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Strnad zahradní (Emberiza hortulana), jeden z nejrychleji ubývajících druhů ptáků západní 
a střední Evropy, prodělal za posledních 150 let prudké populační výkyvy i v České republi-
ce. Cílem tohoto článku je zhodnocení populačního vývoje strnada zahradního v jádrových 
oblastech jeho výskytu v České republice a jeho rozšíření a početnosti v roce 2015. Celkově 
jsme v roce 2015 zkontrolovali devět oblastí o rozloze 925 km2 a zjistili jsme 75–79 zpívajících 
samců v šesti zkoumaných oblastech napříč územím České republiky. Nejsilnější populace 
se v současné době nacházejí na území povrchových hnědouhelných dolů na severu Čech 
(34– 39 zpívajících samců) a v zemědělské krajině západního Slezska (36 zpívajících sam-
ců). Z řady tradičních oblastí výskytu strnad zahradní pravděpodobně vymizel (Javornicko, 
Hovoransko-Čejkovicko, České středohoří), v dalších regionech se nachází jen malé izolované 
populace (střední Polabí). Průměrná populační hustota strnada zahradního v obsazených 
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oblastech byla odhadnuta na 0,1 zpívajících samců na km2, nicméně lokálně může dosahovat 
vyšších hodnot (až sedm zpívajících samců na 0,21 km2). Celková populace strnada zahradního 
v České republice v roce 2015 byla odhadnuta na 75–100 zpívajících samců, což naznačuje další 
populační pokles od let 2001–2003. 

The Ortolan Bunting (Emberiza hortulana) is one of the fastest declining bird species in 
Western and Central Europe. Similarly, its population went through dramatic changes during 
the last 150 years in the Czech Republic. The aim of this paper is to evaluate the population 
dynamics of the Ortolan Bunting within its core areas in the Czech Republic and its current 
distribution and abundance in 2015. In total, we monitored nine regions with the coverage 
of 925 km2. We recorded 75–79 singing males in six study areas in the Czech Republic. The 
largest Ortolan Bunting populations were currently found in surface coal mines in northern 
Bohemia (34–39 singing males) and in the farmland landscape of the western part of Czech 
Silesia (36 singing males). Furthermore, the Ortolan Bunting has probably gone extinct from 
some of its traditional breeding sites (Hovorany-Čejkovice region in southern Moravia, České 
středohoří in northern Bohemia), whereas in other studied sites in the Polabí region only 
a small number of individuals remains (former military area of Milovice, farmland landscape 
around the Žehuňský and Proudnický ponds). The mean population density of the Ortolan 
Bunting in occupied regions was estimated at 0.1 singing males per km2; however, local density 
may reach higher values (up to seven singing males per 0.21 km2). The total Czech population 
of the Ortolan Bunting was estimated at 75–100 singing males in 2015, which indicates further 
population decline compared to the period 2001–2003.

Keywords: agricultural landscape, brown-coal mines, farmland birds, population decline, po-
pulation size 

ÚVOD

Dramatický pokles početnosti a regio-
nální extinkce ptačích druhů vázaných 
na otevřenou zemědělskou krajinu před-
stavuje jednu ze stěžejních problematik 
současné ochrany přírody (Donald et al. 
2006, Reif et al. 2014). Nejvýraznější po-
pulační pokles byl zaznamenán u dálko-
vých migrantů, kteří jsou ovlivněni změ-
nou prostředí jak na hnízdištích, tak i zi-
movištích (Sanderson et al. 2006, Both et 
al. 2010). Strnad zahradní (Emberiza hor-
tulana) patří mezi dálkové subsaharské 
migranty (Cramp & Perrins 1994), jejichž 
evropské populace během posledních 
60 let dramaticky poklesly a z mnohých 
regionů tento druh zcela vymizel. Silný 
populační pokles strnada zahradního byl 
celkově identifikován ve 21 evropských 
státech a nejvýraznější úbytek početnosti 
i plochy obývaného území je hlášen ze 
severozápadní Evropy (Vepsäläinen et 
al. 2005, Menz & Arlettaz 2012). V tem-

perátních oblastech západní Evropy 
je strnad zahradní druhým nejrychleji 
ubývajícím druhem s poklesem počet-
nosti o 89 % během období 1980–2013 
(PECBMS 2015). Například ve Finsku byl 
zaznamenán 72% populační pokles bě-
hem posledních 20 let (Vepsäläinen et 
al. 2005), ve Švédsku početnost strnada 
zahradního poklesla o 80 % od roku 1975 
(Ottosson et al. 2012) a v Polsku popula-
ce poklesla o 20 % za posledních 10 let 
(Kosicki & Chylarecki 2012). V některých 
oblastech západní a střední Evropy tento 
druh recentně vymizel nebo populace 
čítají poslední páry (shrnutí v Menz & 
Arlettaz 2012). Celkově je status ochrany 
tohoto druhu v Evropě hodnocen jako 
nepříznivý a populační trend jako klesa-
jící (BirdLife International 2004). Přesto 
je v aktuálním Evropském červeném se-
znamu ptáků strnad zahradní stále hod-
nocen jako druh málo dotčený (BirdLife 
International 2015).
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Rozšíření a početnost strnada za-
hradního ve střední Evropě podléhaly 
za posledních 150 let značné dynami-
ce. V České republice jde o relativně 
nový element, jehož první záznamy 
a šíření z jihoevropských hnízdišť jsou 
známy z doby před 150 lety (Hudec 
1983, Šťastný et al. 2006). První hnízdění 
v České republice bylo zaznamenáno 
v roce 1860 v severních Čechách (Wahl 
1942) a v dalších dekádách bylo za-
znamenáno jeho šíření i do ostatních 
částí Čech, Moravy a Slezska (Wahl 1942, 
Musílek 1946, Jirsík 1955, Hudec et al. 
1966). V polovině 20. století dosáhla jeho 
početnost a rozšíření vrcholu a na někte-
rých místech byl dokonce uváděn jako 
nejhojnější druh strnada (Šachl 1961, 
Šťastný et al. 2006). V dalších dekádách 
byl ovšem zaznamenán dramatický po-
kles početnosti a opětovné vymizení to-
hoto druhu z mnoha území. Tento trend 
dokládají i údaje z Atlasů hnízdního roz-
šíření ptáků v České republice. V letech 
1973–1977 byl výskyt strnada zahradního 
zaznamenán ve 12 % kvadrátů a v letech 
2001– 2003 jen v 6 % mapovacích kvadrá-
tů (Šťastný et al. 2006). Jeho celková po-
pulace v České republice byla mezi lety 
2001–2003 odhadnuta na 80–160 hnízd-
ních párů (Šťastný et al. 2006). Z důvodu 
dramatického poklesu početnosti naší 
populace je strnad zahradní v Červeném 
seznamu ptáků České republiky řazen 
do kategorie kriticky ohrožených druhů 
(Šťastný & Bejček 2003). 

Strnad zahradní se na svá středoev-
ropská hnízdiště vrací během dubna 
a začátkem května (Hudec 1983, Menz 
& Arlettaz 2012). Strnadi zahradní jsou 
věrní svému hnízdišti a často opako-
vaně obsazují stejné hnízdní okrsky. 
Hnízdním prostředím strnada zahradní-
ho jsou především otevřená xerotermní 
stanoviště s řídkou vegetací, která jsou 
důležitá pro sběr potravy (Cramp & 
Perrins 1994, Menz & Arlettaz 2012). 

Nicméně v rámci evropského areálu 
tohoto druhu se výběr jeho hnízdního 
prostředí značně liší. V mediteránních 
oblastech je hnízdní výskyt strnada za-
hradního soustředěn do polootevřených 
stepních a lesostepních biotopů (Cramp 
& Perrins 1994, Menz & Arlettaz 2012), 
ale v kontinentálních oblastech západní 
a střední Evropy a v jižní Skandinávii je 
vázán častěji na pestrou a mozaikovi-
tou zemědělskou krajinu s extenzivním 
hospodařením (Vepsäläinen et al. 2005, 
Berg 2008, Menz et al. 2009, Kosicki & 
Chylarecki 2012). Značná biotopová fle-
xibilita tohoto druhu je charakteristická 
i pro výběr prostředí v České republice, 
kde je jeho výskyt zaznamenán v ote-
vřené heterogenní zemědělské krajině 
v nížinách a pahorkatinách s mozaikovi-
tou či liniovou vegetací, v ekotonových 
stanovištích na rozhraní listnatých lesů 
a polí a dále pak na xerotermních le-
sostepních stanovištích, příp. v hnědo-
uhelných těžebních oblastech. Ačkoliv 
hnízdění strnada zahradního je známo 
i z některých extrémních biotopů (např. 
raně sukcesní plochy po lesních po-
žárech; Dale & Olsen 2002, Brotons et 
al. 2008), hnízdění v těžebních oblas-
tech jinde než v České republice nebylo 
v Evropě ani v ostatních částech jeho 
areálu zaznamenáno.

Hlavním cílem této studie je porovnat 
vývoj početnosti strnada zahradního v já-
drových oblastech jeho rozšíření v České 
republice s výsledky sčítání v roce 2015 
a odhadnout velikost populace v jednot-
livých regionech lišících se v krajinném 
kontextu. Tyto údaje budou sloužit ne-
jenom k identifikaci ploch pro prioritní 
ochranu tohoto druhu, ale i jako základ-
ní srovnávací materiál o vývoji našich 
populací do budoucnosti. Detailní zna-
lost současného rozšíření a početnosti 
strnada zahradního je základním před-
pokladem pro další aktivity směřující 
k ochraně tohoto druhu. 
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METODIKA

Studijní oblasti

Při výběru konkrétních oblastí, kde bylo 
v roce 2015 prováděno sčítání strnada 
zahradního, byl především brán zřetel na 
publikované informace o výskytu tohoto 
druhu na našem území za posledních cca 
20 let (např. Šťastný et al. 2006, Šimeček 
2009, Hora et al. 2010, Beran 2011), nále-
zy z celorepublikové ornitologické data-
báze (ČSO 2016), konzultace s místními 
ornitology i na dlouhodobá data od jed-
notlivých autorů této studie. Konkrétní 
oblasti sčítání strnada zahradního byly 
stanoveny před začátkem terénních pra-
cí. Výzkum celkově probíhal v devíti ob-
lastech lišících se strukturou krajiny i bio-
topovým složením (tab. 1, obr. 1). 

Podkrušnohorské hnědouhelné výsypky 

Zájmová oblast v těžebních prostorech 
se nachází v Podkrušnohorské pánvi 

mezi Krušnými a Doupovskými horami 
a Českým středohořím v nadmořské výš-
ce kolem 250 m n. m. Zkoumané území 
zahrnuje plochy s ukončenou těžbou 
hnědého uhlí, které vznikly navršením 
hald nadložního materiálu po povrchové 
těžbě a jsou tedy charakteristické výraz-
nou vertikální členitostí půdního povr-
chu (haldy, erozní rýhy a svahy). Pro tato 
stanoviště je dále charakteristická mo-
zaika raně sukcesních biotopů s nízkou 
pokryvností bylinného patra s prakticky 
úplnou absencí keřového a stromové-
ho patra (obr. 2). V roce 2015 proběhl 
výzkum rozšíření a populační hustoty 
strnada zahradního ve čtyřech největ-
ších těžebních prostorech v Ústeckém 
kraji (Lom Československé armády, Lom 
Vršany-Šverma, Lom Nástup-Tušimice, 
Lom Bílina). Celková rozloha sledované 
oblasti byla 139 km2, přičemž největší 
byla studijní plocha v Lomu Bílina s roz-
lohou 46 km2. 

Tab. 1. Biotopové složení jednotlivých studijních oblastí strnada zahradního (Emberiza hortu-
lana) v České republice.
Table 1. Habitat composition of the particular areas of study of the Ortolan Bunting (Emberiza 
hortulana) in the Czech Republic.
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zemědělské plochy / 
agricultural area (%)

24,6 77,1 44,4 80,8 71,6 72,1 80,1 69,5 84,5

lesy / forests (%) 14,2 19,1 47,7 7,8 22,6 23,2 6,8 20,1 3,8

lidská sídla /  
human settlements (%)

2,6 1,1 7,7 3,3 2,2 1,6 7,1 4,8 5,6

doly a lomy /  
mines and quarries (%)

57,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0

zahrady a sady /  
orchards and gardens (%)

0,2 2,8 0,1 5,0 2,8 2,4 5,3 5,0 6,0

vodní plochy /  
water bodies (%)

1,4 0,0 0,1 3,2 0,7 0,6 0,6 0,3 0,2

celková rozloha /  
total area (km2)

139 14 13 22 120 143 204 248 22



38

Šálek M. et al. / Strnad zahradní v ČR

České středohoří 

Sledovaná oblast zahrnuje západní 
okraj CHKO Českého středohoří a to 
zejména území mezi vrchy Raná, Oblík, 
Milá a Písečný vrch. Charakteristický 
zvlněný reliéf (nadmořská výška 250–
510 m n. m.) je utvářen třetihorními 
vulkanickými homolemi, na kterých se 
nacházejí unikátní xerotermní stanovi-
ště. Nezemědělská vegetace je složena 
z mozaiky travnatých stepních porostů, 
krátkostébelných květnatých trávníků, 
skalních stepí, xerotermních křovin-
ných společenstev a zarostlých sadů. 
Lesní společenstva jsou složena z dubo-
habrových hájů, které na jižních expozi-
cích přecházejí do šipákových doubrav. 
V roce 2015 byla zkontrolována plocha 
o rozloze 14 km2. 

Milovice 

Evropsky významná lokalita v bývalém 
vojenském prostoru Milovice (nadmoř-
ská výška 200–251 m n. m.) má leso-
stepní charakter s mozaikou doubrav, 
smíšených lesů, travinných a křovinných 
biotopů, které jsou protkány hustou sítí 
zpevněných i nezpevněných cest a vel-
kým počtem opuštěných vojenských 

objektů. Otevřený ráz některých částí 
této lokality (např. PR Pod Benáteckým 
vrchem, oblast Traviny; viz obr. 3) je udr-
žován pojezdem lehké i těžké techniky, 
sezónní pastvou ovcí i celoroční pastvou 
velkých býložravců (Exmoorský pony, 
zubr evropský, Bison bonasus a zpětně 
vyšlechtěný pratur), kteří byli do pro-
storu umístěni v průběhu roku 2015 
(Česká krajina 2015). V roce 2015 bylo 
zkontrolováno celé území bývalého vo-
jenského prostoru Milovice o celkové 
rozloze 13 km2. 

Okolí Žehuňského a Proudnického 
rybníku

Zájmové území v okolí Žehuňského 
a Proudnického rybníku zahrnuje pale-
tu různých zemědělských i nezeměděl-
ských biotopů. V NPR Kněžičky severně 
od Žehuňského rybníka se jedná o leso-
stepní na jih orientovanou stráň s mo-
zaikou suchých trávníků a křovinných 
společenstev, přecházející do rozvolně-
ných listnatých lesů. V celém zkouma-
ném území ale převažuje zemědělská 
krajina složená z intenzivně využíva-
ných polních ploch a lučních porostů. 
Nadmořská výška zkoumaného území 

Obr. 1. Studijní oblasti strnada zahradního v roce 2015. 
Fig. 1. Areas of study of the Ortolan Bunting in 2015. 

studijní plochy / study areas

km
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Obr. 2. Typický biotop strnada zahradního na podkrušnohorských výsypkách, tvořený navrše-
ním nadložního materiálu z povrchové těžby hnědého uhlí. Charakteristickým rysem je vysoká 
vertikální členitost a dostatek holé půdy. Foto V. Beran.
Fig. 2. Typical habitat of the Ortolan Bunting in brown-coal mines (podkrušnohorské výsypky) 
created by deposition of upper layers during surface mining. Vertical jaggedness and large pro-
portion of bare ground are characteristic features of the occupied localities. Photo by V. Beran.

Obr. 3. Bývalý vojenský prostor Milovice je charakteristický lesostepním rázem. V tomto území 
strnadi zahradní osidlují xerotermní mozaiku travnatých ploch a křovin. Otevřený charakter je 
částečně udržován pojezdem těžké techniky. Foto P. Marhoul.
Fig. 3. Former military area of Milovice is characterized by forest-steppe habitats. In this study 
area, the Ortolan Bunting inhabits xerothermic mosaic of grasslands and shrubby vegetation. 
Open landscape is maintained by disturbances using heavy machinery. Photo by P. Marhoul.
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se pohybuje od 220 do 250 m n. m. 
Zkoumaná plocha, kde proběhlo sčítání 
strnada zahradního v roce 2015, zahrnu-
je území o rozloze 22 km2.

Hovoransko-Čejkovicko

Ptačí oblast Hovoransko-Čejkovicko je 
charakteristická svým zvlněným relié-
fem v nadmořské výšce 160–280 m n. m. 
Původní zbytky stepních a lesostep-
ních porostů jsou lemovány kulturní 
zemědělskou krajinou s převážně ex-
tenzivním maloplošným hospodařením 
a pestrou skladbou pěstovaných plodin. 
Charakteristické jsou i rozsáhlé plochy 
terasovitých vinic a ovocných sadů s hus-
tou sítí polních cest (obr. 4). V roce 2015 
zde byla kontrolována plocha o celkové 
rozloze 22 km2. 

Javornicko, Hlučínsko, Opavsko 
a Osoblažsko

Jedná se o zemědělsky využívané oblasti 
českého Slezska při hranicích s Polskem, 
které jsou charakteristické zvlněným 
reliéfem (nadmořská výška 250–574 m 
n. m.). Převážně smíšené lesní porosty 
jsou obklopené zvláště na Hlučínsku 
a Opavsku velkými a homogenními pol-
ními bloky, využívanými pro  pěstování 
obilovin a řepky olejné, v menší 
míře pak i okopanin a máku (obr. 5). 
Ojediněle se podél lesních porostů vy-
skytují úzké „biopásy“ (6– 12 m), které 
jsou oseté zpravidla pohankou, prosem 
a dalšími obilovinami. Ve Slezsku bylo 
v roce 2015 celkově studováno 715 km2 
zemědělské krajiny a to zejména ve 
čtyřech oblastech: Hlučínsko (248 km2), 

Obr. 4. V ptačí oblasti Hovoransko-Čejkovicko přestal strnad zahradní hnízdit v roce 2009. 
Obýval zde členitou zemědělskou krajinu s vinicemi, malými loučkami a políčky s pestrou 
skladbou pěstovaných plodin a roztroušenou zelení, jako jsou solitérní stromy, které předsta-
vují důležité posedy zpívajících samců. Foto K. Šimeček.
Fig. 4. In the Hovoransko-Čejkovicko Special Protection Area, the population of the Ortolan 
Bunting became extinct in the year 2009. It inhabited a heterogeneous landscape composed of 
vineyards, small grassland patches and arable fields with diverse crop plantation and scattered 
non-agricultural vegetation, such as solitary trees, which are important perches for singing 
males. Photo by K. Šimeček.
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Osoblažsko (143 km2), Opavsko (204 km2) 
a Javornicko (120 km2). 

Mapování výskytu strnada 
zahradního

Sčítání zpívajících samců strnada za-
hradního v předem vybraných oblastech 
v roce 2015 proběhlo zjednodušenou 
metodou mapování hnízdních okrsků 
(Gregory et al. 2004, Berg 2008). V rám-
ci sledovaných území byla navštívena 
vhodná stanoviště, s výjimkou interiéru 
hustých zapojených lesů a lidských sídel, 
které tento druh zpravidla neosidluje 
(Šťastný et al. 2006, Menz & Arlettaz 
2012). Sčítání probíhalo jen za přízni-
vých meteorologických podmínek (beze 
srážek a silného větru) a to především 
v dopoledních hodinách, ale příležitost-
ně byly terénní práce protáhnuty i do 
odpoledních hodin. Jednotlivé lokality 
byly během hnízdní sezóny navštíveny 
dvakrát. První kontrola byla provedena 
v květnu (15. 5.–30. 5.), druhá v červnu 

(1. 6.–20. 6.). Tyto termíny byly zvoleny 
tak, aby pokrývaly jak období obsazová-
ní a obhajoby hnízdního teritoria (první 
kontrola), tak i vlastní hnízdění (druhá 
kontrola). Pro zvýšení efektivity detekce 
druhu v oblastech s nízkou populační 
hustotou byla také používána metoda 
hlasové provokace teritoriálním zpěvem. 
Přesná poloha zpívajích samců byla za-
kreslena do podrobné mapy (1 : 1 000) 
a zaznamenána do GPS navigace. Jako 
centrum obsazené lokality byla brána 
lokace zpívajícího samce (viz také Berg 
2008). Pokud byl zpěv samce v rámci 
dvou návštěv (květen a červen) zazna-
menán v místech od sebe vzdálených 
méně než 100 metrů, byla lokace obsa-
zené lokality určena jako střední bod 
mezi těmito místy a lokalita brána jako 
obsazená s přítomností jednoho samce 
(Dale & Olsen 2002). Dvě unikátní te-
ritoria, která byla blíže jak 100 m, byla 
uvažována jen v případě, že se sousední 
samci ozývali simultánně. Celkový počet 

Obr. 5. Hnízdní teritoria strnadů zahradních v Moravskoslezském kraji (Osoblažsko, Opavsko, 
Hlučínsko) jsou umístěna v intenzivní zemědělské krajině. Strnadi zde osidlují lesní okraje, 
větrolamy a aleje podél silnic, které sousedí s polními plochami s nízkou pokryvností vegetace. 
Foto L. Praus.
Fig. 5. Breeding territories of the Ortolan Buntings in Czech Silesia (Osoblaha, Opava, Hlučín 
regions) are located in an intensively used agricultural landscape. Buntings primarily inhabit 
forest edges, windbreaks and avenues along roads that are surrounded with arable fields with 
low vegetation coverage. Photo by L. Praus.
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strnadů zahradních byl pak určen jako 
maximální počet zpívajících samců zjiš-
těných ze dvou kontrol. Populační husto-
ta byla tedy odvozena z počtu zpívajících 
samců na celkovou plochu jednotlivých 
území (viz tab. 1). Jádrové lokality vý-
skytu strnada zahradního v jednotlivých 
oblastech, pro které byly vypočteny lo-
kální populační hustoty, byly definovány 
polygonem, který tvořily spojnice kraj-
ních bodů (lokací zpívajících samců), 
kam spadala většina záznamů z daného 
území. Takový přístup značně nadhod-
nocuje reálnou populační hustotu str-
nada zahradního, ale může poskytnout 
informace o shlukovitosti jeho distribuce 
v zájmových oblastech. Historické údaje 
o rozšíření a vývoji populace strnadů 
zahradních v jednotlivých území pro-
běhla na základě rešerše dostupných 
literárních zdrojů, včetně nepublikova-
ných zpráv a informací od místních or-
nitologů. 

VÝSLEDKY A DISKUSE

Podkrušnohorské hnědouhelné 
výsypky 

První pozorování strnada zahradního 
z podkrušnohorských hnědouhelných 
výsypek je známo z roku 1970, kdy byli 
zaznamenáni čtyři zpívající samci na 
Jiřetínské výsypce (Lom Československé 
armády) mezi Mostem a Litvínovem. 
V letech 1974–1975 zpívalo 6–7 sam-
ců na Albrechtické výsypce (Bejček 
et al. 1997). Na výsypce Lomu Vršany-
Šverma bylo v roce 2003 zaznamenáno 
10–15 párů, což odpovídalo populač-
ní hustotě 0,33– 0,5 zpívajících samců 
na 1 km2 (Šťastný et al. 2006). Na vý-
sypce u Prunéřova (nyní Lom Nástup-
Tušimice) byla ve stejný rok zazname-
nána hustota 0,29 (vnitřek výsypky) až 
0,67 (okraj výsypky) zpívajících samců 
na 1 km2 (J. Círl in Šťastný et al. 2006). 
Zajímavé recentní výsledky uvádí Beran 

(2011). Intenzivním výzkumem za pou-
žití bodové metody byl výskyt strnada 
zahradního zaznamenán na 19 z 20 bodů 
v Lomu Nástup-Tušimice a na čtyřech 
z 20 bodů v Lomu Vršany-Šverma. Jen 
pro území Lomu Nástup-Tušimice byla 
celková populace v roce 2010 odhadnu-
ta na minimálně 60 zpívajících samců 
(Beran 2011). V roce 2013 však J. Círl (in 
litt.) na stejném území odhadl velikost 
populace na 25–35 hnízdních párů a po-
dobný odhad byl učiněn i pro následu-
jící rok. V Lomu Vršany-Šverma v roce 
2012 zjistil V. Beran (nepubl.) výskyt 
2–3 zpívajících samců. Na území Lomu 
Bílina je vývoj populace sledován od 
roku 2009, kdy Beran (2011) zaznamenal 
1–3 zpívající samce. V dalších letech bylo 
zjištěno kolísání populace mezi 5–10 zpí-
vajícími samci (2011: 10 párů, 2012: pět 
zpívajících samců, 2013: sedm samců, 
2014: minimálně šest samců a dva páry 
prokazatelně vyhnízdily; M. Hanzlíková 
& P. Vít nepubl.). 

V roce 2015 bylo na podkrušnohor-
ských hnědouhelných výsypkách cel-
kově zaznamenáno 34–39 zpívajících 
samců a průměrná populační hustota 
strnada zahradního pro celou oblast byla 
stanovena na 0,34–0,36 zpívajících sam-
ců na km2. Největší populace se v sou-
časné době nachází v Lomu Nástup-
Tušimice, kde bylo v průběhu května 
zaznamenáno 24–26 zpívajících samců 
a v červnu celkově 26–28 samců. Celková 
populace v Lomu Nástup-Tušimice byla 
tedy odhadnuta na 25–30 zpívajících 
samců. Všechna obhajovaná teritoria se 
ale nacházela na lokalitě o rozloze 2,02 
km2. V oblasti Lomu Bílina, jmenovitě na 
výsypce Pokrok, bylo v průběhu května 
a června zjištěno osm zpívajících samců, 
z čehož čtyři samci obsadili malou část 
spontánně se vyvíjející výsypky a dal-
ší samci obhajovali technicky rekulti-
vované plochy v bezprostředním oko-
lí (rozloha lokality 0,49 km2). V Lomu 
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Vršany-Šverma byl během května i červ-
na zaznamenán jen jeden pár a v Lomu 
Československé armády nebyla v roce 
2015 přítomnost strnada zahradního za-
znamenána vůbec. 

Většina obsazených lokalit se na vý-
sypkách nacházela v jejich raně sukces-
ních stádiích, které jsou charakteristic-
ké malou pokryvností bylinného patra 
a prakticky úplnou absencí keřové a stro-
mové vegetace. Dalším charakteristic-
kým znakem obsazených teritorií je vy-
soká vertikální členitost terénu. Strnadi 
osidlují zejména místa výsypek s naruše-
nými a erodovanými svahy a s dostateč-
nou nabídkou holých ploch. Na území 
Lomu Bílina (rekultivované části výsyp-
ky Pokrok) obhajovali čtyři samci lesnic-
ky rekultivované plochy s oplocenkami. 
Tyto plochy jsou pro strnady atraktivní 
jen v prvních letech po založení, kdy zde 
dominuje sporá bylinná vegetace. 

České středohoří 

První údaje o výskytu strnada zahrad-
ního na západním okraji Českého 
Středohoří jsou známy z roku 1977, kdy 
Z. Bárta zaznamenal pět zpívajících sam-
ců mezi obcemi Bělušice a Milá (viz 
Bejček et al. 1997). Již o rok pozdě-
ji bylo na vrchu Oblík zaznamenáno 
17 zpívajících samců a obsazené lokality 
byly později nalezeny i na vrchu Raná. 
Redukce pastvy ovcí na zmíněných lo-
kalitách vedla k postupnému zarůstání 
stepních lokalit keřovým a stromovým 
patrem, což byl pravděpodobně i důvod 
poklesu populace strnada zahradního. 
V roce 1988 byl ještě zaznamenán výskyt 
10 zpívajících samců na Oblíku a tří sam-
ců na Rané, ale v letech 1992–1995 byli 
zjištěni pouze 1–2 samci (Bejček et al. 
1997). V průběhu mapování hnízdního 
rozšíření ptáků v letech 2001–2003 zde 
již nebyl strnad zahradní zaznamenán 
(Šťastný et al. 2006). Od začátku 21. sto-
letí je výskyt strnadů zahradních spíše 

sporadický, nicméně jednotliví samci se 
velice nepravidelně objevují jak na tahu, 
tak i v hnízdní době. Například V. Křivan 
(in litt.) zaznamenal v roce 2011 dva zpí-
vající samce na Písečném vrchu. 

V roce 2015 nebyl výskyt strnada za-
hradního ve sledovaném území zazna-
menán. 

Milovice 

První výskyt strnada zahradního byl 
v Milovicích zaznamenán v roce 2012 po-
zorováním dvou zpívajících samců v pří-
rodní rezervaci Pod Benáteckým vrchem 
(T. Telenský in ČSO 2016, P. Marhoul in 
litt.). V roce 2013 byl na stejném místě 
zjištěn výskyt jednoho zpívajícího samce 
a v roce 2014 zde dokonce jeden pár za-
hnízdil (P. Marhoul in litt.). 

Výskyt strnada zahradního v bývalém 
vojenském prostoru Milovice v roce 2015 
byl zaznamenán na dvou lokalitách (po-
pulační hustota 0,15 zpívajících samců 
na km2). Teritoria strnadů zahradních 
zahrnovala otevřené travinné biotopy 
s jednotlivými ostrůvky keřů a stromů 
a dostatkem holé půdy obnažené při 
pojezdu těžké techniky. 

Okolí Žehuňského a Proudnického 
rybníku

Nejstarší údaje o hnízdění strnada 
zahradního z této oblasti jsou zná-
my již z 20. a 30. let minulého století, 
kdy F. Mocek nalezl hnízda u Žíželic 
a Převýšova (Hora & Mattas 2007). Mezi 
lety 1956–1960 zde vysoký počet zpíva-
jících strnadů zahradních zaznamenával 
Šachl (1961) a hnízdění strnadů zahrad-
ních zde bylo doloženo i během 60. let 
minulého století a to včetně prvního atla-
sového mapování, při němž bylo zazna-
menáno pravděpodobné hnízdění na 
Chlumecku (Štastný et al. 1987, Kadava 
et al. 2011). Další výskyt byl doložen 
až na konci 20. století, kdy byl v roce 
1998 zaznamenán jeden zpívající samec 
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v lesostepních stráních nad Žehuňským 
rybníkem (NPR Kněžičky). Na stejném 
místě byl výskyt zaznamenán i v roce 
2000 (jeden zpívající samec) a 2002 (3–4 
samci; Hora et al. 2010). Další ptáci byli 
od roku 2006 pravidelně zaznamenává-
ni v okolí Proudnického rybníku mezi 
obcemi Zbraň, Převýšov, Hradištko, 
Radovesnice a Dománovice. Strnadi za-
hradní zde obývají zemědělskou krajinu 
a především pak okraje lesů, stromo-
řadí, staré sady a aleje uprostřed polí. 
Výskyt zde byl doložen v roce 2006 
u Převýšova, v roce 2011 u Proudnického 
rybníku a v roce 2013 u Radovesnic. 
V roce 2014 byl v průběhu května zazna-
menán jeden zpívající samec ve starém 
sadu u Kundratic a druhý v malém les-
ním remízku u osady Zbraň (ČSO 2016, 
M. Jelínek in litt.).

V roce 2015 se podařilo zaznamenat 
zpěv tří samců, přičemž v průběhu květ-
na byl jeden samec zaznamenán z lesní-
ho fragmentu u osady Zbraň a během 
června dva samci v bezprostřední blíz-
kosti ve stromořadí podél silnice v katas-
tru obce Dománovice (L. Kadava in litt.). 
Samec zpívající u osady Zbraň v červnu 
již zaznamenán nebyl a proto je možné, 
že se přemístil na lokalitu u Dománovic. 
Populační hustota ve sledovaném území 
dosáhla 0,14 zpívajících samců na km2. 
Ve stepních lokalitách na severních strá-
ních nad Žehuňským rybníkem (Obora 
Kněžičky) nebyl strnad zahradní zazna-
menán. 

Hovoransko-Čejkovicko

Rozšíření strnada zahradního na Ho-
donínsku i v okolí Karlína a Hovoran 
bylo doloženo již na začátku 60. let mi-
nulého století, kdy S. Svoboda (in litt.) 
zaznamenal „hojný výskyt zpívajících 
samců v roklích, kolem silnic a polních 
cest lemovaných stromořadími ovoc-
ných stromů a drobnými políčky s obi-
lím, okopaninami a pícninami“. Další 

výskyt je znám až z devadesátých let, 
kdy K. Šimeček a J. Zaňát zaznamenali na 
Hovoransku-Čejkovicku 12 zpívajících 
samců. V dalších letech se místní popu-
lace mírně zvětšovala a svého maxima 
dosáhla v letech 1997–1998, kdy bylo na 
sledovaných plochách vymapováno cel-
kem 18 zpívajících samců (Šimeček 2009, 
Hora et al. 2010), což byl i jeden z důvo-
dů vyhlášení Ptačí oblasti Hovoransko-
Čejkovicko v roce 2004. Od začátku 
21. století však populace zaznamenala 
silný pokles početnosti (Šimeček 2009). 
Například v roce 2006 byla přítomnost 
strnada zahradního zaznamenána jen ve 
dvou izolovaných plochách u Čejkovic 
a celková populace byla odhadnuta na 
5–7 zpívajících samců. Populační hus-
tota byla v tomto období odhadnuta 
na 8,3–13,0 zpívajících samců na km2 

(Šimeček 2009). Poslední hnízdění str-
nada zahradního zde bylo zaznamenáno 
v roce 2009 a v dalších letech byl jeho 
výskyt zjišťován jen sporadicky a to pře-
vážně v období jarního tahu. 

Vymizení tohoto druhu ze sledované 
oblasti potvrzují i data z roku 2015, kdy 
i přes intenzivní průzkum celého území 
a především pak míst jeho historického 
výskytu nebyl strnad zahradní zazna-
menán. 

Javornicko, Hlučínsko, Opavsko 
a Osoblažsko

Vznik populace na území českého 
Slezska je pravděpodobně úzce spjat 
s průnikem strnada zahradního ze 
Slezské nížiny (Hudec et al. 1966, Hora et 
al. 2010). Na Hlučínsku je tento druh pra-
videlněji sledován až od roku 2005. Hora 
et al. (2010) stanovili v letech 2005–2007 
populační hustotu na 0,08 zpívajících 
samců na km2. V roce 2008, kdy bylo 
v rámci pravidelného monitoringu na 
čtyřech transektech zjištěno celkem 30 
zpívajících samců, dosahovala velikost 
populace strnada zahradního na tomto 
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území maxima. Poté až do roku 2013 
docházelo k setrvalému poklesu počet-
nosti. Nejvýraznější (až 50%) úbytek byl 
zaznamenán mezi lety 2011 a 2012. Od té 
doby dochází na Hlučínsku k mírnému 
nárůstu početnosti a obsazování nových 
lokalit (P. Molitor nepubl.). V oblasti 
Osoblažského výběžku bylo v roce 2012 
zjištěno 15 zpívajících samců, respektive 
v roce 2013 minimálně 19 zpívajících 
samců (M. Mandák & P. Molitor nepubl.). 
V roce 2014 nebyla oblast cíleně kont-
rolována. Na Opavsku nebylo rozšíření 
strnada zahradního před rokem 2015 sys-
tematicky sledováno. První známé novo-
dobé záznamy pocházejí až z roku 2008, 
kdy byl zjištěn jeden zpívající samec 
u obce Vlaštovičky a jeden u obce Sádek 
(M. Miškovský in ČSO 2010). V roce 2014 
byli v oblasti během června a července 
náhodně zjištěni čtyři zpívající samci 
(ČSO 2016). Na Javornicku byla v letech 
1996–2003 velikost populace odhadová-
na na pět hnízdících párů s průměrnou 
hustotou 0,04 zpívajícího samce na 1 km2 
(Hora et al. 2010). V letech 2008–2009 už 
byl pozorován pouze jeden zpívající sa-
mec a poslední výskyt strnada zahradní-
ho byl na Javornicku zaznamenán v roce 
2009.

Na Hlučínsku byl v květnu 2015 zazna-
menán zpěv pěti samců, z čehož tři sam-
ci zpívali z tradičního hnízdiště v ekoto-
nu listnatý les / obilné pole přírodní re-
zervace Hněvošický háj. Výrazný nárůst 
počtu zpívajících samců byl zaznamenán 
v průběhu června, kdy 7. 6. 2015 zpívalo 
na lesním okraji při hranicích s Polskem 
(plocha 1,22 km2) šest samců. Populační 
hustota strnada zahradního na Hlučínsku 
byla stanovena na 0,04 zpívajících samců 
na km2. V oblasti Osoblažského výběž-
ku byl také zaznamenán výrazný nárůst 
počtu obsazených lokalit mezi měsíci 
květen a červen. Zatímco v květnu zde 
byli zjištěni tři zpívající samci, v průběhu 
června byl zaznamenán zpěv 16 samců. 

Populační hustota ve sledovaném úze-
mí na Osoblažsku byla 0,1 zpívajících 
samců na km2, ale stejně jako i v jiných 
oblastech, byla i zde zaznamenána místa 
s vyšší koncentrací zpívajících samců. 
Například na ploše 0,21 km2 u Slezských 
Pavlovic zpívalo 24. 6. 2015 sedm samců. 
Na Opavsku bylo celkově zaznamenáno 
devět zpívajících samců, což odpovídá 
populační hustotě 0,04 zpívajících sam-
ců na km2. Na Javornicku byly kontroly 
bývalých hnízdišť negativní. 

Zhodnocení velikosti populace 
strnada zahradního v České 
republice 

Celkově bylo v roce 2015 zjištěno 75–79 
zpívajících samců na šesti z devíti zkou-
maných studijních oblastí napříč územím 
České republiky. Zkoumané oblasti před-
stavují centra rozšíření strnada zahradní-
ho, která hostí většinu známé populace 
tohoto druhu v České republice (viz také 
Šťastný et al. 2006, Šimeček 2009, Hora et 
al. 2010, Beran 2011). Průměrná populač-
ní hustota strnada zahradního ve všech 
oblastech se zjištěným výskytem byla sta-
novena na 0,1 zpívajících samců na km2, 
avšak lokálně může populační hustota 
dosahovat relativně vysokých hodnot 
(až sedm zpívajících samců na 0,21 km2 
na Osoblažsku a osm zpívajících sam-
ců na 0,49 km2 na výsypce Pokrok; viz 
výše). Mimo regiony, které jsou zahrnuty 
v této studii, byl v roce 2015 strnad za-
hradní v hnízdní době zaznamenán jen 
v Železných horách (ČSO 2016), nicmé-
ně toto území bylo autory tohoto článku 
v průběhu května navštíveno a strnad 
zahradní zde nebyl zjištěn. Na základě 
zjištěných údajů je možné odhadnout 
celkovou velikost populace strnada za-
hradního v roce 2015 na 75–100 zpíva-
jících samců, což je v porovnání s lety 
2001–2003, kdy byla velikost populace 
odhadnuta na 80–160 hnízdících párů 
(Šťastný et al. 2006), pokles o 6,3–37,5 %. 
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Jádrovými územími současného výsky-
tu strnada zahradního na našem území 
jsou především podkrušnohorské vý-
sypky v Ústeckém kraji, kde byla po-
pulace odhadnuta na 34–39 zpívajících 
samců a dále pak zemědělská krajina 
českého Slezska (Opavsko, Hlučínsko 
a Osoblažsko). Zbylé oblasti (Milovice, 
okolí Žehuňského a Proudnického ryb-
níku) hostí jen malé a izolované po-
pulace. V tradičních oblastech výsky-
tu tohoto druhu, které představovaly 
ještě před 10–30 lety důležitá hnízdi-
ště (České středohoří, Hovoransko-
Čejkovicko a Javornicko), nebyl výskyt 
potvrzen. Ve sledované oblasti v Českém 
středohoří strnad zahradní pravděpo-
dobně vymizel na počátku 21. století 
(Bejček et al. 1997, Šťastný et al. 2006), 
na Hovoransku-Čejkovicku není jeho 
hnízdní výskyt znám od roku 2010 a na 
Javornicku od roku 2010.

Silný populační pokles u strnada 
zahradního je uváděn i ze sousedních 
středoevropských zemí. Například na 
Slovensku patřil strnad zahradní mezi 
nejvzácnější druhy pěvců s odhadem 
velikosti populace 0–5 hnízdících 
párů v období 1980–1999 (Danko et 
al. 2002), avšak z posledních let nejsou 
známy žádné údaje o hnízdění (BirdLife 
International 2015). V Rakousku bylo 
mezi lety 2008–2012 uváděno posled-
ních 4–10 párů (BirdLife International 
2015). Co se týče zemí, které hostí největší 
středoevropské populace – tedy Polska 
a Německa – z nich jsou v posledních 
letech uváděny rozdílné trendy počet-
nosti. Na rozdíl od Německa, kde byl 
mezi lety 1998–2009 odhadován vzestup 
populace o 11–40 %, v Polsku mezi lety 
2000–2012 populace poklesla o 20–40 % 
(BirdLife International 2015, Kosicki & 
Chylarecki 2012). Řada středoevrop-
ských regionálních populací tedy v po-
sledních desetiletích zanikla, příp. v izo-
lovaných populacích zbývají poslední 

jedinci a to zejména nespárovaní samci 
(Bernardy 2009, Magyar 2009, Menz et al. 
2009). Vysoký podíl nespárovaných sam-
ců, který může představovat 29 až 60 % 
z celkového počtu zpívajících jedinců, 
je charakteristickým znakem mnohých 
malých a izolovaných populací (např. 
Steifetten & Dale 2006, Dale 2009, Menz 
et al. 2009, Menz & Arlettaz 2012, BirdLife 
International 2015) a představuje důleži-
tý faktor v redukci produktivity a může 
být i indikátorem kolapsu jednotlivých 
populací (Dale 2009). Ačkoliv postrádá-
me detailnější informace o podílu ne-
spárovaných samců v námi sledovaných 
populacích napříč Českou republikou, 
u mnoha zkoumaných populací neby-
la během terénních prací zaznamenána 
přítomnost samic. Nicméně tyto úda-
je by bylo potřeba potvrdit častějšími 
kontrolami obsazených lokalit s cílem 
prokázat hnízdění. Nespárovaní sam-
ci byli zjištěni i v dalších sledovaných 
populacích (např. Milovice, Žehuňský 
a Proudnický rybník) a jejich velký po-
čet byl charakteristický i pro zbývající 
populaci strnadů zahradních na území 
Hovoranska-Čejkovicka (Šimeček 2009). 
Nespárovaní samci mohou také výrazně 
ovlivnit reálný odhad velikosti populace. 
Dale (2009) uvádí, že 6–17 % samců, 
kteří v průběhu jedné hnízdní sezóny 
nenaleznou partnera, mohou několikrát 
změnit stanoviště, která mohou být od 
sebe vzdálená mnoho kilometrů (viz 
také Dale et al. 2006). Například přesu-
ny strnadů zahradních mezi lokalitami 
vzdálenými 6–9 km jsou běžné a pře-
suny až do vzdálenosti 45 km od místa 
prvního záznamu byly zaznamenány bě-
hem relativně krátkého časového úseku 
(1– 22 dnů; Dale et al. 2006). I z tohoto 
důvodu mohlo v našem výzkumu v ně-
kterých populacích dojít k nadhodno-
cení počtu zpívajících samců, čemuž 
může napovídat nárůst počtu obsaze-
ných lokalit i početnosti zpívajících sam-
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ců koncem hnízdní sezóny na lokali-
tách ve Slezsku. Ovšem k potvrzení této 
domněnky chybí detailní data o vnitro- 
a mezisezónní mobilitě ptáků, například 
za pomocí radiotelemetrie či značení 
ptáků barevnými kroužky. 

Dalším faktorem změny teritoria 
v průběhu hnízdní sezóny mohou být 
i změny ve struktuře a pokryvnosti vege-
tačního krytu. Mnohé studie naznačují, 
že různá drobná políčka v blízkosti les-
ních okrajů, větrolamů, alejí či solitér-
ních stromů, představují důležitý prvek 
při výběru hnízdních teritorií strnadů 
zahradních v zemědělské krajině (Dale 
& Olsen 2002, Berg 2008, Kosicki & 
Chylarecki 2012, Menz & Arlettaz 2012). 
Strnad zahradní obývá široké spektrum 
rozdílných polních biotopů, což dokazu-
je i tato studie, nicméně důležitým fak-
torem určujícím výběr teritoria jsou plo-
chy s řídkou vegetací (tedy s vysokým 
podílem holé půdy), kde sbírá potravu 
složenou především z drobných bez-
obratlých (Berg 2008, Menz et al. 2009, 
Menz & Arlettaz 2012). Ačkoliv po pří-
letu ze zimovišť (polovina dubna) a na 
začátku hnízdní sezóny (květen) je řada 
biotopů s polními plodinami pokryta 
jen nižší a roztroušenou vegetací, v prů-
běhu června jsou tyto plochy pokryty vy-
sokou a hustou vegetací, která je pro lov 
bezobratlých nevhodná a výrazně ome-
zuje efektivitu sběru potravy (Menz & 
Arlettaz 2012). To může být příklad řady 
ozimých obilovin, které jsou důležitými 
loveckými biotopy na začátku hnízd-
ní sezóny, avšak v průběhu hnízdění 
brzy přerostou do husté vegetace. V dru-
hé polovině hnízdní sezóny tak ptáci 
výrazně preferují zemědělské plodiny 
s nízkou hustotou vegetace, jako jsou 
například jarní obiloviny (oves, triticale, 
ječmen), okopaniny (řepa,  brambory), 
popřípadě i kukuřice, kam se nespáro-
vaní samci mohou v průběhu sezóny 
přesunout (Deutsch & Sudbeck 2009, 

Menz et al. 2009). Detailní analýza bio-
topových preferencí zkoumaných popu-
lací strnada zahradního není tématem 
tohoto příspěvku, nicméně velký počet 
ptáků zjištěných v průběhu června v ze-
mědělské krajině byl nalezen v okolí pol-
ních plodin s řídkým vegetačním krytem 
(mák setý, řepa, jarní obiloviny). 

Porovnáním zjištěných výsledků sys-
tematického mapování strnada zahradní-
ho v roce 2015 s historickými daty z jed-
notlivých území, včetně odhadu celkové 
populace v letech 2001–2003 (Šťastný 
et al. 2006), byl prokázán další pokles 
celkové populace tohoto druhu v České 
republice, která je nyní soustředěna do 
dvou hlavních center výskytu. Cílená 
ochrana druhu by měla směřovat hlavně 
do těchto jádrových oblastí. Rozdílné ná-
roky na prostředí však vyžadují speciální 
managementová opatření v jednotlivých 
typech stanovišť, která odpovídají lokál-
ním podmínkám. V oblastech po uhelné 
těžbě (podkrušnohorské výsypky), ale 
i lesostepních lokalitách (Milovice), je 
důležité udržet dostatečný počet ploch 
v raně sukcesním stádiu. Toho je možné 
na některých místech dosáhnout řízený-
mi disturbancemi, například rozrušením 
souvislého vegetačního krytu pojezdem 
těžké techniky nebo provozováním mo-
tokrosu, nicméně tyto akce by měly být 
vždy realizovány mimo hnízdní období. 
V důlních prostorech je také zásadní 
zabránění ztráty vhodných biotopů, což 
znamená vyčlenění ploch ponechaných 
přirozenému vývoji, které jsou vyjmu-
ty z technických lesnických a zeměděl-
ských rekultivací. Tyto plochy je ale také 
potřeba pravidelně udržovat narušová-
ním povrchových vrstev např. těžkou 
technikou a tím nabízet mozaiku růz-
ných sukcesních stádií s dostatkem holé 
půdy. Technické rekultivace, spojené se 
zarovnáním terénu a navezením ornice 
a následně výsadbou stejnověkého les-
ního porostu či vysetím travních směsí, 
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vedou k homogenizaci porostu a ztrátě 
vertikální členitosti povrchu a jsou proto 
nevhodné nejen pro strnada zahradní-
ho, ale i pro ostatní vzácné a ohrožené 
druhy ptáků (Šálek 2012) i bezobratlých 
(Tropek et al. 2012) obývající těžební 
plochy. Zalesňování a zarůstání ploch 
se sporou vegetací spojené s poklesem 
a nedostupností potravy je ve střední 
a západní Evropě uváděno jako důležitý 
faktor současného poklesu početnos-
ti strnada zahradního (Vepsäläinen et 
al. 2005, de Groot et al. 2010, Menz & 
Arlettaz 2012). V zemědělské krajině je 
pak nutné klást důraz na zabránění ztráty 
krajinné mozaikovitosti z důvodu reduk-
ce rozptýlené zeleně (izolované stromy, 
větrolamy, ostrůvky křovinné a stromové 
vegetace) a nižší diverzity pěstovaných 
plodin. Mezi pěstovanými plodinami 
jsou důležité především ty, které v prů-
běhu hnízdního období tvoří řídkou 
vegetaci (např. mák setý, řepa, brambo-
ry). Potravně zajímavé biotopy mohou 
představovat i „biopásy“ a plochy pone-
chané ladem, jako řízené úhory s nízkou 
pokryvností bylinné vegetace v blízkosti 
liniové stromové zeleně. Předchozí stu-
die ukázaly, že takové plochy mají po-
zitivní vliv i pro ostatní druhy strnadů 
(Perkins et al. 2002, Whittingham et al. 
2005, Douglas et al. 2009, Altewischer et 
al. 2015) ale i další druhy polních ptáků 
(Vickery et al. 2009), a to především 
z důvodu vyšší úspěšnosti sběru potravy 
a snížení rizika predace dospělých i ju-
venilních ptáků (Whittingham & Evans 
2004, Dunn et al. 2010).
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SUMMARY

Significant changes of habitat 
structure and intensive farming in the 
agricultural landscape lead to massive 
and widespread decline of farmland 
bird populations. The most significant 
population decline has been recorded 
in long-distance migrants that are 
threatened by intensive agricultural 
practices at their breeding sites as well 
as by habitat loss and degradation on 
wintering grounds. The Ortolan Bunting 
(Emberiza hortulana) is a trans-Saharan 
migrant whose European population 
declined by about 86% during the last 
three decades and in several regions 
in temperate Europe the species 
has disappeared or has a scattered 
distribution. The distribution of this 
recently endangered species within the 
Central Europe, however, experienced 
massive changes during the last two 
centuries. The first breeding evidence 
of the Ortolan Bunting in the today’s 
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Czech Republic came from northern 
Bohemia in 1860, and the species then 
gradually spread to other regions. In the 
mid-20th century it became widespread 
throughout the country and in some 
regions it was considered the most 
abundant bunting species. However, 
from the second half of the 20th century 
the population in the Czech Republic 
started to decline sharply and already 
at the beginning of the 21st century 
(2001– 2003) the total population was 
estimated at the remaining 80–160 
breeding pairs (Šťastný et al. 2006). The 
main objective of this study was to collect 
data on the current distribution and 
population size of the Ortolan Bunting 
in the core areas of its distribution in 
the Czech Republic. In particular, our 
research took place in nine regions in 
various parts of the Czech Republic 
(total study area = 925 km2; Fig. 1) that 
differ in habitat structure and land 
use composition (Table 1). The birds 
were counted two times (May–June) 
in the breeding season of 2015, using 
a simplified territory mapping method 
(see also Gregory et al. 2004, Berg 2008). 

In total, we recorded 75–79 singing 
males in six study regions in 2015, lo-
cated in Bohemia, Czech Silesia and 
Moravia. The mean population density 
of the Ortolan Bunting in the occupied re-
gions was estimated at 0.1 singing males 
per km2. The most numerous population 
was recorded in surface coal mines in 
northern Bohemia, where 34– 39 singing 
males were confirmed, representing the 
mean population density of 0.34– 0.36 
singing males per km2. Locally, the spe-
cies reached relatively high population 
densities of up to 12.4– 16.3 singing 
males per km2. Within this study region, 
the species predominantly inhabited 
early succession habitats with sparse 
vegetation and high vertical stratifica-
tion of the ground (Fig. 2). In contrast, 

no singing males were recorded at tradi-
tional breeding sites in České středohoří 
(northern Bohemia) where the breeding 
occurrence of the species was regularly 
confirmed till 1995. Furthermore, the 
Ortolan Bunting occurrence was con-
firmed in two spatially isolated regions 
in the Polabí region (central and eastern 
Bohemia): In the farmland landscape 
around the Žehuňský and Proudnický 
ponds we recorded three singing males. 
Habitat flexibility of the Ortolan Bunting 
was suggested by breeding occurrence of 
two singing males in the former military 
area Milovice, where the species was 
recorded in a xerothermic forest-steppe 
landscape (Fig. 3). No singing males were 
recorded at traditional breeding sites in 
the Hovorany-Čejkovice region (south-
ern Moravia; Fig. 4) where the breeding 
occurrence of the species was regularly 
confirmed till 2009. Finally, the second 
most important breeding place is located 
in the farmland landscape of the western 
part of Czech Silesia, where 36 singing 
males were recorded. The mean popula-
tion density in this area was 0.04–0.1 
singing males per km2; however, sev-
eral localities with high density were also 
found (e.g., up to seven singing males 
per 0.21 km2 in the Osoblaha region). 
This study area is characterised by inten-
sively used agricultural landscape and 
the singing Ortolan Bunting males were 
predominantly recorded at forest edges, 
in hedges and tree alleys surrounded by 
arable fields (Fig. 5). Besides the study 
areas, the probable occurrence of the spe-
cies in the breeding period was reported 
from one locality in the Železné hory Mts. 
(eastern Bohemia). Based on the present 
results the total population size of the 
Ortolan Bunting in the Czech Republic 
was estimated at 75–100 singing males, 
which is a 6.3–37.5% population decline 
compared to the period 2001–2003.

In conclusion, we suggest that the 
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conservation measures for the  declining 
population of the Ortolan Bunting 
should be primarily focused on the areas 
within its current distribution. However, 
due to the contrasting landscape and 
habitat pattern and land-use composi-
tion in the individual occupied regions, 
the applied conservation must reflect 
regionally-specific habitat conditions. 
Finally, further studies should focus on 
a detailed evaluation of demographic 
factors (e.g., proportion of unpaired 
males), migration and dispersal behav-
iour (within- and between-season move-
ments) or habitat preferences (multi-
scale habitat preferences) in individual 
populations. This may help to refine pop-
ulation size estimates as well as identify 
effective conservation measures to sup-
port the endangered population of the 
Ortolan Bunting in the Czech Republic. 
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