném stanovi�ti mne pøekvapilo 4.4.1999
houkání samce kulí�ka, který se zaèal ozývat krátce pøed 21. hodinou  SLÈ.
Pták se ozýval z vrcholu smrku, jednoho ze skupiny, která vyènívala v podobì
pyramidálních korun s vìtvemi témìø a� k patì kmene nad okolní mladý
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porost listnáèù (cca 30 � 40 let) � dubù, bøíz a ol�í s bohatým keøovým
patrem (kru�ina apod.) a travním podrostem. Ze tøí stran je tato lokalita
obklopena mladými výsadbami borovic (20 � 30 let) s náletem bøíz. Od po-
toka navazují staré smí�ené porosty smrku, bøízy, ol�í a dubu. Nadmoøská
vý�ka lokality je 237 m.n.m. Pøedstavení kulí�ka netrvalo déle ne� 3 � 4
minuty a potom se pták odmlèel. Po chvíli jsem se sna�il vyprovokovat
samce �hvízdáním�, ale marnì. Na moje hvízdání brzy zareagoval pu�tík,
který obsadil pøirozenou dutinu v mohutném buku asi 50 m vzdáleném.
Toto byl první a zároveò poslední projev kulí�ka v podobì teritoriálního
houkání na lokalitì.

Velkým pøekvapením bylo pozorování páøení a toku kulí�kù pøi krátké
náv�tìvì na stanovi�ti následující den, tj. 5.4., asi hodinu pøed setmìním za
jasného a teplého poèasí. Oba ptáci poutali pozornost jemným cvrèivým
pískáním a rychlými pøelety z místa na místo ve vrcholcích keøového pod-
rostu lesa (2 � 3 m vysoko). Zvuky i pohyb nebylo mo�né pøehlédnou
z nedaleké lesní cesty. Pøiblí�il jsem se ke dvojici asi na 5 m ani� bych je
svou pøítomností zjevnì ru�il. Nyní bylo zøejmé, �e �honièka� má svùj øád.
Jeden z ptákù, men�í samec, proletoval vìtvemi keøù k nedalekému asi 50 let
starému dubu, kde ve vý�ce cca 130 cm vyènívala na patì deformované
èásti kmene plodnice troudnatce. Nahoøe, ve vý�ce asi 2 m, byl otvor do
staré hnízdní dutiny strakapouda velkého (Dendrocopos major). Deformo-
vaná èást kmene byla bez kùry a tvoøila jakési atrium nad touto �terasou�.

Samec usedal na tuto plo�inu a cvrèivým pískotem vábil samièku.
Ta usedala pøímo k dutinì nebo do dutiny na krátko vlezla. Døíve ne� se
samièka pøiblí�ila ke kmeni stromu, samec vystartoval a usedl na místo,
odkud pøilétla samice. Samec dále vábil a jemné pískání bylo sly�et také
z dutiny. Po chvíli se samièka vrátila na vìtev. Sameèek chvíli pøe�lapoval
na místì a potom vzlétl. Pokusil se usednout samici na høbet a po letmém
pokusu o páøení opìt pøelétl na svou �vyhlídku� pod dutinou. Toto se
nìkolikrát opakovalo. Dalekohledem bylo mo�no rozeznat na plo�inì pod
dutinou velké mno�ství rozpadajících se vývr�kù a trouchnivých døevì-
ných �pilin�, které byly nejspí�e vyneseny z dutiny. Ptáky jsem nechtìl
zbyteènì ru�it a lokalitu jsem opustil.

Následnou kontrolu potenciálního hnízdi�tì jsem odlo�il a a� 11.4.1999
odpoledne jsem zevrubnì prohlédl hnízdní strom. Na plo�inì tvoøené troud-
natcem pøibylo �nepoøádku�. Samice pokraèovala v úpravì a úklidu dutiny.
Vytahala z ní také spoustu starých vývr�kù, zbytky nespotøebované potravy
a trouchu. Pøedpokládám proto, �e dutina slou�ila jako úkryt nebo spi�írna
nìkterému z partnerù (samci ?) ji� del�í dobu, pøinejmen�ím druhou polovi-
nu zimy.

Krátce jsem vìtévkou za�krábal na kùru stromu a samice na chvíli vy-
hlédla z otvoru. Na opakovaný pokus ji� nereagovala. Pøedpokládám, �e ji�
zahájila inkubaci snù�ky.

Bìhem inkubace jsem omezil náv�tìvy hnízdního stromu jen na krátké
kontroly materiálu, který samice z dutiny vyná�ela � postupnì pøibývaly
vývr�ky a hromadily se zbytky  koøisti (peøí). Pozdìji, v dobì krmení mláïat �
tj. od 6.5.1999, jsem nìkolikrát sledoval veèerní pøedávku potravy a 26.5.
ptáky pøi pøedávce u hnízda fotografoval T. Bìlka.
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Samce se mi nepodaøilo za dne na lokalitì vypátrat ani vyprovokovat.
V bezprostøední blízkosti hnízdní dutiny byl klid minimálnì po dobu 2 hodin
pøed západem slunce. Krátce pøed západem (tj. asi 15 a� 20 minut pøed
soumrakem) se ozvala samice velmi jemným cvrèivým pískáním � pozdìji
vícehlasým, jak se pøidávala odrùstající mláïata. Samec reagoval jemným
krátkým kontaktním houknutím, které nìkdy samice opìtovala. Nìkolikrát
se ptáci hlasovì kontaktovali a po 2 a� 5 minutách do�lo k pøedávce potra-
vy. K vlastní pøedávce slou�ila vìtev hnízdního stromu, která vyrùstala
vodorovnì z kmene nad hnízdním otvorem a mírnì se sklánìla do úrovnì
vletového otvoru asi ve vzdálenosti 1,5 m od kmene. Samec ihned po pøe-
dání koøisti odlétl a samice se zdr�ela mimo hnízdo jen krátce � nejvý�e
minutu. Déle se zdr�ela mimo tehdy, kdy� byl pozorovatel velmi blízko nebo
bezprostøednì pod hnízdní dutinou. Pøedávaná koøist nejevila známky pøed-
bì�né úpravy a samice musela trhat úlovek a� v hnízdní dutinì.

Vzhledem k pravidelnému podveèernímu �rituálu� pøedávky potravy lze
pøedpokládat, �e samec buï odpolední èerstvou koøist �etøil pro tuto pøíle-
�itost nebo nav�tìvoval �spi�írnu�, ve které hromadil pøebytky. Z �esti kon-
trolovaných pøedávek byli 4x koøistí ptáci (2x sýkora uhelníèek, 1x sýkora
modøinka a pìnkava obecná) a 2x savci (rejsek obecný a mládì hrabo�e èi
norníka rudého).

Samice velmi peèlivì uklízela dutinu od zbytkù koøisti a vyhazovala také
trusem zvlhlý trouch. Vìt�í zbytky skoøápek vylíhnutých vajec nebyly pod
hnízdem nalezeny a zøejmì byly odneseny do vìt�í vzdálenosti. Pozdìji se
zde objevila témìø celá rozmáèknutá skoøápka pravdìpodobnì neoplozené-
ho vajíèka.

Odstraòování zbytkù a trouchu bylo tak intenzivní, �e v dùsledku po-
stupného prohlubování dutiny se v závìru období péèe o mláïata objevil
otvor ve vrcholu po�kozené èásti kmene, tam kde chybìla kùra. Bezpeènì
se dalo zjistit, �e v dutinì jsou 3 ji� znaènì vyspìlá mláïata s dorùstajícími
letkami. Úplnou snù�ku tvoøily pravdìpodobnì 4 vejce.

Pøesto�e by bylo mo�né tento otvor zvìt�it a mláïata oznaèit krou�ky,
rozhodl jsem se do hnízdní dutiny nepronikat. Na zbytek období hnízdní
péèe jsem otvor vyplnil smìsí pilin, sádry a zamaskoval kouskem kùry, tak
aby tudy nemohli zdárný prùbìh hnízdìní ohrozit predátoøi. V tomto obdo-
bí se ji� samice v hnízdní dutinì trvale nezdr�ovala.

V závìru hnízdní péèe jsme se pokusili dospìlé ptáky odchytit. Samec
na nahrávku nereagoval a pták, který v klidu na�e marné sna�ení sledoval,
byla nejspí�e samice. Tu se nám podaøilo odchytit pøi návratu do dutiny
velmi rychle a byla oznaèena krou�kem.

Pøi kontrole hnízda 18.6. v podveèer vyhlí�í z vletového otvoru mládì
a vábí vysokým pískáním. Dospìlí ptáci nìkolikrát reagovali krátkým ti-
chým houknutím. K pøedávce potravy ji� na tradièním místì nedo�lo a a�
témìø za soumraku, ve 21.45, pøedal velmi rychle potravu mládìti v otvoru
jeden z dospìlých ptákù.

Naposledy byli na hnízdi�ti pozorování ji� vyvedení 3 mladí ptáci, které
doprovázel samec (pták bez krou�ku), dne 21.6.1999 v borové �bidlovinì�
ve vzdálenosti asi 50 m od hnízdní dutiny. Pozdìji, tj. bìhem letních mìsícù,
jsem ji� kulí�ky na lokalitì nezaznamenal a ani na podzim � v záøí a øíjnu � se
nedaøilo ptáky vyprovokovat pomocí nahrávky hlasu.
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V následujícím roce, tj. v r. 2000, jsem se pátrání po kulí�cích vìnoval
intenzivnì jak na této hnízdní lokalitì, tak v jejím �ir�ím okolí. Pøesto�e byl
v dubnu a pozdìji je�tì v èervnu kulí�ek zasti�en na jiných místech v novo-
hradeckých lesích, nepodaøilo se hnízdìní opìtovnì prokázat.

Souhrn
Tok a páøení kulí�ka nejmen�ího (Glaucidium passerinum) bylo pozo-

rováno 4.4.1999 v lesním komplexu blízko Hradce Králové � ve smí�eném
porostu v nadmoøské vý�ce 237 m.n.m. Pozdìji kulí�ci obsadili starou duti-
nu strakapouda velkého (Dendrocopos major) ve kmeni dubu asi 50 let
starého ve vý�ce 2 m nad zemí. Bìhem hnízdìní byly u dutiny pozorovány
pøedávky koøisti, kterou samec pøiná�el samici. V úplné snù�ce byly prav-
dìpodobnì 4 vejce. Dne 21. 6. 1999 byla nedaleko hnízdní dutiny pozorová-
na 3 vzletná mláïata.

Summary
On April 4th 1999 display and mating of the Pygmy Owl (Glaucidium passerinum)

was observed in the woodland area near Hradec Králové town (lowland mixed forest,
237 m asl).  Later, the birds occupied an old nest hole of the Great Spotted Woodpecker
(Dendrocopos major) situated in an oak trunk 2 m high. The tree was approximately
50 years old. Male bringing prey to the female was observed during the breeding. There
were probably 4 eggs in the complete clutch. On 21st June 1999, 3 fledged young were
observed near the nest hole.
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