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Správné zachycení změn početnosti ptáků je důležité jak pro základní výzkum jejich eko-
logie, tak pro nastavení vhodných priorit pro jejich ochranu. Dva nejdůležitější zdroje 
dat v České republice poskytují (i) síťové mapování hnízdního rozšíření ptáků probíhající 
zhruba v 15letých periodách a (ii) každoroční monitoring hnízdních populací v rámci 
Jednotného programu sčítání ptáků (JPSP). Lze předpokládat, že u hojných ptačích druhů, 
jejichž rozšíření zahrnuje téměř celou ČR a nedoznává v čase výrazných změn, mohou být 
změny početnosti pomocí síťového mapování zachyceny pouze nedokonale. U 73 nejhoj-
nějších druhů českých ptáků, pro něž existují kvalitní data z JPSP, jsme vyjádřili změnu  
početnosti mezi dvěma mapovacími obdobími (1985–1989 a 2001–2003) pomocí dat z kva-
drátového mapování a zároveň pomocí dat z JPSP. U druhů, pro které nebyly při zpracování 
síťového mapování využity údaje z JPSP, se výsledky z obou zdrojů dat výrazně liší. Obecně 
hodnotí síťové mapování změny početnosti pozitivněji než JPSP – některé ubývající druhy 
jsou podle mapování hodnoceny jako stabilní či přibývající, některé druhy beze změny 
početnosti podle mapování přibývají. Jakékoliv hodnocení změn početnosti hojných druhů 
ptáků by tedy pro dosažení nezkresleného obrazu mělo zohlednit i výsledky JPSP. Dále dopo-
ručujeme využívat údaje z JPSP i pro kalkulaci odhadů početnosti ptáků na základě síťového 
mapování.

Good recording of population changes in birds is important for basic studies of their ecology 
as well as for setting conservation priorities. There are two main data sources used to estimate 
bird population changes in the Czech Republic: (i) atlas mapping of breeding bird distribution 
conducted in ca 15–year cycles and (ii) Breeding Bird Monitoring Programme (BBMP) based 
on annual counts. We expected that the atlas mapping data do not measure population 
changes accurately in abundant species with countrywide distribution. We calculated changes 
in abundance between the periods of 1985–1989 and 2001–2003 in 73 commonest bird 
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species using the atlas mapping data and using the BBMP data, respectively. Population 
changes calculated using the atlas mapping data differed from those based on the BBMP data 
in species, for which the results of BBMP were not available during the atlas mapping work. In 
general, atlas mapping revealed more positive population changes compared to BBMP. Some 
species declining according to BBMP were classified as stable or increasing using the atlas data 
and species with no population change according to BBMP were classified as increasing using 
the atlas data. Therefore, we recommend that any studies focusing on population changes in 
common species should take BBMP results into account, otherwise their conclusions could be 
flawed.

Keywords: abundance, atlas mapping, distribution, monitoring scheme, population trend

ÚVOD

Početnost je významná biologická cha-
rakteristika každého ptačího druhu 
(Newton 1998). Má úzký vztah např. 
k nárokům na prostředí, životní strate-
gii či sociálnímu chování, přičemž vzá-
jemné působení je často obousměrné 
(např. určitá životní strategie ovlivňuje 
hojnost daného druhu a zároveň jeho 
abundance tuto životní strategii formuje 
– Tuljapurkar et al. 2009). Změny počet-
nosti tedy mohou představovat zásadní 
zásah do biologie ptačích druhů, který 
může měnit jejich ekologické vlastnos-
ti a vztahy. Z ochranářského hlediska 
změna početnosti ukazuje, jak je dobře 
existence zájmových druhů v různých 
lokalitách či oblastech zajištěna (Purvis 
et al. 2000). Při formální klasifikaci stup-
ně ohrožení jde o nejdůležitější ukazatel, 
který rozhoduje o tom, do jaké kategorie 
je ten který druh zařazen, a tedy jaké 
ochranářské úsilí mu bude věnováno 
(Mace et al. 2008).

Ze všech těchto důvodů je změnám 
početnosti věnována v ornitologickém 
výzkumu značná pozornost (Gregory et 
al. 2008). Nicméně kvalitně odhadnout 
změnu početnosti je velmi obtížný úkol 
(Bibby et al. 2000, Voříšek et al. 2008a). 
Ptačí druhy mají řadu vlastností, které 
tento úkol znesnadňují (vysoká mobilita, 
aktivita po omezenou denní či roční 

dobu, skrytý způsob života – Veselovský 
2001), a přes desítky let vývoje speciali-
zovaných metodik zůstává kvalifikovaný 
odhad změn početnosti u řady druhů 
předmětem odborných sporů (Donald 
et al. 2008, Rodriguez-Munoz et al. 2008). 
V České republice existují dva projek-
ty, jejichž výstupy umožňují odhadovat 
změny početnosti jednotlivých druhů 
naší avifauny: Mapování hnízdního roz-
šíření ptáků v ČR a Jednotný program 
sčítání ptáků v ČR (JPSP).

Mapování hnízdního rozšíření pro-
bíhá opakovaně v intervalech okolo 
15 let a jeho cílem je zachytit rozšíře-
ní všech druhů ptáků, které na území 
ČR v dané době hnízdí (Šťastný et al. 
1987, 1996, 2006). Rozsahem pokrývá 
celé státní území, které je překryto sítí 
stejně velkých kvadrátů o rozměrech 
cca 11×12 km. V každém kvadrátu je 
pořízen soupis hnízdících druhů s oce-
něním průkaznosti hnízdění a hrubým 
odhadem početnosti každého druhu. Ze 
síťového mapování lze tedy získat in-
formaci nejen o rozšíření jednotlivých 
druhů ptáků (Storch & Šizling 2002), 
nýbrž i o druhovém bohatství (Storch et 
al. 2003a,b) a ornitologické významnosti 
různých částí ČR (Šťastný et al. 2006). 
Početnost druhu je určena na základě 
údajů z jednotlivých mapovacích čtverců 
a výsledků lokálních studií zaměřených 
na abundanci ptáků, případně na zá-
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kladě specializovaných výzkumů (např. 
u dravců a sov či chřástala polního, Crex 
crex). Porovnáním odhadu početnosti 
provedeného mezi dvěma mapování-
mi hnízdního rozšíření lze zjistit změnu 
početnosti daného druhu za dobu, kte-
rá mezi mapovacími akcemi uplynula 
(Voříšek et al. 2008b).

Síťové mapování vypovídá o české 
avifauně jako o celku, neboť zachycuje 
všechny druhy ptáků (Šťastný et al. 2006). 
Zejména u vzácných a řídce rozšířených 
druhů, které mohou jinak snadno unik-
nout pozornosti, je možné díky rovno-
měrnému pokrytí celého státního úze-
mí zmapovat v podstatě všechna jejich 
hnízdiště. Údaje o změnách početnosti 
takových druhů jsou proto velmi přesné 
a z hlediska jejich ochrany neocenitelné 
(Donald et al. 2007). Určitý problém však 
při zjišťování změn početnosti pomocí 
síťového mapování mohou představo-
vat běžné druhy, které bývají přítomny 
téměř ve všech mapovacích čtvercích. 
Z dat, která se pomocí mapování shro-
máždí, se o změnách jejich početnosti 
dá usuzovat velmi obtížně: abundance je 
v jednotlivých kvadrátech odhadována 
do hrubých kategorií a široké rozšíření 
běžných druhů nedoznává v čase příliš 
významných změn (Webb et al. 2007). 
Skutečná změna početnosti může být 
přitom velmi výrazná.

JPSP se zjišťováním změn početnosti 
zabývá coby svou hlavní výzkumnou 
náplní (Reif et al. 2005). Projekt probíhá 
každoročně zhruba na 100 lokalitách 
ve všech částech republiky, zvláštní dů-
raz se klade na standardizovanou me-
todiku zjišťování početnosti a zachová-
ní dlouhodobého charakteru výzkumu 
(Šťastný et al. 2004, Reif et al. 2006). 
Kvalita odhadu změn početnosti pomocí 
každoročního monitoringu silně závisí 
na množství dat, které se o daném druhu 
v jednotlivých letech shromáždí. Nastává 
zde tedy opačný problém než u síťového 

mapování – změny početnosti jsou nej-
lépe odhadnuty u hojných druhů a vy-
povídací hodnota s rostoucí vzácností 
druhu klesá.

Při sestavování odhadů změn počet-
nosti ptáků se tedy nabízí využití in-
formací z obou datových zdrojů. Pro 
odhady celkové početnosti jednotlivých 
druhů ptáků v ČR při síťovém mapování 
v letech 2001–2003 byly údaje z JPSP 
k dispozici pouze pro 58 druhů, a to 
pro období 1982–2003 (Šťastný et al. 
2006). V současné době je možné vyjád-
řit změny početnosti pro všechny druhy, 
které byly v JPSP zaznamenány, a to pro 
libovolně definované období z intervalu 
1982–2008.

Cílem této studie je spočítat změny 
početnosti na základě odhadů ze síťo-
vého mapování pro ty hojné druhy, kte-
ré mají velmi kvalitní podklady z JPSP, 
a porovnat je se změnami zjištěnými 
v JPSP. Dalším cílem je zjistit, jak dobře 
spolu oba zdroje dat souhlasí, a detailně-
ji rozebrat případy, kdy jsou změny zjiš-
těné z mapovacích dat výrazně odlišné 
od změn zjištěných na základě JPSP.

MATERIÁL A METODIKA

Odhad změn početnosti na základě síťo-
vého mapování rozšíření ptáků v ČR byl 
proveden pomocí dat z posledních dvou 
mapovacích akcí, které proběhly v letech 
1985–1989 a 2001–2003 (Šťastný et al. 
1996, 2006). Terénní metodiku mapo-
vání podrobně popisují např. Šťastný et 
al. (1996, 2006). Při každém z těchto ma-
pování byla terénními spolupracovníky 
v jednotlivých mapovacích čtvercích od-
hadnuta početnost každého hnízdícího 
druhu do kategorií na logaritmické škále 
o základu 5 (tj. 1–5 párů, 6–25, 26–125 
atd.). Koordinátoři mapování pak z těch-
to údajů a dále pak z denzit jednotlivých 
druhů v publikovaných lokálních studi-
ích a z výsledků práce spe cializovaných 
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skupin provedli odhad maximální a mi-
nimální početnosti každého druhu v ČR 
pro dané mapovací období. V této práci 
jsme pro každé období (tj. 1985–1989 
a 2001–2003) spočítali u jednotlivých 
druhů geometrický průměr z odha-
du maximální a minimální početnosti. 
Z těchto průměrů jsme změnu početnos-
ti mezi obdobími vyjádřili jako procen-
tuální podíl početnosti v druhém období 
ku početnosti v prvním období.

Odhad změn početnosti na zákla-
dě JPSP jsme provedli pro časový úsek 
1987–2002. Začátek časové řady tedy 
spadá do prostředního roku prvního 
z porovnávaných síťových mapování, ko-
nec spadá do prostředního roku druhé-
ho mapování. Terénní metodika práce 
na JPSP je popsána v publikacích Šťastný 
et al. (2004) a Reif et al. (2006). Ve zkou-
maném období probíhalo sčítání na cel-
kem 184 lokalitách; na každé lokalitě byly 
dobrovolnými spolupracovníky jednou 
až třikrát za hnízdní sezónu sčítáni všich-
ni vidění a slyšení ptáci standardizova-
nou bodovou metodou. Každý dobrovol-
ný spolupracovník si mohl umístění své 
sčítací lokality libovolně vybrat. Pro celý 
časový úsek 1987–2002 jsme u každého 
druhu spočítali změny početnosti pomo-
cí log-lineárních modelů ve statistickém 
programu TRIM, kdy byl zohledněn vliv 
roku a vliv lokality na meziroční změ-
nu početnosti (Pannekoek & van Strien 
2001). Pro každý druh byl spočítán in-
dex početnosti (v procentech) v každém 
roce časové řady vzhledem k prvnímu 
roku (tj. 1987), pro který byla početnost 
stanovena jako 100 %. Důležitým uka-
zatelem je průměrná meziroční změna 
početnosti, tzv. trend početnosti.

Např. hodnota trendu 1,04 nám říká, 
že velikost populace z roku na rok v prů-
měru vzroste o 4 %. Počítá se jako 
exponenciální funkce směrnice regres-
ní přímky proložené logaritmy ročních 
indexů (Pannekoek & van Strien 2001). 

Jako nejvhodnější ukazatel změny po-
četnosti mezi rokem 1987 a 2002 pro 
účely srovnání s hodnotami odhadnutý-
mi na základě síťového mapování jsme 
zvolili tento:

změna podle JPSP = t 2002–1987 , (1)
kde t je trend početnosti. Jedná se tedy 
vlastně o relativní změnu početnosti 
mezi prvním a posledním rokem časové 
řady, odhadnutou na základě průměrné 
meziroční změny početnosti v celé časo-
vé řadě (tj. tak, jak předpovídá regresní 
přímka). Tento ukazatel zobrazuje celko-
vou změnu početnosti lépe než prostý 
index početnosti pro rok 2002, neboť 
není tak náchylný k fluktuacím jako jed-
notlivé indexy. 

Pro srovnání hodnot změn počet-
nosti mezi síťovým mapováním a JPSP 
jsme vybrali 73 druhy, které byly podle 
Šťastného et al. (2006) v ČR nejpočetnější 
a pro které zároveň existovaly spolehlivé 
údaje o změnách početnosti na základě 
JPSP. Do výběru se nedostal žádný druh, 
jehož trend spočítaný z dat JPSP byl 
pro období 1987–2002 vyhodnocen jako 
„nejistý“ (ve smyslu klasifikace uvedené 
v článku Reifa et al., 2006), dále byly vy-
loučeny druhy sčítané na malém počtu 
lokalit a druhy, jejichž indexy početnosti 
meziročně kolísaly o více než 300 %.

Změny početnosti zjištěné pomocí 
síťového mapování jsme ke změnám 
početnosti, které byly zjištěné pomocí 
JPSP, vztáhli lineární regresí, kdy údaje 
ze síťového mapování představovaly vy-
světlovanou proměnnou a údaje z JPSP 
proměnnou vysvětlující. Další srovná-
ní jsme provedli pomocí rozřazování 
druhů do následujících kategorií změn 
početnosti: (i) ubývající, (ii) stabilní, (iii) 
přibývající. Ubývající druh na základě sí-
ťového mapování měl změnu početnosti 
nižší než 100 %, stabilní rovnou 100 % 
a přibývající vyšší než 100 %. Na základě 
JPSP byla pro rozřazení druhů použi-
ta upravená klasifikace trendů založená 
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na jejich hodnotách a středních chybách, 
uvedená v článku Reifa et al. (2006). Pro 
účely této studie jsme jako ubývající 
druhy považovali druhy s trendy „mír-
ně klesajícími“ nebo „strmě klesajícími“, 
jako stabilní s trendy„stabilními“ a jako 
přibývající druhy s trendy „mírně stoupa-
jícími“ nebo „strmě stoupajícími“.

Autoři atlasu shrnujícího výsledky sí-
ťového mapování v letech 2001–2003 
měli pro 51 druhů, které jsou zkoumány 
v této studii, k dispozici údaje o změnách 
početnosti zaznamenané pomocí JPSP 
v letech 1982–2003. U některých druhů 
byly pro stanovení početnosti v ČR pro 
období 2001–2003 tyto údaje využity, 
což se promítlo i do hodnot námi spočí-
taných změn početnosti na základě síťo-
vého mapování. Výše popsaná srovnání 
změn početnosti jsme proto provedli (i) 
pro všech 73 druhů, (ii) pouze pro dru-
hy, u nichž údaje z JPSP byly v době tvor-
by atlasu k dispozici (n = 51), (iii) pouze 
pro druhy, u nichž údaje z JPSP v době 
tvorby atlasu k dispozici nebyly (n = 22).

VÝSLEDKY

Změny početnosti zjištěné na základě 
síťového mapování byly poměrně silně 
korelovány se změnami početnosti zjiš-
těnými na základě JPSP (r = 0,45, n = 73, 
p < 0,001, R2 = 20 %, obr. 1a). Vyřazením 
druhů, pro které byly k dispozici údaje 
z JPSP v době tvorby odhadů početnos-
ti pro síťové mapování 2001–2003, se 
síla vztahu podstatně snížila (r = 0,17, 
n = 22, p = 0,457, R2 = 3 %, obr. 1b). 
Samostatná analýza těchto vyřazených 
druhů nepříliš překvapivě ukázala mezi 
změnami početnosti ze síťového mapo-
vání a z JPSP velmi úzký vztah (r = 0,64, n 
= 51, p < 0,001, R2 = 42 %, obr. 1c).

Kategorizace změn početnosti na zá-
kladě síťového mapování souhlasila s ka-
tegorizací na základě JPSP u 62 % druhů 
(tab. 1a). Opět byla nižší míra shody 

(50 %) u druhů, pro které údaje z JPSP ne-
byly v období tvorby odhadů početnosti 
v letech 2001–2003 k dispozici (tab. 1b). 
Z těch druhů, u nichž se zdroje dat nesho-
dovaly, byla ve 14 % případů kategorizace 
změn početnosti opačná, tj. síťové mapo-
vání signalizovalo úbytek, zatímco JPSP 
nárůst početnosti a naopak (tab. 1a).

Zaměříme-li se podrobněji na skupi-
nu druhů, pro které údaje z JPSP nebyly 
v období tvorby odhadů početnosti v le-
tech 2001–2003 k dispozici, je zajímavé, 
že u 11 druhů, na jejichž kategorizaci 
se porovnávané zdroje dat neshodovaly, 
data ze síťového mapování ukazovala vý-
razně častěji pozitivnější kategorie změny 
početnosti než data z JPSP – stalo se tak 
u 9 druhů (tab. 1b). Z těchto 9 druhů 7 
podle JPSP ubývalo, zatímco síťové mapo-
vání signalizovalo nárůst početnosti či její 
stabilitu; zbývající dva druhy měly podle 
JPSP stabilní početnost, zatímco síťové 
mapování ukazovalo její nárůst (tab. 1b).

U druhů, pro které údaje z JPSP byly 
při síťovém mapování v letech 2001–2003 
k dispozici, se obě klasifikace shodovaly 
ze dvou třetin (67 %, tab. 1c). Podíl druhů 
s opačně klasifikovanými změnami po-
četnosti byl velmi nízký – pouze necelá 
4 % (tab. 1c). Žádný ze zdrojů dat tento-
krát neklasifikoval změny početnosti ptá-
ků výrazně pozitivněji či negativněji než 
druhý zdroj dat (u 18 % bylo pozitivnější 
síťové mapování, u 16 % JPSP) (tab. 1c).

DISKUSE

Změny početnosti hojných druhů ptá-
ků odhadnuté na základě síťových ma-
pování v letech 1985–1989 a 2001–2003 
poměrně dobře odpovídaly změnám po-
četnosti spočítaným z JPSP pro období 
1987–2002. Tato shoda však byla do znač-
né míry způsobena tím, že u velké části 
druhů byly údaje z JPSP zohledněny 
již při oceňování početnosti v období 
druhého z pojednávaných síťových ma-
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Obr. 1. Vztah změn početnosti (v %) 73 druhů ptáků spočítaných na základě Jednotného pro-
gramu sčítání ptáků v ČR (změna podle JPSP) mezi roky 1987 a 2002 a na základě Mapování 
hnízdního rozšíření ptáků v ČR (změna podle síťového mapování) mezi obdobími 1985–1989 
a 2001–2003. Zvlášť jsou uvedeny změny pro všechny zkoumané druhy ptáků (a), změny pro 
druhy, jejichž údaje z JPSP nebyly pro zpracování síťového mapování použity (b) a změny pro 
druhy, jejichž údaje z JPSP byly pro zpracování síťového mapování použity (c). Přímka v obráz-
ku zobrazuje shodné hodnoty změn početnosti. Podrobnosti k výpočtu změny početnosti jsou 
uvedeny v oddíle Materiál a metodika.
Fig. 1. Relationship between population changes (%) in 73 bird species calculated using data 
from the Breeding Bird Monitoring Programme in the Czech Republic (BBMP change) between 
1987 and 2002 and using data from the mapping of breeding bird distribution in the Czech 
Republic (atlas mapping change) between 1985–1989 and 2001–2003. Separate figures are 
given (a) for all species, (b) for species in which the BBMP data did not exist at the time of atlas 
mapping, and (c) for species in which the BBMP data existed at the time of atlas mapping. Note 
the identity line in the figure. See Methods for more details on population change calculation.
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Tab. 1. Počty druhů ptáků jednotlivých kategoriích změny početnosti. Změna početnosti byla 
spočítána jednak na základě Jednotného programu sčítání ptáků v ČR (JPSP) mezi roky 1987 
a 2002 a jednak na základě Mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR (síťové mapování) mezi 
obdobími 1985–1989 a 2001–2003. Podle zjištěné změny početnosti byly druhy klasifikovány 
jako ubývající, stabilní nebo přibývající. Zvlášť jsou uvedeny všechny zkoumané druhy ptáků 
(a), druhy, jejichž údaje z JPSP nebyly pro zpracování síťového mapování použity (b), druhy, 
jejichž údaje z JPSP byly pro zpracování síťového mapování použity (c). Počty druhů klasifiko-
vaných stejně podle síťového mapování i JPSP jsou zvýrazněny. Podrobnosti k výpočtu změny 
početnosti a její klasifikaci jsou uvedeny v oddíle Materiál a metodika.
Table 1. Numbers of bird species in particular categories of population change. Population 
change was calculated using data from the Breeding Bird Monitoring Programme in the Czech 
Republic (BBMP) between 1987 and 2002 and using data from the mapping of breeding bird 
distribution in the Czech Republic (atlas mapping) between 1985–1989 and 2001–2003. 
Species were classified as decreasing, stable or increasing, respectively, according to revealed 
population change. Separate tables are given (a) for all species, (b) for species in which the 
BBMP data did not exist at the time of atlas mapping, and (c) for species in which the BBMP 
data existed at the time of atlas mapping. Numbers of species classified into the same category 
according to both BBMP and atlas mapping data are in bold. See Methods for more details on 
population change calculation and species’ classification.

a) ubývá podle JPSP

BBMP – declining

stabilní podle JPSP

BBMP – stable

přibývá podle JPSP

BBMP – increasing

ubývá podle síťového mapování 14 2 2
Atlas mapping – declining
stabilní podle síťového mapování 9 17 6
Atlas mapping – stable
přibývá podle síťového mapování 3 6 14
Atlas mapping – increasing    

b)
 

ubývá podle JPSP

BBMP – declining

stabilní podle JPSP

BBMP – stable

přibývá podle JPSP

BBMP – increasing

ubývá podle síťového mapování 1 0 1
Atlas mapping – declining
stabilní podle síťového mapování 5 7 1
Atlas mapping – stable
přibývá podle síťového mapování 2 2 3
Atlas mapping – increasing    

c)
 

ubývá podle JPSP

BBMP – declining

stabilní podle JPSP

BBMP – stable

přibývá podle JPSP

BBMP – increasing

ubývá podle síťového mapování 13 2 1
Atlas mapping – declining
stabilní podle síťového mapování 4 10 5
Atlas mapping – stable
přibývá podle síťového mapování 1 4 11
Atlas mapping – increasing   
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pování. Samostatná analýza druhů, pro 
které údaje z JPSP v době analýzy ma-
povacích dat nebyly autorům mapování 
k dispozici, ukázala, že oba zdroje dat 
hodnotí změny početnosti těchto druhů 
velmi rozdílně. Zatímco ocenění pomocí 
tří kategorií změn početnosti ukázalo  
50%-ní míru shody, kvantitativní rozdíly 
byly podstatně větší – v lineární regresi 
spolu změny početnosti zjištěné na zá-
kladě JPSP a změny početnosti ze síťové-
ho mapování v podstatě nesouvisely.

Vezmeme-li v úvahu, že jsme pro úče-
ly této studie vybrali 73 druhy, pro které 
jsou data JPSP nejspolehlivější, je prav-
děpodobné, že většina neshod bude 
způsobena spíše nedokonalostí odhadů 
velikosti ptačích populací na základě sí-
ťového mapování než špatnými údaji 
v JPSP. Proč tedy data ze síťového ma-
pování poskytují nepřesný obraz o po-
četnosti hojných ptačích druhů? Existuje 
několik možných vysvětlení. Terénní 
spolupracovníci údajům o početnosti 
jednotlivých druhů ve zpracovávaných 
kvadrátech věnují méně pozornosti než 
prokazování jejich hnízdění – zatímco 
údaje o průkaznosti hnízdění existují ze 
všech 628 mapovacích kvadrátů, údaje 
o početnosti u mnoha, zejména hojných 
druhů, ve velké části kvadrátů chybějí. 
I když je početnost daného druhu v kva-
drátu spolupracovníkem odhadnuta 
a údaj je zaslán koordinátorům mapová-
ní, nemusí uvedená hodnota početnosti 
zachytit její změnu ve srovnání s minu-
lým mapováním. To může být způso-
beno jednak hrubostí stupnice sloužící 
pro odhad počtu párů (např. změna 
početnosti o 20 % se nemusí v údaji 
na mapovací kartě vůbec projevit), ale 
i lidským faktorem. Řada oblastí byla 
v různých obdobích síťového mapování 
zpracovávána různými spolupracovní-
ky (srov. Šťastný et al. 1996 a Šťastný et 
al. 2006). Ovšem i stejný pozorovatel 
si při mapovací práci nemusí změny 

početnosti hojného druhu, který je té-
měř všudypřítomný, vůbec povšimnout: 
druhy jako kos černý (Turdus merula) či 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs) jsou 
stále extrémně hojné, přitom se podle 
JPSP početnost každého z nich velmi vý-
razně změnila. Tento fenomén může být 
varující z ochranářského hlediska, kdy 
snížení početnosti bývá zaznamenáno 
až při drastickém úbytku dříve hojného 
druhu, kdy může být na přijetí účinných 
ochranných opatření již pozdě (Gaston 
& Fuller 2008): známý je případ holuba 
stěhovavého (Ectopistes migratorius) – 
Halliday (1980), v našich podmínkách 
byl téměř podobně postižen chocho-
louš obecný (Galerida cristata) – Línek 
(1999), v dnešní době k tomu má blízko 
např. čejka chocholatá (Vanellus vanel-
lus) – Šálek (2000), Reif et al. (2008).

Je zajímavé, že JPSP zaznamenal 
u řady druhů úbytek početnosti, přičemž 
síťové mapování odhadovalo stabilní 
nebo rostoucí populace, případně JPSP 
signalizoval stabilní početnost, zatímco 
síťové mapování odhadovalo její nárůst. 
Opačných případů, kdy síťové mapování 
ukazovalo negativnější změny početnos-
ti než JPSP, bylo přitom podstatně méně. 
Zdá se tedy, že síťové mapování může 
poskytovat optimističtější obraz o vývoji 
početnosti hojných druhů ptáků než 
k jakému ve skutečnosti dochází. Z na-
šeho souboru druhů toto bylo zjištěno 
např. u koroptve polní (Perdix perdix), 
pěvušky modré (Prunella modularis), 
pěnice slavíkové (Sylvia borin), králíč-
ka obecného (Regulus regulus), sýko-
ry parukářky (Lophophanes cristatus), 
zvonohlíka zahradního (Serinus serinus) 
nebo kavky obecné (Corvus monedula). 
Poslední jmenovaný případ, coby kolo-
niální druh bez výrazné zpěvní aktivity, 
je nutné brát s jistou rezervou, proto-
že JPSP nemusí jeho početnost zachytit 
zcela dostatečně. O možném vysvětlení 
tohoto jevu je těžké spekulovat, nicmé-
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ně samotná jeho existence je minimálně 
u některých ze zmíněných druhů zásad-
ní z hlediska ochrany přírody. Kavka 
obecná a koroptev polní jsou zvláště 
chráněné druhy a hodnocení změn je-
jich početnosti může mít vliv na oceňo-
vání účinnosti zákonné ochrany (Voříšek 
et al. 2008b). Naše výsledky ukazují, že 
v případě použití dat ze síťového mapo-
vání bez zohlednění dalších dostupných 
zdrojů může být takové hodnocení příliš 
optimistické. Pozitivnější odhad změn 
početnosti, než k jakým ve skutečnosti 
došlo, může také vyústit v nedostateč-
nou pozornost ze strany badatelů, která 
by odhalila příčiny úbytku zájmových 
druhů (Mace et al. 2008). Z námi hodno-
cených druhů se toto může týkat např. 
pěvušky modré, sýkory parukářky a zvo-
nohlíka zahradního.

Data z JPSP ovšem nemusí být zcela 
přesná ani u námi zkoumaného souboru 
druhů. Vývoj početnosti lindušky luční 
(Anthus pratensis) – úbytek podle JPSP, 
nárůst podle síťového mapování – nebo 
křivky obecné (Loxia curvirostra) – úby-
tek podle JPSP, nárůst podle síťového 
mapování – může být lépe podchycen 
síťovým mapováním než každoročním 
monitoringem. První druh je rozšířen ze-
jména ve vyšších polohách v pohranič-
ních oblastech (Šťastný et al. 2006), které 
transekty JPSP nepokrývají tak kvalitně 
jako zbytek území ČR (viz http://jpsp.
birds.cz/vysledky.php?menu=loc_map). 
Početnost druhého druhu zase do-
znává značných meziročních výkyvů 
(Förschler et al. 2006) a termíny sčítání 
v rámci JPSP vůbec nemusí jeho hnízdní 
populace zachytit. Kromě těchto výjimek 
jsou však údaje z JPSP velmi pravděpo-
dobně spolehlivé.

Jako optimální řešení pro určení 
změn početnosti našich ptáků se nám 
jeví kombinace obou zdrojů dat. Při 
konstrukci celkových odhadů početnosti 
pomocí síťového mapování lze zohlednit 

změny početnosti spočítané na základě 
JPSP. Tento přístup byl již při tvorbě od-
hadů pro mapovací období 2001–2003 
využit, ovšem k dispozici byly údaje pou-
ze pro 58 druhů (Šťastný et al. l.c.). Krom 
toho období 1982–2003, pro které byly 
změny početnosti z dat JPSP vyjádřeny, 
neodpovídalo úplně mapovacím perio-
dám (1985–1989 a 2001–2003). Celkový 
trend početnosti pro roky 1982–2003 
tedy mohl být z pohledu síťových ma-
pování mírně zavádějící, každoroční in-
dexy početnosti mohou být zase často 
velmi rozkolísané. Tyto faktory by mohly 
vysvětlovat námi zjištěný mírný nesou-
hlas mezi síťovým mapováním a údaji 
JPSP u druhů, kde data z JPSP byla 
v době tvorby odhadů početnosti pro 
roky 2001–2003 jejich autorům k dis-
pozici. Doporučujeme tedy při využití 
dat JPSP vždy znovu spočítat změny po-
četnosti z primárních údajů přesně pro 
zájmovou periodu a nepoužívat publi-
kované výsledky s údaji pro jiné období.

Závěrem lze říci, že podle výsledků 
naší studie jsou u hojných druhů ptáků 
údaje z JPSP pouze obtížně nahraditelné 
a odhady změn početnosti, které data 
JPSP nezohlední, mohou být zavádějící. 
Kvalita dat JPSP je přímo úměrná po-
čtu sčítaných transeptů; je proto velmi 
žádoucí, aby tento počet byl co nejvyšší 
a do práce na projektu se zapojila co 
největší část odborné ornitologické ve-
řejnosti. Jenom tímto způsobem bude 
možné dostatečně věrohodně zjistit, jak 
se mění početnost našich ptáků a z těch-
to zjištění vycházet při jejich dalším stu-
diu či ochraně.
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SUMMARY

Accurate estimates of bird population 
changes are important for basic research 
of avian ecology as well as for setting pri-
orities in bird conservation. For instance, 
abundance of the species is in interac-
tion with its life-history strategy, and the 
rate of population change is the most 
important criterion in assessment of the 
species’ threat status. Rates of population 
change can be estimated using mapping 
of breeding bird distribution if the data 
on the species’ abundance in particular 
mapping squares are collected simul-
taneously with the information about 
their breeding status. Results of such 
mapping are often published in distribu-
tion atlases. However, it is very difficult 
to estimate population changes in 
common species with countrywide dis-
tribution when based on atlas mapping 
only. We expected that data from annual 
monitoring of breeding bird populations 
produce more accurate estimates in such 
common species.

We expressed population changes 
between the last two periods of atlas 
mapping in the Czech Republic (i.e. 
1985–1989 and 2001–2003) in 
73 species (i) using population size 
estimates published in the distribution 
atlases corresponding to these mapping 
periods, and (ii) using data from the 
annual Breeding Bird Monitoring 
Programme (BBMP). They are the 
most abundant species for which good 
quality BBMP data are available at the 
same time. Population changes from the 
BBMP data were calculated using log-lin-
ear models in the TRIM software for 

the time series of 1987–2002. Together 
with quantitative estimates of popula-
tion changes we classified all species into 
three categories of population change 
recognizing increasing species, stable 
species and decreasing species, respec-
tively. The categorisation was performed 
independently for each data source. 
The species were further sorted into two 
groups: (i) species for which BBMP data 
were available during the atlas work (n 
= 51), and (ii) species for which BBMP 
data were not available during the atlas 
work (n = 22).

Population changes calculated from 
atlas mapping well corresponded to pop-
ulation changes calculated from BBMP 
(Fig. 1a). However, such good fit was 
caused by the species for which BBMP 
data were available during the atlas 
work (Fig. 1c). We did not reveal any rela-
tionship between atlas-based population 
changes and BBMP-based population 
changes in the species for which BBMP 
data were not available during the atlas 
work (Fig. 1b). Moreover, in the latter 
species the classification into the cat-
egories of population change was more 
positive when based on atlas mapping 
than on BBMP (Table 1b). Specifically, 
some species declining according to 
BBMP were classified as stable or in-
creasing using atlas data and species 
with no population change according 
to BBMP were classified as increasing 
using atlas data (Table 1b). Examples 
include species of conservation concern 
such as Grey Partridge (Perdix perdix) or 
Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) 
as well as very common species such 
as Chaffinch (Fringilla coelebs), Hedge 
Accentor (Prunella modularis), Crested 
Tit (Parus cristatus) or European Serin 
(Serinus serinus).

Based on these results, we recommend 
that BBMP data should be taken in 
account in studies dealing with long-term 
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population changes of common birds. 
Neglecting BBMP data may result in 
flawed assessment of population status 
in a substantial part of the Czech bird 
fauna. From the conservation perspec-
tive, it is very important to track the first 
signs of decline even in very common 
species as their decline rate may be ac-
celerating in the future. It might be too 
late for conservation actions when such 
species become rare. We also recommend 
that BBMP results should be included 
into procedures of population size 
estimates based on atlas data. For this 
purpose, it is important to calculate pop-
ulation trends from BBMP for appropri-
ate time intervals.
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Apendix: Změny početnosti (v %, zaokrouhleno na celá čísla) u 73 druhů ptáků spočítané 
na základě Jednotného programu sčítání ptáků v ČR (Změna podle JPSP) mezi roky 1987 a 2002 
a na základě Mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR (Změna podle atlasu) mezi obdobími 
1985–1989 a 2001–2003. Podle zjištěné změny početnosti byly druhy klasifikovány jako ubýva-
jící, stabilní nebo přibývající. U 51 druhu byly údaje z JPSP koordinátorům síťového mapování 
k dispozici (JPSP k dispozici – ano), u 22 druhu nikoliv (JPSP k dispozici – ne). Podrobnosti 
k výpočtu změny početnosti a její klasifikaci jsou uvedeny v oddíle Materiál a metodika.
Appendix: Population changes (%, rounded to integer) in 73 bird species in the Czech Republic. 
Population change was calculated using data from the Breeding Bird Monitoring Programme in 
the Czech Republic (BBMP change) between 1987 and 2002 and using data from the mapping 
of breeding bird distribution in the Czech Republic (Atlas mapping change) between 1985–1989 
and 2001–2003. The species were classified as decreasing (ubývající), stable (stabilní) or increas-
ing (přibývající), respectively, according to revealed population change. For 51 species the BBMP 
data existed at the time of atlas mapping (BBMP existed – ano), for 22 did not (BBMP existed 
– ne). See Methods for more details on population change calculation and species’ classification.
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BBMP category
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podle atlasu

Atlas mapping  
change

kategorie  
podle atlasu

Atlas mapping  
category

Buteo buteo ano 161 přibývající 112 přibývající
Falco tinnunculus ano 133 stabilní 100 stabilní
Perdix perdix ne 40 ubývající 122 přibývající
Phasianus colchicus ne 102 stabilní 50 ubývající
Vanellus vanelllus ano 20 ubývající 30 ubývající
Columba oenas ne 386 přibývající 125 přibývající
Columba palumbus ano 176 přibývající 125 přibývající
Streptopelia decaocto ne 129 přibývající 85 ubývající
Streptopelia turtur ano 75 ubývající 83 ubývající
Cuculus canorus ano 96 stabilní 100 stabilní
Apus apus ne 94 stabilní 100 stabilní
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Picus viridis ano 217 přibývající 100 stabilní
Dryocopus martius ano 195 přibývající 133 přibývající
Dendrocopos major ano 119 přibývající 110 přibývající
Alauda arvensis ano 98 stabilní 88 ubývající
Hirundo rustica ano 69 ubývající 80 ubývající
Delichon urbica ne 119 stabilní 100 stabilní
Anthus trivialis ano 56 ubývající 90 ubývající
Anthus pratensis ne 34 ubývající 117 přibývající
Motacilla cinerea ne 81 stabilní 100 stabilní
Motacilla alba ano 58 ubývající 90 ubývající
Troglodytes troglodytes ano 125 přibývající 120 přibývající
Prunella modularis ano 56 ubývající 125 přibývající
Erithacus rubecula ano 101 stabilní 100 stabilní
Phoenicurus ochruros ne 91 stabilní 100 stabilní
Phoenicurus phoenicurus ano 224 přibývající 163 přibývající
Turdus merula ano 133 přibývající 100 stabilní
Turdus pilaris ne 140 přibývající 114 přibývající
Turdus philomelos ano 109 stabilní 100 stabilní
Turdus viscivorus ano 202 přibývající 114 přibývající
Locustella naevia ne 73 stabilní 120 přibývající
Locustella fluviatilis ne 96 stabilní 100 stabilní
Acrocephalus palustris ne 99 stabilní 100 stabilní
Acrocephalus scirpaceus ne 40 ubývající 100 stabilní
Hippolais icterina ano 84 stabilní 90 ubývající
Sylvia curruca ne 138 přibývající 120 přibývající
Sylvia communis ano 85 stabilní 111 přibývající
Sylvia borin ne 83 ubývající 100 stabilní
Sylvia atricapilla ano 160 přibývající 133 přibývající
Phylloscopus sibilatrix ano 50 ubývající 88 ubývající
Phylloscopus collybita ano 109 stabilní 113 přibývající
Phylloscopus trochilus ano 48 ubývající 90 ubývající
Regulus regulus ano 52 ubývající 100 stabilní
Regulus ignicapillus ne 121 stabilní 140 přibývající
Muscicapa striata ano 152 přibývající 133 přibývající
Ficedula albicollis ano 157 přibývající 140 přibývající
Aegithalos caudatus ano 43 ubývající 82 ubývající
Poecile montanus ano 80 stabilní 100 stabilní
Lophophanes cristatus ne 38 ubývající 100 stabilní
Periparus ater ano 100 stabilní 111 přibývající
Cyanistes caeruleus ano 114 stabilní 100 stabilní
Parus major ano 102 stabilní 100 stabilní
Sitta europaea ano 130 přibývající 100 stabilní
Certhia familiaris ano 167 přibývající 100 stabilní
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Oriolus oriolus ano 149 přibývající 100 stabilní
Lanius collurio ano 192 přibývající 120 přibývající
Garrulus glandarius ano 229 přibývající 113 přibývající
Pica pica ano 189 přibývající 125 přibývající
Corvus monedula ano 18 ubývající 100 stabilní
Corvus corone ano 70 ubývající 100 stabilní
Sturnus vulgaris ano 119 stabilní 113 přibývající
Passer domesticus ne 67 ubývající 93 ubývající
Passer montanus ano 147 přibývající 80 ubývající
Fringilla coelebs ano 84 ubývající 100 stabilní
Serinus serinus ne 50 ubývající 100 stabilní
Carduelis chloris ano 81 ubývající 90 ubývající
Carduelis carduelis ano 89 stabilní 100 stabilní
Carduelis cannabina ano 82 stabilní 100 stabilní
Carduelis flammea ne 316 přibývající 100 stabilní
Loxia curvirostra ne 45 ubývající 100 stabilní
C. coccothraustes ano 67 ubývající 93 ubývající
Emberiza citrinella ano 89 ubývající 90 ubývající
Emberiza schoeniclus ano 80 stabilní 100 stabilní
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