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Vážení příznivci ptačí říše,

jsem velmi poctěn, že mohu České společnosti ornitologické blahopřát k velmi významné-
mu výročí 90 let od založení spolku. O oblíbenosti ornitologie a profesionalitě českých orni-
tologů svědčí množství pravidelných aktivit na ochranu ptáků v České republice i ve světě. 
Tento fakt potvrzuje také konání v řadě již čtvrtého mapování hnízdního rozšíření ptáků 
v České republice (2014–2017) se zapojením stovek profesionálních i amatérských znalců 
ptactva, stejně tak úspěšná mezinárodní spolupráce českých ornitologů s organizací BirdLife 
International a European Bird Census Council či velký počet úspěšných projektů zaměřených 
na výzkum a ochranu avifauny.

Na národní úrovni považuji za velmi důležité zmínit dobrou spolupráci členů ČSO se stát-
ními a veřejnými institucemi, univerzitami počínaje a orgány státní ochrany přírody konče. 
Viditelné výsledky praktické ochrany ptáků založené na precizních datech a zkušenostech 
jsou odměnou nám všem. 

Důležitost spolupráce Ministerstva životního prostředí a České společnosti ornitologické 
stvrdil svou záštitou konferenci „Každý pták se počítá” ministr životního prostředí Richard 
Brabec. Odborná spolupráce těchto dvou organizací je zaměřena především na podporu 
naplňování mezinárodních závazků ČR k ochraně ptáků, podporu výzkumných záměrů 
a projektů, ale i praktickou realizaci opatření pro zlepšení stavu některých druhů ptáků. 
Z konkrétních projektů lze zmínit např. podporu činnosti Kroužkovací stanice Národního 
muzea, společné aktivity v boji s nelegálním zabíjením volně žijících ptáků nebo přípravu 
záchranných programů pro nejohroženější druhy. Podíl členů ČSO na péči o zvláště chrá-
něná území, ptačí oblasti, evropsky významné lokality či mokřady mezinárodního významu 
s výskytem vzácných ptáků patří jistě mezi neméně důležité aspekty.

Konference „Každý pták se počítá” je velkou událostí pro českou ornitologii i ochranu 
přírody. Účastnit se jí budou přední ornitologové z Česka, Slovenska i  řada významných 
zahraničních hostů, z nichž bych rád jmenoval pana Ruuda Foppena, současného předsedu 
European Bird Census Council, přední organizace zajišťující hlavní celoevropské projekty 
sčítání a mapování ptáků. Konference umožní výměnu nejnovějších odborných poznatků 
a zkušeností z praxe mezi profesionálními a amatérskými ornitology, zástupci veřejné správy, 
neziskového sektoru i akademické obce. 

Přeji proto naší amatérské i profesionální ornitologii hodně úspěchů a neutuchající nad-
šení pro ochranu ptáků.

 Ing. Vladimír Dolejský, Ph. D.
 náměstek ministra životního prostředí



Vážení členové ČSO, vážení přátelé ptactva!

V letošním roce si můžeme připomenout opět jedno z významných výročí v životě České 
společnosti ornitologické – 90 let od zakládající schůze. O schůzi samotné až po úřední zalo-
žení společnosti v roce 1928 bylo napsáno již dost. Možná však spíše než se dohadovat nad 
tím, kdy slavit, je vhodné se zeptat, co vedlo tehdejších několik ornitologů, či spíše zájemců 
o ptáky, k založení společnosti. Profesionální ornitolog byl mezi zakládajícími členy jediný, 
jinak lékaři a učitelé. Všechny však spojovalo to, co spojuje naši společnost dodnes – zájem 
o naše ptáky, jejich poznávání a ochranu. Programové prohlášení nové Československé orni-
thologické společnosti sestavil Josef Musílek, který se po schválení stanov stal jejím jednate-
lem. A i díky jemu se činnost společnosti rozvíjela velice aktivně, v roce 1934 byla založena 
také Kroužkovací stanice a roku 1936 vyšlo první číslo časopisu Sylvia. 

Rok 1939, druhá světová válka a rychle se měnící politické poměry až do konce 20. století 
však rozvíjející se činnost společnosti radikálně měnily. Společnost byla rozdělena na českou 
a slovenskou, informovanost členů několikrát přerušil zákaz vydávání časopisu a spolupráce 
s cizinou byla obtížná, zčásti i nemožná. Postupně se však aktivity společnosti přece jen 
ustálily, kroužkování a zejména práce na soustavných akcích (atlasy rozšíření, sčítání vodního 
ptactva i jednotné sčítání) vnitřně společnost stmelovaly.

Nehledě na všechny do té doby proběhlé změny největší změna nastala po roce 1989. 
Nejen vnitřně profesionalizací sekretariátu, vzestupem počtu členů, možností podílet se 
na práci profesionální ochrany přírody u nás nebo uvolněním tiskových možností. Snad 
nejvýznamnější pro úspěšnou činnost byla možnost návaznosti na mezinárodní aktivity, 
zejména v rámci BirdLife International, kde práce a činnost naší společnosti hraje nezane-
dbatelnou roli. Ale hlavní roli v každé společnosti vždy zastávají lidé ochotní pro ni pracovat. 
A na ty měla naše společnost vždy štěstí. 

 doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.
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Historické milníky České společnosti ornitologické
1926 –  v restauraci U Bumbrlíčka se koná první schůze zájemců o založení Českosloven-

ské ornithologické společnosti (ČsOS), je zvoleno první předsednictvo a projed-
nány návrhy stanov a pracovního programu

1928 –  schváleny stanovy, koná se ustavující členská schůze, začínají vycházet Zprávy ČsOS

1934 –  při ČsOS vzniká Kroužkovací stanice

1936 –  ČsOS začíná vydávat odborný ornitologický časopis Sylvia

1952 –  založena první terénní stanice ČsOS na Velkém Tisém, o rok později následována 
stanicí Blatec-Dívčice, později přibude ještě třetí stanice v blízkosti Lednických 
rybníků

1965 –  Kroužkovací stanice se stává profesionálním pracovištěm při Národním Muzeu

1967 –  ČsOS se zapojuje do mezinárodního zimního sčítání vodního ptactva 

1974 –  vzniká první regionální pobočka ČsOS Jihočeská, následovaná Východočeskou 
a Západočeskou, postupně přibudou ještě Severomoravská, Jihomoravská, Severo-
česká, Středomoravská a jako poslední v roce 2007 pobočka na Vysočině

1981 –  startuje Jednotný program sčítání ptáků v ČR, hlavní nástroj sloužící ke zjišťování 
dlouhodobých změn početnosti našich běžných ptačích druhů

1982 –  Československá ornithologická společnost se mění na Českou společnost ornitolo-
gickou (ČSO)  Slováci samozřejmě mohou být nadále členy, nicméně na Slovensku 
brzy vznikne samostatná Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)

1986 –  Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při ČSO vydává první číslo odbor-
ného časopisu Buteo, zaměřeného na dravce a sovy

1987 –  na podkladě odborných údajů mnoha členů ČsOS vychází první Atlas hnízdního 
rozšíření ptáků v ČSSR 1973–1977  Následovat bude v roce 1995 Atlas zimního 
rozšíření ptáků v České republice 1982–1985, v roce 1996 Atlas hnízdního rozší-
ření ptáků v České republice 1985–1989 a v roce 2006 Atlas hnízdního rozšíření 
ptáků v České republice 2001–2003  V roce 2016 je v plném běhu sběr dat pro 
další, metodicky mnohem přesnější čtvrtý Atlas hnízdního rozšíření ptáků ČR

1989 –  vydáním prvního evropského seznamu významných ptačích území startuje jeden 
z nejvýznamnějších mezinárodních programů územní ochrany ptactva, do které-
ho se samozřejmě zapojuje i ČSO  Pod její záštitou vzniká v ČR síť patronátních 
skupin významných ptačích území  Tento ryze český fenomén se postupně rozšíří 
do celého světa

1992 –  vychází první republikový seznam významných ptačích území pod názvem Vý-
znamná ptačí území v Evropě, Československo  V roce 2001 pak vyjde nový ná-
rodní seznam Významná ptačí území v České republice

 – prvním Ptákem roku České republiky se stává vlaštovka obecná

 –  v Praze a v Domažlicích se koná první Vítání ptačího zpěvu, jarní vycházky za zpí-
vajícím ptactvem, které se v roce 2016 budou konat již na více než 120 místech
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1994 –  ČSO přistupuje k BirdLife International

 –  BirdLife International pořádá první mezinárodní Festival ptactva, v České republice 
jej organizuje právě ČSO  Světový festival ptactva bude v roce 1997 zapsán do Gui-
nessovy knihy rekordů jako největší akce spojená s pozorováním ptáků

 –  vychází první číslo populárně naučného časopisu Ptačí svět

1999 –  vzniká program Volná křídla, bojující proti ilegálnímu pronásledování ptáků

2002 –  na podkladě významných ptačích území vzniká návrh 41 ptačích oblastí soustavy 
Natura 2000 v ČR  Připravila jej ČSO ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody 
a krajiny ČR  O dva roky později bude 38 navržených ptačích oblastí vyhlášeno 
vládou ČR

 – ČSO začíná koordinovat Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků

 –  Volná křídla získávají 1  cenu za nejlepší ochranářský projekt roku v soutěži Ford 
Conservation and Environmental Grants Programme

2003 –  k odborným a propagačně výchovným akcím přibývá i akce kulturní – koná se 
první Ornitologický ples

2004 –  členská základna ČSO překračuje hranici 2000 členů

2005 –  druhá největší a nejstarší nevládní ornitologická organizace v ČR, Moravský or-
nitologický spolek, přistupuje coby Středomoravská pobočka k ČSO, tím de facto 
nastává sjednocení amatérské ornitologie v ČR

2006 –  ČSO stěhuje sekretariát do nového sídla v ulici Na Bělidle 34 na pražském Smí-
chově

2008 –  zakoupeny první pozemky pro první soukromý ptačí park Josefovské louky

2010 – spuštěna faunistická databáze ČSO avif.birds.cz

2013 –  ČSO se stává spolukoordinátorem druhého evropského hnízdního atlasu ptáků

2016 –  ČSO slaví 90 let od svého založení, její odborný časopis Sylvia slaví 80 let od prv-
ního vydání

 –  díky četným darům od členů a příznivců vlastní ČSO na Josefovských loukách 
již 23,4 ha pozemků a stále pokračuje ve výkupech  Je zde vyhloubeno 20 jezírek, 
hnízdí čejky a bekasiny, o hnízdění se pokusil jeřáb  Pravidelně se konají akce pro 
veřejnost a pro školy

 –  faunistická databáze avif.birds.cz má přes 4800 registrovaných uživatelů, 1,5 mili-
onu jednotlivých záznamů, několik specializovaných modulů (čápi, strnadi, čejky, 
vodní ptáci)  Data jsou zveřejněna pod otevřenou licencí a využívána mimo jiné 
pro český i evropský atlas hnízdního rozšíření ptáků a EuroBirdPortal
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Program konference

Pátek 14. října 2016

8.00–9.30 Registrace účastníků
9.30–9.50  
Velký sál

Slavnostní zahájení konference, připomenutí 90. výročí ČSO a SOS

9.50–10.15  
Velký sál

Prezentace hlavních partnerů Meopta Optik, s. r. o. a E.ON ČR, s. r. o.

10.15–10.55 
Velký sál I. plenární přednáška | předsedající: VOŘÍŠEK P.

Foppen R. P. B.: Česká společnost ornitologická, tlukoucí srdce centrálního 
evropského sběru ornitologických dat!?

10.55–11.20 Přestávka

11.20–12.55 
Velký sál Sekce A – Diverzita a početnost | předsedající: KOLEČEK J.

Storch D.: Determinanty druhové diverzity aneb proč je tolik ptáků v tropech 
a v horách
Hořák D., Sedláček O., Reif J., Ferenc M., Riegert J., Albrecht T., Djomo Nana E. 
a kol.: Záhadné ostrovy biodiverzity: ptačí společenstva tropických vrcholků 
(kamerunských) hor
Brlík V., Adamík P., Koleček J., Reif J., Vermouzek Z.: Faunistická databáze ČSO: 
každý pták se počítá… ale proč?
Krištín A., Hoi H., Valera F., Barner J.: Každý kolesár sa ráta: Vplyv človeka 
na habitat, hniezdenie a denzitu po 25 rokoch
Molitor P.: Rád bych hnízdil, ale nemám s kým… aneb jak je to s populací strnada 
zahradního?
Ticháčková M., Lumpe P.: Vývoj populace jeřába popelavého (Grus grus) v ČR

11.20–12.55  
Malý sál Sekce B – Akustika | předsedající: TURČOKOVÁ L.

Petrusková T., Brinke T., Kinštová A., Caha O., Petrusek A., Pišvejcová I.: Kdo je 
kdo? Aneb co odhalil individuální akustický monitoring u lindušky lesní
Diblíková L., Pipek P., Petrusek A., Svoboda J., Procházka P., Vermouzek Z., 
Bílková J., Petrusková T.: Nářečí českých strnadů – úspěšný projekt občanské vědy
Pipek P., Petrusková T., Petrusek A., Diblíková L., Eaton M., Pyšek P.: 20 000 km 
a 150 let od domova – strnadí nářečí na Novém Zélandu
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Belfín O., Turčoková L.: Akustický monitoring a variabilita zpěvu lejska malého 
(Ficedula parva)
Hodačová L., Vlach M., Žilinčíková N.: Vliv světelného a hlukového znečištění 
na hlasovou aktivitu kosa černého (Turdus merula) a budníčka menšího 
(Phylloscopus collybita)
Zenklová T., Vokurková J., Motombi F. N., Ferenc M., Albrecht T., Hořák D., 
Sedláček O.: Hnízdní a zpěvní aktivita ptáků afrotropického deštného lesa podél 
gradientu nadmořské výšky
 

12.55–14.25 Oběd

14.25–14.55 
Velký sál II. plenární přednáška | předsedající: HOŘÁK D.

Reif J., Vermouzek Z.: Význam dlouhodobých monitorovacích programů pro 
ochranu ptáků
 

14.55–15.05 Přestávka

15.05–16.40 
Velký sál Sekce C – Hnízdní biologie | předsedající: STORCH D.

Weidinger K.: Predátoři ptačích hnízd – stav poznání v ČR a v Evropě
Šálek M. E., Sládeček M., Kubelka V., Mlíkovský J., Šmilauer P., Storch D.: Význam 
interakcí a prostorových efektů při umisťování hnízd v druhově pestrém ptačím 
společenstvu
Kubelka V., Šálek M. E., Tomkovich P., Székely T.: Patrnosti hnízdní predace 
bahňáků v prostoru a čase
Honza M., Cherry M. I., Jelínek V., Moksnes A., Polačiková L., Požgayová M., 
Procházka P., Røskaft E., Šulc M., Taborsky B., Taborsky M., Teuschl Y., Vogl W.: 
Jak kukačka nalezne hnízdo svého hostitele aneb každý pěstoun se počítá
Tyller Z., Kysučan M., Samaš P., Rutila J., Grim T.: Ze života rehků zahradních 
a kukaček ve Finsku

Poláková K., Musil P., Musilová Z., Zouhar J., Kočicová P.: Mezidruhový hnízdní 
parazitismus v rodinkách kachen

15.05–16.40  
Malý sál Sekce D – Ochrana ptáků I | předsedající: ŠKORPÍKOVÁ V.

Flousek J.: Využití ornitologických dat při ochraně přírody Krkonošského 
národního parku
Škorpíková V., Hlaváč V., Strnad M.: Mortalita ptáků na linkách vysokého napětí 
v ČR
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Viktora L., Janoška Z.: Mapová vrstva prioritního zabezpečení linek vysokého 
napětí v síti E ON Distribuce, a  s 
Musilová Z., Musil P., Zouhar J., Adam M., Bejček V.: Význam sítě Natura 2000 pro 
zimující vodní ptáky
Musil P., Musilová Z., Poláková K., Čehovská M., Kočicová P., Kejzlarová T.: Může 
jeden rybník bez kaprů zastavit úbytek hnízdních populací vodních ptáků?
Bažant J.: Jezero Most – naděje a zklamání?

16.45–17.55  
Velký sál Diskuse u posterů

18.00–19.00  
Velký sál Seminář Určování dravců: BĚLKA T.

od 20.00 Společenský večer

Sobota 15. října 2016

9.30–11.10
Velký sál Členská schůze ČSO

11.10–11.30 Přestávka

11.30–12.00 
Velký sál III. plenární přednáška | předsedající: FEJFAR M.

 Bejček V., Šťastný K.: Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice – 
historie a současnost

12.00–12.10 Přestávka

12.10–13.45 
Velký sál Sekce E – Mapování a monitoring | předsedající: FEJFAR M.

Sychra J., Hudec K., Černý M.: Mapování hnízdního rozšíření ptáků Brna v letech 
2011 až 2016 – první výsledky
Havlíček J., Bürger P.: Ptáci Českých Budějovic: mapování hnízdního rozšíření 
v letech 1985–1992 a 2010–2018
Řepa P.: Změny v početnosti hnízdících ptáků v Tachově 1975–2013

Chytil J., Macháček P.: Jak jsme všechny ptáky na Nových Mlýnech nepočítali

Diviš T.: Sova pálená (Tyto alba) v okrese Náchod v proměnách doby
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Bažant M., Sýkorová J., Buršíková M., Nováková N., Piálková R.: Každý pták se 
počítá, ale některý i dvakrát aneb úskalí při odhadech velikostí hnízdních populací – 
příklad z výzkumu pěnice vlašské

12.10–13.45 
Malý sál Sekce F – Ekologie druhů | předsedající: KRIŠTÍN A.

Grim T., Samaš P.: Pod svícnem je nejvíc tma: jak žijí synantropní ptáci?
Těšický M., Velová H., Svobodová J., Bauerová P., Pechmanová H., Albrecht 
T., Vinkler M.: Čím starší, tím lepší? Vztah stárnutí a kondičně závislých znaků 
u sýkory koňadry (Parus major)
Lyach R., Čech M.: Potrava kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) 
na konfliktních lokalitách na území CHKO Labské pískovce
Kotasová Adámková M., Bílková Z., Tomášek O., Šimek Z., Albrecht T.: 
Využitelnost peří pro analýzu stresu a kondice vlaštovky obecné (Hirundo rustica)
Kauzál O., van Boheemen S., Kotasová Adámková M., Albrecht T., Petrusková T.: 
Žlutá je dobrá aneb o strnadech a karotenoidech
Bauerová P., Vinklerová J., Hraníček J., Vojtek L., Svobodová J., Vinkler M.: Vliv 
městského znečištění ovzduší na kondiční znaky volně žijících sýkor koňader (Parus 
major)

13.45–15.15 Oběd

15.15–16.45 
Velký sál Diskusní panel k 90. výročí založení ČSO: VOŘÍŠEK P.

16.45–17.15 Přestávka

17.15–19.05 
Velký sál Sekce G – Ochrana ptáků II | předsedající: HORAL D.

Gamero A., Brotons L., Brunner A., Foppen R. P. B., Fornasari L., Gregory R. 
D., Herrando S., Hořák D., Jiguet F., Kmecl P., Lehikoinen A., Lindström Å., 
Paquet J.-Y., Reif J., Sirkiä P. M., Škorpilová J., van Strien A., Szép T., Telenský T., 
Teufelbauer N., Trautmann S., van Turnhout C. A. M., Vermouzek Z., Vikstrøm T., 
Voříšek P.: Vliv legislativy Evropské unie na běžné druhy polních ptáků
Zámečník V., Kubelka V., Šálek M. E.: Mají čejky zájem o dotační titul na svou 
ochranu?
Šálek M.: Každý sýček se počítá aneb podaří se zachránit jeho populaci v České 
republice?
Michálek B.: Josefovské louky – deset let existence, tři roky řízených záplav
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Tošenovský E., Viktora L.: Mapování výskytu zvláště chráněných druhů 
synantropních živočichů – zapojení veřejnosti do praktické druhové ochrany 
ve městech
Vymazal M., Weidinger K.: Habitatové nároky strakapouda bělohřbetého 
(Dendrocopos leucotos) v Hostýnských vrších
Křenek D.: Z činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy

17.15–19.05 
Malý sál

Sekce H – Ekologie populací a migrace | předsedající: 
PIÁLKOVÁ R.

Adamík P., Procházka P.: Novinky o migraci některých druhů ptáků pomocí 
geolokátorů
Telenský T., Klvaňa P., Cepák J., Jelínek M., Reif J.: Vliv změny klimatu na populace 
dálkových migrantů v ČR
Vozabulová E., Sládeček M., Šálek M. E., Vitnerová H.: Kdepak ty kulíku hnízdo 
máš?
Beran V., Porteš M.: Lindušky úhorní stále hnízdí v severních Čechách
Tejkal M., Mikoláš M., Volf O.: Fragmentace prostředí a její vliv na populaci tetřeva 
hlušce na Šumavě a v Bavorském lese
Podhrázský M., Adam M., Musil P.: Vývoj sledování migrace husy velké

Peške L.: Migrace asijských rarohů velkých (Falco cherrug)

19.05–19.15 Přestávka

19.15–19.25
Velký sál 

Vyhodnocení studentské soutěže,  
zakončení konference

19.25–20.25
Velký sál Večerní přednáška

Popela R., Šošovička R., Sychra J.: Jak se ptákům asi létá – mírně technický pohled 
na mechaniku letu ptáků

Neděle 16. října 2016

9.00–13.00 
(čas je pouze 

orientační) 

Terénní exkurze do některého z významných ptačích území/ptačích 
oblastí 

Přesný čas a lokalita budou upřesněny při registraci.
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ABSTRAKTY REFERÁTŮ

Abstrakty referátů jsou řazeny podle programu konference  Za obsahovou správnost refe-
rátů jsou zodpovědní jejich autoři 

I. plenární přednáška

CSO, the pounding heart of a Central European 
Ornithological Data Centre!?
Ruud P. B. Foppen
Sovon, Dutch Centre for Field Ornithology, PO Box 6521, 6503 GA Nijmegen, The Netherlands; e-mail: ruud.foppen@sovon.nl

The European Bird Census Council has a  long tradition of coordinating ornithological 
data collection on the Pan-European scale level  The first European Breeding Bird Atlas 
was the  start point, followed by  the Pan-European Common Bird Monitoring Scheme 
(PECBMS)  Quite recently the  EBCC launched the  second European Breeding Bird 
Atlas project (EBBA2) and is also involved in  the European Bird Portal project (EBP)  
In the PECBMS and EBBA2 projects CSO plays an important role concerning the coordina-
tion and dissemination of the main products of these projects  I will show the latest results 
and achievements of these major EBCC projects  The challenge of the near future is not only 
to maintain and successfully realize these important projects but also to integrate the dif-
ferent data sources in order to make them even more useful for policy and science  I will 
show some results of attempts (on national scale levels), how data sources can be integrated  

A promising approach that is already tested at the European level is how to spatially 
exploit the monitoring data from the PECBMS project  Spatial maps based on monitoring 
data not only show density differences between areas but potentially could show the vari-
ability in population trends across Europe  This in itself is an interesting source for further 
research, for instance focusing on the reasons behind these different trends and how it could 
feed conservation work  In a way CSO has, because of its present prominent position, a great 
potential to facilitate these ambitious developments and I see a challenging future for you 
within the EBCC network  

Česká společnost ornitologická, tlukoucí srdce centrálního 
evropského sběru ornitologických dat!?

Evropská rada pro sčítání ptáků (EBCC) má dlouhou tradici v koordinaci sběru ornitologic-
kých dat v celé Evropě. Jejím prvním počinem bylo vydání Atlasu hnízdního rozšíření ptáků 
Evropy, poté následovalo založení programu Evropského monitoringu běžných druhů ptáků 
(PECBMS). V nedávné době EBCC spustila přípravu druhého evropského hnízdního atlasu 
(EBBA2) a podílí se také na projektu Euro Bird Portal. V Evropském monitoringu běžných 
druhů ptáků i při přípravě druhého hnízdního atlasu hraje zásadní roli ČSO, a to především 
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v koordinaci a  šíření výstupů obou projektů. V příspěvku představuji nejnovější výsledky 
a úspěchy těchto hlavních projektů EBCC. 

Výzvou pro nejbližší budoucnost je nejen jejich úspěšné pokračování, ale také zahrnutí 
různých zdrojů dat tak, aby byly výstupy projektů ještě lépe využitelné pro vědecké účely i při 
přijímání politických rozhodnutí. Na příkladech několika zemí ukáži, jak lze různé zdroje dat 
na národní úrovni sjednotit.

Využití dat Evropského monitoringu běžných druhů ptáků pro tvorbu map rozšíření a tren-
dů početnosti je dalším slibným přístupem, již otestovaným na evropské úrovni. Data umožňují 
tvorbu map, které znázorňují nejen rozdílnou denzitu druhů v různých oblastech, ale mohou 
také vyjádřit změny v trendech početnosti jednotlivých druhů napříč kontinentem. Mapy jsou 
zajímavým podnětem pro další výzkum, zejména mohou pomoci objasnit příčiny rozdílného 
vývoje ptačích populací v různých regionech a uplatní se i při hledání způsobů využití těchto 
poznatků v ochraně přírody. ČSO má díky své zásadní roli v koordinaci monitoringu a mapo-
vání evropských ptáků značný potenciál a jedinečnou příležitost podílet se na naplnění těchto 
ambiciózních cílů EBCC.
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Sekce A – Diverzita a početnost

Determinanty druhové diverzity aneb proč je tolik ptáků 
v tropech a v horách
David Storch

Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1; e-mail: storch@cts.cuni.cz
Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2

Počet druhů ptáků klesá od rovníku k pólům, ale výrazně kolísá i uvnitř jednotlivých klima-
tických pásů  Ukázali jsme, že nejtěsněji souvisí lokální ptačí diverzita s produktivitou pro-
středí a s přítomností hor, ale přesné příčiny tohoto vztahu nejsou známy  Jednou možností 
je, že produktivní a/nebo heterogenní prostředí dokáže podporovat více druhů s většími 
a tudíž životaschopnými populacemi, ale data o početnosti ptačích populací a proměnlivosti 
společenstev podél gradientu produktivity tomu moc nenasvědčují  Další možnosti jsou, že 
v produktivních oblastech a v horách častěji vznikají nové druhy, nebo že se tam naopak 
druhy déle udrží  Globální analýzy používající fylogenetické stromečky ale ukazují, že roz-
růzňování ptáků ani stáří jednotlivých evolučních linií nevykazují jasné geografické trendy 
a s druhovou diverzitou nesouvisí  Ukážu, že přesto lze formulovat vcelku jednoduchou 
teorii, která prostorovou proměnlivost druhového bohatství dobře vysvětluje na základě 
představy rovnovážné dynamiky diverzity, kdy rovnovážný počet druhů pro každou oblast 
je dán kombinací produktivity a stability prostředí  Z teorie plyne, že klíčovým procesem 
generujícím geografické trendy diverzity je selektivní vymírání druhů, a také že současné 
změny prostředí způsobené člověkem mohou geografické trendy biodiverzity v budoucnosti 
zásadně modifikovat 

Záhadné ostrovy biodiverzity: ptačí společenstva tropických 
vrcholků (kamerunských) hor
David Hořák 1, Ondřej Sedláček 1, Jiří Reif 2, Michal Ferenc 1, Jan Riegert 3, 
Tomáš Albrecht 1,4, Eric Djomo Nana 1 a kol.

1  Katedra ekologie & katedra zoologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2;  
e-mail: david.horak@natur.cuni.cz, zbrd@email.cz, ferenc.michal85@gmail.com, ericnana2000@yahoo.com

2 Ústav pro životní prostředí, PřF UK v Praze, Benátská 2, 128 01 Praha 2; e-mail: jirireif@natur.cuni.cz
3 Katedra zoologie, PřF JU v Českých Budějovicích, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice; e-mail: honza@riegert.cz
4 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Květná 8, 603 65 Brno; e-mail: albrecht@ivb.cz

Kamerunské hory jsou izolovaným vulkanickým pohořím na hranici střední a západní 
Afriky  Zahrnují řadů zajímavých výškových gradientů včetně nejvyššího vrcholu západní 
Afriky – Mount Cameroon  „Kamerunská vulkanická linie“ je tzv  horkým místem biodi-
verzity a hostí řadu endemických i globálně ohrožených druhů ptáků  Rozmanitost tamní 
přírody pravděpodobně umožnila dlouhodobá klimaticko-ekologická stabilita regionu i os-
trovní charakter vrcholků tropických kopců  Kamerunské hory jsou tak ideálním modelem 
pro studium ekologických mechanismů generujících diverzitou tropických hor obecně  



18

„Každý pták se počítá“ – Celostátní konference České společnosti ornitologické

Od začátku 21  století česká ekologie významně přispívá k výzkumu kamerunské avifauny  
S využitím bodové metody, checklistů a odchytu ptáků přinesly projekty v oblastech dvou 
nejvyšších vrcholů, ve vnitrozemí ležícího Mount Oku a příbřežního Mount Kamerunu, 
detailní údaje o druhové rozmanitosti, početnostech a habitatových preferencí málo pro-
zkoumaných afrických druhů  Zjistili jsme, že druhy horského lesa jsou mnohem početnější, 
než by odpovídalo jejich geografickému rozšíření, navíc jejich početnosti jsou vyšší na vlhčí, 
teplejší a lidmi méně ovlivněném Mount Kamerunu než na Mount Oku  Naše práce potvrdi-
la často popisovaný pokles druhové bohatosti s nadmořskou výškou, který však neovlivňuje 
celkové početnosti ptáků ve společenstvech jednotlivých výšek  Za pozorovanou patrnost 
mohou právě vysoké hustoty horských druhů  Naše výsledky naznačují, že mohou souviset 
s rozlohou dostupného prostředí v pásech horského lesa  Menší plochy ve vrcholových 
partiích hor tlačí pravděpodobně ptačí populace do vysokých hustot, protože malým po-
pulacím více hrozí vymření  Relativně nízká druhová bohatost na vrcholcích navíc vysoké 
počty jedinců jednotlivých druhů umožňuje  Tento mechanismus utváření elevačních gra-
dientů v ptačí diverzitě je nejen ekologicky zajímavý, ale má taký velký význam v ochraně 
přírody  Endemické druhy s malými areály obývající stále poměrně nedostupná prostředí 
tropických hor dokážou přežívat ve vysokých lokálních hustotách (a to i ve fragmentované 
krajině), a mají tak stále šanci na efektivní ochranu 



19

Mikulov, 14.–16. října 2016

Faunistická databáze ČSO: každý pták se počítá… ale proč?

Vojtěch Brlík 1,2, Peter Adamík 2, Jaroslav Koleček 1, Jiří Reif 2,3, Zdeněk Vermouzek 4

1 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Květná 8, 603 65 Brno; e-mail: vojtech.brlik@gmail.com
2 Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc
3 Ústav pro životní prostředí, PřF UK v Praze, Benátská 2, 128 01 Praha 2
4 ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Studium složení a změn ptačích populací v delším časovém období a na velkém území je 
časově náročné a nelze si jej představit bez zapojení množství dobrovolných spolupracov-
níků  V březnu 2010 Česká společnost ornitologická spustila provoz faunistické databáze 
(AVIF – avif birds cz), umožňující široké veřejnosti volně přístupné vkládání i vyhledávání 
pozorování ptáků z celé České republiky  Faunistická databáze poskytuje bohatý materiál 
pro národní i mezinárodní atlasy hnízdního rozšíření, k dokumentaci šíření a úbytku pta-
čích druhů, ke studiu populačních charakteristik (např  věkové struktury) a k širokému 
využití v ochranářské praxi (veřejná správa, management území aj )  V rámci databáze 
byly spuštěny specializované moduly, např  pro mapování nářečí českých strnadů, regist-
raci hnízdišť čejky chocholaté, sledování hnízd čápa bílého a nejnověji také pro současné 
mapování hnízdního rozšíření  Jedním z formátů vkládání záznamů jsou kompletní sezna-
my pozorovaných druhů bez omezení délky pozorování a počtu zaznamenaných druhů  
Z kompletních seznamů lze získat informace o relativní početnosti druhů a jejích změnách 
v čase a prostoru, o fenologii či o změnách detektability  Do konce června 2016 vložilo 1564 
pozorovatelů celkem 41 131 kompletních seznamů pozorovaných druhů z let 1975–2016  
Celkem obsahují tyto kompletní seznamy 617 227 jednotlivých pozorování 360 taxonů 
(střední hodnota 16 taxonů na seznam) včetně poddruhů a rodů, které nebyly do druhu ur-
čeny  V příspěvku představujeme možnosti využití kompletních seznamů k určení relativní 
početnosti druhů pomocí jejich zastoupení v kompletních seznamech, ke sledování změn 
početnosti a ke zjišťování změn fenologie druhů  Mezi druhy s nejvyšší frekvencí v kom-
pletních seznamech patří kos černý, budníček menší, pěnkava obecná a pěnice černohlavá 
v hnízdním období (duben až červenec) a sýkora koňadra, kachna divoká, sýkora modřinka 
a kos černý v zimním období (prosinec až únor)  Analyzujeme, jak si vzájemně odpovídají 
meziroční změny frekvence v kompletních seznamech a populační trendy zjištěné pomocí 
Jednotného programu sčítání ptáků  
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Every Lesser grey shrike is considered: Human impact on 
habitat, breeding and abundance after 25 years
Anton Krištín 1, Herbert Hoi 2, Francisco Valera 3, Julius Barner 2

1 Institute of Forest Ecology SAS, Štúrova 2, Zvolen, 960 53, Slovakia; e-mail: kristin@savzv.sk
2 Konrad Lorenz Institute of Ethology, Vetmed University, 1160 Vienna; e-mail: Herbert.Hoi@vetmeduni.ac.at 
3  Dpt. Functional and Evolutionary Ecology, Estación Experimental de Zonas Áridas CSIC, Crtra. de Sacramento, 04120 Almería, Spain; 

e-mail: pvalera@eeza.csic.es

Shrikes are one of the most endangered passerine families in Europe  Particularly in West-
ern Europe, the Lesser Grey Shrike is critically endangered and already extinct in some 
areas  A rather stable northwestern distribution boundary of  this strictly insectivorous 
long distance migrant, has been detected and monitored since approximately 30 years 
in Slovakia (Central Europe)  However, also in this area its number is declining  Quanti-
tative data to explain patterns and causes of disappearance of this species are needed but 
are mostly missing  In line with this, we are dealing here with several aspects of Lesser 
Grey Shrike ecology and behaviour in a traditional farming area of southern Poľana Mts  
(350–820 m a  s  l , Central Slovakia) based on data collected since 1992  In our study 
area (20 km2) stretching around the Poľana mountain, we recorded a gradual decline 
in the population for the last 25 years, along with significant changes in agricultural man-
agement, loss of important habitats and their mosaic structure, development of urbanized 
areas and a significant change in life style from mostly farmers to urban weekend visitors  
In this long-term empirical study, we try to quantify these changes as well as the relation-
ship with the target species  To do that we focused on the analysis of: i) habitat type (eight 
categories); ii) nest site selection (tree species, nest site height, distance of nest from 
the nearest house); iii) breeding success (number of eggs, hatchlings and fledglings) and 
iv) density of species  All these parameters were studied in the same area of the southern 
part of Poľana (20 km2) and based on data of 25 years (1992–2016) 

Každý kolesár sa ráta: Vplyv človeka na habitat, hniezdenie 
a denzitu po 25 rokoch

Strakoše sú jedny z najohrozenejších skupín spevavcov Európy. Strakoš kolesár je kriticky 
ohrozený v západnej Európe a vyhynul vo viacerých krajinách. Dosť stabilná severozápadná 
hranica rozšírenia tohto hmyzožravého diaľkového migranta leží a monitorovaná je už asi 30 
rokov na Slovensku, no jeho populačná hustota klesá aj tam. Zákonitosti a príčiny miznutia 
druhov sú častou témou diskusii, no kvantitatívne údaje, ktoré ho vysvetľujú, väčšinou chý-
bajú. V súvise s týmto sa od roku 1992 pomerne intenzívne zaoberáme viacerými aspektami 
jeho ekológie a správania na strednom Slovensku v oblasti tradične obhospodarovanej oblasti 
lazníckeho osídlenia južných svahov Poľany (350–820 m n. m.). V sledovanej oblasti Poľany 
(20 km2) sledujeme za posledných 25 rokov k postupnému poklesu populácie. Došlo tiež k vý-
znamným zmenám spôsobu hospodárenia, strate významných habitatov a ich mozaikovitos-
ti, zastaveniu plôch (nárast počtu nových domov) a výraznej zmene štýlu života obyvateľov 
(z farmárskeho na chatársky). V tejto dlhodobej štúdii sme sa pokúsili kvantifikovať tieto 
zmeny ako aj vzťah k danému druhu. Preto sme sa zamerali na analýzu: i) typu habitatu 

mailto:Herbert.Hoi@vetmeduni.ac.at
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(8 kategórii), ii) miesta hniezdenia (druh stromu, výška hniezda, vzdialenosť od najbližšieho 
domu); iii) hniezdnej úspešnosti (počet vajec a mláďať) a  iv) denzitu druhu. Všetky tieto 
parametre sa sledovali na rovnakej ploche južnej časti Poľany (20 km2) a porovnal sa stav 
v rokoch 1992–2016. 

Rád bych hnízdil, ale nemám s kým… aneb jak je 
to s populací strnada zahradního?
Patrik Molitor

Slezská ornitologická společnost, Ostravské muzeum, Lechowiczova 4, 702 00 Ostrava; e-mail: patrik.molitor@seznam.cz

Strnad zahradní (Emberiza hortulana) se řadí mezi druhy ptáků zemědělské krajiny, které 
vykazují ve většině států Evropy silný populační pokles  Mezi hlavní příčiny úbytku patří 
zejména změny v hospodaření a  intenzifikace zemědělství, ale také nepoměr mezi po-
hlavími a velký počet nespárovaných samců  V České republice se významnější populace 
nacházejí pouze v podkrušnohorských výsypkách a v zemědělské krajině českého Slezska 
(součástí je i tzv  Hlučínsko)  Mimo počet zpívajících samců ale nejsou známy detailnější 
informace vyjadřující reálný odhad stavu hnízdící populace, proto jsem se při vlastním 
monitoringu zaměřil i na vyhodnocení poměru zpívajících samců (A2) k vyšší hnízdní 
kategorii (B4, B7)  Na Hlučínsku jsem v letech 2005–2010 prováděl pravidelný monitoring 
druhu formou bodového transektu na třech, respektive od roku 2007 na čtyřech lokalitách 
ve třech sčítacích termínech (20 4 –20 5 , 21 5 –20 6 , 21 6 –15 7 )  Metodicky identickou 
kontrolu jsem uskutečnil opět v roce 2015  Od roku 2008 jsem si cíleně v průběhu druhé 
kontroly na každém transektu značil kromě místa výskytu i rozdíl v chování zpívajících 
samců po přiblížení pozorovatele na několik metrů  Při porovnání první a druhé kontroly 
vykazovalo stálý okrsek (B4) 63 % samců  Z celkového počtu samců pozorovaných při 
druhé kontrole jsem vzrušené chování nebo varování nejspíše v blízkosti hnízda nebo 
mláďat (B7) zaznamenal pouze u 14 % samců  Z celkového počtu jedinců (n = 331) jsem 
pozoroval pouze tři samice! Dosažené výsledky korelují se zahraničními studiemi, které 
uvádějí 29 až 60 % nespárovaných samců v malých a  izolovaných populacích  Intenzita 
a způsob hospodaření se v zemědělské krajině Hlučínska mezi lety 2010 a 2015 příliš ne-
změnila, přesto došlo k 70% poklesu zpívajících samců strnada zahradního  Významnou 
příčinou poklesu je pravděpodobně snížení reprodukce, které vedlo k zániku dříve obsa-
zených lokalit  K potvrzení této domněnky by bylo vhodné 
provést přesnější výzkum pomocí barevných kroužků nebo 
telemetrie 

mailto:patrik.molitor@seznam.cz
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Vývoj populace jeřába popelavého (Grus grus) v ČR

Markéta Ticháčková 1, Petr Lumpe 2 

1 Obora 34, 472 01 Doksy; e-mail: marketa.tich@seznam.cz
2 AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, Komenského 48, 472 01 Doksy; e-mail: petr.lumpe@nature.cz

Jeřáb popelavý (Grus grus) byl historicky vyhuben v celé jižní, západní a částečně střední 
Evropě  Ve druhé polovině dvacátého století se začal vracet zpět a  jeho šíření pokračuje 
až do současnosti  Česká republika nyní leží na jihozápadní hranici hnízdního areálu  Vý-
voj naší populace jsme zdokumentovali vyhodnocením dostupných pozorování a údajů 
o hnízdění  Jednotlivá pozorování se začala objevovat po roce 1965, každoroční záznamy až 
po roce 1975  V hnízdní době se více objevují až v osmdesátých letech a v roce 1989 bylo po-
prvé prokázáno hnízdění  Od tohoto roku přibývá hnízdních a teritoriálních párů, u kterých 
dochází k lineárnímu nárůstu  Jeřábi obsazují nové lokality a rozšiřují se téměř po celém 
území Čech  Hnízdí především v porostech rákosu a vysokých ostřic v okolí rybníků, ale 
postupně využívají i jiné typy prostředí  Pozorování jeřábů stále přibývá během celého roku, 
vyskytují se zde rovněž v zimních měsících  Začínají se objevovat skupiny nehnízdících 
ptáků, které tu zůstávají i několik týdnů  V posledních letech jsou pozorovány větší počty 
jeřábů v období migrace, což může souviset s vývojem migračních tras jeřábů v Evropě 
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Sekce B – Akustika

Kdo je kdo? Aneb co odhalil individuální akustický 
monitoring u lindušky lesní
Tereza Petrusková 1, Tomáš Brinke 2, Anna Kinštová 1, Ondřej Caha 1, 
Adam Petrusek 1, Iveta Pišvejcová 1

1  Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2; e-mail: kumstatova@post.cz, anna.kinstova@gmail.com,  
cahaon@gmail.com, petrusek@cesnet.cz, PisvejcovaIveta@seznam.cz

2 Zenklova 177, 182 00, Praha 8; e-mail: Brinke@seznam.cz

Individuální značení zvířat je zásadní při výzkumu chování a ekologie živočichů  V případě 
ptáků je běžně používáno barevné značení, zejména kroužky, které ovšem, zvláště u drob-
ných pěvců a v nepřehledném prostředí, nemusí být snadné odečítat  Vhodnou alternativou 
či doplňkem je sledování jedinců na základě jejich typické vokalizace, ale tento přístup nebyl 
dosud otestován u druhů se složitějším zpěvem  Na našem modelovém druhu, lindušce lesní 
(Anthus trivialis), jsme ověřili, že akustický monitoring založený na slabikovém repertoáru 
může být velmi účinný při sledování a detekci jednotlivých samců  Během čtyřleté studie 
jsme získali na lokalitě Hřebeny v Brdech přes 600 nahrávek samců, od řady z nich máme 
opakované nahrávky i po návratech ze zimoviště  Barevně značení samci byli průběžně 
nahráváni během hnízdních období a slabikové repertoáry byly zjišťovány ze spektrogramů 
pro každou nahrávku  Slabikové repertoáry jednoznačně (dle barevného značení) určených 
samců se lišily a byly stabilní v rámci sezóny i mezi lety  Na základě těchto zjištění jsme 
ověřili, že lze samce ze studované populace věrohodně identifikovat pouze na základě krát-
ké nahrávky zpěvu (méně než pět minut), a to včetně těch neznačených  Akustická data 
tak: 1) odhalila větší počet samců na lokalitě, než by bylo určeno na základě kroužkování, 
2) ukázala velkou dynamiku v obsazení teritorií v rámci sezóny, 3) umožnila rychlou iden-
tifikaci navrátivších se samců, včetně těch neokroužkovaných, 4) zlepšila celkový odhad 
počtu samců na lokalitě a doby, po kterou se zde zdrželi  Naše výsledky naznačují, že některé 
běžně používané metody mohou významně podhodnocovat počty návratnosti u migrují-
cích druhů  Potvrdili jsme, že individuální akustický monitoring lze uplatnit i na druhy se 
složitějším zpěvem, pokud je jejich repertoár stabilní  Výhodný může být zejména v nepře-
hledném prostředí anebo pro druhy citlivé na manipulaci  V současné době tuto metodu 
úspěšně testujeme na strnadu obecném a lindušce úhorní 
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Nářečí českých strnadů – úspěšný projekt občanské vědy

Lucie Diblíková 1, Pavel Pipek 1, Adam Petrusek 1, Jiří Svoboda 1, Petr Procházka 2, 
Zdeněk Vermouzek 3, Jana Bílková 1, Tereza Petrusková 1

1  Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2; e-mail: lucie.diblikova@natur.cuni.cz, pavel.pipek@natur.cuni.cz, 
adam.petrusek@natur.cuni.cz, svoboda.jiri.cz@gmail.com, jana.bilkova@natur.cuni.cz, tereza.petruskova@natur.cuni.cz

2 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Květná 8, 603 65 Brno; e-mail: prochazka@ivb.cz
3 ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 – Smíchov; e-mail: verm@birdlife.cz

V poslední době získávají na popularitě projekty takzvané občanské vědy (citizen science)  
Tyto projekty se pohybují na hranici výzkumu a vzdělání  Jsou totiž nejen zdrojem cenných 
dat, ale též přibližují vědu široké veřejnosti  Jedním z nich je i projekt „Nářečí českých 
strnadů“, jehož cílem bylo s pomocí dobrovolníků zmapovat rozložení dialektů strnada 
obecného v České republice  Projekt byl původně zahájen jako propagační akce ke kampani 
České společnosti ornitologické Pták roku 2011, pokračoval ale i v následujících čtyřech 
letech  Celkově se do něj zapojilo přes 160 dobrovolníků, s jejichž pomocí se podařilo získat 
přes 4000 nahrávek strnadích samců, a zmapovat tak většinu území ČR (89 % faunistických 
mapovacích čtverců)  Česko se tak stalo doposud nejdetailněji zmapovanou zemí ve smyslu 
ptačích dialektů vůbec  Za tímto úspěchem stojí celá řada faktorů  Zcela klíčová byla již 
samotná volba studovaného druhu  Strnad obecný je totiž ptákem se snadno rozlišitelným 
zpěvem, který pozná i netrénované laické ucho  Jeho dialekty jsou navíc snadno odlišitelné, 
a tak je lze určit i z méně kvalitních nahrávek pořízených na běžně dostupná zařízení, jako 
jsou například telefony či digitální fotoaparáty  Klíčový podíl na úspěchu projektu má však 
i rychlá zpětná vazba vůči účastníkům, propagace a medializace  V neposlední řadě se pak 
osvědčilo využít přirozenou lidskou soutěživost a projekt obohatit o herní prvky  Získaná 
data a zkušenosti z projektu Nářečí českých strnadů se nadále zúročují i v jeho mezinárodní 
odnoži „Yellowhammer Dialects“  Navíc díky detailní znalosti rozložení strnadích dialektů 
v České republice můžeme testovat i konkrétní hypotézy o faktorech ovlivňujících rozložení 
a vývoj strnadích dialektů v krajině 

20 000 km a 150 let od domova – strnadí nářečí na Novém 
Zélandu
Pavel Pipek 1,2, Tereza Petrusková 1, Adam Petrusek 1, Lucie Diblíková 1, 
Mark A. Eaton 3, Petr Pyšek 1,2

1 Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2; e-mail: pavel.pipek@natur.cuni.cz
2 Oddělení ekologie invazí, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Zámek 1, 252 43 Průhonice
3 RSPB Centre for Conservation Science, Newcastle-upon-Tyne, Spojené království

Že má strnad obecný nářečí, je v Čechách, zejména díky působení projektu občanské vědy 
Nářečí českých strnadů, již poměrně dobře známo  V roce 2013 vznikl obdobný projekt, 
Yellowhammer Dialects (http://yellowhammers net), jehož cílem bylo zmapovat strnadí 
nářečí ve Velké Británii a na Novém Zélandu, kam byli britští strnadi v druhé polovině 
devatenáctého století dovezeni  Tento projekt byl doplněn studií historických pramenů 
(původních novinových článků a dokumentů novozélandských aklimatizačních společností, 
jež přesuny nepůvodních druhů zajišťovaly)  S  jejich pomocí se podařilo zrekonstruovat 
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historii strnadí invaze na Novém Zélandu a odhalit mezery v předchozích historických 
pracích  Srovnání ukázalo, že současné rozšíření strnadích dialektů příliš historickému 
příběhu neodpovídá – na Zélandu je o několik dialektů více než v Británii, tyto dialekty ale 
přitom byly zaznamenány i na evropské pevnině, a nezdají se tak být ničím novým  Tato 
situace má dvě možná vysvětlení:

1)  Zmíněné dialekty byly původně v obou areálech, ale v tom původním, v Británii, vymizely 
spolu se svými zpěváky při nedávném prudkém populačním poklesu 

2)  Dialekty vznikly až na Novém Zélandu, ovšem kvůli nejrůznějším omezením se vyvíjely 
do shodných typů jako v Evropě  Náš výzkum však naznačuje, že pravděpodobnější je 
první varianta 

Akustický monitoring a variabilita zpěvu lejska malého 
(Ficedula parva)
Ondřej Belfín 1, Lucia Turčoková 2

1 Gymnázium Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc; e-mail: ondra.belfin@gmail.com
2  Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4;  

e-mail: lturcokova@gmail.com

Ptačí zpěv patří mezi nejprozkoumanější komunikační signály ve zvířecí říši  Pod vlivem 
sociálních a ekologických faktorů se kromě jeho druhově specifického vzoru jednotlivé 
akustické parametry stávají u mnohých druhů vysoko variabilními  V rámci druhu může 
být zpěv i jeho aktivita variabilní na úrovni časové – denní, sezonní variabilita, nebo pro-
storové – geografická variabilita  Za modelový druh na zkoumání variability zpěvu jsme 
zvolili lejska malého (Ficedula parva), který je akusticky neprobádaným druhem  Podkla-
dem výzkumu byla dvouletá terénní práce a kontinuální podrobný akustický monitoring 
v CHKO Jeseníky, který následně vyústil v analýzu více než 2 700 hodin záznamů získaných 
jak z diktafonů, tak z nahrávání profesionálním rekordérem  Cílem této práce je popsat 
základní akustické vlastnosti zpěvu lejska malého, šířku jeho repertoáru, vliv věku samců 
na zpěv a získat podrobné informace o jeho denní a sezonní hlasové aktivitě  K popisu ge-
ografické variability jsme kromě vlastních nahrávek použili také nahrávky získané z jiných 
zemí Evropy  Výsledky výzkumu ukazují, že denní aktivita je jednovrcholová, s vrcholem 
v brzkých ranních hodinách  V průběhu sezóny se aktivita výrazně měnila, ale až na několik 
malých rozdílů byl její průběh velmi podobný u všech sledovaných samců  Celková hlasová 
aktivita se v průběhu sezóny může mezi jednotlivými ptáky výrazně lišit, a to v závislosti 
na přítomnosti samice  Celkově jsme u lejska zaznamenali 14 dosud nepopsaných odlišných 
typů zpěvů a dva subtypy, přičemž jeden typ zpěvu byl výrazně dominantní  Pouze desetina 
sledovaných samců používala více než jeden typ zpěvu  Zjistili jsme, že staří samci mají 
oproti mladým prokazatelně delší zpěvy s vyšším průměrným počtem slabik  Přestože lejsci 
používají různé typy zpěvů, nenašli jsme rozdíly v geografickém měřítku, což naznačuje, že 
lejsek malý nepatří mezi druhy vytvářející dialekty  Tato práce výrazně rozšířila poznatky 
o vokalizaci lejska malého, které budou mít praktický význam pro další výzkum a zároveň 
pomohou zpřesnit metody monitoringu ptáků 
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Vliv světelného a hlukového znečištění na hlasovou 
aktivitu kosa černého (Turdus merula) a budníčka menšího 
(Phylloscopus collybita)

Lenka Hodačová, Martin Vlach, Nikola Žilinčíková

Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: lenka.hodac@gmail.com

Rostoucí počet studií ukazuje, že ptáci dokážou přizpůsobit svou vokalizaci městským 
podmínkám, ať už jde o zvýšení frekvence či změnu amplitudy  Další popsané přizpůsobení 
je změna načasování vokalizace  Ze závěrů studií není však zcela patrné, zda na posunutí 
vokalizace do nočních hodin má vliv antropogenní hluk či světelné znečištění 

Práce se zabývá vlivem světelného a hlukového znečištění na načasování vokalizace kosa 
černého (Turdus merula) a budníčka menšího (Phylloscopus collybita) v různých typech 
prostředí  Cílem práce je zjistit vliv světelného či hlukového znečištění na počátek/konec 
hlasové aktivity kosa černého a budníčka menšího 

Byly vybrány 4 typy lokalit s různým typem antropogenního znečištění (světlo, hluk) 
a referenční plochy  Lokality klidné a pouze s hlukovým znečištěním se nacházely v lesích 
kolem Prahy a Berouna  Lokality se světelným a hlučným znečištěním pak byly v	Praze 
a Hradci Králové  V každé lokalitě byli vyhledáni jedinci budníčka menšího a kosa černého 
a do jejich teritoria umístěn diktafon  Nahrávání probíhalo v roce 2014 a 2015 od začátku 
března do konce května za příznivého počasí (bez silného větru a bouřek) každý týden  Ze 
získaných nahrávek byl zjišťován konec a počátek vokalizace jedinců kosa černého a bud-
níčka menšího 

Výsledky práce prokázaly vliv sledovaných faktorů na vokalizaci budníčka menšího i kosa 
černého  Na lokalitách ovlivněných světlem i hlukem zároveň vokalizovali sledovaní jedin-
ci prokazatelně dříve před východem slunce, než na ostatních lokalitách  V případě kosa 
černého to bylo až o 5 hodin dříve před východem slunce  Vliv světelného a hlukového 
znečištění na konec hlasové aktivity nebyl prokázán ani u jednoho ze sledovaných druhů 
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Hnízdní a zpěvní aktivita ptáků afrotropického deštného 
lesa podél gradientu nadmořské výšky
Tereza Zenklová 1, Jana Vokurková 1, Francis Njie Motombi 2, Michal Ferenc 1, 
Tomáš Albrecht 3,4, David Hořák 1, Ondřej Sedláček 1

1  Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2; e-mail: zenklovat@gmail.com, jankavok@seznam.cz,  
ferenc.michal85@gmail.com, david.horak@natur.cuni.cz, zbrd@email.cz

2 Botanická zahrada Limbe, Etome Village -Limbe, Kamerun; e-mail: njiefrank2008@yahoo.com
3 Katedra zoologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2
4 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Studenec 122, 675 02 Koněšín; e-mail: albrecht@ivb.cz

V porovnání s mírným pásmem jsou tropické oblasti považovány za stabilní prostředí  
To platí především pro teplotu a délku dne, díky čemuž je zde relativně stálá nabídka potra-
vy  Podle obecného předpokladu tedy tropičtí ptáci, především pak druhy vázané na deštné 
lesy, mohou hnízdit po většinu roku  I zde však může být hnízdění synchronizováno s někte-
rými proměnlivými podmínkami prostředí, zejména se srážkami a dobou největší hojnosti 
potravy  Proto lze předpokládat, že i v tropickém lese existuje sezonalita v hnízdní i zpěvní 
aktivitě  Data k testování podobných předpokladů ovšem dosud zcela chybí  Předmětem 
našeho zájmu bylo vysledovat vnitrosezónní změny v hnízdní aktivitě jednotlivých potrav-
ních guild a změny ve zpěvní aktivitě společenstva v průběhu roku a vysledovat souvislosti 
s měnícími se podmínkami prostředí, srážkami a teplotou  Míra hnízdní aktivity se mezi 
jednotlivými potravními guildami v různých obdobích lišila, a ukázaly se tak preference 
různých období pro hnízdění u jednotlivých guild  Začátek období sucha preferovala vět-
šina skupin, především hmyzožravců  Výjimku tvořily druhy lovící bezobratlé na zemi – ty 
hnízdily naopak ve vrcholném období dešťů  Oproti předpokladům se neprokázal výrazný 
rozdíl v hnízdní aktivitě podobných guild mezi jednotlivými nadmořskými výškami  Rozdíl 
se však ukázal v počtu vokalizujících druhů  Nejvíce druhů bylo zaznamenáno v nížinném 
lese, kde byl také největší druhový obrat v průběhu roku  Ve všech nadmořských výškách 
byla průkazná závislost počtu zpívajících druhů na srážkách a teplotě  S rostoucím množ-
stvím srážek a s klesající teplotou klesal počet zpívajících druhů  U vybraných druhů jsem 
sledovala různou míru zpěvní aktivity v průběhu roku  Jednotlivé druhy byly více hlasově 
aktivní během období, kdy jsem prokázala vyšší míru hnízdní aktivity příslušné potravní 
guildy  Prokázala jsem tak souvislost zpěvní a hnízdní aktivity u tropických ptáků 

Studie je podpořena grantem GAUK 1282214.
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II. plenární přednáška

Význam dlouhodobých monitorovacích programů 
pro ochranu ptáků
Jiří Reif 1,2, Zdeněk Vermouzek 3

1 Ústav pro životní prostředí, PřF UK v Praze, Benátská 2, 128 01 Praha 2; e-mail: jirireif@natur.cuni.cz
2 Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc
3 ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 – Smíchov; e-mail: verm@birdlife.cz

Monitoringu ptačích populací se na celém světě věnují tisíce dobrovolníků  Díky jejich úsilí se 
podařilo nasbírat neuvěřitelné množství údajů o početnosti více než tisícovky ptačích druhů  
Pomocí těchto údajů se zachytilo rozmístění početnosti ptáků na celých kontinentech a její 
vývoj během uplynulých desetiletí  Právě tato data položila základ novému vědeckému oboru 
– makroekologii  Primárním účelem spuštění dlouhodobého monitoringu ptačích populací 
však bylo shromáždění informací pro lepší ochranu jednotlivých druhů  Jak se podařilo napl-
nit tento účel? Poskytnout odpověď je cílem této přednášky, přičemž lze vyzdvihnout několik 
následujících příkladů využití monitorovacích dat pro praktickou ochranu ptáků:

1   Červené seznamy kvantifikující riziko extinkce jednotlivých druhů  Bez kvalitních pod-
kladů nelze stanovit míru ohrožení druhů a bez znalosti míry ohrožení nelze efektivně 
směřovat omezené prostředky, které má ochrana přírody k dispozici  Ukážeme si, jak se 
míra ohrožení měří, u kterých druhů roste a u kterých naopak díky účinné ochraně klesá 

2   Ochrana ptáků zemědělské krajiny  Vývoj jejich populací zachycuje tzv  indikátor ptáků 
zemědělské krajiny a díky monitoringu se podařilo zjistit, jaké konkrétní faktory limi-
tují populace jednotlivých druhů a jaká opatření přijmout, aby se zastavil další populač-
ní pokles  Aféra s neonikotinoidy zároveň ukazuje, že i nové a zdánlivě bezpečné látky 
na ochranu rostlin mohou ve skutečnosti představovat pro biodiverzitu vážnou hrozbu 

3   Dopady klimatických změn  Ptáci na probíhající klimatické změny reagují dosti citlivě 
a jejich souběh s dalšími ohrožujícími faktory má na populace některých druhů drtivý 
dopad  Vzhledem ke globální povaze klimatických změn je zavedení ochranářských 
opatření na lokální i národní úrovni problematické  Určité možnosti, jak dopady zmír-
nit, však existují 

4   Záchranné programy pro vybrané druhy  Díky datům o vývoji početnosti a z nich 
odvozeného rizika vyhubení jednotlivých druhů se u těch nejohroženějších přistupuje 
k cílené podpoře jejich populací  Její úspěch závisí na úrovni našich znalostí biologie 
zájmových druhů a na odstranění klíčových ohrožujících faktorů  

5   Efektivita ochrany druhů  Nikdy předem nevíme, jestli dané opatření bude mít na cílo-
vý druh kýžený dopad  Ten se zároveň může lišit na různých úrovních: zatímco v místě 
provedení vidíme jasný přínos, pro celostátní populaci nemusí být pozitivní efekt vůbec 
měřitelný anebo se projeví různě velkým zpožděním  Pro podobná hodnocení jsou data 
z dlouhodobého monitoringu nenahraditelná 

Celkově lze říci, že dlouhodobý monitoring probíhající díky projektům občanské vědy hraje 
při ochraně ptáků zásadní roli  Kromě příkladů dobré praxe ovšem identifikujeme i několik 
oblastí, kde by bylo možné využití těchto dat uplatnit ještě lépe než nyní 
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Sekce C – Hnízdní biologie

Predátoři ptačích hnízd – stav poznání v ČR a v Evropě

Karel Weidinger
Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc; e-mail: weiding@prfnw.upol.cz

Hnízdní úspěšnost ptáků je vděčným tématem akademického i aplikovaného výzkumu, 
stejně jako předmětem řady monitorovacích programů  Smysluplná interpretace pozoro-
vané hnízdní úspěšnosti/míry predace je ale podmíněna znalostí skutečných osudů hnízd 
a druhové identity predátorů, což bylo donedávna obtížné  Teprve díky vývoji a dostupnosti 
video techniky se podařilo získat první spolehlivá data o druhově specifické hnízdní pre-
daci a etablovat tento přístup jako standardní výzkumný program  Předkládaný příspěvek 
shrnuje dosavadní výsledky identifikace hnízdních predátorů získané autorem na území 
ČR a staví je do kontextu znalostí z území Evropy  V letech 2002–2016 bylo metodou kon-
tinuálního videozáznamu zdokumentováno celkem >630 predačních událostí na >600 ne-
dutinových hnízdech pěvců, způsobených >35 druhy predátorů  Relativní význam různých 
druhů a skupin predátorů bude hodnocen vzhledem k druhu kořisti, biotopu a umístění 
hnízda  Dosavadní výsledky ukazují, že: 1) druhové složení a relativní význam predátorů 
jsou silně lokálně specifické a vykazují značnou variabilitu ve vztahu k hodnoceným para-
metrům prostředí a kořisti; 2) několik málo dominantních predátorů (≤4 druhy) je typicky 
zodpovědných za větší část (≥70 %) celkové predace; 3) dominantní druhy predátorů často 
neodpovídají obecnému očekávání; 4) identitu predátorů nestačí „kvalifikovaně odhadovat“ 
podle nepřímých indicií; 5) závěry řady predačních studií s umělými hnízdy, včetně auto-
rových, je třeba zpětně přehodnotit  

Význam interakcí a prostorových efektů při umisťování hnízd 
v druhově pestrém ptačím společenstvu
Miroslav E. Šálek 1, Martin Sládeček 1, Vojtěch Kubelka 2, Jiří Mlíkovský 3,  
Petr Šmilauer 4, David Storch 5

1 Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: salek@fzp.czu.cz, sladecek@fzp.czu.cz
2 Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2; e-mail: kubelkav@gmail.com
3 Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1; e-mail: jiri_mlikovsky@nm.cz
4 Katedra biologie ekosystémů, PřF JU v Českých Budějovicích, Branišovská 1780, 370 05 České Budějovice; e-mail: petrsm@jcu.cz
5 Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1; e-mail: storch@cts.cuni.cz

Charakter prostředí významně ovlivňuje ptáky při umisťování hnízd  Roli ale hrají i další 
aspekty jako je přítomnost jiných druhů, jež poskytují antipredační ochranu nebo prosto-
rový efekt samotný, který může převládat u druhů koloniálních  Všechna tato hlediska mo-
hou složitě interagovat v druhově bohatých a prostorově strukturovaných společenstvech, 
např  v mokřadech  Porovnávali jsme vliv těchto tří aspektů na prostorové uspořádání 
ptačích hnízd v sibiřském mokřadu u  jezera Bajkalu v  letech 1993 (pestré společenstvo) 
a 2013 (ochuzené společenstvo)  Souvislá studijní plocha v gradientu od mělkých bažin při 
lesním okraji po hluboký mokřad s volnou vodní hladinou byla rozdělena na 164 čtverců 
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100×100 m, v nichž byl mapován výskyt ptáků a popisováno zastoupení šesti typů prostře-
dí  V roce 1993 bylo zjištěno 27 druhů s 672 prokázanými nebo předpokládanými hnízdy, 
v roce 2013 to bylo 20 druhů se 189 hnízdy  Analýza pomocí vícerozměrných technik 
prokázala, že unikátní vliv prostoru, nesdílený s faktory prostředí, předurčoval uspořádá-
ní hnízd ve studovaném společenstvu v obou sezónách  Hnízda byla vysoce agregovaná, 
jejich rozmístění ale ovlivnily i mezidruhové vztahy a charakter biotopu  Hnízdní výskyt 
v průměru časněji zahnízdivších aktivních obránců hnízd (rackové, rybáci, čejky, kolihy) 
pomohl vysvětlit výskyt některých dalších druhů hnízdících později (kachny, jespáci, 
potápky)  Prokázán byl i  sdílený vliv biotopu a prostorových prediktorů v obou skupi-
nách a letech, zejména u aktivních obránců hnízd, kteří hnízdili agregovaně  Komplexní 
posouzení vlivu habitatu, mezidruhových interakcí a prostorových efektů na umístění 
hnízd ukázalo, že vliv biotopu může být při výběru hnízdiště silně zastíněn přítomností 
jiných (deštníkových) druhů a/nebo pouhou potřebou sdíleného hnízdění  Zohlednění 
prostorových prediktorů v analýze hnízdních dat považujeme za užitečný nástroj, který při-
náší zajímavé výsledky o interakcích v druhově bohatých společenstvech ptáků, jež mohou 
nalézt uplatnění i v ochranářské praxi 

Patrnosti hnízdní predace bahňáků v prostoru a čase

Vojtěch Kubelka ¹,2, Miroslav E. Šálek 3, Pavel Tomkovich 4, Tamás Székely 2

1 Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2; e-mail: kubelkav@gmail.com
2 Department of Biology & Biochemistry, University of Bath, Bath BA2 7AY, Avon, Spojené království
3 Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
4 Zoological Museum, Moscow MV Lomonosov State University, Bolshaya Nikitskaya Str 6, 125009 Moskva, Rusko

Známá atraktivní hypotéza latitudinálního gradientu predace hnízd podpořená experimen-
tálně, podle níž ptáci v tropech trpí vyšší mírou hnízdní predace než v mírných šířkách 
a Arktidě, nebyla doposud ověřována v širším makroekologickém měřítku na reálných 
hnízdech  Bahňáci představují vhodnou modelovou skupinu pro tento účel, protože jsou 
na druhové úrovni hojně studováni a mají na zemi umístěná vzájemně podobná hnízda 
s obdobnou velikostí snůšek v různých zeměpisných šířkách  Naopak mají variabilní životní 
strategie včetně rozličných antipredačních taktik  

Z primární literatury i nepublikovaných zdrojů se nám podařilo získat více než 300 dato-
vých souborů denní míry predace reálných hnízd více než 90 druhů bahňáků na lokalitách 
po celém světě  Pomocí komparativní analýzy s ošetřením fylogeneze a  řady možných 
matoucích proměnných se ptáme zejména zda: 

1) Klesá denní míra predace od rovníku k pólům? 
2)  Dokáží některé životní strategie bahňáků, například agresivita nebo počet antipredač-

ních taktik snižovat denní míru predace hnízd? 
3)  Roste v posledních desetiletích intenzita predace hnízd bahňáků, jak významnou roli 

v tom hraje člověk a jaké to může mít důsledky pro populace bahňáků, ochranu druhů 
i společenstev? 

Tyto a další otázky budou podrobně diskutovány v průběhu prezentace 

mailto:kubelkav@gmail.com
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Jak kukačka nalezne hnízdo svého hostitele aneb každý 
pěstoun se počítá…
Marcel Honza, Michael I. Cherry, Václav Jelínek, Arne Moksnes, Lenka Polačiková, 
Milica Požgayová, Petr Procházka, Eivin Røskaft, Michal Šulc, Barbara Taborsky, 
Michael Taborsky, Yvonne Teuschl, Wolfgang Vogl

Ústav biologie obratlovců, AV ČR, v. v. i., Květná 8, 603 65 Brno; e-mail: honza@brno.cas.cz

Vztah mezi hnízdním hostitelem a  jeho parazitem je modelovým příkladem koevoluce  
V průběhu soupeření mezi parazitem a jeho hostitelem se objevila řada adaptací a protia-
daptací na obou zúčastněných stranách  Mezi důležité adaptace hnízdního parazita patří 
schopnost nalézt hostitelské hnízdo vhodné ke snesení parazitického vejce  V referátu bu-
dou prezentovány výsledky výzkumu chování kukaček obecných parazitujících rákosníka 
velkého a obecného  Výzkum probíhal v letech 1996–2015 na rybnících u Hodonína za po-
užití různých metodických přístupů  Telemetrickým sledováním bylo zjištěno, že kukačky 
selektivně vybírají určitý typ biotopu, kde hledají vhodná hostitelská hnízda  Tato metodika 
odhalila i chování kukaček bezprostředně před a v průběhu parazitace  Naše studie dále 
ukázala, že kukačky preferenčně parazitují ty samice hostitele, které vykazují vyšší kvalitu, 
a rovněž i to, že kukačky jsou schopny vybírat takové hostitele, jejichž vejce svým zbarvením 
co nejvíce korespondují s vejci parazita 

Ze života rehků zahradních a kukaček ve Finsku

Zdeněk Tyller 1, Michal Kysučan 1, Peter Samaš 1, Jarkko Rutila 2, Tomáš Grim 1

1  Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc;  
e-mail: zdenek.tyller@centrum.cz, kysuc3@seznam.cz, psamas@seznam.cz, tomas.grim@upol.cz 

2 Kannelkatu 5 as 26, Lappeenranta, Finsko; e-mail: jarkko2784@gmail.com

Kukačka obecná a rehek zahradní překonávají každoročně ze zimoviště do Skandinávie 
přes 5000 km, aby se tam pokoušeli jeden druhého obelstít a úspěšně reprodukovat  Až 
v posledních desetiletích se v roli přírodovědců pokoušíme více porozumět jejich odvěké 
„hře“  V námi studované finské populaci byla během poslední dekády parazitována ku-
kačkou obecnou (Cuculus canorus) třetina rehčích hnízd, přesto jen menší část hnízdících 
rehků (~5 %) byla donucena vychovat parazitickou kukačku až do vylétnutí z hnízda  Dů-
vodem je, že pouze třetina ze všech kladoucích kukaček je schopna naklást svá vejce přímo 
do kotlinky, a tím přinutit rodiče inkubovat parazitické vejce  Přibližně pětina rehčích párů 
raději opustila po parazitaci celou snůšku a pokud se už rozhodli parazitovanou snůšku 
inkubovat, tak se třetina kukaččích vajec z různých důvodů nevylíhla  Zajímavé je, že rehci 
ochotně inkubovali kukaččí vejce, pokud jsme jim ho podstrčili my namísto skutečné ku-
kačky  Podnětem odmítnutí cizího vejce tedy není toto vejce samo o sobě, nýbrž načapání 
samice kukačky při akci  Kukačka však nemá zdaleka vyhráno ani po vylíhnutí, protože 
až v polovině případů byla nucena sdílet hnízdo s rehky, což negativně ovlivňovalo růst 
i přežívání mláďat obou druhů  Stejně tak jejich růst brzdilo občasné deštivé počasí, které 
rodiče někdy přimělo krmit mláďata neobvyklou potravou, jako jsou bobule nebo ještěrky  
Úspěšné vychování kukačky, od stavby hnízda po  její osamostatnění, trvalo postiženým 
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rehkům přes 50 dní, což znamená ztracenou hnízdní sezónu už v tak krátkém životě rehků  
Na druhou stranu naše výsledky naznačují, že vychovat kukačku je energeticky jednodušší 
než vyvést svých obvyklých šest mláďat, a tak oklamaným rodičům možná zbývá alespoň 
více sil na dlouhý návrat do Afriky 

Mezidruhový hnízdní parazitismus v rodinkách kachen 

Klára Poláková, Petr Musil, Zuzana Musilová, Jan Zouhar, Pavlína Kočicová

Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol;  
e-mail: kpolak1@seznam.cz, p.musil@post.cz, musilovaz@fzp.czu.cz, honza.zouhar@gmail.com, Kocicova@seznam.cz

Fakultativní mezidruhový hnízdní parazitismus, jako alternativní hnízdní strategie, je obec-
ně považován za náhodný důsledek vnitrodruhového hnízdního parazitismu  Využití fakul-
tativního hnízdního parazitismu je bezpochyby ovlivněno ziskem a ztrátou parazitické sa-
mice, na rozhodnutí samice ale mohou působit také nepředvídatelné hnízdní podmínky, vliv 
hustotní závislosti a fylogenetická příbuznost účastněných druhů  U kachen byla prokázána 
nízká schopnost rozpoznávání hnízd vlastního druhu  Mezidruhový hnízdní parazitismus, 
na rozdíl od vnitrodruhového, je v terénu snadno rozpoznatelný  Na základě dat, získaných 
v letech 2006–2015, jsme zhodnotili vliv dostupnosti parazitujících a hostitelských samic 
a fylogenetické příbuznosti samic v případě hnízdního parazitismu v rodinkách pěti sym-
patricky hnízdících druhů kachen: kopřivky obecné (Anas strepera), kachny divoké (Anas 
platyrhynchos), zrzohlávky rudozobé (Netta rufina), poláka velkého (Aythya ferina) a polá-
ka chocholačky (Aythya fuligula)  Testovali jsme hypotézu, zda frekvence mezidruhového 
hnízdního parazitismu v rodinkách kachen narůstá s nabídkou parazitujících samic  Bylo 
prokázáno, že hustotní závislost reguluje frekvenci mezidruhového hnízdního parazitismu 
v rodinkách kachen  Nejčastěji parazitujícím, a zároveň nejčastěji hostitelským druhem 
byla zrzohlávka rudozobá  Vyšší míra hnízdního parazitismu byla zjištěna v případě potá-
pivých kachen oproti plovavým  Zrzohlávka rudozobá, která se řadí mezi potápivé kachny, 
byla parazitována častěji plovavými druhy, pravděpodobně v důsledku podobné preference 
místa pro zahnízdění  Došli jsme k závěru, že limitujícím faktorem, ovlivňujícím úspěšnost 
mezidruhového hnízdního parazitismu, je nabídka potravy a dostupnost hnízdních míst 
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Sekce D – Ochrana ptáků I

Využití ornitologických dat při ochraně přírody 
Krkonošského národního parku
Jiří Flousek

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí; e-mail: jflousek@krnap.cz

Odborná data jsou při správě našich velkoplošných chráněných území využívána jako pod-
klady pro posuzování žádostí o rozličné rozvojové aktivity či způsoby využívání území, 
nebo jako podklady při plánování péče o různé typy stanovišť v lesních a nelesních eko-
systémech 

V případě Krkonošského národního parku a  jeho ochranného pásma jsou mimo jiné 
využívána i četná data o ptácích, získávaná plošně pro celé území, zaměřená na běžně roz-
šířené druhy i na druhy vzácnější, zasluhující si zvýšenou pozornost (ptáci zvláště chránění 
naší legislativou, předměty ochrany ptačí oblasti Krkonoše v rámci soustavy Natura 2000, 
druhy ubývající)  Patří k nim výsledky opakovaného mapování hnízdního rozšíření ptáků 
v celém pohoří z let 1991–1994 a 2012–2014, dlouhodobé bodové sčítání ptáků (200 bodů 
sledovaných od roku 1983) nebo projekty věnující se jednotlivým druhům (každoroční 
mapování hnízd čápa černého a sokola stěhovavého, sledování budkové populace sýce rous-
ného, pravidelný monitoring tetřívka obecného, chřástala polního a lejska malého, detailní 
výzkum populace slavíka modráčka tundrového, průběžné mapování výskytu lindušky 
horské a pěvušky podhorní) 

Uvedené podklady slouží Správě národního parku při posuzování územních plánů krko-
nošských obcí a výstavby nových objektů či lyžařských areálů, při stanovování podmínek 
pro četné sportovní akce na území národního parku, při přípravě lesních a  lučních hos-
podářských plánů, při rozhodování o managementových zásazích v  lesích i na horských 
loukách, při jednáních s místními farmáři o optimálním hospodaření v lučních porostech 
a podobně  Ornitologická data tak přispívají i k ochraně dalších složek přírodního prostředí, 
ke kterým jsou naše znalosti výrazně horší nebo úplně nedostačující 

Mortalita ptáků na linkách vysokého napětí v ČR

Vlasta Škorpíková 1, Václav Hlaváč 2 , Martin Strnad 3

1 Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno; e-mail: skorpikova.vlasta@kr-jihomoravsky.cz
2 AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, Husova 2115, 580 02 Havlíčkův Brod; e-mail: vaclav.hlavac@nature.cz
3 AOPK ČR, Kaplanova 1, 148 00 Praha 11 – Chodov; e-mail: martin.strnad@nature.cz

Linky elektrického vedení, především vysokého napětí, usmrtí každoročně desetitisíce 
ptáků  Příčinou jsou jednak nárazy letících ptáků do vodičů, jednak úrazy elektrickým 
proudem, ke kterým dochází při dosednutí ptáka na sloup  V letech 2015–2016 byl v ČR 
realizován rozsáhlý projekt zaměřený na identifikaci nebezpečných typů sloupů a na účin-
nost dříve realizovaných opatření k omezení mortality ptáků na sloupech VN  V době 
od 1  srpna 2015 do 31  března 2016 zkontrolovalo 22 spolupracovníků – ornitologů celkem 
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cca 6428 km linek vysokého napětí s cílem najít pod nimi ptáky uhynulé následkem výboje 
na sloupu nebo nárazu do vodiče  Kontrolovány byly linky v otevřené krajině od nížin až 
do nadmořské výšky cca 500 m z důvodu vyšší pravděpodobnosti výskytu dravců  Mapo-
vatelé zaznamenali u každého sloupu jeho přesnou polohu a pozici v  lince, konstrukční 
parametry a případné zabezpečovací prvky, každý sloup byl vyfotografován  U nalezených 
mrtvých ptáků byl zaznamenáván druh (případně pohlaví a věk) a poloha ve vztahu ke kon-
trolovanému vedení  Stav kadáveru byl popsán slovně a zdokumentován fotograficky  Další 
parametry byly doplněny následně při kontrole a sjednocení odevzdaných výsledků  

Monitoringem byl získán rozsáhlý soubor dat, z nichž jsou zatím k dispozici jen některé 
základní údaje: celkem bylo zkontrolováno 76 432 sloupů, nalezeno bylo 1326 mrtvých 
ptáků, což představuje průměrně 1 úhyn/4,85 km vedení VN  Celkem 1170 ptáků uhynulo 
následkem výboje (tj  1 úhyn/65,33 sloupů), 156 v důsledku nárazu do vodičů  Obětí linek 
VN se stalo 63 druhů ptáků, výrazně nejčastější mezi nimi byla káně lesní (34,54 % všech 
nálezů), následována strakou obecnou (15,31 %) a poštolkou obecnou (12,07 %)  Mezi 
zajímavé oběti patří např  čáp bílý (11 ex ), chřástal kropenatý (2 ex ), chřástal polní (2 ex ) 
nebo chřástal vodní (1 ex ), jestřáb lesní (5 ex ), kalous ušatý (6 ex ), krahujec obecný (2 ex ), 
krkavec velký (25 ex ), luňák hnědý (1 ex ), puštík obecný (6 ex ), sluka lesní (2 ex ), volavka 
popelavá (5 ex ) nebo výr velký (7 ex )  

Analýza dat směřující k označení nejnebezpečnějších typů používaných konzol nebo 
technických prvků bude následovat  

Získané výsledky budou využity při jednání s distributory, především pak při vývoji 
nových bezpečných technologií  Konečným cílem je nahradit nebo doplnit všechny proble-
matické konstrukce tak, aby mortalita ptáků na linkách vysokého napětí byla minimální  

Mapování mortality na  linkách VN bylo financováno v rámci projektu EHP-40 s názvem: Komplexní 
přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR.

Mapová vrstva prioritního zabezpečení linek vysokého napětí 
v distribuční síti E.ON Distribuce, a. s.
Lukáš Viktora, Zbyněk Janoška

ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 – Smíchov; e-mail: viktora@birdlife.cz, janoska@birdlife.cz

Úhyny nebo nevratná poranění ptáků na podpěrných bodech linek vysokého napětí (VN) 
způsobená elektrickým výbojem jsou významným antropogenním faktorem, ovlivňujícím 
populace ptáků  Zákon č  458/2000, o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), resp  jeho 
novela č  158/2009 Sb  ukládá všem distributorům elektřiny zabezpečit sloupy VN do roku 
2024  

Česká společnost ornitologická ve spolupráci se společností E ON Distribuce, a  s , připra-
vila mapovou vrstvu prioritního zabezpečení úseků linek VN na distribučním území E ON 
Distribuce, a  s , (Jihočeský, Jihomoravský, Zlínský kraj a Vysočina) v místech pravidelného 
hnízdního, pohnízdního a zimního výskytu 16 druhů ptáků, u kterých byly poranění nebo 
úhyny elektrickým výbojem zaznamenány nejčastěji  Kategorizace nebezpečí byla zpraco-
vána na úrovni prvního dělení mapovacích čtverců KFME (6 × 5,5 km), ke kterým byly 
vztaženy informace o výskytu sledovaných druhů  Relativní rizikovost byla vypočtena pro 
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každý ze sledovaných druhů a syntézou jednotlivých map byla vytvořena výsledná prioriti-
zace, rozdělující mapovací čtverce do tří kategorií dle rizikovosti  

Pro nejhojnější druhy (káně lesní, poštolka obecná) byl vytvořen statistický model čet-
nosti výskytu ve sledovaném území pomocí metody regresního krigingu  Pro méně hojné 
druhy byla rizikovost vypočtena na základě informací o recentních hnízdištích, resp  mís-
tech pravidelného výskytu 

Jako zdrojů dat bylo využito především databází specializovaných skupin a jednotlivých specialistů, dále 
potom dat faunistické dabatáze birds.cz.

Význam sítě Natura 2000 pro zimující vodní ptáky 

Zuzana Musilová, Petr Musil, Jan Zouhar, Matyáš Adam, Vladimír Bejček

Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: musilovaz@fzp.czu.cz, musil@fzp.czu.cz,  
honza.zouhar@gmail.com, mates.a@seznam.cz, bejcek@fzp.czu.cz

Globální změny klimatu způsobují posuny distribuce mnohých druhů ptáků, přičemž tyto 
změny mohou ovlivnit význam chráněných území  Význam lokalit sítě Natura 2000 (pře-
vážně ptačích oblastí – PO) pro zimující vodní ptáky byl hodnocen na základě dat Meziná-
rodního sčítání vodních ptáků v ČR z let 2004–2015  Preference lokalit zahrnutých v ptačích 
oblastech a mimo ně byla analyzována u 28 druhů vodních ptáků pomocí GLM s logit-link 
funkcí  Srovnání změn početnosti proběhlo pomocí softwaru TRIM  Preference PO dlou-
hodobě klesala a v případě nárůstu početnosti jednotlivých druhů k nárůstu preference 
docházelo pomalejším tempem  Preference PO u chráněných druhů nebyla prokázána  Vyšší 
nárůst početnosti byl v rámci druhů Přílohy I zjištěn pouze u morčáka bílého, u ostatních 
druhů Přílohy I rozdíly nebyly signifikantní  Lokality sítě Natura 2000 preferují obecně husy, 
naopak potápivé kachny (např  polák velký a polák chocholačka)  Statisticky významné 
rozdíly v dlouhodobých trendech početnosti v a mimo Naturu 2000 byly zjištěny celkem 
u 15 druhů  Pozitivní změna na lokalitách Natury 2000 se týkala osmi převážně rybožravých 
druhů, naopak negativní změna sedmi převážně býložravých druhů  

Vzhledem k tomu, že početnost zimujících vodních ptáků ve střední Evropě dlouhodobě 
narůstá, lze v budoucnosti očekávat narůstající význam lokalit, které v současnosti nejsou 
zahrnuty v síti Natura 2000 

Může jeden rybník bez kaprů zastavit úbytek hnízdních 
populací vodních ptáků?
Petr Musil, Zuzana Musilová, Klára Poláková, Markéta Čehovská, Pavlína Kočicová, 
Tereza Kejzlarová

Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: musil@fzp.czu.cz

Hnízdní populace potápivých kachen prodělaly na našem území rozsáhlé dlouhodobé změ-
ny, které jsou v mnoha aspektech nesrovnatelné se změnami jiných skupin ptáků v naší 
přírodě  Ještě před 150 lety nebyl žádný druh potápivých kachen běžněji rozšířeným hníz-
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dícím druhem  Od konce 19  a zejména od prvé poloviny 20  století začíná šíření původně 
severských druhů, jimiž byli polák velký a polák chocholačka  Ve druhé polovině 20  století 
na našem území začalo i šíření hnízdní populace zrzohlávky rudozobé a hohola severního  
Početnost poláka velkého a zejména poláka chocholačky od 30  let 20  století intenzivně 
narůstala až do konce 70  let 20  století , kdy se polák chocholačka stal zřejmě nejpočetněji 
hnízdícím druhem kachen  Později ale nastal prudký zlom početnosti obou sledovaných 
druhů, přičemž se početnost hnízdních populací u poláka chocholačky snížila dokonce až 
na cca 13 % stavu z přelomu 70  a 80  let 20  století  Tento jev je patrně důsledkem snížení 
potravní nabídky pro bentofágní druhy v podmínkách intenzivně obhospodařovaných 
rybníků s vysokými denzitami rybích obsádek, nedostatkem přirozené potravy a nízkou 
průhledností vody 

V hnízdních sezónách 2014, 2015 a 2016 byla na rybníku Rod nasazena alternativní 
(„bezkaprová“) rybí obsádka (převaha candáta obecného, s příměsí lína obecného a dalších 
ryb)  V rybníce proto nedošlo k vyžrání zooplanktonu a průhlednost vody zůstala vysoká 
po celou hnízdní sezónu  Na tuto výhodnou trofickou situaci pochopitelně zareagovali 
i vodní ptáci, zejména potápivé kachny, pro které se tento rybník stal klíčovou lokalitou 
v rámci celé CHKO Třeboňsko  Počty samic, vodících mláďata, zde výrazně převýšily po-
četnosti na okolních rybnících  Výsledky sledování individuálně značených samic poláka 
velkého a poláka chocholačky navíc dokládají význam rybníka Rod pro vývoj hnízdních 
populací uvedených druhů v rámci celého Třeboňska, a to zejména kvůli zvýšenému přeží-
vání mláďat, i díky vysoké míře fidelity jednotlivých hnízdících samic  

Jezero Most – naděje a zklamání?

Jaroslav Bažant
Oblastní muzeum v Mostě, p. o., Čs. armády 1360, 434 01 Most; e‐mail: jarabazant@seznam.cz

Jezero Most je největší hydrická rekultivace v České republice  Příspěvek je věnován vývoji 
početnosti vodních ptáků na lokalitě od května 2011 do současnosti  Zabývá se zhodnoce-
ním vlivu prostředí na jejich výskyt a návrhem managementu lokality, aby zůstala zachována 
její přitažlivost pro ptáky i do budoucna  Lokalita byla sledována v průběhu jejího napouště-
ní vodou a je zkoumána i nadále po definitivním naplnění v roce 2014  Jedná se o obchůzky 
se zastávkami dle momentální potřeby, zatím bylo uskutečněno 140 pozorování  Zazname-
návány jsou všechny ptačí druhy, zvláštní důraz je kladen na vodní ptáky  Pozorováno bylo 
130 druhů ptáků, z toho 55 vodních druhů  V průběhu pozorování je jasně patrný pokles 
počtu ptáků, zde modelově potápky roháče (Podiceps cristatus)  Zjištěna byla i značná dis-
proporce v  letním a zimním výskytu vodních ptáků  Hlavní příčinou je technické řešení 
břehové linie, která je téměř všude tvořena hrubým kamenným záhozem, zánik dosavadní 
litorální zóny s měkkým dnem a mělčinami a odstraňování břehových porostů  

Perspektiva jezera Most jako zajímavé ornitologické lokality je problematická  Statutární 
město Most, do jehož majetku má být jezero převedeno, počítá se zcela komerčním vyu-
žitím vodní plochy i okolí  To zahrnuje další technické úpravy břehů, rekreační i bytovou 
výstavbu, využití jezera pro vodní sporty včetně provozu motorových lodí  Kompromisním 
řešením do budoucna by mohlo být zachování odlehlejšího severního zálivu (Konobržského 
laloku) ve stavu blízkém přírodě  Bylo by vhodné osázet jeho břehy rákosem a vhodnými 
dřevinami a omezit zde lidské aktivity  Žádoucí by byla také instalace ukotvených plovou-
cích ostrovů 
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III. plenární přednáška

Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice – 
historie a současnost
Vladimír Bejček, Karel Šťastný 

FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: bejcek@fzp.czu.cz, stastny@fzp.czu.cz

Cílem Atlasů hnízdního rozšíření ptáků je získat aktuální obraz o výskytu a početnosti všech 
ptačích druhů vyskytujících se v době mapování v ČR  První mapování v letech 1973–1977 
se provádělo ve čtvercích o velikosti 10 × 10 km, tedy na plochách po 100 km2  Na doporu-
čení European Ornithological Atlas Committee (EOAC) bylo jako podkladu pro mapování 
použito plochojevné mapy Merkatorovy projekce se snahou vytvořit stejnoploché jednotky 
základní sítě 10 × 10 km  Základní síť druhého, třetího a právě probíhajícího čtvrtého ma-
pování (1985–1989, 2001–2003 a 2014–2017) je tvořena kvadráty o velikosti 10´ východní 
délky × 6´ severní šířky, tedy zhruba 12 × 11,1 km (plocha 133,2 km2)  V prvních třech 
mapováních spolupracovníci svá terénní pozorování zapisovali mezinárodně dohodnutými 
kódy (16 číselných kódů) do vytištěných speciálních druhových karet, které byly na konci 
každé sezóny zaslány zpět organizátorům  Kromě toho každý spolupracovník obdržel tzv  
příležitostné karty používané v náhodně navštívených čtvercích  Právě probíhající čtvrté 
mapování je, co se týče organizace i sběru dat, podstatně jednodušší a operativnější  Všech-
na terénní data jsou zadávána přímo do webové on-line aplikace „atlas birds cz“ a kromě 
zjišťování výskytu a hnízdění ptáků jsou sbírány i další podklady, které umožní odhadnout 
relativní početnost běžných druhů – tzv  hodinovky  Ve zmíněné aplikaci může tak kdokoli 
zjistit obsazenost kvadrátů mapovateli, počet zpracovaných hodinovek v kvadrátech, ak-
tuální počet druhů, a může si prohlédnout druhové mapky  Každý tedy může zjistit zcela 
aktuální stav věci a dozná, kde je potřeba data nejvíce doplnit  Po třech letech mapování 
bylo prokázáno hnízdění u 198 druhů ptáků s tím, že vrána obecná je nově rozdělena na dva 
druhy – vránu černou a vránu šedou  Je však třeba poznamenat, že za rok 2016 zcela jistě 
všichni mapovatelé dosud nevložili svá data do databáze  I tak jsou výsledky ve srovnání 
s předchozími třemi mapováními na podobné úrovní (1973–1977: 188, 1985–1985: 198, 
2001–2003: 199 druhů  Z dosavadních výsledků lze již vidět územní i vývojové populační 
trendy všech ptačích druhů v rámci ČR  Mezi ubývající druhy patří kupř  potápka černo-
krká, racek chechtavý, sova pálená, sýček obecný, moták pilich, koroptev polní, chocholouš 
obecný aj , k přibývajícím pak morčák velký, husa velká, vlha pestrá, orel mořský, moták 
lužní, luňák červený, jeřáb popelavý atd  Zajímavý je nástup zcela nových druhů – husice 
nilské či kachničky mandarinské  
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Sekce E – Mapování a monitoring

Mapování hnízdního rozšíření ptáků Brna v letech 2011 
až 2016 – první výsledky
Jan Sychra 1, Karel Hudec 2, Martin Černý 1,3

1 Ústav botaniky a zoologie, PřF MU v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail: dubovec@seznam.cz
2 Hluboká 5, 639 00 Brno; e-mail: KarelHudec@seznam.cz
3 Zoologické oddělení, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno; e-mail: mcerny@mzm.cz

Přesun ptáků do měst a proces synantropizace patří k nejzajímavějším jevům v ptačí říši  
I proto se výzkum ptáků ve městech stále více dostává do popředí zájmu ornitologů  Podob-
ně jako v jiných evropských městech probíhá od roku 2011 mapování hnízdního rozšíření 
ptáků v Brně, které organizuje Jihomoravská pobočka ČSO  Do něj se zapojilo 40 dobro-
volných mapovatelů, kteří zjišťovali průkaznost hnízdění a početnost jednotlivých ptačích 
druhů v 52 kvadrátech na území města Brna  Abychom lépe podchytili početnost běžněj-
ších druhů, probíhá i bodové sčítání na více jak 600 bodech v 8 definovaných kategoriích 
biotopů 

Do konce roku 2015 jsme shromáždili údaje o hnízdním výskytu 136 druhů ptáků, u 109 
z nich šlo o prokázané hnízdění  Nejčastějšími druhy byly kos černý, sýkora koňadra a pěn-
kava obecná  Mezi nepěvci pak šlo o holuba hřivnáče, strakapouda velkého a poštolku 
obecnou  Potěšitelné je zjištěné hnízdění 48 zvláště chráněných druhů, mezi nimi např  
bukáčka malého, dudka chocholatého nebo bělořita šedého  Mezi charakteristické hnízdiče 
stále patří početná populace strakapouda jižního 

Na prvních výsledcích jsme testovali vliv vybraných faktorů na složení ptačích spole-
čenstev, mezi nimiž hraje pozitivní roli např  vzdálenost kvadrátu od centra města nebo 
diverzita přítomných biotopů  Nejvyšší počet druhů byl zjištěn ve čtvercích s přítomností 
mokřadních biotopů  Z pohledu zvláště chráněných druhů jsou kromě mokřadů významná 
i území nové divočiny, tedy území po povrchové těžbě s navazujícími úhory  Při mapování 
ptáků v Brně sledujeme i probíhající synantropizaci některých druhů  Nejnápadnější byla 
v posledních 20 letech u holuba hřivnáče, který dnes patří k dominantním druhům  Některé 
druhy pak pronikají do města právě v současné době, mezi ně patří např  vrána šedivka 
nebo drozd kvíčala 

Po roce 2016, kdy skončí terénní práce našeho mapování, připravujeme atlas, ve kterém 
chceme kromě hnízdění v  letech 2011–2016 zpracovat i historické a mimohnízdní údaje 
o ptácích Brna 
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Ptáci Českých Budějovic: mapování hnízdního rozšíření 
v letech 1985–1992 a 2010–2018
Jan Havlíček 1, Petr Bürger 2

1 Katedra zoologie, PřF JU v Českých Budějovicích, Branišovská 1780, 370 05 České Budějovice; e-mail: JanHavlicek.cz@gmail.com
2  Jihočeský ornitologický klub, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1 370 51 České Budějovice;  

e-mail: burger.p@seznam.cz

Atlasové mapování ptáků, včetně regionálních či městských atlasů poskytuje cenné údaje 
využitelné v konkrétní ochraně ptačích druhů i společenstev  Velmi cenné jsou pak pře-
devším práce, které poskytují možnost srovnání změn rozšíření a početnosti díky opě-
tovnému mapování stejných lokalit  Cílem současného mapování ptáků na území města 
České Budějovice, jež probíhá od roku 2010 („druhé mapování“, ukončení je plánováno 
na rok 2018) je nejen získání znalostí o současném stavu avifauny, ale také srovnání s již 
existujícími a dosud nepublikovanými údaji z  let 1985–1992 („první mapování“)  Práce 
probíhají podle tradiční atlasové metodiky, a to ve čtvercích o rozměrech cca 770 × 630 m  
Během období prvního mapování bylo takto zmapováno 81 čtverců + 4 čtverce čtyřnásobné 
rozlohy, v současné době probíhají práce ve 126 čtvercích  Již průběžné výsledky umožňují 
srovnání změn rozšíření u vybraných druhů ptáků  Úplné vymizení bylo zaznamenáno 
u sýčka obecného (Athene noctua), silný pokles např  u chocholouše obecného (Galerida 
cristata) a čečetky tmavé (Acanthis cabaret)  Naopak mezi nejvíce přibývající druhy patří 
holub hřivnáč (Columba palumbus), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) a sojka 
obecná (Garrulus glandarius) 

Změny v početnosti hnízdících ptáků v Tachově 1975–2013

Pavel Řepa

Muzeum Českého lesa, třída Míru 447, 347 01 Tachov; e-mail: pavel.repa@tachov.cz

Ve svém příspěvku shrnuji výsledky sledování početnosti hnízdících ptáků ve městě Tacho-
vě po 38 let  Je popsán vývoj početnosti druhů hnízdících zde již dlouho, ale i dalších druhů 
do města pronikajících z volné přírody  Takto dlouhodobá sledování jsou velmi vzácná 

Sledováno bylo metodou mapování hnízdních okrsků  V letech 1975–1979 byla sledo-
vána plocha 180 ha, v dalších letech cca 70 ha  Zde bylo sčítáno v letech 1980–1990, 2001, 
2003–2004, 2011–2013  Na sledované ploše byly čtyři typy stanovišť: vilová zástavba se 
zahradami, sídliště panelových domů, zahrádkářská kolonie a příměstský park 

Pro všechny druhy byly vypočteny průměrné abundance pro období 1975–1979, 1980–1984, 
1985–1990, 2001–2004 a 2011–2013 pro každý typ biotopu  Byla počítána denzita v párech 
na 10 ha a dominance  Byl také zjištěn počet druhů a vypočtena diverzita a ekvitabilita (Sha-
nnon – Weaverův a Pielouův vzorec)  Celková denzita synuzie vzrůstala v příměstských par-
cích, počet druhů vzrůstal ve všech ostatních biotopech, diverzita a ekvitabilita mírně rostly 
v příměstských parcích a vilové zástavbě  Denzita jednotlivých druhů se měnila výrazně, 
většinou shodně ve všech biotopech, převažovaly druhy zvyšující denzitu  Z 28 početnějších 
druhů mělo minimálně 10 tendenci k přibývání početnosti, ubývání bylo zjištěno u 5 druhů  
Ostatní druhy měly stabilní nebo kolísavou početnost  

mailto:pavel.repa@tachov.cz
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Změny početnosti zjištěné v Tachově byly porovnány s trendy zjištěnými v JPSP ČR  Ně-
kolik druhů v Tachově přibývalo, ačkoli jinde v ČR počet klesal (Passer montanus, Carduelis 
cannabina, Serinus serinus, Sylvia borin), nebo byl stabilní (Turdus pilaris). Jiřička obecná 
(Delichon urbica) v Tachově ubývala, ačkoli celostátně její počet roste  Některé druhy (Parus 
major, Sturnus vulgaris, Phoenicurus ochruros, Prunella modularis a Sylvia communis) v celé 
ČR vykazují růst početnosti, v Tachově byla jejich početnost stabilní.

Jak jsme všechny ptáky na Nových Mlýnech nepočítali

Josef Chytil 1, Petr Macháček 2

1 Muzeum Komenského v Přerově, Horní náměstí 7, 750 11 Přerov; e-mail: chytil@prerovmuzeum.cz
2 Regionální Muzeum v Mikulově, Zámek 1, 692 01 Mikulov

Výstavba Vodního díla Nové Mlýny (VDNM) představuje jeden z největších ekologických 
zločinů v ČR  Přesto z ní jedna skupina ptáků alespoň něco získala – vodní ptáci  Jsou 
dlouhodobě sledováni od počátku výstavby z mnoha pohledů – sledovali jsme průběh změn 
početnosti v období migrace, zimování i hnízdění  Nejvýznamnější metodou byla pravidel-
ná měsíční sčítání všech tří nádrží oběma autory stejnou metodikou, dále pravidelná sčítání 
nejvýznamnějších hnízdících druhů (především dlouhokřídlí a vrubozobí) přímou kont-
rolou hnízd na hnízdištích  V roce 2010 proběhlo inventarizační sčítání všech hnízdících 
druhů  Vzhledem k rozloze celé lokality, její časté nepřehlednosti (ptáci zakrytí za ostrůvky, 
v prostoru lagun, mezi vlnami), k odletům ptáků ve výškách nebo při slabé viditelnosti 
často nebylo možné provést přesnější sčítání (viz název příspěvku)  Přesto bylo jasné, že 
se VDNM stalo jednou ze zásadních ornitologických lokalit u nás, v některých případech 
i v rámci střední Evropy  Z hlediska hnízdění je (nebo byla) lokalita nejdůležitějším hnízdi-
štěm u nás pro rybáka obecného, racka chechtavého, racka bělohlavého a racka černohla-
vého, zrzohlávku rudozobou, z hlediska zimování pro orla mořského, morčáka bílého, husu 
polní a husu běločelou, z pohledu průtahu pro racka malého a rybáka černého  Na lokalitě 
přetrvává řada problémů, ideální by z hlediska ochrany přírody (jak prokázalo období bu-
dování umělých ostrovů) bylo snížení hladiny  V současné době probíhá na střední nádrži, 
vyhlášené jako přírodní rezervace a zároveň ptačí oblast, poměrně rozsáhlý management  

Navzdory tomu, že jsme všechny ptáky zřejmě nikdy nespočítali, zůstává VDNM jednou 
z nejvýznamnějších lokalit vodních ptáků u nás  

Sova pálená (Tyto alba) v okrese Náchod v proměnách doby 

Tomáš Diviš
Olešnice 52, Červený Kostelec 549 41; e-mail: tomas.divis@email.cz

V letech 1984 a 1985 jsem na celém území okresu Náchod a v přilehlých okrajových částech 
okresů Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové a Trutnov provedl výzkum rozšíření a po-
četnosti sovy pálené  Na terénním šetření v různé míře spolupracovali také členové ČSO 
J  Branda, J  Kult, V  Petera, V  Rydlo a J  Vrána  V letech 1986–92 jsem (na Broumovsku 
s pomocí J  Brandy) na celém sledovaném území s výjimkou jihozápadní části zkontroloval 
všechna dříve nalezená hnízdiště a příležitostně další objekty  
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Hnízdní výskyt byl v období 1984–1992 zjištěn na 25 místech v kvadrátech 5363, 5463, 
5464, 5562, 5660, 5661 a 5662  Na 18 místech (72 %) hnízdila sova pálená prokazatelně 
v době výzkumu, na dvou místech (8 %) hnízdila v době výzkumu pravděpodobně a na pěti 
místech (20 %) bylo hnízdění účastníky výzkumu prokázáno v nedávné minulosti  V obsaze-
ných kvadrátech byla zjištěna hustota 1,82 až 6,15 páru na 100 km²  Z 25 hnízd bylo 13 hnízd 
(52 %) umístěno ve zvonicích kostelů, 1 hnízdo (4 %) v podstřeší kostela, 9 hnízd (36 %) 
ve skladech krmiva u kravínů a 2 hnízda (8 %) v holubnících u malých soukromých objektů  

Po roce 1989 byly některé z obsazených církevních objektů opraveny a vletové otvory 
pro ptáky do jejich vnitřních prostor byly uzavřeny, případně zakryty sítí nebo pletivem  
Některé zvonice byly také osazeny anténními systémy nebo na noc nasvíceny reflektory  Část 
obsazených zemědělských objektů byla v souvislosti s útlumem živočišné výroby opuštěna 
a začala se rozpadat nebo byla přestavěna pro jiné komerční účely  Zejména v  jižní části 
okresu došlo k výraznému poklesu podílu ploch luk a víceletých pícnin ve prospěch kultur 
kukuřice a řepky, které nejsou zdrojnicemi hlavní potravy sovy pálené, hraboše polního  
Na sledovaném území nebylo v posledních letech hnízdění sovy pálené prokázáno 

Každý pták se počítá, ale některý i dvakrát aneb úskalí při 
odhadech velikostí hnízdních populací – příklad z výzkumu 
pěnice vlašské

Miroslav Bažant, Jana Sýkorová, Markéta Buršíková, Nela Nováková, Radka Piálková 

Katedra zoologie, PřF JU v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice; e-mail: bazami@post.cz

Akustický monitoring nám dává jen prvotní hrubou informaci o počtu zpívajících samců 
v daný okamžik na daném místě  Nicméně nám nic moc neříká o velikosti skutečné hnízdní 
populace  Reálnou velikost populace odhalíme blíže až při intenzivním výzkumu daného 
druhu spojeném s hledáním hnízd a chytáním dospělých jedinců na menší části konkrétní 
populace  Při pětiletém výzkumu pěnice vlašské se pro odhad velikosti populace ukázalo ně-
kolik zásadních problémů  Přibližně třetina zpívajících samců nalezených na lokalitě zhruba 
ke konci první dekády po příletu ze zimovišť z lokality postupně zmizí a přesune se na jiné 
lokality  Do toho ještě vstupují samci, kteří sice zmizeli z původního teritoria, ale přesunuli 
se jen na jiné místo v rámci lokality (např  o několik set metrů)  Takže reálně při sčítání 
v následném termínu může dojít k opakovanému započtení jednoho samce do celkové po-
četnosti  Toto jsme sice zaznamenali u pěnice vlašské zřídka, ale stává se to  Reálnou velikost 
hnízdní populace také zkreslují nespárovaní samci, které u tak skrytě žijícího druhu, jako je 
např  pěnice vlašská, odhalíme až při celosezónním častém monitoringu, kdy se nespárovaní 
samci projeví intenzivním zpěvem v různou denní dobu i v době, kdy se hnízdící samci již 
téměř nijak akusticky neprojevují  Poměr spárovaných a nespárovaných samců se mezi lety 
může značně lišit, a to i podle počtu samic navrátivších se ze zimovišť 

V praxi při odhadech velikosti populace si většinou musíme vystačit pouze s daty z počtů 
zpívajících samců, která jsou nejsnáze dostupná a často i jediná reálně sehnatelná  Při inter-
pretaci těchto výsledků nicméně musíme myslet na to, že jsou jen určitým zjednodušením 
reálné početnosti hnízdní populace na dané lokalitě a že její reálná velikost pro daný druh 
je většinou nižší 
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Sekce F – Ekologie druhů

Pod svícnem je nejvíc tma: jak žijí synantropní ptáci?

Tomáš Grim, Peter Samaš

Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc; e-mail: tomas.grim@upol.cz, psamas@seznam.cz

Urbanizace, tedy přeměna přirozených biotopů na člověkem zastavěné oblasti, je po globál-
ní změně klimatu druhou nejvýznamnější proměnou současného světa  Městské prostředí 
se od okolní rurální (zemědělské) či „přírodní“ (člověkem méně narušené) krajiny liší abio-
ticky (teplota, srážky, struktura atd ) i bioticky (potravní nabídka, riziko predace, složení 
společenstev atd )  Ačkoli jsou urbanizované oblasti ekologicky extrémní, řada druhů se jim 
postupně přizpůsobuje  Výsledkem jsou rychlé evoluční změny, které byly vědci, včetně or-
nitologů, překvapivě přehlíženy téměř do současnosti  Přestože je kos černý (Turdus merula) 
jedním z nejčastějších a i laikům nejznámějších druhů, do tajů jeho života ve městě začali 
ornitologové pronikat až nedávno  V naší práci jsme se zaměřili na různé stránky života 
kosů v městském a okolním neměstském prostředí  Základním předpokladem přizpůsobení 
se městskému prostředí je vysoká věrnost místu vylíhnutí (filopatrie) či vyhnízdění (fide-
lita)  Kosi v Olomouci skutečně vykazovali neobyčejně vysokou prostorovou věrnost, kdy 
mláďata dispergovala na krátké vzdálenosti (~500 m) a dospělci zůstávali vysoce věrni svým 
okrskům a rozptylovali se celoživotně minimálně (~100 m)  Při získávání dat o rozptylu 
kosů přispěla veřejnost, od amatérských ornitologů, přes studenty až po laiky (77 % dato-
vých bodů)  Následně jsme – v rozporu s některými předešlými studiemi – zjistili, že městští 
kosi mají stejně velkou velikost snůšky a podobnou průměrnou velikost vejce jako kosi 
neměstští  Dále jsme zkoumali rozpoznávací a agresivní chování kosů mimo města, kde se 
mohou setkat s kukačkou obecnou, a ve městech, kterým se kukačky vyhýbají; kosi se cho-

vali podobně v obou prostředích, což zapadá do jejich 
obrazu jako nevhodných hostitelů kukačky  Nakonec 
jsme využili velkoměřítkového neplánovaného „expe-
rimentu“, kdy byli evropští kosi koncem 19  století vy-
sazeni a izolováni na Novém Zélandu  Zde se kos černý 
stal učebnicovým příkladem invazního druhu: dnes je 
početnější než kterýkoli původní druh novozélandské-
ho ptáka  V těchto introdukovaných populacích jsme 
doložili vymizení sezónních trendů a celkové snížení 
velikosti snůšky 
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Čím starší, tím lepší? Vztah stárnutí a kondičně závislých 
znaků u sýkory koňadry (Parus major)
Martin Těšický 1, Hana Velová 1, Jana Svobodová 2, Petra Bauerová 2, 
Hana Pechmanová 1, Tomáš Albrecht 1,3, Michal Vinkler 1

1 Katedra zoologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2; e-mail: martin.tesicky@natur.cuni.cz
2 Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, 16521 Praha 6 – Suchdol
3 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Studenec 122, 675 02 Koněšín

Stárnutí je charakterizováno jako neustálý pokles fyziologických funkcí v souvislosti s vě-
kem, kdy dochází ke zvyšující se úmrtnosti a poklesu reprodukčního úspěchu  Ačkoliv 
projevy stárnutí jsou velmi dobře popsány u člověka nebo u laboratorních zvířat, samotné 
příčiny stárnutí jsou mnohem méně zřejmé  Recentní studie u ptáků například ukazu-
jí, že stárnutí nemusí vést vždy nevyhnutelně k poklesu reprodukčního úspěchu a vyšší 
úmrtnosti  Náš tým dlouhodobě studuje populaci sýkory koňadry (Parus major) hnízdící 
v budkách v Praze v Ďáblicích  Disponujeme tak jedinečnými daty ze zpětných odchytů 
z let 2011–2016 

Při párování ptáků hrají důležitou roli signály vysílané např  v podobě barvy peří (orna-
menty)  Ty se uplatňují jako nefalšovatelná informace o zdraví a kvalitě jedince  U sýkory 
koňadry šířka černého melaninového proužku odpovídá agresivitě a sociálnímu postavení 
samce  Cílem tohoto příspěvku je vyšetřit především zbarvení a plochu melaninového 
proužku u opakovaně odchycených jedinců  Dochází v souvislosti se stárnutím ke změnám 
šířky melaninového proužku? Mění se u sýkory koňadry také velikost snůšky a načasování 
hnízdní sezóny, počet mláďat a další parametry v souvislosti se stárnutím? V tomto pří-
spěvku představujeme předběžné výsledky vlivu stárnutí na kondičně závislé parametry 
u modelového druhu volně žijícího pěvce 

Tato práce je podporována grantem GA ČR (projekt č. P506/15-11782S).

Potrava kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) 
na konfliktních lokalitách na území CHKO Labské pískovce
Roman Lyach, Martin Čech

Ústav pro životní prostředí, PřF UK v Praze, Benátská 2, 128 01 Praha 2; e-mail: lyachr@seznam.cz, carcharhinusleucas@yahoo.com

Kormorán velký je jedním z nejdůležitějších rybožravých predátorů Evropy  Způsobuje 
významné finanční škody produkčním i sportovním rybářům  Cílem této studie bylo ana-
lyzovat složení potravy kormoránů velkých, zimujících na území CHKO Labské pískov-
ce, během jednoho celého zimního období  Na této lokalitě již řadu let sílí konflikt mezi 
správou CHKO a místními rybářskými organizacemi  Pro analýzu potravy byly použity 
sebrané vývržky ptáků a v nich nalezené diagnostické kosti ryb  V potravě kormorána bylo 
identifikováno 24 druhů ryb  Plotice obecná (Rutilus rutilus) tvořila dominantní část jídel-
níčku (60 %), následovali cejnek malý (Abramis bjoerkna) a okoun říční (Perca fluviatilis)  
Vysazované druhy ryb (parma obecná, amur bílý, štika obecná, kapr obecný, ostroretka 
stěhovavá) byly loveny především ve větších velikostech (165–450 g)  V potravě nebyly 
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nalezeny žádné známky reintrodukovaného úhoře říčního či lososa obecného  Kormoráni 
konzumovali také raky a řasy  Průměrná velikost ulovených ryb byla 18,30 cm a hmotnost 
92,27 g  Velikost ulovených ryb se pohybovala od 3,5 do 49 cm délky a od 0,36 do 1366 g 
hmotnosti  Druhové a velikostní složení lovených ryb se během zimy významně měnilo  
V potravě kormoránů převažovaly rybářsky méně atraktivní druhy ryb  Kormoráni nebyli 
schopni pozřít rybu výrazně větší než 50 cm 

Využitelnost peří pro analýzu stresu a kondice vlaštovky 
obecné (Hirundo rustica)
Marie Kotasová Adámková 1,2, Zuzana Bílková 3, Oldřich Tomášek 2,4, Zdeněk Šimek 3, 
Tomáš Albrecht 2,4

1 Ústav botaniky a zoologie, PřF MU v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail: adamkova.m@ivb.cz
2 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Studenec 122, 675 02 Koněšín; e-mail: albrecht@ivb.cz
3 Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, PřF MU v Brně, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
4 Katedra zoologie PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2

Období migrace a zimování jsou pro ptáky energeticky velmi náročná  Jedinci překonávají 
velké vzdálenosti a nedostatek potravy  Navíc se v jejich tělech odehrávají procesy významné 
pro následující hnízdní sezónu  Jedním z nich je růst péřových ornamentů, jejichž vliv se 
uplatňuje v pohlavním výběru o několik měsíců později  Důležitým procesem je však růst 
opeření celkově, jehož kvalita může přímo ovlivňovat termoregulaci i  letové schopnosti 
včetně lovu až do období dalšího pelichání  Porozumění procesům probíhajícím mimo 
hnízdní sezonu tedy může být zásadní nejen ve vztahu k pohlavnímu výběru, ale také pře-
žívání jedinců a jejich kondici  Ke studiu různých aspektů života migrantů mimo hnízdní 
období se používají analýzy izotopů umožňující zjištění geografického původu vzorku  
Peří však může poskytnout také cenné informace o stresovém vyladění a kondici jedince 
v době pelichání  V rámci studia vlaštovky obecné, dálkového trans-saharského migranta, 
jsme optimalizovali analýzu stresového hormonu kortikosteronu (CORT) uloženého v peří  
To umožnilo analyzovat dlouhodobé koncentrace CORT v období růstu per během migrace 
a na zimovišti  Metodu jsme doplnili o klasické ptilochronologické analýzy rychlosti růstu 
per, přičemž jsme hodnotili znaky vypovídající o kondici jedince  V rámci projektu jsme se 
zaměřili na vztah mezi dlouhodobou koncentrací CORT v obrysovém peří, délkou vnějších 
ocasních per coby důležitého pohlavního znaku evropského poddruhu vlaštovky a růstovou 
rychlostí středních neornamentálních ocasních per  Výsledky ukázaly, že jedinci s delšími 
vnějšími ocasními pery mají celkově nižší koncentrace CORT v peří  Podobně, nižší kon-
centrace CORT v peří jsme zaznamenali u  jedinců s rychlým růstem středních ocasních 
per  Zvýšená koncentrace CORT v peří na zimovišti patrně úzce souvisí s horší kondicí 
i  fyziologickým stavem jedince (stres), což se projevuje pomalejším růstem ocasních per 
a kratším ocasem, který slouží jako pohlavně selektovaný znak  Analýza hormonů v peří je 
velmi vhodnou metodou studia carry-over efektů propojujících období zimování a hnízdění 
u dálkových migrantů  

Práce byla podpořena projektem LH14045.
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Žlutá je dobrá aneb o strnadech a karotenoidech 

Ondřej Kauzál 1,2, Sharina van Boheemen 1, Marie Kotasová Adámková 3,4, 
Tomáš Albrecht 3,5, Tereza Petrusková 1

1 Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2; e-mail: o.kauzal@gmail.com, kumstatova@post.cz 
2 Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Zámek 1, 252 43 Průhonice
3  Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Studenec 122, 675 02 Koněšín; e-mail: adamkova.m@ivb.cz, 

albrecht@ivb.cz 
4 Ústav botaniky a zoologie, PřF MU v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno 
5 Katedra zoologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2 

Pohlavní výběr, jakožto proces výběru partnera, je z evolučního hlediska nesmírně zajíma-
vý  Právě ten také nejspíše vede ke vzniku všech na první pohled neužitečných chocholek, 
dlouhých ocasních per nebo k pestrému zbarvení  Zvláště u samců některých druhů ptáků 
je ornamentální zbarvení výrazným znakem  Zářivé barvy takového opeření bývají často 
způsobeny karotenoidy – rostlinnými barvivy nejčastěji žluté až červené barvy  Vzhledem 
k tomu, že karotenoidy si nemůže organizmus vytvářet sám a musí je přijímat v potravě, 
a jejich nezastupitelné roli v imunitním systému, může být jejich ukládání do opeření pro 
samce nákladnou záležitostí  Četné studie rovněž ukázaly, že pestrým zbarvením mohou 
samci samici informovat o celé řadě svých vlastností, zejména zdravotním stavu a celkové 
kondici  V našem projektu jsme se zaměřili na, u nás stále velmi početného pěvce, strnada 
obecného (Emberiza citrinella)  Samci strnada obecného jsou jasně žlutě zbarveni a toto 
jejich zbarvení je způsobeno právě karotenoidy  Předchozí studie naznačují, že samičky 
strnadů dávají přednost žlutějším samcům  V našem projektu se však zabýváme celou škálou 
problémů, které souvisejí s reprodukčním úspěchem strnada obecného, nejen se zbarvením, 
ale i se zpěvem a mírou napadení parazity  Samci jsou na lokalitě odchytáváni, označeni 
barevnými kroužky a  je jim určována míra parazitace krevními parazity i ektoparazity 
žijícími v peří a měřeny rozsah a sytost karotenoidního zbarvení  Během hnízdní sezony 
jsou na lokalitě také pořizovány nahrávky zpěvu jednotlivých samců, které jsou následně 
analyzovány v programu Raven  I zpěv a celá řada jeho vlastností se totiž uplatňuje v samičí 
volbě podobně jako zbarvení  Na lokalitě jsou dále zaznamenávána i veškerá pozorování 
související s hnízděním pro stanovení hnízdní úspěšnosti jednotlivých samců  Představeno 
bude první vyhodnocení dat o zbarvení ze standardizovaných snímků a spektrální analýzy 
opeření – tedy jak může zbarvení ovlivňovat rozhodování samiček o volbě partnera 
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Vliv městského znečištění ovzduší na kondiční znaky volně 
žijících sýkor koňader (Parus major)
Petra Bauerová 1,2, Jitka Vinklerová 1, Jakub Hraníček 3, Libor Vojtek 4, 
Jana Svobodová 2, Michal Vinkler 1

1 Katedra zoologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2; email: michal.vinkler@natur.cuni.cz
2 Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol; email: bauerovap@fzp.czu.cz
3 Katedra analytické chemie, PřF UK v Praze, Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2
4 Ústav experimentální biologie, PřF MU v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno

Prachové znečištění ovzduší je jednou z nejaktuálnějších problematik městských a průmy-
slových oblastí  Suspendované částice PM10 a PM2 5 mají různá chemická složení, často 
na sebe ovšem váží těžké kovy, jejichž zvýšené množství může mít karcinogenní až toxické 
účinky  Lékařské studie prokazují, že i krátkodobě zvýšené koncentrace PM10 v ovzduší se 
podílí na nárůstu případů akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, srdce a cév 
u lidí  Vhodným bioindikátorem pro stanovení kvality životního prostředí mohou být i ptá-
ci, ať už sledováním jejich početnosti, či vyšetřením celkové kondice v určité populaci  Cílem 
této studie je zjistit, jak tento typ znečištění ovlivňuje zdravotní stav a kvalitu kondičních 
znaků volně žijících sýkor koňader (Parus major)  

Na 13 vybraných městských lokalitách v ČR o různém znečištění PM10 částicemi bylo 
odchyceno celkem 57 samců sýkory koňadry  Ze získaných vzorků byl u těchto zvířat po-
sléze vyšetřen zdravotní stav (absolutní a diferenciální počet leukocytů a erytrocytů, bak-
teriolytická aktivita komplementu v plasmě) a kvalita vybraných kondičních znaků (šířka 
růstového proužku, standardizovaná hmotnost, plocha melaninového břišního ornamentu, 
sytost karotenoidního zbarvení peří)  Dále byla provedena analýza těžkých kovů (As, Pb, 
Cu, Cd, Cr) ze vzorků peří a krve  Posléze bylo zjišťováno, zda míra depozice těžkých kovů 
u zvířat souvisí s průměrnými koncentracemi PM10 na jejich odchytových lokalitách  Dále 
pak zda depozice kovů v peří či v krvi souvisí s vybranými hematologickými a kondičními 
parametry zvířat  Přestože vztah mezi celkovým obsahem kovů v krvi zvířat a průměrnými 
koncentracemi PM10 na daných lokalitách byl nesignifikantní, výsledky ukazují, že míra 
kontaminace krve zvířete těžkými kovy negativně korelovala s absolutním počtem erytro-
cytů a zároveň pozitivně korelovala s poměrovým zastoupením imaturních buněk mezi ery-
trocyty (zvýšená krvetvorba)  Tyto výsledky ukazují, že expozice těžkých kovů v prostředí 
může zvyšovat pravděpodobnost anemického onemocnění krve u ptáků 

Podporováno grantem GAČR (projekty č. P505/10/1871, P502/12/P179 a P506/15-11782S), grantovou 
agenturou Karlovy univerzity (projekt č. GAUK 44809) a grantovou agenturou Fakulty životního prostředí 
ČZU (projekty č. IGA 20144268 a IGA 20154241).

https://www.muni.cz/general/mu_quarters/maps/160
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Sekce G – Ochrana ptáků II

EU policy effects on common farmland birds

Anna Gamero 1, Lluís Brotons 2,3,4,5,6, Ariel Brunner 7, Ruud P. B. Foppen 6,8,9, 
Lorenzo Fornasari 10, Richard D. Gregory 11, Sergi Herrando 3,4, David Hořák 12, 
Frédéric Jiguet 13, Primož Kmecl 14, Aleksi Lehikoinen 15, Åke Lindström 16, Jean-
Yves Paquet 17, Jiří Reif 12,18, Päivi M. Sirkiä 15, Jana Škorpilová 1, Arco van Strien 19, 
Tibor Szép 20, Tomáš Telenský 1,12,21, Norbert Teufelbauer 22, Sven Trautmann 23, 
Chris A. M. van Turnhout 8,9, Zdeněk Vermouzek 1, Thomas Vikstrøm 24, 
Petr Voříšek 1,6,18

1 ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5; e-mail: gamero@birdlife.cz
2  CEMFOR - CTFC, Spain, 3 Catalan Ornithological Institute, Spain, 4 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Spain, 5 CSIC, 

Spain, 6 European Bird Census Council (EBCC), 7 BirdLife Europe, Belgium, 8 Sovon Dutch Centre for Field Ornithology, The Nether-
lands, 9 Radboud University, The Netherlands, 10 Coordinamento Nazionale MITO2000, Italy, 11RSPB Centre for Conservation Science, 
United Kingdom, 12 Charles University, Czech Republic, 13 Muséum National d’Histoire Naturelle, France, 14 DOPPS BirdLife Slovenia, 
Slovenia, 15 University of Helsinki, Finland, 16 Lund University, Sweden, 17 Natagora, Belgium, 18 Palacký University, Czech Republic, 

19 Statistics Netherlands, The Netherlands, 20 University of Nyíregyháza, Hungary, 21 Academy of Sciences of the Czech Republic, 
Czech Republic, 22 BirdLife Österreich, Austria, 23 Dachverband Deutscher Avifaunisten, Germany, 24 BirdLife Denmark (DOF), Denmark

A more sustainable agriculture is a main target of the European Union (EU) strategy to halt 
biodiversity loss by 2020  We used monitoring data from 1981–2012 from 25 EU countries and 
39 bird species to investigate whether two EU environmental policies, i e  Birds Directive and 
agri-environmental schemes within EU common agricultural policy, had an effect on farm-
land bird populations  Specifically, we analyzed how the percentage of agricultural land under 
agri-environmental schemes (AES), the percentage of agricultural land designated as special 
protected areas for birds (SPAs), and species being listed in the Annex I of the Birds Directive 
influenced farmland bird population growth rates  We found that AES and SPAs had a positive 
effect on populations of resident and short-distance farmland migrants and SPAs increased 
population growth rates of Annex I species  This indicates that SPAs are effective in protecting 
mainly target species and species spending most of their life cycle in the EU  However, com-
mon farmland birds continue to decline and the negative effect of agricultural intensification 
on their population growth rates was evident during the implementation of AES and SPAs  
Overall, this suggests that these two EU environmental policies are attenuating the declines 
of common farmland bird populations, but not reversing them 

Vliv legislativy Evropské unie na běžné druhy polních ptáků

Udržitelnější zemědělství patří mezi hlavní cíle strategie Evropské unie (EU) k zastavení ztrát 
biologické rozmanitosti do roku 2020. Cílem naší studie bylo zjistit, zda dva soubory legslativních 
opatření EU týkající se životního prostředí (Směrnice o ptácích a agroenvironmentální programy 
v rámci Společné zemědělské politiky – AEP), ovlivnily populace běžných druhů polních ptáků. 
Analyzovali jsme data z monitoringu 39 běžných polních druhů ptáků z let 1981–2012 pocházející 
z 25 zemí EU. Zaměřili jsme se na otázku, zda byla rychlost populačního růstu polních ptáků 
ovlivněna procentuálním zastoupením zemědělské půdy, na níž byly aplikovány AEP, procentu-
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álním zastoupením zemědělské půdy v rámci ptačích oblastí (PO, anglicky special protected areas 
for birds – SPAs) a skutečností, zda jsou studované druhy uvedeny v příloze I Směrnice o ptácích. 
Zjistili jsme, že AEP a PO měly kladný vliv na populace stálých druhů polních ptáků a druhů, které 
táhnou na krátké vzdálenosti. U druhů uvedených v příloze I Směrnice o ptácích jsme zaznamenali 
rychlejší růst populací. Tyto výsledky naznačují, že PO účinně chrání především druhy, které jsou 
v nich předmětem ochrany, a druhy, které tráví většinu svého životního cyklu na území EU.

Běžné druhy polních ptáků však stále ubývají a negativní vliv intenzifikace zemědělství 
na jejich populační růst byl patrný i po zavedení AEP a vyhlášení PO. Závěrem lze říci, že 
Ptačí směrnice a agroenvironmentální programy sice zmírňují pokles populací běžných druhů 
polních ptáků, ale zvrátit tento negativní trend se dosud nepodařilo.

Mají čejky zájem o dotační titul na svou ochranu?

Václav Zámečník 1,2, Vojtěch Kubelka 3, Miroslav E. Šálek 2

1 ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 – Smíchov; e-mail: zamecnik@birdlife.cz 
2 Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: salek@fzp.czu.cz
3 Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2; e-mail: kubelkav@gmail.com

V roce 2015 bylo spuštěno zacílené agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) pod 
názvem Ochrana čejky chocholaté  Postupně bylo v ČR do tohoto opatření vymezeno 435 hníz-
dišť na celkové ploše 2600 ha  V roce 2016 proběhl monitoring, jehož cílem bylo zjistit, zda 
čejky plochy zařazené do AEKO obsazují a zda je využívají až do poloviny června, kdy plochu 
musí zemědělci zkultivovat a následně osít speciální směsí rostlin  Celkem bylo sledováno 
10 ploch zařazených do AEKO o minimální velikosti aspoň 1 ha a souběžně byly sledovány 
také kontrolní plochy v blízkém okolí  Kromě čejek byl zjišťován výskyt dalších bahňáků 
a proces zarůstání ploch ruderální vegetací  Výsledky ukazují, že na vhodně navržených plo-
chách čejky hnízdí (zhruba 70 % sledovaných ploch bylo čejkami obsazeno) a navíc, ve většině 
případů zde byly zjištěny také další druhy bahňáků (zejména kulík říční)  Přesto už první rok 
monitoringu naznačil, že proces zarůstání AEKO ploch ruderální vegetací je natolik rychlý, 
že jejich využitelnost pro náhradní snůšky a sběr potravy čejčích mláďat jsou omezené  Dal-
ším problémem byl pomalý proces vymezování vhodných hnízdišť do AEKO, což negativně 
ovlivnilo zejména počet přihlášených zemědělců  Do budoucna je proto důležité nejen sbírat 
doplňující data o výskytu čejek v těchto plochách a sledovat, jak rychle plochy zarůstají, ale 
i aktivně zemědělce vyhledávat a motivovat je ke vstupu do AEKO  

Každý sýček se počítá aneb podaří se zachránit jeho populaci 
v České republice?
Martin Šálek

Ústav biologie obratlovců AVČR, v. v. i., Květná 8, 603 65 Brno; e-mail: martin.sali@post.cz

Sýček obecný (Athene noctua) patří mezi ptáky zemědělské krajiny, jehož evropské populace 
v posledních dekádách výrazně poklesly a v mnohých místech zcela vymizel  Stejně tak i v České 
republice patří sýček mezi nejrychleji ubývající ptáky a v současnosti je jedním z druhů s nej-
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vyšším rizikem vyhynutí  Ačkoliv ještě na začátku minulého století byl sýček jednou z našich 
nejpočetnějších sov, jeho populace poklesla v rozmezí let 1985–2003 o 59 %  Podobné výsledky 
jsou známy i z třech celorepublikových programů sčítání sýčka obecného, které proběhly v ob-
dobí mezi lety 1993–2006  V současné době se jeho populace nachází v kritickém stavu a v celé 
republice pravděpodobně hnízdní méně jak 130 párů, které jsou lokalizované do několika center 
výskytu  Obdobná situace je popisována v sousedních středoevropských státech  Hlavním cí-
lem tohoto příspěvku bude shrnutí dosavadních poznatků o výzkumu a ochraně tohoto druhu 
na území střední Evropy a zejména pak v České republice  Zaměřím se především na výsledky 
z čtvrtého programu celorepublikového sčítání sýčků v letech 2015–2016, které dokumentuje 
jeho současné rozšíření a početnost a dále na analýzu hnízdních a biotopových vazeb i genetické 
variability tohoto druhu v České republice  Na závěr příspěvku budou představeny výsledky 
současné ochrany tohoto druhu a příklady dobré a špatné praxe  

Josefovské louky – deset let existence, tři roky řízených záplav

Břeněk Michálek

Poděbradova 2031, 544 01 Dvůr Králové n. L.; e-mail: michalek@birdlife.cz

Přestože založení prvního ptačího parku v Česku se uskutečnilo před téměř deseti lety, 
stejně jako se začalo s pravidelným sčítáním ptáků tohoto území, skutečný počátek řízeného 
managementu ke zlepšení potravních a hnízdních příležitostí pro luční ptáky se datuje až 
k roku 2014  V tomto roce byla poprvé použita umělá závlaha, která se v parku stává hlav-
ním faktorem ovlivňujícím přítomnost ptáků  Úspěšné hnízdění cílových druhů – bahňáků 
je však závislé i na aktuální výšce porostů a existenci obnažené půdy  Z tohoto důvodu byly 
strženy břehy některých dříve vyhloubených tůní a odstraněn drn z plošek dohromady 
čítajících 2 400 m2  Na tato opatření reagovaly čejky chocholaté, které tu po šesti letech 
opět hnízdí  Poprvé v ptačím parku byli na těchto plochách pozorováni i kulíci říční  Díky 
příznivějšímu vodnímu režimu lokality se tu v roce 2016 pokoušel hnízdit jeřáb popelavý 
a zaznamenán byl v hnízdním období i břehouš černoocasý  

Vedle rozvíjení managementu parku pro ptáky byly realizovány i projekty zpřístupňu-
jící území lidem  Byla tu postavena první pozorovatelna ptactva, tři informační cedule, 
nainstalován interaktivní edukativní model říční krajiny, vyznačen návštěvnický okruh 
a některá zajímavá místa byla osazena keramickými cedulkami  Každoročně park navštíví 
několik set lidí v rámci školních exkurzí a šesti terénních akcí pro veřejnost  Rozrůstání 
ptačího parku pozitivně ovlivňuje narůstající zájem veřejnosti a donorů, z jejichž darů jsou 
pozemky pro ptačí park vykupovány  Do roku 2016 se do vlastnictví ČSO dostala více než 
třetina vykupovaného území 
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Mapování výskytu zvláště chráněných druhů synantropních 
živočichů – zapojení veřejnosti do praktické druhové 
ochrany ve městech

Evžen Tošenovský 1,2, Lukáš Viktora 1

1 ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 – Smíchov; e-mail: viktora@birdlife.cz
2  Centrum popularizace vědy a výzkumu – Pevnost poznání, PřF UP v Olomouci, Tř. 17. listopadu 7, 779 00 Olomouc;  

e-mail: evzen.tosenovsky@upol.cz

Problematika praktické ochrany synantropních druhů ptáků a savců je velmi specifickou 
oblastí ochrany přírody  Aktivní zapojení široké amatérské veřejnosti je ve městech pro 
úspěšnou druhovou ochranu podstatně důležitější než v ochraně druhů volné krajiny  Velký 
význam má zejména mapování výskytu cílových druhů (rorýs, kavka, jiřička, čáp, netopýři 
a další), které je základní podmínkou účinné praktické ochrany 

V ČR jsou cílené projekty mapování synantropních druhů otázkou posledních patnácti 
let  V rámci Moravy se jedná většinou o regionální projekty zmapování výskytu určitých 
druhů v konkrétních městech (Brno, Olomouc) nebo celých krajích (Olomoucký, Zlínský, 
Moravskoslezský)  Zejména v poslední době je zmapování výskytu cílových druhů iniciová-
no a financováno i městskými samosprávami (např  Uherské Hradiště, Zlín)  Data získaná 
jednotnou metodikou a dostupná v databázích (např  rorysi cz, Avif, NDOP) jsou tak zá-
kladním podkladem pro rozhodování (nejen) orgánů ochrany přírody 

Nejkomplexnějším projektem tohoto typu byl zatím společný projekt ČSO a ČESON „Pod 
jednou střechou“, který zahrnuje celou střední Moravu  Výsledkem tohoto projektu, který byl 
realizován v letech 2012–2014, je několik tisíc nových záznamů hnízdišť/úkrytů v databázích 
a stovky realizací praktických ochranářských opatření  Tato data a následně reálná opatření jsou 
výsledkem zapojení a nadšení desítek dobrovolníků, zejména z řad amatérské veřejnosti  Důle-
žité je, že dopady takto komplexně zaměřených projektů mají dlouhodobý přesah i po skončení 
konkrétního projektu  V praxi je pak nejdůležitější zejména nastavení standardních postupů 
a systémového fungování druhové ochrany  Ochrana hnízdišť/úkrytů musí být založena na spo-
jení legislativního základu, nastavení finančních nástrojů, osvětě a vzdělávání odborné veřejnosti 
(projektanti, stavební firmy, úředníci), ale i zodpovědného a profesionálního přístupu vlastních 
mapovatelů, případně posuzovatelů  Jen takto systémově nastavená druhová ochrana může mít 
významně pozitivní dopady na populace ohrožených synantropních druhů 

Habitatové nároky strakapouda bělohřbetého 
(Dendrocopos leucotos) v Hostýnských vrších
Martin Vymazal 1, Karel Weidinger 2

1 Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, Horní náměstí 7, Přerov 750 11; e-mail: vymazal@prerovmuzeum.cz
2 Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 50, Olomouc 771 46; e-mail: weiding@prfnw.upol.cz

Strakapoud bělohřbetý se v celém svém areálu vyskytuje ve starých listnatých lesích s velkým 
množstvím mrtvého dřeva, což platí i pro české populace  Přesnější stáří porostů a množství 
mrtvého dřeva však není pro bukové lesy střední Evropy známo  V letech 2009–2011 jsme 
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v ptačí oblasti Hostýnské vrchy našli celkem 31 hnízd strakapoudů bělohřbetých  Na pro-
storové škále – hnízdní dutina, hnízdní strom, ploška 0,04 ha kolem hnízda, teritorium 
12,6 ha a celá zkoumaná oblast – jsme zjišťovali preference pro různé typy prostředí  Na zá-
kladě kompoziční analýzy a Manlyho selekčního poměru jsme prokázali pozitivní selekci 
listnatých porostů oproti jehličnatým  Jako vhodné pro hnízdění se ukázaly porosty starší 
90 let věku  Strakapoudi si ke hnízdění vybírali přednostně javory kleny, zlomy a stromy 
s hnilobou  Celkové množství mrtvého dřeva do vzdálenosti 200 m od dutiny bylo prů-
měrně 19,7 m3/ha  Pro dlouhodobé udržení populace v Hostýnských vrších je tedy vhodné 
ponechávat ve starších listnatých porostech aspoň 20 m3 mrtvého dřeva/ha, což odpovídá 
přibližně 10 stromům 

Z činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy

Daniel Křenek
  739 95 Bystřice nad Olší 110; e-mail: dendrocopos@seznam.cz 

V současné době má patronátní skupina 12 členů a dalších 5–6 spolupracovníků a zabývá se 
širokou řadou aktivit od výzkumu až po praktickou ochranu ptáků  Má-li být ochrana ptáků 
efektivní, je nezbytná spolupráce skupiny s orgánem ochrany přírody a hospodařícími sub-
jekty  Díky dobré spolupráci se správou CHKO Beskydy se podařilo uchránit ornitologicky 
nejcennější porosty  Za posledních 15 let správa CHKO vyhlásila přibližně 1200 ha lesních 
maloplošných chráněných území a podařilo se významným způsobem změnit hospodaření 
v obou ptačích oblastech ve prospěch ptačích druhů, které jsou v nich předmětem ochrany  
Aby mohla patronátní skupina fungovat, musí mít tahouna – koordinátora, jehož hlavním 
úkolem je komunikovat s členy skupiny a zapojovat je do jednotlivých aktivit  V naší skupině 
jsou tři „tahouni“ a zbylí členové se různou měrou zapojují do jednotlivých činností  Pokud 
zakládáme skupinu, je důležité řešit menší a lépe zvládnutelné projekty a teprve časem se 
pouštět do náročnějších aktivit  Podstatné je, aby členové byli pokud možno zapojováni 
do smysluplných projektů, s jasným cílem a byli informováni o výsledcích  Ne každý je vý-
borný ornitolog a pozná všechny druhy ptáků nebo umí napsat projekt či odborný článek  
Vhodnější je volit aktivity, do nichž se může zapojit každý  V Beskydech je to např  moni-
toring chřástala polního, sov nebo čápa černého  Činnost patronátní skupiny je důležité 
propagovat a snažit se do ní zapojit i veřejnost  Pro získávání nových členů a spolupracov-
níků má velký význam konání společných akcí  V Beskydech je to především tradiční akce 
zaměřená na mapování sov (Beskydské houkání) nebo výzkumný terénní víkend  Zde se 
sjedou zkušení ornitologové i další zájemci, kteří společně nejenže udělají v terénu hodně 
práce, ale začínající ornitologové získají cenné zkušenosti, kontakty a při přátelském pose-
zení se stmeluje kolektiv a rodí se nové myšlenky  Je třeba lidem ukázat, že ornitologie má 
smysl nejen pro ptáky, ale především pro ně samotné 
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Sekce H – Ekologie populací a migrace

Novinky o migraci některých druhů ptáků pomocí 
geolokátorů
Peter Adamík 1, Petr Procházka 2 

1 Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc; e-mail: peter.adamik@upol.cz 
2 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Květná 8, 603 65 Brno; e-mail: prochazka@ivb.cz

V příspěvku shrnujeme dosavadní výsledky z našeho projektu, kdy jsme pomocí geolo-
kátorů sledovali migrační chování několika druhů pěvců hnízdících v Česku, Bulharsku 
a Švédsku  Geolokátory jsou miniaturní elektronická zařízení, která zaznamenávají intenzitu 
světla  Z hodnot intenzity světla lze stanovit čas západu a východu slunce, z nichž se ná-
sledně dopočítá zeměpisná šířka (z délky dne) a zeměpisná délka (z času pravého poledne 
a půlnoci)  Aby mohl mít geolokátor minimální hmotnost, získaná data nevysílá, ale ukládá  
Sledovaného jedince je pak třeba znovu odchytit, zařízení sundat a data stáhnout  Pro lejska 
bělokrkého, černokrkého, rákosníka velkého a lindušku úhorní prezentujeme hlavní zimo-
viště a tahové cesty  U lejska bělokrkého a černohlavého, rákosníka obecného a ostřicového 
prezentujeme doklady o tom, jak překonávají Saharu  Geolokátory nám za krátkou dobu 
přinesly cenné informace o načasování tahu, poloze zimovišť a ekologii migrace několika 
tažných druhů ptáků 

Výzkum byl podpořen GA ČR č. 13-06451S.

Vliv změny klimatu na populace dálkových migrantů v ČR

Tomáš Telenský 1,2, Petr Klvaňa 3, Jaroslav Cepák 3, Miroslav Jelínek 3, Jiří Reif 2

1 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Květná 8, 603 65 Brno; e-mail: tomas.telensky@gmail.com
2 Ústav pro životní prostředí, PřF UK v Praze, Benátská 2, 128 01 Praha 2; e-mail: jirireif@natur.cuni.cz
3  Kroužkovací stanice Národního Muzea, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10;  

e-mail: petr_klvana@nm.cz, krouzkovaci_stanice@nm.cz, mir.jelinek@email.cz

Dálkoví migranti (zde jimi rozumíme ty, kteří zimují v subsaharské Africe) v České re-
publice, podobně jako jinde v Evropě, dlouhodobě ubývají  Jednou z možných příčin je 
změna klimatu, v  jejímž důsledku na hnízdištích vrcholí potravní nabídka (např  hou-
senky) dříve  Jelikož dálkoví migranti nejsou schopní adekvátně posouvat načasování 
svého příletu, vede to u nich k nižší nabídce potravy v období krmení mláďat, což se poté 
projeví v nižším počtu mláďat (nižší hnízdní produktivita)  Zároveň víme, že přežívání 
dálkových migrantů během zimování a migrace negativně ovlivňují sucha v oblasti Sahelu  
Vyvstává tedy otázka, proč naši dálkoví migranti ubývají: trápí je spíš vyšší jarní teploty 
u nás, nebo sucha v Africe? V naší studii jsme využili údaje z CESu (Constant Effort 
Sites) z let 2004–2014, programu Kroužkovací stanice Národního muzea, který spočívá 
v odchytech a kroužkování ptáků s konstantním úsilím na dlouhodobě sledovaných lo-
kalitách  Díky CESu tak známe jak dlouhodobý vývoj hnízdní produktivity, tak i míru 
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přežívání dospělých jedinců  Tato data jsme schopni vztáhnout k jarním teplotám v ČR 
i k vlhkosti v subsaharské Africe  Výsledky ukazují zásadní a konzistentně negativní vliv 
vyšších jarních teplot na hnízdní produktivitu dálkových migrantů  U druhů zimujících 
u nás či severně od Sahary se však tento vliv neprojevuje  Konzistentní, avšak slabší, je 
i negativní vliv sucha v Africe na přežívání dálkových migrantů  Jelikož populační trendy 
našich dálkových migrantů jsou limitovány produktivitou a nikoli přežíváním, dá se říci, 
že zásadní vliv na jejich populace má změna klimatu na hnízdištích  Tato studie jako jedna 
z prvních využívá demografické údaje z programu CES a  tato data bezesporu otevírají 
zcela nové pole pro studium ptačích populací  Práce na programu CES tedy patří mezi 
nejzáslužnější a všem jeho spolupracovníkům patří velký dík  

Studie byla podpořena GAČR (projekt č. 13-06451S) a GAUK (projekt č. 633212).

Kdepak ty kulíku hnízdo máš? 

Eva Vozabulová, Martin Sládeček, Miroslav E. Šálek, Hana Vitnerová

Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: vozabulova@fzp.czu.cz, salek@fzp.czu.cz

Pokud bychom se vás zeptali na hnízdní habitat kulíka říčního, pravděpodobně jen málo 
z vás by odpovědělo – pole! Nicméně opak se zdá býti pravdou, výsledky tříletého in-
tenzivního výzkumu kulíků v Českobudějovické rybniční pánvi spolu s prvním rokem 
celorepublikového sčítání prokazují, že se jedná o druh hnízdící na polích zcela běžně 
a početně nejen na Českobudějovicku, ale na většině území ČR  Vzhledem k tomu, že je 
to druh v polní krajině velmi nenápadný a často unikající pozornosti, není zatím zcela 
jasné, zda se jedná o  fenomén posledních let, kdy ptáci začali aktivněji využívat polní 
habitat, nebo malou pozorností věnovanou systematickému vyhledávání hnízdících ku-
líků  Pro podrobnější zmapování hnízdního výskytu kulíků v polní krajině a rozšíření 
již probíhajícího výzkumu habitatových preferencí je tedy nutné zapojení co největšího 
množství sčitatelů! Byla vypracována standardizovaná metodika zjišťování hnízdního 
výskytu zahrnující kontroly polí, a to jak pozitivní (s výskytem), tak neméně důležité ne-
gativní kontroly (bez výskytu), pozornost je věnována také historickým datům  Vzhledem 
k možnosti mezidruhové interakce je navíc sčítání kulíků propojeno s  již zaběhnutým 
sčítáním čejek chocholatých  Díky přispění všech zúčastněných sčitatelů tak může tento 
projekt v budoucnosti napomoci k dalšímu výzkumu a ochraně těchto překrásných ptáků  
Každý kulík se počítá!
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Lindušky úhorní stále hnízdí v severních Čechách

Václav Beran 1,2,3, Michal Porteš 4 

1 Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem; e-mail: lutra@email.cz
2 Katedra zoologie, UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc
3 ALKA Wildlife o. p. s., Lidéřovice 62, 380 01 Dačice
4 Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2; e-mail: portes.michal@gmail.com

Linduška úhorní (Anthus campestris) patří mezi nejvzácnější pravidelně hnízdící pěvce ČR  
Poslední populace obývá severočeské hnědouhelné velkolomy v okolí Bíliny, Mostu a Cho-
mutova  Od roku 2009 je místní populace sledována, od roku 2012 pak probíhá detailní 
výzkum hnízdní ekologie, migrační biologie a přežívání populace na Mostecku  Doposud 
bylo barevně označeno téměř 400 jedinců  V těžebních územích Vršanské uhelné, Severní 
energetické a na jezeře Most jsou každoročně detailně mapována všechna hnízdní teritoria, 
odečítáni všichni nalezení jedinci a od roku 2014 jsou také systematicky dohledávána hníz-
da  Na hnízdech je sledována pomocí kamer predace a hnízdní úspěšnost  Dále je sledována 
míra přežívání značených jedinců v jednotlivých letech, rozptyl mláďat a přesuny dospělců  
Pomocí geolokátorů byla odhalena migrační strategie i zimoviště naší populace, která leží 
v Mauritánii a Senegalu  Poněkud překvapivá je fenologie a načasování hnízdění  První 
samci přiletují mezi 15  a 20  dubnem, většina samců přilétá ale až v první polovině května 
a mnohé samice a někteří samci až na konci května  Většina párů začíná hnízdit na začátku 
června, pouze malá část populace začíná hnízdit v druhé polovině května  

Díky barevnému značení je možné zjistit produktivitu konkrétních jedinců  V jednotli-
vých případech jsme prokázali dvě úspěšná hnízdění v průběhu jedné sezóny  Pravidlem 
jsou náhradní snůšky po předchozích neúspěšných hnízděních  V extrémních případech 
byly náhradní snůšky kladeny až na konci července  Přímá pozorování samic na začátku 
hnízdního cyklu prokazují koncentraci samců z okolních teritorií, paternita mláďat však 
zatím nebyla zpracována  Hnízdící jedinci bývají věrni svým teritoriím často i v případě 
jejich degradace, v několika případech jsou ale zdokumentované posuny teritorií samců 
i samic v řádu kilometrů  Také zdokumentovaný rozptyl mláďat potvrzuje přesuny obou 
pohlaví v řádu kilometrů a dokládá, že jednotlivé těžební prostory jsou z populačního 
hlediska propojené  

Fragmentace prostředí a její vliv na populaci tetřeva hlušce 
na Šumavě a v Bavorském lese
Martin Tejkal ¹, Martin Mikoláš ²,³, Ondřej Volf 4

¹ FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: tejkal@fzp.czu.cz
² FLD ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: mikolasm@fld.czu.cz
³ PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina, Slovensko
4 Ametyst, o. s., Koterovská 84, 326 00 Plzeň; e-mail: volf@ametyst21.cz

Šumavská populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) je v současnosti jedinou životaschop-
nou populací tohoto druhu v České republice  Její velikost se pohybuje na kritické hranici, 
kdy je možná její dlouhodobá existence  Pro úspěšnou ochranu tohoto druhu je nezbytné 
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stanovit velikost a prostorové rozmístění vhodného biotopu a míru jeho fragmentace  Uve-
dené aspekty byly v prezentované studii řešeny za pomoci metody maximální entropie, 
teorie grafů a simulace potenciálního pohybu tetřeva  Dle výsledků této studie lze nalézt 
vhodný biotop pro tetřeva (z pohledu migrační prostupnosti) v centrální („jádrové“) části 
Šumavy a několika omezeně propojených lokalitách  Celková rozloha potenciálně vhod-
ného biotopu tetřeva činí 503 km2, z nichž 95 km2 nepodléhá zvláštní ochraně  Omezené 
propojení existuje mezi populací tetřeva v jádrové části Šumavy a populací obývající Troj-
mezenskou hornatinu, navíc je silně závislé na přítomnosti vhodných biotopů na bavorské 
straně Šumavy  Podobně bylo nalezeno velmi slabé propojení vhodných biotopů v okolí 
Železné Rudy a biotopů nacházejících se v okolí Velkého Javoru, Jezerní hory a Můstku  
Fragmentace vhodných území je v současnosti silně ovlivněna dopravními komunikacemi 
a  frekventovanými turistickými stezkami  Celkově lze říci, že současná populace tetřeva 
na Šumavě přežívá především v její centrální části a několika relativně dobře propojených 
územích  Jakékoli negativní zásahy (např  velkoplošná těžba, výstavba lyžařských areálů či 
nadměrný turismus) v centrální části mohou vést ke zhoršení podmínek celé šumavské me-
tapopulace  Okrajové a izolované populační jednotky, které se často nachází mimo chráněná 
území, zasluhují zvýšenou pozornost  Výsledky prezentované studie potvrzují, že úspěšná 
ochrana populace tetřeva hlušce na Šumavě je možná pouze při blízké spolupráci orgánů 
ochrany přírody na obou stranách státní hranice 

Vývoj sledování migrace husy velké

Michal Podhrázský 1,2, Matyáš Adam 3, Petr Musil 3

1PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2
2ZOO Dvůr Králové a. s., Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem 544 01; e-mail: michal.podhrazsky@zoodvurkralove.cz
3Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 961/129, 165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: mates.a@seznam.cz, p.musil@post.cz

První husa velká byla na našem území okroužkovaná v roce 1934  Do konce první poloviny 
50  let se jednalo o ojediněle kroužkovaný druh  V druhé polovině 50  letech se na odchyt 
a kroužkování hus zaměřila v jižních Čechách skupina kolem Jana Andresky  V 70  letech 
vznikla podobná skupina na jižní Moravě okolo Viléma Hájka a Karla Hudce  

Začátkem 70  let byly na jižní Moravě pro zefektivnění návratu zpětných hlášení použity 
barevné kroužky  V roce 1973 zde byly poprvé použity červené límce bez individuálního 
kódu  Bílý individuální kód se na límcích poprvé objevil v roce 1977  Od začátku 80  let 
byl tento způsob značení hus rozšířen do jižních Čech  Nejvyšších počtů označených hus 
bylo na našem území dosaženo ve druhé polovině 70  let a v letech 80 , počty pravidelně 
přesáhly 100 označených jedinců za rok (max  166 v roce 1984)  V 90  letech počet poklesl, 
v první polovině 90  let se počty pohybovaly v rozmezí 50–100 odchycených jedinců za rok, 
v druhé polovině 90  let pokračoval pokles na 10–70 označených hus  V roce 1999 a 2000 
počet označených hus mírně narostl  Poté byly husy až do roku 2004 chytány minimálně 

V roce 2005 jsme začali s odchytem a značením ferální populace husy velké v severozá-
padních Čechách  V roce 2008 jsme začali s odchytem divoké populace v jižních Čechách 
na Českobudějovicku  Od roku 2010 značíme husy na Vysočině na Náměšťských rybnících 
a od roku 2014 na Hodonínsku  Celkem bylo u nás do roku 2015 okroužkováno 3482 jedin-
ců, ze kterých bylo 1387 označeno límcem 
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Pro doplnění detailnějších informací o migraci bylo v roce 2010 poprvé označeno 7 je-
dinců konvenčními vysílači  V roce 2012 byly poprvé ke značení hus použity GPS-GSM 
vysílače, tyto vysílače jsme použili i v  letech 2014 a 2015  Celkem bylo označeno 20 hus 
GPS-GSM vysílačem 

Migrace asijských rarohů velkých (Falco cherrug)

Lubomír Peške

Moskevská 61, 101 00 Praha 10; e-mail: lpeske@volny.cz

Díky zájmu Ministerstev životního prostředí Kataru a provincie Xinjiang bylo na podzim 
2014 označeno GPS-GSM vysílači/datalogery 9 rarohů velkých odchycených po hnízdní 
době na jejich tahové zastávce ve stepní oblasti u čínského města Fujun (Altajská oblast)  
Jeden pták pravděpodobně záhy zahynul po zásahu elektrickým proudem, další 3 ptáci 
zůstali přes zimu zhruba v oblasti odchytu  Zajímavé chování vykázali 3 rarozi, kteří se po-
sunuli jižním směrem do oblasti Quinghai a Tibetu  Podle získaných dat tito ptáci zimovali 
ve vysokých nadmořských výškách (až téměř 5000 m n  m )  Jedinci, jejichž vysílač zůstal 
aktivní i na  jaře, se navrátili do Kazachstánu, Ruska a Mongolska  Je zajímavé, že pták, 
který zimoval v Tibetu, strávil následující zimu výrazně severněji přímo ve městě Zhangye  
Výsledky telemetrie rarohů získané v posledních letech z různých částí hnízdního areálu 
ukazují na pro dravce nečekaně velkou disperzi a značnou tahovou flexibilitu 

Večerní přednáška

Jak se ptákům asi létá – mírně technický pohled 
na mechaniku letu ptáků
Robert Popela 1, Róbert Šošovička 2, Jan Sychra 3

1 Letecký ústav, VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno; e-mail: popela.r@fme.vutbr.cz
2 Honeywell, spol. s r. o. – Brno o. z., Tuřanka 96/1236, 627 00 Brno; e-mail: Robert.Sosovicka@Honeywell.com
3 Ústav botaniky a zoologie, PřF MU v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail: dubovec@seznam.cz

Schopnost letu umožnila ptákům osídlit prakticky celou planetu a stát se jedněmi z nejú-
spěšnějších organismů v dějinách Země  Pro člověka je let ptáků neutuchajícím zdrojem 
inspirace a předmětem nekončícího výzkumu  

V přednášce se nejprve podíváme na principy vzniku a popis aerodynamických sil, které 
umožňují ptákům vzlétnout  Zásadní je z  tohoto pohledu tvar a velikost ptačího křídla  
Velkou roli zde hrají vlastnosti atmosféry, jako jsou teplota a obsah kyslíku, které se mění 
s výškou, a kondice letícího jedince  Většina ptáků sice létá obvykle jen do výšky asi 1000 m, 
jsou však známy i případy výskytu ve výšce kolem 10 km  Ptáci se při letu musí vyrovnat 
např  s indukovaným odporem, což řeší pomocí štíhlosti křídla či specifickým zakončením 
jeho nosné plochy  Další možností je pak let ve specifických formacích, které ptáci využívají 
zejména při tahových cestách  Seznámíme se rovněž s jednotlivými typy letu 



57

Mikulov, 14.–16. října 2016

V další části přednášky se budeme věnovat mechanice letu, tedy výkony při jednotlivých 
typech letu a specifických manévrech  Řekneme si, že např  plachtění je energeticky nej-
vhodnější způsob letu, zatímco klasický mávavý let je energeticky velmi náročný, nebo jak 
se ptačí křídlo za letu vyrovnává se vztlakovými silami  Rozebereme rovněž, co se děje při 
letu střemhlav, vzletu či přistání 

V poslední části pak shrneme ekologické souvislosti vyplývající z uzpůsobení ptáků 
k letu  Prvotním impulzem pro obsazení vzdušného prostoru byla zřejmě pro ptáky mimo-
řádně bohatá nabídka létajícího hmyzu, který dodnes představuje nejfrekventovanější typ 
jejich potravy  K vzlétnutí jsou ptáci vybaveni celou řadou morfologických i ekologických 
adaptací  Jednotlivé druhy a skupiny ptáků se přitom mohou značně lišit např  v tvaru kří-
del, biologickými a etologickými projevy či ve využívání jednotlivých typů letu  Budeme se 
tedy věnovat tomu, jaké druhy a za jakých okolností využívají ten či onen typ letu, zmíníme 
letecké rekordmany i omezení letu, se kterými se ptáci během svého života setkávají, jako 
je např  pelichání 

V neposlední řadě se bude přednáška věnovat i vlivu poznání teorie letu ptáků a hmyzu 
na vývoj v oblasti letectví (tzv  biomimetics a bioinspired design)  
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Vliv zemědělského hospodaření, typu zástavby a zeleně 
na tři druhy ubývajících granivorních ptáků lidských sídel
Jaroslava Bandhauerová 1, Jan Havlíček 2, Roman Fuchs 2, Martin Šálek 3 

1Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích, Studentská 1668, 370 05 České Budějovice; e-mail: jbandhauerova@seznam.cz
2Katedra zoologie, PřF JU v Českých Budějovicích, Branišovská 1780, 370 05 České Budějovice; e-mail: JanHavlicek.cz@gmail.com, 
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3Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Květná 8, 603 65 Brno; e-mail: martin.sali@post.cz

Během minulého století byl zaznamenán rapidní úbytek početnosti vrabce domácího 
(Passer domesticus) ve velkých evropských městech, kde byl dokumentován pokles i o více 
než 60 %  K úbytku dochází ale i v ostatních typech sídel napříč většinou Evropy  V České 
republice například činí populační pokles vrabce domácího přibližně 40 % od roku 1982  
Vrabec domácí se tak stal modelovým druhem pro studium vlivu urbanizace a zemědělské-
ho hospodaření na ptačí společenstva  Hlavním z důvodů mizení toho druhu, ale i ostatních 
granivorních ptáků, je celková proměna kulturní krajiny, přičemž mezi nejčastěji zmiňo-
vané příčiny jeho úbytku patří modernizace a intenzifikace zemědělství charakterizované 
používáním účinnějších pesticidů, bezztrátové techniky, snižování počtu farem a dobytka  
K dalším potenciálním příčinám patří i změny socioekonomického statutu obyvatelstva 
spojované s lepší péčí o veřejnou zeleň, rušení domácích chovů drůbeže apod  V některých 
případech je také uváděna predace a nedostatek hnízdních příležitostí  V naší studii jsme se 
zaměřili na stanovení početnosti a biotopových vazeb vrabce domácího, ale i na populace 
dalších, na území Evropy ubývajících druhů: vrabce polního (Passer montanus) a hrdličky 
zahradní (Streptopelia decaocto)  Hlavním cílem monitoringu bylo zjistit, jaký vliv na po-
četnost a biotopové vazby uvedených druhů v průběhu roku má zemědělské hospodaření, 
typ zástavby a množství veřejné zeleně v lidských sídlech  Monitoring probíhal od roku 2010 
pomocí sčítání na liniových transektech pokrývajících různě velké obce (vesnice, města, či 
jejich části) rozmístěných na území ČR, a to především díky studentům Přírodovědecké 
a Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích a dále za pomoci dobrovolných spolupra-
covníků z pracovní skupiny ČSO  Průběžné výsledky ukazují, že přítomnost zemědělských 
objektů (bývalá JZD) na sledovaných lokalitách pozitivně ovlivňuje početnost jak vrabců 
domácích, tak i hrdličky zahradní, a  to  jak v zimním, tak i v hnízdním období  Naopak 
negativně se může projevovat například zvyšující se nadmořská výška 
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Výskyt pěnice vlašské (Sylvia nisoria) na jižním Znojemsku 
– meziroční srovnání početnosti a překryvu míst výskytu, 
porovnání výskytu v mozaikových a liniových habitatech

Miroslav Bažant 1, Jana Sýkorová 1, Markéta Buršíková 1, Nela Nováková 1, 
Martin Valášek 2, Vlasta Škorpíková 3, Irena Tichá 4, Alice Kirchmeier 5, Florian Uhl 5, 
Petr Veselý 1

1 Katedra zoologie, PřF JU v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05, České Budějovice; email: bazami@post.cz
2 Správa NP Podyjí, Na Vyhlídce 1581/5, 669 02 Znojmo; e-mail: valasek@nppodyji.cz
3  Odbor životního prostředí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo ;  

e-mail: skorpikova.vlasta@kr-jihomoravsky.cz
4 Katedra zoologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2 
5 Department für Kognitionsbiologie, Universität Wien 

Pěnice vlašská je druh s poměrně vyhraněnými habitatovými nároky  Obývá zejména en-
klávy trnitých křovin v otevřené krajině  Pěnice vlašská je druh zaznamenávaný v běžné 
středoevropské krajině poměrně vzácně  Pokud je ale v dané oblasti shloučený dostatek 
vhodných biotopů může dosahovat poměrně vysokých hustot  Takové oblasti představují 
zejména velkoplošné a maloplošné bývalé i stále užívané vojenské prostory  Mimo ně se 
vhodné biotopy pro tento druh vyskytují často dost vzácně a jsou rozptýleny spíše ostrův-
kovitě  Na jižním Znojemsku jsou kromě malých ostrůvkovitých enkláv vhodných křovin 
i nahloučené vhodné biotopy zahrnující jak původní stanoviště rozsáhlých vřesovišť a stepí 
na východním okraji NP Podyjí, tak i bývalé maloplošné vojenské prostory nebo rozsáhlé 
křovinaté lemy vinic, díky čemuž dosahuje zdejší populace pěnice vlašské poměrně vyso-
kých počtů  Shromáždili jsme různé údaje o počtech zpívajících samců a hnízd tohoto druhu 
pocházející z různých monitoringů a výzkumů hnízdní biologie z oblasti jižně od Znojma 
o přibližné rozloze 30 km2 za posledních několik let  Podíl zastoupení samců/hnízd vyskytu-
jících se v mozaikovitých křovinách byl 80 % z celkového počtu v roce 2012, respektive 73 % 
v roce 2015  Tento mozaikovitý typ křovin ve zkoumané oblasti zaujímá větší část vhodných 
biotopů  Nicméně tento podíl zastoupení biotopů neodpovídá poměrově výskytu teritorií 
pěnic vlašských, což naznačuje, že pěnice vlašské si pro svá teritoria vybírají spíše křoviny 
s mozaikovitou strukturou  Meziročně jsme zjistili překryv míst výskytu v alespoň dvou 
letech monitoringu u přibližně jedné třetiny teritorií  To ukazuje, že některá teritoria jsou 
svojí strukturou natolik atraktivní, že jsou obsazována opakovaně, v některých případech 
dokonce každoročně  Nicméně z opakovaných odchytů samců mezi lety 2012–2014 a 2016 
na lokalitě Načeratický kopec vyplývá, že teritoria neobsazují stejní samci  
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Těžba a ochrana přírody? Partnerství BirdLife 
a HeidelbergCement
Kamila Botková 1, Zdeněk Vermouzek 2

1 Českomoravský štěrk, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov; e-mail: kamila.botkova@cmsterk.cz
2 ČSO, Na Bělidle 34, Praha 5; e-mail: verm@birdlife.cz

Území po těžbě, stejně jako aktivní pískovny a lomy, představují atraktivní prostředí pro 
mnoho druhů rostlin i živočichů  V procesu povrchové těžby vznikají skalní a písčité stěny, 
obnažené písčiny, rozsáhlé mokřady i hluboká jezera  Citlivým přístupem k těmto nově 
vzniklým biotopům je možné přispět k biodiverzitě území  Co je „citlivý přístup“ v jednot-
livých situacích může těžař vyhodnotit pouze ve spolupráci se znalci a ochránci přírody 

Již před 5 lety byla oficiálně započata spolupráce mezi předním světovým producentem 
cementu a kameniva, skupinou HeidelbergCement, a Birdlife International, největší nestátní 
neziskovou organizací zabývající se ochranou ptáků a přírody, sdružující národní organiza-
ce ve více než 120 zemích  Základem tohoto partnerství je sdílení hodnot šetrného využívání 
přírodních zdrojů a propagace biodiverzity 

V České republice je BirdLife zastoupena Českou společností ornitologickou  Od roku 
2012 spolupracuje se společností Českomoravský štěrk, a  s , která je členem skupiny Hei-
delbergCement a významným výrobcem kameniva v zemi  Českomoravský štěrk, a  s , pro-
vozuje přes 25 lomů a pískoven, ve kterých v souladu s politikou skupiny HeidelbergCement 
podporuje jejich potenciál pro ochranu přírody a v procesu rekultivací propaguje přírodě 
blízkou obnovu  

Díky partnerství mezi těžaři a ornitology na lokální i mezinárodní úrovni bylo realizová-
no již téměř 20 zajímavých projektů především v Evropě, například zavedení pastvy skotu 
a koní udržující otevřená stanoviště v kamenolomu v Německu nebo výzkum usazovacích 
nádrží a  jejich experimentální úprava ve Velké Británii  Dosavadní projekty spolupráce 
v České republice byly zaměřené především na ochranu břehulí říčních, rybáka obecného 
či popularizaci a vzdělávací aktivity 

Znamená preferované dobré aneb co ovlivňuje hnízdní 
úspěšnost koroptve polní?
Martin Černý 1,2, Miroslav E. Šálek 3

1 Zoologické oddělení, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno; e-mail: mcerny@mzm.cz
2 Ústav botaniky a zoologie, PřF MU v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno
3 Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: salek@fzp.czu.cz

Zemědělská krajina prošla během posledních desetiletí rozsáhlými proměnami, jejichž spo-
lečným jmenovatelem je intenzifikace hospodaření  Důsledkem těchto změn je úbytek mno-
ha ptačích druhů vázaných na otevřenou polní krajinu, zejména těch, které hnízdí na zemi  
Jedním z nich je i koroptev polní (Perdix perdix)  Příčin úbytku se zdá být hned několik, 
avšak pro úspěšné udržení koroptví populace v krajině je především důležitá úspěšnost 
hnízdění  Obecně přijímanou představou je, že úspěch koroptví populace tkví v dostatečné 
nabídce neobhospodařovaných ploch, jako jsou meze, remízy a ruderální plošky v polích, 
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které koroptve preferují  Nicméně tyto habitaty jsou v současné polní krajině velmi málo 
zastoupeny  Tím jsou koroptve nuceny vyhledávat alternativní hnízdní stanoviště včetně 
lánů zemědělských plodin  Testovali jsme, zda je úspěšnost hnízdění v těchto převládajících 
alternativních (nepreferovaných) hnízdních plochách nižší než v preferovaných biotopech 
v souladu s hypotézou optimálního biotopu a  jeho limitované nabídky v krajině, anebo, 
alternativně, vyšší v souladu s hypotézou ekologické pasti 

Terénní práce probíhaly na třech lokalitách v rámci České republiky – Praha (2002), Písek 
(2003, 2004) a Milešín (2009, 2010)  Během těchto let byly shromážděny údaje k více než 
70 aktivním hnízdům koroptví  U 66 hnízd byly k dispozici i telemetrické údaje o domov-
ských okrscích hnízdících samic, z nichž jsme stanovili biotopové složení hnízdních okrsků 
s preferencí pro jednotlivá stanoviště  Následně jsme hodnotili úspěšnost hnízd vzhledem 
k biotopovým parametrům domovských okrsků  

Úspěšnost hnízdění se lišila mezi lokalitami  Nejvyšší byla na území Prahy s vysokým 
podílem ruderálních ploch, kde byla úspěšně vyvedena třetina hnízd  Na zbylých dvou lo-
kalitách byla úspěšnost nižší, dosahovala přibližně čtvrtiny z počtu hnízd (25 % Písek a 22 % 
Milešín)  Úspěšnost hnízdění s ohledem na preference pro jednotlivé habitaty, rozdíly mezi 
lokalitami a vliv individuálních preferencí samic jsou detailně diskutovány 

Vývoj ptačího společenstva v parku Lužánky

Martin Černý 1,2, Miroslav Šebela 1

1 Zoologické oddělení, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno; e-mail: mcerny@mzm.cz; e-mail: msebela@mzm.cz
2 Ústav botaniky a zoologie, PřF MU v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno

Městské parky mají důležitý význam pro výskyt ptáků ve městech, a to nejen v hnízdní době, 
ale i během zimování, nebo migrace  To spolu s faktem, že se jedná o člověkem utvářené, 
mnohdy obměňující se biotopy, vytváří ideální podmínky pro sledování vývoje jejich avi-
fauny  Z těchto důvodů proběhl v roce 2015 pravidelný monitoring parku Lužánky v Brně  
Získaná data byla porovnávána s údaji z roku 1978, která byla shromážděna stejným způso-
bem  Cílem bylo vyhodnotit stav a změny ptačího společenstva v rozmezí téměř čtyřiceti let 

Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že došlo k mírnému nárůstu druhové pestrosti  
V roce 1978 bylo zaznamenáno 45 druhů (13 průkazně hnízdících) a v roce 2015 pak 60 druhů 
(18 průkazně hnízdících) při zachování stejné celkové abundance  Největší změny nastaly u zi-
mujících a tažných druhů, naopak mezi stálými druhy k významným změnám nedošlo  Za hlav-
ní příčinu považujeme obměnu charakteru parku, kdy došlo k postupnému úbytku stromového 
a keřového patra a zvýšení plochy využívané pro sportovní a rekreační aktivity  To mohlo mít 
za důsledek úplné vymizení některých druhů, jako jsou oba druhy vrabců a zvonohlík zahradní  
V souvislosti s šířením některých druhů do měst je spojen i výskyt holuba hřivnáče, který zde 
dříve jen protahoval a v současnosti pravidelně hnízdí  Také pravidelné sledování některých kr-
kavcovitých ptáků je v současné době pro Lužánky typické  Za zmínku stojí pravidelné hnízdění 
vran šedých, kdy v roce 2015 byl pozorován dokonce hnízdící smíšený pár s vránou černou  
Z hlediska migrace jsou Lužánky důležitou tahovou zastávkou pro některé druhy, např  bud-
níčka lesního, lejska bělokrkého a černohlavého  Mezi zimujícími druhy se zde hojně vyskytují 
hýli obecní, čížci lesní a červenky obecné  V roce 2015 zde zimovalo i několik jedinců holuba 
doupňáka  Z hlediska běžně se vyskytujících druhů, jako jsou kos černý a sýkora koňadra, došlo 
ke snížení počtu zimujících a zvýšení hnízdících jedinců  
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Čapí hnízda

Gabriela Dobruská 1, Barbora Kaminiecká 2

1 ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 – Smíchov; e-mail: dobruska@birdlife.cz
2 AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov; e-mail: barbora.kaminiecka@nature.cz

V roce 2014 vyhlásila ČSO čápa bílého a čápa černého Ptákem roku  V rámci kampaně byl 
spuštěn speciální web na adrese cap birdlife cz, který mapuje hnízda čápů bílých v České 
republice a přináší další informace a zajímavosti z jejich života  Informace k hnízdění čápů 
mohl na web vkládat kdokoliv, ať už sledoval nějaké hnízdo systematicky, či jen náhodně  
Zájem veřejnosti o sledování čapích hnízd k naší velké radosti trval i v roce 2015, kdy již 
neprobíhala žádná velká propagace, ale web zůstal nadále funkční  Tím započal program 
dnes nazývaný Čapí hnízda, založený na občanské vědě (citizen science)  Lidé sledují čapí 
hnízda (přílet, obsazenost hnízd, počet mláďat) a svá pozorování vkládají na web  Výhodou 
sledování čápů je, že k zadávání věrohodných dat nejsou potřeba hluboké znalosti, čápa 
bílého a jeho hnízdo pozná opravdu každý  Navíc je čáp mezi lidmi obecně oblíben a lze 
na jeho příkladu ukázat obecnější zákonitosti fungování ptáků v přírodě a zdůraznit důle-
žitost jejich ochrany  

Na webu cap birdlife cz tak během tří let vznikla unikátní celorepubliková mapa, ve které 
lze dnes nalézt více než 1300 hnízd čápa bílého včetně fotografií, jednotlivých pozorování 
a výsledků hnízdění z předchozích let  V roce 2016 se sledování čapích hnízd účastnilo více 
než 530 spolupracovníků, z toho i velké množství nečlenů ČSO, kteří zkontrolovali více než 
80 % z celkového počtu hnízd  Díky webu a e-mailu cap@birdlife cz se rovněž dozvídáme 
o hnízdech, která jsou ohrožena a kde je potřeba odborného zásahu (snížení hnízda, sta-
bilizace, přesun na náhradní podložku v případě likvidace stavby, kde se hnízdo nachází 
apod ) Věříme, že po nezbytných úpravách bude program dlouhodobě fungovat jako zdroj 
relevantních dat o výskytu, hnízdění a ohrožení čápa bílého v ČR  Moc děkujeme všem 
spolupracovníkům, kteří s námi sledují Čapí hnízda!

Poster představuje výsledky získané přes web i od jednotlivých koordinátorů sčítání čápů 
bílých z let 2014–2016 

Čapí hnízda byla podpořena v rámci projektu Do přírody na ptáky dotací ze státního rozpočtu z prostředků 
Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak souvisí ekologické vlastnosti českých ptáků 
s prostorovou variabilitou v jejich početnosti?
Jan Farkač, Michal Ferenc, David Hořák

Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2;  
e-mail: honza.farkac@gmail.com, ferenc.michal85@gmail.com, david.horak@natur.cuni.cz

Ptačí druhy se značně liší lokální početností, která zjevně souvisí s jejich geografickým 
rozšířením i  ekologickými vlastnostmi jako například tělesnou hmotností  Početnost 
a ekologické vlastnosti reprezentující různé aspekty ekologické niky, jejichž vzájemná 
souvislost je tak klíčová k pochopení ekologických specializací ptáků, však zůstávají nedo-



64

„Každý pták se počítá“ – Celostátní konference České společnosti ornitologické

statečně probádány  Proto nás zajímá, zda a jak charakteristiky abundancí ptáků v České 
republice (zejména prostorová variabilita v početnosti, celková početnost, etc ) souvisí 
s ekologickými znaky konkrétních druhů a  jejich rozšířením  Výzkum sestává ze dvou 
částí, v jedné budou využita data z Jednotného programu sčítání ptáků a ve druhé vlastní 
data nasbíraná v lužních lesích ČR  Lužní lesy jsme vybrali z důvodu vysoké druhové bo-
hatosti, analýza v rámci lužních lesů zároveň poslouží ke kontrole typu prostředí  V roce 
2016 jsme posčítali 19 lokalit ve třech oblastech (Labe, Litovel, soutok Moravy a Dyje), 
každá byla složená z devíti sčítacích bodů, na kterých jsme sčítali 3 × 5 minut  Zároveň 
jsou zaznamenávány distanční kategorie detekovaných jedinců a vegetační pokryv okolí 
bodu pro možnost přesnějšího vyhodnocení nasbíraných dat  V předběžných analýzách 
zhodnotíme rozdíly ve strukturách společenstev mezi jednotlivými oblastmi lužního lesa 

Vrabec domácí: od populací k potravě, od potravy 
k populacím
Jan Havlíček, Lubomír Piálek, Roman Fuchs

Katedra zoologie, PřF JU v Českých Budějovicích, Branišovská 1780, 370 05 České Budějovice; e-mail: JanHavlicek.cz@gmail.com, 
lpialek@yahoo.com, fuchs@prf.jcu.cz

Vrabec domácí (Passer domesticus) patří mezi nejznámější ptačí druhy žijící na našem 
území  Značnou popularitu získal také díky rapidnímu úbytku početnosti, který byl 
ve velkých evropských městech zjištěn již na počátku minulého století, podrobně byl 
ale zdokumentován až v posledních desetiletích, a to téměř na celém území jeho areálu  
Vrabec se tím pádem stal modelovým druhem pro studium vlivu změn v  lidských síd-
lech a zemědělství na populace ptačích druhů  V naší studii jsme se zaměřili především 
na zjišťování konkrétních potravních stanovišť využívaných při krmení mláďat v typickém 
vesnickém a městském prostředí, a to pomocí sledování rodičů donášejících potravu mlá-
ďatům, respektive pro ni odletujících na konkrétní lokality  Výsledky ukazují, že vrabci 
preferují biotopy typické pro zemědělské objekty a vesnická sídla, jako jsou např  ruderál-
ní porosty, dále pak chovy drůbeže, naproti očekávání nevyužívají ve zvýšené míře chovy 
dobytka (na rozdíl od zimního období)  Preferovány jsou také dřeviny a ve městech jsou 
často využívány také popelnice  Rozdíly ve vzdálenosti využívaných stanovišť a velikostí 
potravních okrsků pak naznačují, že existují rozdíly v dostupnosti potravy v  různých 
sídlech  Navazující studie bude zaměřena na rozbor kvality potravy na různých lokalitách 
s využitím analýzy stabilních izotopů v peří mláďat a také analýzy kvality a rychlosti růs-
tu peří jak u mláďat, tak dospělých jedinců  Dostupnost potravy, jako výsledek různého 
typu hospodaření v  lidských sídlech pak silně ovlivňuje velikost jednotlivých populací 
a přežívání jedinců  Tato skutečnost může následně vést k poklesu genetické diverzity 
jednotlivých populací, zvýšení míry inbreedingu apod  Tím jsou zvláště ohrožené druhy 
sedentární, nebo obývající mozaikovitě rozmístěné biotopy  Takovým druhem vrabec 
bezesporu je  Cílem naší další studie je tedy odhalit, zda a popř  jak se stav a změny 
v jednotlivých lidských sídlech odrážejí v genetické struktuře tamních vrabčích populací 
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Jak motivovat žáky základních škol k zájmu o ornitologii?

Jan Husák 1, Jaroslava Ševčíková 2

1 Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 07 Vsetín, www.muzeumvalassko.cz; e-mail: husak@muzeumvalassko.cz
2 Základní škola Vsetín, Sychrov 97, 755 07 Vsetín, www.zsvsetinsychrov.cz; e-mail: jaroslava.sevcikova@zssychrov.cz, 

Ptáci patří ve výuce v základní škole k vizuálně zajímavým obratlovcům, ale jejich pozoro-
vání v terénu je pro školní třídy problematické a učit se „o ptácích“ z obrázků či fotografií 
nestačí  Jak učivo zatraktivnit? 

Příkladem může být spolupráce ZŠ Vsetín, Sychrov 97 a Muzea regionu Valašsko, p  o  
ve Vsetíně  V rámci ní vyhlašují obě organizace například fotografickou a výtvarnou soutěž 
„Ptáčku, jak zpíváš?“, při které soutěžící žáci individuálně i ve skupinách pozorují ptactvo 
v přírodě a fotografují a kreslí ilustrace ptáků v přirozeném prostředí  Zaznamenávají při 
tom také své osobní zážitky z pozorování a pak je sdílejí s ostatními  

Do muzea přicházejí žáci v rámci výuky i ve volném čase na vzdělávací programy, napří-
klad s názvem „Ptačí příběhy“, které se odehrávají ve stálé přírodovědné expozici ve věži 
vsetínského zámku „Příroda hrou“ anebo v terénu, v zámeckém parku  Programy vedou 
žáky k zamyšlení nad ochranou ptactva, jejich potřebami i obecnými vazbami na životní 
prostředí, které s nimi sdílíme  

Tradiční jarní událostí je „Vítání ptačího zpěvu“, akce komentovaná odborníkem muzea, 
kurátorem – zoologem a ornitologem  

Pod dohledem odborníků muzea žáci monitorují výskyt ťuhýka obecného či pěnice vlaš-
ské v přírodní památce Vršky-Díly nad školou  Díky tomu přispívají ke sčítání ohrožených 
druhů a uvědomují si odpovědnost za jejich ochranu 

Projekt „Jaro ožívá“ přináší motivaci pro pozorování ptáků v přírodě, zejména díky ši-
rokému záběru aktivit a možnosti zapojení žáků i celých školních tříd  Žáky upoutá také 
propojení s pozorovateli z jiných zemí přes webové stránky www springalive net/cs-cz  

Takové projekty a aktivity chceme aktivně šířit mezi školami jako příklady dobré praxe  
Právě díky spolupráci se dají realizovat, i když učitel sám není odborník – ornitolog 

Význam zahraničních ornitologů a on-line databází ve sběru 
údajů pro druhý hnízdní atlas ptáků Evropy (EBBA2)
Marina Kipson 1, Martí Franch 2, David Martí Pino 2, Sergi Herrando 2, Verena Keller 3, 
Petr Voříšek 1

1 ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5; e-mail: kipson@birdlife.cz, euromonitoring@birdlife.cz
2  Katalánský ornitologický institut, Natural History Museum of Barcelona, Pl. Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona, Katalánsko, 

Španělsko 
3 Švýcarský ornitologický institut, Seerose 1,6204 Sempach, Switzerland

Nový hnízdní atlas ptáků Evropy (EBBA2) představuje jeden z nejobsáhlejších mapovacích 
projektů současnosti, který vyžaduje koordinované mapování výskytu ptáků ve více než 
padesáti zemích  Projekt je velmi ambiciózní a značné rozdíly jak ve zkušenostech s hnízd-
ními atlasy, tak ve finančních a lidských kapacitách mezi západní a východní/jihovýchodní 
Evropou komplikují získávání údajů v ornitologicky méně rozvinutých částech Evropy  Pro-

mailto:husak@muzeumvalassko.cz
mailto:jaroslava.sevcikova@zssychrov.cz
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to spoléháme nejen na domácí ornitology v jednotlivých zemích, ale také na údaje sebrané 
cizinci při ornitologických exkurzích či během dovolených do zemí, kde je dat nedostatek  

V příspěvku ukážeme, jak zahraniční ornitologové dosud přispěli svými údaji a také po-
skytneme pokyny včetně doporučení, kam bude potřeba jet mapovat v roce 2017  Přestože 
terénní metodika se mezi jednotlivými státy může v detailech lišit, základní metodika je 
stejná a zahrnuje: 

1   podrobné zaznamenávání výskytu ptáků a stupně prokazatelnosti jejich hnízdění (at-
lasové kódy) v kvadrátové síti 50 × 50 km

2   kompletní seznamy druhů zjištěných během 1 až 2 hodinových exkurzí v síti 10 × 10 km

Pro orientaci, kam je nejvíce potřeba jet mapovat, jsme vytvořili on-line nástroj (Gap tool), 
který přímo ukazuje nepokryté kvadráty v každé z prioritních zemí  V příspěvku se též 
budeme věnovat on-line faunistickým databázím (portálům), které usnadňují sdílení a pře-
dávání pozorování použitelných pro hnízdní atlas  On-line portály také usnadňují analýzu 
dat na evropské úrovni, protože data jsou ve standardním formátu včetně atlasových kódů  
Ve všech státech Evropy lze používat čtyři portály: Observation org, BirdTrack, eBird a Na-
turaList (Ornitho) 

Bude zima, bude mráz: početnost a distribuce běžných 
synantropních druhů ptáků v městském prostředí
Markéta Machová, Jan Havlíček, Roman Fuchs

Katedra zoologie, PřF JU v Českých Budějovicích, Branišovská 1780, 370 05 České Budějovice;  
e-mail: maky.orel@seznam.cz, JanHavlicek.cz@gmail.com, fuchs@prf.jcu.cz

Města jsou z hlediska avifauny problematickým prostředím – ačkoli jsou často tvořena vel-
kým množstvím rozličných biotopů, což navzdory pesimistickým předpokladům celkovou 
biodiverzitu ptactva ovlivňuje pozitivně, jednotlivé typy městských biotopů pak samy o sobě 
takové druhové variability ve srovnání s neurbanizovanými biotopy zdaleka nedosahují  Přes-
to (ale možná i vzhledem k nárůstu urbanizovaných ploch) můžeme sledovat trend postupné 
kolonizace měst druhy, které se naučily využívat zdejší nové zdroje  Některé, dnes už běžné, 
synantropní druhy ptáků se tomuto specifickému prostředí přizpůsobily natolik, že zazname-
náváme i velice zásadní změny v jejich ekologii (například současná stálost původně tažného 
druhu kosa černého)  Rychlé a výrazné změny typické právě pro lidská sídla pak mohou mít 
spolu s dalšími limitujícími faktory významný vliv na striktně přizpůsobené druhy nebo 
městské populace ptáků  Ten se může v různé míře projevovat především během méně pří-
znivých ročních období, tj  podzim – zima  V této studii jsme se proto zaměřili na několik 
vybraných nejběžnějších synantropních druhů ptáků v ČR, tedy vrabce domácího (Passer 
domesticus), v  polního (Passer montanus), kosa černého (Turdus merula) a hrdličku zahradní 
(Streptopelia decaocto)  Naším cílem bylo zmapovat distribuci a početnost těchto druhů během 
podzimního a zimního období v oblasti města České Budějovice  Zároveň jsme se zabývali 
detailním zhodnocením vlastností jimi využívaných prvků zeleně  Jelikož jsme se zaměřili 
na druhy v urbanizovaném prostředí ustupující, tak i nápadně přibývající, výsledky naší práce 
mohou poskytnout informace o možných faktorech ovlivňujících početnost ptáků v lidských 
sídlech  Při osidlování urbanizovaného prostředí totiž zřejmě hraje roli množství vegetace (čili 
dostupných úkrytů a míst k hnízdění) a samozřejmě i potravních zdrojů  Získaná data tedy 
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mohou být využita při plánování rozsahu a typu městské zeleně tak, aby pozitivně ovlivnila jak 
početnost současných rezidentních druhů, tak i podpořila celkovou diverzitu avifauny města 

Početnost a počestnost u jihočeských vlaštovek

Romana Michálková 1, Prokop Pithart, Jaroslav Cepák 2, Tomáš Albrecht 1,3

1Katedra zoologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha2; e-mail: romana1.michalkova@gmail.com 
2Kroužkovací stanice Národního muzea, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10; e-mail: krouzkovaci_stanice@nm.cz
3Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Studenec 122, 675 02 Koněšín; e-mail: albrecht@ivb.cz

S recentním rozvojem molekulárně-genetických metod byl u mnoha sociálně monogamních 
druhů ptáků odhalen výskyt mimopárových paternit (extra-pair paternity, EPP), alterna-
tivní reprodukční strategie, při které je alespoň některé mládě v hnízdě zplozeno samcem 
jiným, než je sociální partner dané samice  

Míra mimopárových paternit je variabilní, a to nejen mezi různými ptačími druhy  Značná 
variance existuje i mezi druhy příbuznými či dokonce v rámci jednoho druhu  Vnitrodruhová 
úroveň EPP může být ovlivněna mnoha faktory, jako je denzita populace, hnízdní synchroni-
zace (počet samic s fertilní periodou ve stejný okamžik) či kolonialita, respektive solitérnost  

V  jihočeské populaci vlaštovky obecné (Hirundo rustica rustica) bylo pomocí mikro-
satelitových lokusů detekováno, že počet hnízd s EPP tvoří v průměru 40 % (179 hnízd 
z celkového počtu 448) a zhruba 16 % mláďat pochází z mimopárových kopulací  Meziroční 
změny v početnosti a v podílu EPP jsou sledovány od roku 2010 na 2 lokalitách v CHKO 
Třeboňsko: (1) Lužnice – Hamr, čítající zhruba 25–45 hnízdících párů a (2) Lomnice nad 
Lužnicí – Šaloun, kde bylo pozorováno 30–60 úspěšně hnízdících párů  Na obou lokalitách 
hnízdí vlaštovky koloniálně, v zemědělských budovách; výjimku tvoří několik párů hníz-
dících samostatně, v  jiných místnostech či objektech, ve kterých se nenachází žádné jiné 
hnízdo (7–10 hnízd v jedné sezóně)  Pro rok 2013 jsou k dispozici také údaje o několika 
solitérně hnízdících párech z lokalit Lutová, Žíteč a Stříbřec  

V naší studii testujeme, jak meziroční fluktuace početnosti populace vlaštovek, způsobená 
zejména vlivem počasí či zvýšenou predací, ovlivňují míru EPP na jednotlivých lokalitách  
Dalšími sledovanými faktory, které by mohly objasnit rozdílné úrovně genetické nevěry, 
jsou načasování hnízdění a taktika vyhnout se kolonii a zahnízdit solitérně 

Vliv lokálních podmínek na dlouhodobé lokální změny 
zimovišť vodních ptáků 
Zuzana Musilová, Petr Musil, Jan Zouhar

Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: musilovaz@fzp.czu.cz, musil@fzp.czu.cz,  
honza.zouhar@gmail.com

Mnohé studie, publikované v posledních desetiletích, prokazují výrazné změny početnosti 
zimujících vodních ptáků na úrovni jednotlivých států či areálů tahových populací přísluš-
ných druhů  Převažujícím rysem je nárůst populací a posun jejich zimovišť z jihozápadní 
do severovýchodní Evropy  K nárůstu početnosti většiny druhů dochází na středoevrop-

mailto:romana1.michalkova@gmail.com
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ských zimovištích a tedy i v České republice  Na našem území se dlouhodobě zvyšují počty 
zimujících volavek, hus, většiny druhů kachen a racků 

Uvedené trendy jsou ovlivňovány jak změnami globálních/celoevropských podmínek, 
tak i změnami na konkrétních lokalitách, které jednotlivé druhy využívají  Ačkoliv existují 
studie, hodnotící změny distribuce na úrovni tahové populace, detailní analýzy na úrovni 
jednotlivých lokalit chybí  

Na  jednotlivých lokalitách převládá nárůst celkové početnosti i druhové diverzity zi-
mujících vodních ptáků  Statisticky průkazný pozitivní vliv mají lokality zmírňující dopad 
chladných zimních podmínek, a to např  lokality na tekoucích vodách, v oblastech s vyšší 
průměrnou teplotou v zimním období, i na místech s vyšším podílem mokřadů v okolí nebo 
v urbánních biotopech  Ochrana lokalit se ukázala jako nevýznamná z hlediska početnosti, 
druhové diverzity i jejich trendů 

Při detailnějším pohledu na jednotlivé druhy bylo zjištěno, že kachna divoká a morčák 
bílý dlouhodobě přibývají na tekoucích vodách  Polák chocholačka naopak dlouhodobě 
přibývá na stojatých vodách (přehrady, rybníky a průmyslové vody)  Morčák velký při-
bývá na lokalitách s nižší průměrnou lednovou teplotou  Polák chocholačka dále přibývá 
na severněji položených lokalitách  Polák velký dlouhodobě ubývá na lokalitách s vysokou 
početností, tedy na dříve využívaných zimovištích 

Revitalizace objektu školy SPŠ stavební v Ostravě 
pro městskou ornitofaunu
Ivana Myšková, Jan Kubošek, Tereza Krajčovičová, Tereza Kretková

Střední průmyslová škola stavební, příspěvková organizace, Středoškolská 3, 700 30 Ostrava-Zábřeh; e-mail: myskova@stav-ova.cz

Na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě-Zábřehu probíhá od školního roku 2014 
realizace projektu na ochranu vybraných druhů městských ptáků s názvem „Revitalizace 
objektu školy pro městskou ornitofaunu“. V letošním školním roce je projekt zaměřen na pod-
poru hnízdních možností zvláště chráněného druhu ptáka rorýse obecného (Apus apus; 
Zákon č  114/1992 Sb )  Hlavní motivací práce je skutečnost, že i přes zákonnou ochranu 
náleží rorýs obecný k druhům, jejichž populační početnost následkem zateplování a rekon-
strukcí budov rychle klesá 

Hlavním cílem projektu je zapojení žáků do praktické ochrany daného druhu, která 
spočívá:

1)  ve vyhledávání ohrožených hnízdišť na budovách v okolí školy a následném informo-
vání vlastníků domů o nebezpečí, které rorýsům hrozí a o možnostech jeho relativně 
snadného řešení

2) ve výrobě a instalaci hnízdních budek – rorýsovníků na budovu školy

V červnu 2015 se nám prostřednictvím České inspekce životního prostředí podařilo zachrá-
nit nejméně čtyři rorýsí hnízda, která byla ohrožena stavebními pracemi na budově v bez-
prostřední blízkosti školy  V květnu 2016 obsadili rorýsi dvě nově instalované čtyřkomorové 
hnízdní budky, vyrobené pracovníkem naší školy podle technických nákresů zhotovených 
žákem 4  ročníku oboru stavebnictví  Realizace projektu tak přispívá k ochraně biodiverzity, 
která je součástí Národní strategie výchovy pro udržitelný rozvoj 
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Vlaštovky, jiřičky a rorýsi

Petr Oliš, Kateřina Bartozelová, Miroslav Loukota, Marek Smažinka, Květa Děrdová

Základní škola Břidličná, okres Bruntál, Komenského 360, 793 51 Břidličná; e-mail: kveta.derdova@seznam.cz

O výskyt vlaštovek, jiřiček a rorýsů v našem okolí se v přírodovědném kroužku zajímáme 
už řadu let Během naší práce jsme vytvořili mapu Břidličné, do které jsme zaznamenali 
hnízdiště jednotlivých druhů  Zajímalo nás, jak se mění počty hnízd na jednotlivých mís-
tech  Mimo území našeho města jsme se zaměřili na obec Oskava a její místní část Václavov  

Naše práce se skládá ze dvou částí  Jedná se o část teoretickou, ve které jsme podrobně 
představili sledované druhy V druhé části, která je již praktická, jsme se zaměřili na konkrét-
ní vyhledání a zaznamenání hnízdišť jednotlivých druhů  Na základě zjištěných výsledků 
jsme pro sledované druhy sestavili mapy Břidličné  Dále jsme měli možnost dokrmit a ná-
sledně vypustit dvě mláďata jiřiček  O výsledky naší práce projevil zájem odbor Životního 
prostředí MěÚ Břidličná 

Satelitní telemetrie chřástala polního (Crex crex)

Lubomír Peške 1, Jiří Vlček 2

1 Moskevská 61, 101 00 Praha 10; e-mail: lpeske@seznam.cz
2 Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň; e-mail: jiri.vlcek@plzensky-kraj.cz

Společný česko-německý projekt podporovaný EU a Evropským fondem pro regionální 
rozvoj (Cíl 3 – Investice do vaší budoucnosti) představoval v letech 2012–2014 nadstavbu 
dlouholetého sledování populace chřástalů v západních Čechách  Využitím nejmenších 
dostupných 4 g satelitních vysílačů (PTT) systému Argos ke sledování migrace a uplat-
něním speciálních postupů k přímé lokalizaci a monitoringu aktivity v místech pobytu 
a na některých tahových zastávkách se podařilo získat unikátní informace o životě tohoto 
kryptického druhu  

Celkem bylo označeno 12 samců z oblastí Chámu, Šumavy a Českého lesa, z nichž 4 do-
sáhli zimovišť v Keni, Zambii a Tanzánii  Ptáci označení na časně posekaných loukách 
zpravidla uskutečnili dlouhé letní přelety (včetně např  odletu až k Baltickému moři), za-
tímco na nesklizených plochách zůstávali prakticky až do migrace na přelomu srpna a září 
na relativně velmi malém prostoru nepokosených částí porostů  Migrace do východní Af-
riky probíhala buď rychlým téměř přímočarým přesunem s nočními přelety o délce až 
800 km nebo volněji s několika delšími zastávkami na vhodných místech, často v téměř 
suburbánním prostředí  

Data dokládají tah přes Středozemní moře, ale i průtah přes vnitrozemí Saudské Arábie  
Jako velmi významnou tahovou zastávku jsme identifikovali relativně nové uměle zavlažo-
vané plochy v jižním Súdánu mezi Bílým a Modrým Nilem  Ve dvou případech se podařilo 
zdokumentovat jarní návrat, oba ptáci se v hnízdní době usadili mimo původní okrsek 
ve vzdálenosti cca 400–600 km od tokanišť, kde byli označeni vysílačem  
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Výsledky 3. celostátního sčítání čápů černých v ČR v roce 2014

František Pojer, Jitka Kameníková

AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov; e-mail: frantisek.pojer@nature.cz, jitka.kamenikova@nature.cz

Sledování význačných a dobře rozeznatelných druhů rostlin a živočichů je vhodným ná-
mětem pro spolupráci s odbornou i širokou veřejností  Česká společnost ornitologická 
(ČSO) vyhlašuje každoročně jeden druh „Ptákem roku“ – rok 2014 byl výjimkou, protože 
byly vyhlášeny dva druhy – čáp bílý a čáp černý  Porovnání výsledků v delším časovém ob-
dobí slouží ke stanovení trendů početnosti, příčin změn a také jako podklad při plánování 
ochranářských opatření  

Čáp černý byl celostátně sledován již v letech 1994 a 2004, vždy za aktivní účasti ČSO 
a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)  Také v roce 2014 byla hlavním orga-
nizátorem 3  sčítání AOPK ČR a ČSO ve spolupráci s Lesy ČR a ČSOP a dalšími oslovenými 
subjekty (státní a soukromí vlastníci a správci lesů) a zejména s podporou veřejnosti, která 
byla informována pomocí médií včetně webové stránky  Pozorování čápů byla shromaž-
ďována prostřednictvím databáze birds avif cz a  také přímým zasíláním organizátorům  
V některých částech území nebyl shromážděn dostatek pozorování a tam byly podklady 
doplňovány i v roce 2015, případně 2016  

Naopak na území chráněných krajinných oblastí a národních parků se podařilo získat 
aktuální údaje celoplošně a vyhodnotit počty hnízdních párů ve stanovených kategori-
ích (prokázaná, pravděpodobná a možná hnízdění)  Celkové výsledky za celou ČR byly 
stanoveny na cca 500 hnízdních párů a naznačují, že populace čápa černého je stabilní 
a v závislosti na průběhu počasí v jednotlivých letech vcelku prosperující  V roce 1994 byl 
odhad přibližně 330 párů a v roce 2004 pak 300–400 párů  V posledním desetiletí je čápem 
černým obsazeno celé území ČR s vhodným prostředím (lesy)  Vyšší výsledné číslo v roce 
2014 (cca 500 párů) je spíše důsledkem podrobnějšího a intenzivnějšího sledování  Je možno 
konstatovat, že kapacita prostředí na území ČR je naplněna a populace pravděpodobně již 
nebude výrazně narůstat 

Slyšitelnost a akustická detektabilita ptáků

Karel Poprach

Nenakonice 500, 783 75 Věrovany; e-mail: karel.poprach@tyto.cz

Sčítání ptáků přináší poznatky o stavu populací a populačních trendech ptačích druhů 
v prostoru a čase  Akustická detektabilita ptáků významně napomáhá při identifikaci větší 
části ptačích jedinců v zapojených porostech, neboť většina determinací je akustická (v růz-
ných termínech sčítání 70–100 % jedinců)  U akusticky registrovaných jedinců je často ur-
čována jejich vzdálenost, resp  ozývající se jedinci jsou zařazováni do intervalů vzdáleností 
(např  do 100 m a nad 100 m, do 50 m, 50–100 m a nad 100 m)  Z těchto charakteristik je 
zřejmé, že by měla existovat metodika, na jakou vzdálenost jsou ptáci slyšet  Vzdálenosti 
akusticky registrovaných jedinců jsou však obecně odhadovány a pozorovatelé ptáků mají 
tendenci ptáky lokalizovat pouze do dvou úrovní vzdáleností – blízko a daleko, přesnou 
vzdálenost však příliš odhadnout nedovedou  
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Zvuk lze charakterizovat jako podélné vlnění přenášející energii  Lidské ucho tuto energii 
registruje s určitou intenzitou, která se zmenšuje se čtvercem vzdálenosti  Zdroje zvuku 
umístěné ve větší vzdálenosti registrujeme jako slabší a od určité vzdálenosti intenzita 
zvuku klesne natolik, že ji lidské ucho přestane vnímat  Cílem příspěvku je na příkladech 
konkrétních měření vzdáleností ozývajících se ptáků ukázat, na jakou vzdálenost jsou vy-
brané hodnocené ptačí druhy akusticky zachytitelné, zda a  jak je akustická detektabilita 
ptáků variabilní v rámci druhu a prostředí  Studie analyzuje a diskutuje faktory ovlivňující 
akustickou detektabilitu ptáků 

Změny početnosti hnízdní populace racka chechtavého 
na Chomoutovském jezeře v Litovelském Pomoraví 
za období 1978–2014

Karel Poprach 1, Ivo Machar 1, Karel Maton 2

1 PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc; e-mail: karel.poprach@tyto.cz, ivo.machar@upol.cz 
2 Pod mlékárnou 608, 783 14 Bohuňovice

V práci hodnotíme dlouhodobý vývoj hnízdní početnosti racka chechtavého (Chroicocepha-
lus ridibundus) na Chomoutovském jezeře (chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví)  
V období let 1978–2014 jsme realizovali celkem čtrnáct sčítání hnízd v termínu od 22 4  
do 10 5  (v každém roce jedno sčítání)  Sečetli jsme celkem 57 860 hnízd (v roce 1978 – 2 174 
hnízd, max  8 371 hnízd v roce 1993 a v roce 2014 – 3 304 hnízd)  Hnízda byla umístěna 
na zemi na ostrovech (2–3 m nad vodní hladinou), v roce 1997 jsme zaznamenali hnízdo 
na stromě (na hnízdní podložce) 821,5 cm nad vodní hladinou  Během jednotlivých sčítání 
jsme ve většině případů (54,58 %) na hnízdech zaznamenali 3 vejce nebo čerstvě naroze-
ná/malá mláďata, dvě vejce/mláďata byla zastoupena 23,07 %, jedno vejce/mládě 13,51 % 
a méně než 1 % byly zastoupeny případy s 4–6 vejci/mláďaty (průměrné hodnoty v jednot-
livých letech 2,05–2,65)  Současně v jednom případě mimo termín sčítání jsme zaznamenali 
snůšku se 7 vejci  Korelace mezi průměrným počtem vajec/mláďat na hnízdo a celkovým 
počtem hnízdících párů v jednotlivých termínech sčítání nebyla významná (p = 0,3699)  
Tvar vajec byl vejčitý až oválný (n = 29) a hruškovitý (n = 31)  Rozměry vajec: průměrná 
délka 51,68 mm (min  45,85 mm, medián 51,7 mm, max  57,3 mm, n = 241), průměrná 
šířka 36,40 mm (min  31,15 mm, medián 36,4 mm, max  39,92 mm, n = 241), průměrná 
hmotnost 34,51 g (min  23,5 g, medián 35 g, max  44 g, n = 137)  Rozdíl ve velikosti vajec 
u dvou a tří kusových snůšek nebyl statisticky významný  V letech 1993, 2001 a 2014 jsme 
dále zaznamenali celkem 11 trpasličích vajec (nejsou zahrnuta v průměrných hodnotách), 
nejmenší s rozměry 28,5 × 22,3 mm a dále jsme zaznamenali dvě extrémně velká vejce, 
největší s rozměry 66,6 × 34,2 mm (hmotnost 40 g)  První líhnoucí se mláďata na hnízdech 
byla zjišťována na přelomu dubna/května  Počátek hnízdění napříč roky nebyl synchronní 
(např  8  5  1982 byl součet hnízd s líhnoucími se mláďaty a pouze s mláďaty zastoupen 9 %, 
7  5  1983 – 1 % a 9  5  1998 – 25 %)  
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Prostorové vzorce výskytu predátorů ptačích hnízd 
v obilných polích
Libor Praus 1, Karel Weidinger 2

1 Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník; e-mail: praus@muzeum-melnik.cz
2 Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, PřF UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc; e-mail: karel.weidinger@upol.cz

Současné upřednostňování ozimých obilovin na úkor jarních bývá dáváno do souvislosti 
s úbytkem na zemi hnízdících polních ptáků  Podle jedné z často diskutovaných hypo-
téz jsou ptáci z důvodu přílišné hustoty ozimů po polovině května nuceni častěji hnízdit 
na místech přilehlých ke kolejím od traktorů, které slouží jako pohybový koridor pro savčí 
predátory  Přesto konkrétní data o míře využívání a vzorcích výskytů predátorů ptačích 
hnízd v kulturách ozimých obilovin dodnes chybí 

V letech 2015 (16 polních parcel na Opavsku) a 2016 (na Mělnicku), vždy od května do čer-
vence, jsme za pomoci čtveřic fotopastí vnaděných křepelčími vejci a exponovaných po dobu 
dvou týdnů monitorovali výskyt potenciálních predátorů ptačích hnízd v rámci jednotlivých 
polí (okraj pole v porostu, okraj pole u koleje, střed pole v porostu, střed pole u koleje)  
V roce 2015 jsme u 20 z 64 fotopastí zdokumentovali celkem 8 druhů predátorů: moták po-
chop (Circus aeruginosus, 6 případů/4 pole), liška obecná (Vulpes vulpes, 4/4), kuna (Martes 
sp  2/2), kočka domácí (Felis sylvestris f  catus 2/2), jezevec lesní (Meles meles 2/1), moták 
lužní (Circus pygargus, 2/1), prase divoké (Sus scrofa, 1) a lasice kolčava (Mustela nivalis, 
1)  U kolejí (vs  mimo kolej) bylo zachyceno 83 % (10/12) savců a 38 % (3/8) ptáků, u kraje 
pole (vs  ve středu pole) 58 % (7/12) savců a 63 % (5/8) ptáků  Příspěvek bude doplněn 
o data z roku 2016 

Shrnutí deseti let odchytů na rybníku Maršovec, Náměšťské 
rybníky, 2006–2015
Tomáš Růžička 1, Vojtěch Mrlík 2

1Hlavní 348, 664 31 Lelekovice; e-mail: tomas.ruzicka@nap.cz
2Družstevní 589, 675 71 Náměšť nad Oslavou; e-mail: mrlikv@seznam.cz

Náměšťské rybníky patřily v  nedávné minulosti k významným hnízdištím, migračním tra-
sám a odpočinkovým zastávkám celé řady dnes již vzácných ptačích druhů  V současnosti 
je pro ptáky nejzajímavějším rybník Maršovec (3,9 ha)  Rybník je z poloviny zarostlý oro-
bincem úzkolistým, místy orobincem širokolistým  V západní části je za hrází z vyhrnutého 
bahna část podmáčených litorálních porostů s porostem ostřice vyvýšené, ovšem od roku 
2012 bez vody a zarůstá třtinou  Území je vyhlášeno jako evropsky významná lokalita z dů-
vodu ochrany kuňky obecné  V letošním roce se zpracovává studie na revitalizaci rybníka 
z důvodu jeho zazemňování a zarůstání 
Cílem našeho výzkumu bylo:

-  dlouhodobým odchytem ptáků na jedné lokalitě přispět k hlubšímu poznání avifauny 
Náměšťských rybníků;

-  zachytit meziroční změny a trendy v druhové diverzitě a počtu odchycených jedinců;
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-  opakovanými odchyty zachytit věrnost různých druhů ptáků k místu narození (fidelita) 
a k místu vybranému pro život (filopatrie);

- zjistit poměr početnosti mezi odchycenými mladými a dospělými ptáky;
Během 10 let (2006–2015) jsme uskutečnili 38 odchytových akcí v období duben až září 
a okroužkovali 1816 jedinců 72 druhů  Zpětných odchytů jsme zaznamenali 241 (13 % všech 
odchycených ptáků)  Ačkoliv bylo za celé sledované období odchyceno 72 druhů, pravidelně 
každý rok je odchytáváno pouze 20 druhů, tj  27,8 % všech odchycených druhů  K nejčas-
těji odchytávaným druhům patřila pěnice černohlavá – 14,5 % (n = 264), budníček menší 
13,7 % (n = 248), kos černý 6 % (n = 103), sýkora koňadra 6 % (n = 104), červenka obecná 
6 % (n = 105), zvonek zelený 5% (n = 100), rákosník proužkovaný 4 % (n = 72) a rákosník 
obecný 4 % (n = 76)  Poměr mladých jedinců k celkovému počtu kroužkovaných ptáků se 
pohyboval od 25 % do 41 %  

Díky kroužkování se podařilo prokázat výskyt druhů, u kterých chyběly nebo byly ojedi-
nělé záznamy o jejich výskytu v hnízdním období z této části Vysočiny: chřástal malý, sýc 
rousný, pěnice vlašská, cvrčilka slavíková 

Monitoring mortality ptáků na linkách vysokého napětí v ČR

Martin Strnad 1, Vlasta Škorpíková 2, Václav Hlaváč 3

1 AOPK ČR, Kaplanova 1, 148 00 Praha 11 – Chodov; e-mail: martin.strnad@nature.cz
2 Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno; e-mail: skorpikova.vlasta@kr-jihomoravsky.cz
3 AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, Husova 2115, 580 02 Havlíčkův Brod; e-mail: vaclav.hlavac@nature.cz

V rámci projektu s názvem Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických 
ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR (EHP-40) proběhlo od srpna 
2015 do března 2016 mapování mortality ptáků pod linkami vedení 
vysokého napětí (VN)  Celkem se na něm podílelo 22 ma-
povatelů z celého území republiky  Přednostně procházeli 
linky VN v otevřené polní krajině do 500 m n  m  s vyšší 
pravděpodobností výskytu dravců  Mapovatelé zazname-
nali GPS polohu každého sloupu a pořídili fotografie  Dále 
zaznamenávali další proměnné, jako je typ konzoly (vodo-
rovná, delta, deltavariant, pařát, úsekový odpínač, trafo, 
neobvyklý) a  její umístění v rámci linky (v přímé linii, 
rohový, odbočka, koncový)  U každé konzoly dále hodno-
tili přítomnost zabezpečovacích prvků proti úhynu ptáků 
(lavička, hřebeny, kryty, bidlo, zábrany proti dosednutí, límec, izolace vodičů) a jejich stav 
(poškozeno, nepoškozeno)  V případě nálezu mrtvého jedince zaznamenali GPS polohu 
a foto, druh ptáka, příčinu úmrtí (náraz do vodiče, výboj elektrickým proudem) a stáří kadá-
veru  Při procházení pod vedením mapovatelé současně zaznamenávali i přítomnost dravců, 
volavek a čápů v nejbližším okolí linek či sedících přímo na vodiči, sloupu nebo konzole 

Celkem bylo zkontrolováno 6 428,82 km linek VN, což odpovídá 76 432 sloupům  Do-
hromady bylo nalezeno 1 326 mrtvých jedinců pod 948 sloupy (tzn  4,85 ex /km)  Nejčastěji 
nalezenými oběťmi elektrického výboje byli: káně lesní (458 ex  = 34,54 %), straka obecná 
(203 ex  = 15,31 %), poštolka obecná (160 ex  = 12,07 %) a vrána obecná (121 ex  = 9,13 %) 
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Typ vodorovné konzoly se potvrdil jako nejnebezpečnější (532 případů = 56,1 %) následo-
vaný neobvyklým typem, kde je často připojeno mnoho neizolovaných vodičů (273 případů 
= 28,8 %)  Několik případů mortality bylo zjištěno i na „bezpečnějších“ typech konzol, jako 
je pařát nebo deltavariant  Podrobnější vyhodnocení dat bude následovat  Výsledky budou 
sloužit jako podklad pro jednání s distributory elektrické energie s cílem snížit mortalitu 
na minimum 

Nájemníci ptačích garsoniér – kompenzační opatření 
v prostoru Moravské brány
Aleš Svoboda, Jan Švorc, Jiří Francek, Roman Rozínek

NaturaServis s. r. o., Říčařova 66, 503 01 Hradec Králové; e-mail: ales.svoboda@naturaservis.net

V roce 2009 bylo v prostoru Moravské brány mezi Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem roz-
místěno 498 budek pro drobné pěvce (tzv  sýkorníky), které sloužily jako náhrada přiro-
zených hnízdních dutin ztracených vlivem výstavby dálnice D4704  V průběhu jarních 
a podzimních kontrol bylo sledováno využití těchto budek ptáky, savci nebo blanokřídlým 
hmyzem  Za období let 2010–2015 byla průměrná obsazenost sýkorníků dokončenými 
hnízdy ptáků vypočtena na 65,5 % (49,8–75,0)  Včetně nedokončených hnízd bylo v bud-
kách zaznamenáno celkem 8 druhů pěvců – Ficedula albicollis, Lophophanes cristatus, Passer 
montanus, Periparus ater, Cyanistes caeruleus, Parus major, Phoenicus phoenicurus, Sitta 
europaea. Průměrná obsazenost budek savci byla za sledované období vypočtena na 35,5 % 
(17,0–48,4)  Zastiženy byly nejméně 4 druhy savců – Muscardinus avellanarius, Dryomys 
nitedula, Glis glis, Apodemus sp  Zástupci blanokřídlého hmyzu (nadčeleď Vespoidea) byli 
v průměru nalézáni v 6,7 % (3,1–11,1) budek  Kompenzační opatření ve formě instalace 
sýkorníků v prostoru Moravské brány lze považovat za úspěšné  Usuzujeme tak na základě 
rostoucího využití budek ohroženými druhy obratlovců a bezobratlými živočichy, kteří 
zastávají důležitou funkci v biologické ochraně lesa 

Jsou samice kukačky obecné vybíravé aneb jaká vejce při 
parazitaci odstraňují?
Michal Šulc 1,2, Petr Procházka 1, Miroslav Čapek 1, Marcel Honza 1

1 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Květná 8, 603 65 Brno; e-mail: sulc-michal@seznam.cz
2 Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2

Mezidruhový hnízdní parazitismus u ptáků je reprodukční strategie, kdy samice parazita, 
namísto stavby hnízda a péče o svá mláďata klade vejce do hnízd cizích druhů (hostitelů) 
a péči o potomky přenechává jim  Aby mohla být tato strategie úspěšná, vznikly u samic 
hnízdních parazitů specifické adaptace, například rychlé a přesně načasované kladení vajec 
nebo mimikry (tj  podobnost parazitického vejce vejcím hostitele)  Všechny tyto adaptace 
jsou typické pro kukačku obecnou (Cuculus canorus) parazitující na našem území nejčas-
těji rákosníky (Acrocephalus spp )  Existuje ovšem jeden aspekt chování samice kukačky, 
který dosud nebyl uspokojivě objasněn, a to vyhazování jednoho vejce (někdy i více vajec) 
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hostitele z hnízda těsně před nakladením vlastního vejce  V naší práci jsme testovali dvě 
hypotézy, proč se takto kukačka chová  Na námi studované lokalitě je častý vícenásobný pa-
razitismus (tj  více kukaččích vajec od různých samic v jednom hnízdě) u rákosníka velkého 
(Acrocephalus arundinaceus)  Proto naše první hypotéza byla, že kukačka při odstraňování 
přednostně vybírá dříve snesené kukaččí vejce  Tím by předešla následné kompetici mláďat 
o hnízdo hostitele, protože v něm nakonec dokáže přežít jen jedno mládě kukačky  Druhá 
hypotéza se zabývá otázkou, zda kukačka může odstraněním vejce zlepšovat mimikry svého 
vejce ve snůšce hostitele  Tím by kukačka naopak mohla snížit šanci na odhalení a vyhození 
svého vejce hostitelem  Výsledky ukázaly, že žádná z našich hypotéz neplatí a že kukačka 
odstraňuje z hnízda hostitele náhodně vybrané vejce  Domníváme se, že kukačka není při 
odstraňování vejce těsně před parazitací vybíravá, protože se snaží minimalizovat dobu 
strávenou na hnízdě – buď se snaží snést vejce bez povšimnutí hostitele anebo se snaží co 
nejrychleji uniknout před agresivně útočícím rákosníkem velkým  

AVIF: Příklady využití nesystematicky sbíraných dat

Zdeněk Vermouzek

ČSO, Na bělidle 34, Praha 5 – Smíchov; e-mail: verm@birdlife.cz

Faunistická databáze ČSO byla spuštěna 1  března 2010  Za 6,5 roku její existence se regis-
trovalo 4878 uživatelů, z nichž 3334 vložilo alespoň jedno pozorování  K 31  srpnu 2016 
databáze obsahuje 1 420 679 jednotlivých záznamů pozorování rozdělených do 328 449 
„vycházek“  Z nich 286 091 (87 %) vycházek představují „vybraná pozorování“, tedy ne-
kompletní seznamy druhů  Databáze představuje velice bohatý informační zdroj, který 
zatím není plnohodnotně vědecky využíván  Případné využití komplikuje skutečnost, že jde 
o nesystematicky sbíraná data od velkého množství pozorovatelů s různou úrovní znalostí 
určování ptáků, s čímž je třeba při vyhodnocování počítat 

Největší význam pro budoucí využití mají kompletní seznamy druhů, jejichž zpracování 
je věnován samostatný příspěvek  Zde představuji některé možnosti využití náhodných 
pozorování, tedy nekompletních seznamů  Pro hodnocení jsem využíval všechna dostup-
ná data z let 2011–2015 včetně  Počet pozorovatelů v této době vzrostl z 669 v roce 2011 
na 1674 v roce 2015  Celkově hodnocení zahrnuje 985 714 jednotlivých pozorování 

Náhodná pozorování umožňují, po ošetření různého úsilí pozorovatelů v  jednotlivých 
letech, odhad hrubých populačních trendů málo početných druhů  To může být významné 
jak pro řídce se vyskytující druhy, pro něž neexistuje specializovaný monitorovací program 
(chocholouš), tak například pro nově se šířící invazní druhy (husice nilská)  

Data uložená v databázi nevypovídají jen o ptácích samotných, ale i o chování pozorova-
telů  Příkladem je „birdwatching index“ (BWI), ukazující, jak intenzivně jsou různá místa 
využívána k pozorování ptáků  BWI může být příspěvkem k popisu ekosystémových služeb 
krajiny, konkrétně jedním z měřítek její rekreační hodnoty 
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Hnízdění rybáků obecných (Sterna hirundo) na betonových 
plovoucích ostrůvcích
Zdeněk Vermouzek 1, Josef Chytil 2, Kamila Botková 3, Karel Lorek 3

1 ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 – Smíchov; e-mail: verm@birdlife.cz
2 ORNIS Muzea Komenského, Horní nám. 7, Přerov; e-mail: chytil@prerovmuzeum.cz
3 Českomoravský štěrk, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov; e-mail: kamila.botkova@cmsterk.cz, karel.lorek@cmsterk.cz

Rybáci obecní přišli o většinu svých hnízdišť ve střední Evropě následkem regulace říčních 
koryt v uplynulých desetiletích a staletích  Funkční náhradou jsou uměle zřizované ostrovy 
na nejrůznějších vodních plochách  Na hlubokých těžebních jezerech v okolí Tovačova 
a Hulína se osvědčila instalace plovoucích šestibokých prefabrikátů z vysokopevnostního 
vláknobetonu  Vodotěsně uzavřená vnitřní dutina je vyplněna tvrzeným polystyrenem  
Po zkušenostech se jako nejvýhodnější způsob instalace ukazuje ostrov ze tří spojených 
prefabrikátů, jehož vrchní část je opatřena dřevěnou nástavbou tvořící hnízdní plochu  
Na okrajích je instalováno oplechování chránící hnízdní plochu před vlnami a zabraňují-
cí přístupu predátorů (dříve se 1× stal ostrov terčem útoku norka amerického)  Hnízdní 
plocha je pokryta geotextilií, rozčleněna lištami a zasypána slabší vrstvou říčního štěrku  
Ideální se jeví frakce 4/8 

Od roku 2009 instalovala firma Českomoravský štěrk celkem 10 těchto ostrůvků, dalších 
12 instalovala ČSO v roce 2015 v rámci společného projektu podpořeného z Operačního 
programu Životní prostředí  Současný stav tvoří plochy spojené z 5 ostrůvků (1×), 4 ostrůvků 
(1×), 3 ostrůvků (4×) a jeden samostatný ostrůvek  V roce 2016 hnízdilo na těchto ostro-
vech přibližně 87—90 párů rybáků, což představuje asi 10 % postupně rostoucí celostátní 
populace  Vyvedeno bylo minimálně 108 mláďat 

Instalace hnízdních ostrůvků pro rybáky je ukázkou dlouhodobé efektivní spolupráce 
ochranářského spolku a velké těžební společnosti 
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Každá alela se počítá 

Jakub Vlček

PřF JU v Českých Budějovicích, Branišovská 31, 37005, České Budějovice; e-mail: k.vlcak@gmail.com

V ochraně ptáků se většinou využívají informace týkající se velikosti populace a biolo-
gických nároků daného druhu spolu se změnami v přirozeném biotopu  V poslední době 
jsou však stále častěji využívány informace, které poskytuje populačně genetická analýza 
ohrožených populací  Ve svém projektu jsem se zaměřil na podrobný rozbor imuno-gene-
tické diversity galapážských drozdců rodu Mimus  Diversita hlavního histokompatibilního 
komplexu (MHC) odráží schopnost účinné obrany proti patogenům v přirozeném prostředí  
Každá alela umožňuje rozpoznání určité škály patogenů, takže dostatečná diverzita v tomto 
lokusu je klíčová pro přežití  Předpokladem naší studie bylo, že se zmenšující se velikostí 
ostrovních populací bude také klesat diverzita MHC z důvodu genetického driftu, podobně 
jako se to děje v neutrálních lokusech mikrosatelitů  Avšak tento předpoklad nebyl našimi 
daty podpořen  Většina měřítek diversity MHC nebyla na populační velikosti závislá  Toto 
zjištění poukazuje na zajímavý fakt, že důležitá imuno-genetická diverzita je i v malých 
populacích udržovaná na optimální úrovni, genetickému driftu navzdory  Z naší studie také 
vyplývá, že nejpravděpodobnějším mechanismem udržení genetické diversity je balancující 
selekce způsobená „závodem ve zbrojení“ mezi hostitelem a jeho patogeny  Závěrem je, že 
ačkoliv jsou populace galapážských drozdců malé, alely pro boj s patogeny jim nechybí 
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CHRÁNÍME:

Břehule říční – upravujeme hnízdní stěny v pískovnách
Rybák obecný – vyrábíme a instalujeme umělé hnízdní ostrůvky
Obojživelníci – tvoříme tůně a mokřady v pískovnách i lomech
Ohrožené druhy rostlin – vytváříme podmínky pro zachování ohrožených druhů

www.cmsterk.cz

Zachování biodiverzity a přírodě blízká obnova jsou pro nás důležité.

K jejím nejvýznamnějším akcím patří:

e  výkup pozemků pro první soukromý ptačí park 
Josefovské louky (www.josefovskelouky.cz)

e  Jednotný program sčítání ptáků,  
sledující více než 30 let početnost běžných 
druhů ptáků u nás (jpsp.birds.cz)

e  vedení faunistické databáze ptáků s více 
než milionem záznamů v roce 2016

e  koordinace Celoevropského monitoringu 
běžných druhů ptáků a druhého atlasu 
hnízdního rozšíření ptáků v Evropě 
(www.ebcc.info/pecbm.html)

e  monitoring vybraných druhů ptáků, cílená 
opatření na jejich ochranu

e  ochrana ptáků zemědělské krajiny, 
spolupráce při prosazování a hodnocení 
agroenvironmentálních programů, ochrana 
a monitoring mokřadních ptáků

e  program Významná ptačí území (IBA), 
zaměřený na ochranu nejcennějších 
ornitologických lokalit

e  řešení konfliktů mezi ptáky a člověkem, jako 
jsou rekonstrukce a zateplování budov:  
www.rorysi.cz; ochrana ptáků před nárazy 
do skel www.zastavky.birdlife.cz; ochrana 
ptáků před úrazy elektrickým proudem 
na vodičích vysokého napětí

e  program Volná křídla, zaměřený na potírání 
ptačí kriminality (zejména otrávených návnad: 
www.karbofuran.cz)

e  kampaň Pták roku, seznamující již 22 let 
s ohroženými ptáky kolem nás

e  populárně naučné akce pro nejširší veřejnost 
(Vítání ptačího zpěvu, Festival ptactva, zimní 
vycházky v rámci Mezinárodního dne 
mokřadů, víkend pro rodiny s dětmi aj.)

e  vydávání odborného časopisu Sylvia 
a populárního časopisu Ptačí svět

e  Jaro ožívá – mezinárodní projekt sledování 
příletu stěhovavých ptáků pro děti 
i dospělé www.springalive.net

e  Rorýsí školy – zapojení škol do ochrany 
ptáků hnízdících na budovách  
www.rorysi.cz/rorysiskoly

BirdLife International | je celosvětové sdružení více než 100 národních organizací 
na ochranu ptáků a přírody. Jeho hlavním cílem je zabránit vyhubení jakéhokoliv ptačího 
druhu na Zemi, snižovat počet ohrožených druhů ptáků a chránit území a stanoviště, 
která pro ně mají zásadní význam. Přispívá k udržení celosvětové biologické rozmanitosti 
a k udržitelnému využívání přírodních zdrojů pod výstižným mottem „Pracujme společně 
pro ptáky a pro lidi“ (podrobněji viz www.birdlife.org). Česká společnost ornitologická je 
výhradním partnerem BirdLife International v České republice.

ČSO vítá do svých řad všechny milovníky ptactva a přírody!  
(podrobněji viz www.birdlife.cz) 

Česká společnost ornitologická (ČSO) 
je s více než 2,5 tisíci členy největší nevládní 
organizací v ČR, zaměřenou na výzkum, ochranu 
a propagaci ptactva. Je národním partnerem Bird-
Life International. 
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Zachování biodiverzity a přírodě blízká obnova jsou pro nás důležité.
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• Více než 1400 produktů v kvalitě BIO
• Vlastní ekologické farmy
• Spolupráce s českými ekologickými farmáři
• Tři BIO mlýny
• Nejširší sortiment čerstvých mouk v kvalitě BIO
• Bezlepkové produkty

• Více než 1400 produktů v kvalitě BIO

PRO-BIO, s.r.o. 
první český výrobce biopotravin
ze Starého Města pod Sněžníkem
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