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Raná sukcesní stadia výsypek obývaná některými vzácnými ptačími druhy byla již dříve 
předmětem řady prací, naopak o lesních společenstvech výsypek je dosud známo jen málo. 
V této práci jsme sledovali druhové složení a diverzitu ptáků na zalesněných výsypkách v okolí 
Mostu. Společenstva sestávala především z bežných druhů s dominantami budníčkem menším 
(Phylloscopus collybita) a pěnicí černohlavou (Sylvia atricapilla) a bylo zaznamenáno jen 
několik méně hojných druhů (lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca, pěnice vlašská Sylvia 
nisoria, krutihlav obecný Jynx torquilla). Růst diverzity ptáků byl spojen se zvýšeným podílem 
ekotonů na úkor souvislého lesa. Vlastnosti biotopů provázející růst diverzity ptáků byly svázá-
ny se stanovišti ponechanými spontánní sukcesi bez technické rekultivace, které se nacházely 
častěji na úpatí Krušných hor než v návaznosti na České středohoří. V zájmu podpory ptáků 
v lesních biotopech na rekultivovaných výsypkách doporučujeme pamatovat na úseky pone-
chané spontánní sukcesi a při zalesňování preferovat mozaiku skupinových výsadeb dřevin 
a otevřených ploch.

Spoil heaps of early stage of succession inhabited by some rare birds have been subjected to 
a previous ornithological research whereas bird communities of forested spoil heaps remain 
poorly known. In this study we analysed bird species composition and bird diversity on forested 
heaps in the Most region, in the Northwestern part of the Czech Republic. The communities 
consisted of common species dominated with chiffchaff (Phylloscopus collybita) and blackcap 
(Sylvia atricapilla) and only several less common species (pied flycather Ficedula hypoleuca, 
barred warbler Sylvia nisoria, wryneck Jynx torquilla). Increased bird diversity was linked to 
amount of edge habitats at the expense of continuous forest. Habitat attributes associated with 
increased bird diversity appeared rather in the stands left to spontaneous succession without 
technical reclamation which appeared more often nearby Krušné hory Mts than in České 
středohoří Mts. In conclusion, in reclamation practice we recommend to include spontaneous 
successional stands as well as plantations combining mosaic of tree clumps and open patches, 
which would lead to increased diversification of bird communities on reclaimed land.

Keywords: forest management, reclamation, Most region, northwest Bohemia, succession 
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ÚVOD

Povrchová těžba nerostných surovin způ-
sobuje velkoplošnou přeměnu původ-
ních ekosystémů a významně ovlivňuje 
i okolní krajinu (Sklenička et al. 2004, 
Hüttl & Gerwin 2005). Novou součástí 
(post)těžební krajiny jsou rozsáhlé vý-
sypky nadložních zemin, které se vyzna-
čují naprosto specifickými stanovištními 
podmínkami. Na surových substrátech 
se záhy po nasypání přirozeně rozbíhá 
proces primární sukcese. Ve většině pří-
padů je však tento přirozený vývoj spo-
lečenstev přerušen technickými úpra-
vami v úvodním procesu rekultivace, 
která probíhá po jednotlivých, předem 
naplánovaných etapách, a bývá zaha-
jována již během těžby v hnědouhel-
ném lomu. Cílem následné biologické 
rekultivace je především urychlit oživení 
ploch, a to nejčastěji založením lesních 
porostů (Hodačová & Prach 2003). Tato 
tzv. lesnická rekultivace je spolu se zaklá-
dáním trvalých travních porostů (země-
dělskou rekultivací) považována za nej-
vhodnější způsob nakládání s výsypka-
mi z hlediska následného oživení volně 
se šířícími organismy (Sklenička 2002). 

Ptačí společenstva na hnědouhel-
ných výsypkách Mostecka jsou sledo-
vána již přes 40 let (Bárta & Eminger 
1967, Bejček & Šťastný 1984, Volf 2000, 
Bejček et al. 2006). Výsypky s omezeným 
vegetačním pokryvem jsou hodnocena 
jako velmi cenná stanoviště v rámci celé 
České republiky pro hnízdní výskyt řady 
vzácných druhů. Jde o lindušku úhorní 
(Anthus campestris) a bělořita šedého 
(Oenanthe oenanthe), schopné osidlo-
vat výsypky již krátce po vytvoření, kdy 
zde ještě panují téměř polopouštní pod-
mínky. V suchých plochách lesostepního 
charakteru s řídkými porosty vysokých 
bylin lze pravidelně pozorovat strna-
da lučního (Miliaria calandra) a strna-
da zahradního (Emberiza hortulana). 

Otevřená krajina s porosty travin přita-
huje také bramborníčka černohlavého 
(Saxicola torquata). I pozdější stadia 
sukcese s mozaikou bylinných poros-
tů a rozptýlených křovin jsou pro ptá-
ky zajímavá. Hnízdí zde ťuhýk obecný 
(Lanius collurio) spolu s pěnicí vlašskou 
(Sylvia nisoria), místy i krutihlav obecný 
(Jynx torquilla). Litorální porosty rákosu, 
ostřic a orobince lemující četná nebeská 
jezírka v terénních depresích na nerekul-
tivovaných výsypkách jsou obývány sla-
víkem modráčkem (Luscinia svecica), rá-
kosníkem velkým (Acrocephalus arundi-
naceus), potápkou malou (Tachybaptus 
ruficollis) a některými dalšími méně hoj-
nými nebo vzácnými druhy (Bejček et al. 
2006, Šťastný et al. 2006).

Zalesněné plochy však byly z hlediska 
ptačích společenstev prozkoumány do-
sud málo, ač bylo dokázáno, že lesnická 
rekultivace je významným akceleračním 
prvkem v sukcesi ptačích společenstev 
(Bejček & Šťastný 2000). Zejména star-
ší lesní společenstva, která představují 
pozdější stadia ekologické sukcese, ne-
byla zatím detailně zkoumána, protože 
rozmach povrchové těžby nastal teprve 
po 2. světové válce a lesy dosahují star-
šího věku teprve v posledním desetiletí. 
Tato studie se jako první detailně věnuje 
druhové skladbě a diverzitě ptačích spo-
lečenstev v lesních formacích charakte-
ristických pro pokročilejší stadia ekolo-
gické sukcese (18–45 let) na hnědouhel-
ných výsypkách Mostecka. Analyzuje, 
jak je struktura ptačích společenstev 
ovlivněna prostředím na výsypkách, re-
kultivační historií ploch a charakterem 
navazujících biotopů.

MATERIÁL A METODIKA

Charakteristika území

Studie je situována do Mostecké pán-
ve rozkládající se mezi strmými svahy 
Krušných hor na severu (díky jejich sráž-
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kovému stínu zde spadne do 500 mm 
srážek/rok) a teplými vrcholy Českého 
středohoří na jihovýchodě. Území patří 
do teplé oblasti s průměrnou roční tep-
lotou 8,5 °C (Kolektiv 1999). Zdejší kraji-
na byla výrazně pozměněna povrchovou 
těžbou hnědého uhlí. Ta dala vzniknout 
mnohým výsypkám nadložních zemin 
tvořených převážně jíly a nebo naopak 
za sebou zanechala vytěžené prostory. 
Mnohé tyto plochy byly technicky a les-
nicky rekultivovány, vzácněji zůstaly bez 
dalších lidských zásahů.

Uměle založené porosty zahrnují jak 
monokultury a vícedruhové směsi, tak 
také druhově pestré porosty tvořené 
nejčastěji lípou srdčitou (Tilia cordata), 
javory (Acer sp.), duby (Quercus sp.), ha-
brem obecným (Carpinus betulus), jasa-
nem ztepilým (Fraxinus excelsior) a dal-
šími. Ve starších lesích se často objevují 
i nepůvodní dřeviny jako trnovník akát 
(Robinia pseudoacacia), dub červený 
(Quercus rubra) či topoly (Populus sp.). 
Na některých plochách se vyskytují velmi 

husté a rozsáhlé keřové porosty často 
tvořící opláštění porostů. Nejčastěji jsou 
zastoupeny pámelníky (Symphoricarpos 
sp.), zimolezy (Lonicera sp.), tavol-
níky (Spirea sp.) a ptačí zob obecný 
(Ligustrum vulgare). Naproti tomu někde 
nebyly keře při rekultivaci vůbec využity. 
Lesní formace vzniklé spontánní sukcesí 
vytvářejí strukturovanější porosty v členi-
tějším terénu. Mezi pionýrskými dřevina-
mi zde převažují keře jako růže šípková 
(Rosa canina), bez černý (Sambucus ni-
gra), hlohy (Crataegus sp.), ze stromů je 
nejčastější bříza bělokorá (Betula pendu-
la), olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrby 
(Salix sp.) a v pokročilejších stadiích též 
třešeň ptačí (Prunus avium). V bylinném 
patře je všude hojně zastoupena třtina 
křovištní (Calamagrostis epigejos).

Sběr dat

Studijní lokality pokrývají téměř všechny 
výsypky v širším okolí Mostu (obr. 1) 
a zahrnují území s různou historií ob-
novy. Celkem bylo sledováno 28 studij-

Obr. 1. Rozmístění studovaných výsypek (bílé body) v rámci Mostecka.
Fig. 1. Distribution of study plots (white dots) in the Most region (lom = pit).
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ních ploch o definované rozloze 100 × 
100 m s pokryvností stromového patra 
nad 50 % a stářím porostu > 18 let (nej-
starší dosahovala 45 let). Každá plocha 
se nacházela > 30 m od okraje výsypky či 
jiného typu porostu a > 500 m od nejbliž-
ší sousední studijní plochy.

Ptáci byli systematicky mapováni 
v hnízdním období v polovině dub-
na a v polovině května v letech 2007 
(15 ploch) a 2008 (dalších 13 ploch). 
Během dvou kontrol na každé ploše 
v rámci jedné hnízdní sezóny byli za-
znamenáváni všichni vidění a slyšení 
ptáci, kteří měli jakoukoliv vazbu na vy-
mezenou plochu. Naopak byli ignoro-
váni ptáci, kteří se pohybovali za hranicí 
této plochy nebo nad ní pouze přeletěli. 
Každá plocha byla prozkoumávána po-

malou chůzí po dobu cca 30 min. jedním 
pozorovatelem (MŠ) v časných ranních 
hodinách (05:00–09:00 hod.), vyloučena 
byla práce za trvalého deště nebo silného 
větru. Na plochách bylo následně změ-
řeno celkem 13 charakteristik prostředí 
(tab. 1). Věk a historie managementu vý-
sypky (lesnická rekultivace versus spon-
tánní sukcese) byly stanoveny na základě 
archivních a územně plánovacích doku-
mentů uložených ve Výzkumném ústavu 
pro hnědé uhlí, a. s. v Mostě (nepubli-
kováno). Výška porostu (m) a struktura 
lesních pater (kategorie 1–3 pro porost 
do 1 m výšky, 1–3 m výšky a nad 3 m výš-
ky) byly posuzovány během terénních 
pochůzek, ostatní charakteristiky byly 
změřeny pomocí leteckých ortofotomap 
v programu ArcGis 9.2. 

Tab. 1. Přehled biotopových charakteristik měřených na studijních plochách.
Table 1. List of habitat characteristics measured on study plots.

charakteristika /attribute jednotka / unit

věk (doba uplynulá od dosypání n. rekultivace)
age (years from filling or recultivation)

roky /years

plošné zastoupení lesa
proportion of forest

v rámci studijní plochy
within the study plot

%

v 300m okolí
300 m around

%

délka okrajů
length of edges

v rámci studijní plochy
within the study plot

m

v 300m okolí
300 m around

m

vzdálenost k nejbližšímu lesu > 1 km2

distance to the nearest large forest (area > 1 km2)
m

vzdálenost Krušných hor
distance to Krušné hory Mts

km

výška lesního porostu
height of tree growth

m

vertikální struktura porostu 
vertical growth structure

spodní patro lower layer 1–3

střední patro middle layer 1–3

horní patro upper layer 1–3

vertikální členitost reliéfu
vertical heterogeneity of soil surface

1–3

management (lesnická rekultivace n. spontánní sukcese)
management history (afforestation = reclamation or  
spontaneous development = succession)

0/1
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Vyhodnocení dat

Kvantitativní zhodnocení ptačích spole-
čenstev bylo omezeno na taxony dobře 
zachytitelné zvolenou metodikou: pěvce, 
šplhavce, měkkozobé a kukačku. V dal-
ším hodnocení dat byly proto vynechá-
ny příležitostné záznamy bažanta obec-
ného (Phasianus colchicus) a krahujce 
obecného (Accipiter nisus), kteří do-
hromady představovali 2,8 % původního 
vzorku záznamů.

Ze dvou kontrol byla pro další hod-
nocení vzata vždy vyšší abundance pří-
slušného druhu na dané ploše. Byla vy-
počítána dominance (hojnost) každého 
druhu, kterou se rozumí procentické za-
stoupení jedinců druhu v celém souboru 
záznamů a frekvence (častost) výskytu, 
jíž je podíl lokalit, na nichž byl druh 
zaznamenán. Diverzita společenstva 
na každé studijní ploše byla reprezento-
vána nejjednodušší formou, tj. počtem 
zjištěných druhů. Jako kriterium určující 
vzácnost druhu byl vypočítán index rela-
tivní vzácnosti (RV) podle vzorce: RV = 1 
– n/N, kde n je počet faunistických čtver-
ců v ČR obsazených daným druhem a N 
je celkový počet čtverců (n = 628) (dle 
výsledků mapování hnízdního rozšíření 
ptáků v ČR v letech 2001–2003, Šťastný 
et al. 2006). Suma indexů relativní vzác-
nosti všech druhů zjištěných na ploše 
reprezentuje relativní (v rámci získané-
ho vzorku vzájemně porovnatelnou) or-
nitologickou hodnotu ploch.

Hodnocení vlivu biotopových cha-
rakteristik na strukturu ptačích spole-
čenstev probíhalo v následujících kro-
cích. Nejprve byly posouzeny vztahy 
mezi jednotlivými biotopovými charak-
teristikami pomocí analýzy hlavních 
komponent (PCA v kapitole Výsledky / 
Struktura bio topů), z níž vyplynul užší 
výběr smysluplných proměnných, které 
byly následně posuzovány jako možné 
faktory určující diverzitu společenstva, 
jeho druhovou skladbu a relativní orni-

tologickou hodnotu ploch (v kapitole 
Diverzita a struktura ptačího společen-
stva). Skupina proměnných významně 
přispívajících k růstu druhové diverzity 
ptačího společenstva byla dále podro-
bena přímé gradientové analýze (RDA) 
s cílem posoudit, která z nich (pokud 
vůbec) průkazně ovlivňuje druhovou 
skladbu společenstva. Kriteriem průkaz-
nosti byla hodnota F statistiky vypoč-
tená pomocí Monte Carlo testu s hla-
dinou významnosti upravenou podle 
Bonferonniho pravidla (a / N, kde a = 
0,05 a N je počet vysvětlujících proměn-
ných vstupujících do modelu; ter Braak 
& Šmilauer 2002). Tyto vícerozměrné 
analýzy byly provedeny v programu 
Statistica (ver. 8). Všechny kontinuální 
proměnné měly přibližně normální roz-
dělení, vzdálenost k lesu byla log-trans-
formována (Kolmogorov-Smirnovův 
test; všechna d < 0,23, p > 0,05). 

VÝSLEDKY

Druhové složení ptačího 
společenstva

Během systematického mapování bylo 
zjištěno celkem 810 jedinců 47 ptačích 
druhů (tab. 2). Početnost ptáků na studij-
ních plochách se pohybovala ve velmi ši-
rokém rozmezí 8–51 jedinců 3–17 dru-
hů. Početnost jedinců přitom vysoce 
korelovala s počtem druhů (Pearsonův 
korelační koeficient; r = 0,86, n = 28, p < 
0,001), což znamená, že v následujících 
analýzách jsou oba ukazatele vzájem-
ně zástupné. Ze vztahu indexu relativní 
vzácnosti, frekvence výskytu a početnos-
ti jedinců (tab. 2) vyplývá, že žádný 
druh s indexem vzácnosti nad 0,25 (tj. 
včetně vzácných druhů) se nevyskytoval 
s frekvencí vyšší než 20 % a s celkovou 
početností nad 10 exemplářů. Žádný 
takový druh tedy nebyl na zkoumaných 
lokalitách zastoupen nápadně početnou 
populací.
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Tab. 2. Výskyt ptačích druhů na 28 lesních stanovištích výsypek Mostecka během systematické-
ho mapování v letech 2007 a 2008. Druhy jsou seřazeny podle klesající celkové početnosti. RV 
– index relativní vzácnosti druhu v ČR (podle výsledků mapování v letech 2001–2003; vzácnější 
druhy mají vyšší index), N – celková zjištěná početnost, D – dominance ve společenstvu (%), 
F – frekvence (% ploch).
Table 2. Birds recorded on 28 forest stands in Most region during mapping in 2007 and 2008. 
The species are ordered according to decrease of abundance. RV – index of relative rarity in the 
Czech Republic (following the results of the Atlas of Breeding Birds, Czech Republic, 2001–2003; 
less common species have higher index), N – total abundance, D – dominance in the commu-
nity (%), F – frequency (% of plots).

druh
species

RV N D F

Phylloscopus collybita 0,061 109 13,46 100,00
Sylvia atricapilla 0,022 99 12,22 92,86
Phylloscopus trochilus 0,123 78 9,63 71,43
Erithacus rubecula 0,030 61 7,53 82,14
Turdus merula 0,008 60 7,41 96,43
Sylvia borin 0,212 46 5,68 64,29
Parus caeruleus 0,025 42 5,19 60,71
Parus major 0,005 38 4,69 67,86
Anthus trivialis 0,132 32 3,95 46,43
Turdus philomelos 0,016 30 3,70 53,57
Fringilla coelebs 0,008 21 2,59 42,86
Garrulus glandarius 0,067 20 2,47 53,57
Prunella modularis 0,123 17 2,10 25,00
Emberiza citrinella 0,022 13 1,60 25,00
Columba palumbus 0,032 12 1,48 25,00
Dendrocopos major 0,021 10 1,23 25,00
Luscinia megarhynchos 0,572 10 1,23 17,86
Coccothraustes coccothraustes 0,172 9 1,11 17,86
Ficedula hypoleuca 0,604 9 1,11 17,86
Aegithalos caudatus 0,134 8 0,99 17,86
Carduelis chloris 0,038 6 0,74 10,71
Locustella fluviatilis 0,309 6 0,74 7,14
Sylvia communis 0,078 6 0,74 7,14
Cuculus canorus 0,177 5 0,62 10,71
Lanius collurio 0,013 5 0,62 7,14
Locustella naevia 0,266 5 0,62 10,71
Sturnus vulgaris 0,010 5 0,62 10,71
Hippolais icterina 0,197 4 0,49 7,14
Oriolus oriolus 0,396 4 0,49 7,14
Parus palustris 0,209 4 0,49 7,14
Sylvia nisoria 0,742 4 0,49 7,14
Corvus corone 0,658 3 0,37 7,14
Phylloscopus sibilatrix 0,217 3 0,37 7,14
Troglodytes troglodytes 0,048 3 0,37 7,14
Turdus viscivorus 0,150 3 0,37 7,14
Carduelis carduelis 0,043 2 0,25 7,14
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Struktura biotopů

Souhrnná analýza vzájemných korela-
cí biotopových charakteristik na všech 
studijních plochách v rámci analýzy 
hlavních komponent (PCA) ukázala pro-
vázanost historie ploch s dalšími bioto-
povými atributy (tab. 3), jež dohroma-
dy určují nejsilnější hlavní komponentu 
PC1 (tab. 4). Na plochy ponechané spon-
tánní sukcesi se váže zejména celkově 
větší množství ekotonů v rámci samot-
ných ploch, nižší podíl lesních porostů, 
a to jak přímo na studijních plochách 
tak i v jejich okolí do 300 m, dále více 
strukturovaný vertikální reliéf (absen-
ce technické rekultivace) a konečně 
i kratší vzdálenost k okraji Krušných 
hor. Druhou skupinou vzájemně kore-
lovaných proměnných byly věk výsyp-
ky (a lesních porostů na ní), průměrná 
výška lesa a podíl ekotonů v okolí plo-
chy do 300 m, které určují druhou kom-
ponentu PC2 (tab. 3 a 4). Stratifikace 
středního a horního stromového patra 
průkazně korelují s třetí komponentou 
PC3. Vzdálenost lesa o rozloze > 1 km2 
a stratifikace nejnižšího patra porostu 
nebyly korelovány se žádnou kompo-
nentou. Čtvrtá hlavní komponenta PC4 
nebyla průkazně korelována se žádnou 
posuzovanou proměnnou (tab. 3). 

Diverzita a struktura  
ptačího společenstva

Vliv sledovaných faktorů prostředí na di-
verzitu ptačího společenstva byl posuzo-
ván ve zobecněném lineárním modelu. 
Jako možné vysvětlující proměnné (pre-
diktory) v něm vystupovaly PC1, PC2, 
PC3 a dále vzdálenost lesa a a stratifikace 
nejnižšího patra, které neměly oporu 
v žádné z hlavních komponent. Diverzita 
ptačího společenstva průkazně korelo-
vala pouze s PC1, žádný z dalších pre-
diktorů nebyl průkazný (tab. 5). Pouze 
charakteristiky spojené s PC1 (tučně 
v tab. 3) tedy považujeme za statisticky 
významné z hlediska růstu druhové di-
verzity ptáků na zkoumaných plochách 
a jejich význam dále diskutujeme.

Vezmeme-li v úvahu pouze proměn-
né, které jsou úzce svázány s růstem 
druhové diverzity (a hlavní komponen-
tou PC1) a vztáhneme je dále k druhové 
skladbě společenstva (v přímé gradien-
tové analýze RDA), pak ze šesti těchto 
proměnných strukturu ptačího spole-
čenstva nejlépe vysvětluje podíl ekoto-
nů v ploše (Monte Carlo test: F = 2,27, 
p = 0,001), který je nepřímo úměrný 
podílu stromového patra (Pearsonův ko-
relační koeficient r = –0,86). Tyto dva 
(vzájemně negativně korelované) atri-

druh
species

RV N D F

Certhia familiaris 0,153 2 0,25 3,57
Jynx torquila 0,498 2 0,25 3,57
Muscicapa striata 0,186 2 0,25 3,57
Parus montanus 0,361 2 0,25 7,14
Passer montanus 0,092 2 0,25 3,57
Picus viridis 0,209 2 0,25 3,57
Streptopelia turtur 0,172 2 0,25 3,57
Phoenicurus ochruros 0,005 1 0,12 3,57
Remiz pendulinus 0,626 1 0,12 3,57
Sitta europaea 0,018 1 0,12 3,57
Sylvia curruca 0,110 1 0,12 3,57
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Tab. 3. Výsledky analýzy hlavních komponent (PCA) posuzující vzájemné vztahy mezi bioto-
povými charakteristikami na 28 studovaných plochách. Průkazně korelované vztahy (p < 0,05) 
jsou zvýrazněny tučně. PC1–PC4 reprezentují první čtyři hlavní komponenty.
Table 3. Results of PCA analysing relationships among habitat characteristics on 28 studied 
plots. Significant correlations (p < 0.05) are in boldface. PC1–PC4 represent the first four prin-
cipal components. 

charakteristika / attribute PC1 PC2 PC3 PC4

pokryvnost lesa
forest cover

–0,781 –0,254 –0,105 –0,006

délka ekotonů
length of edges

0,837 0,106 0,118 –0,028

pokryvnost lesa v okolí do 300 m
forest cover around plot up to 300 m

–0,734 –0,373 0,033 –0,238

délka ekotonů v okolí do 300 m
length of edges around plot up to 300 m

0,311 –0,501 0,372 –0,371

vzdálenost k lesu (> 1 km2)
distance to a forest (> 1 km2)

0,320 0,477 0,390 0,478

blízkost Krušných hor
distance to Krušné hory Mts

0,620 –0,370 0,494 0,375

výška porostu
height of tree growth

–0,159 –0,582 0,327 –0,151

struktura spodního patra porostu
vertical structure of lower layer

0,112 –0,484 –0,460 0,437

struktura středního patra porostu
vertical structure of middle layer

0,004 –0,533 –0,608 0,322

struktura horního patra porostu
vertical structure of upper layer

0,201 –0, 487 –0,530 0,295

doba uplynulá od nasypání/rekultivace
age of spoil heap

–0,152 –0,682 0,472 –0,203

vertikální členitost terénu
vertical heterogeneity of soil surface

0,764 –0,196 –0,252 –0,412

management (rekultivace/sukcese)
management history (reclaimed/spontaneous)

–0,852 –0,005 0,127 0,298

Tab. 4. Hlavní čísla (eigenvalues, l) a procento variability vysvětlené prvními čtyřmi hlavními 
komponentami. 
Table 4. Eigenvalues (l) and percentage of variation explained by the first four principal 
components.

eigenvalue
l

celková variance (%)
total variation (%)

kumulativní eigenvalue
cumulative eigenvalue

kumulativní variance (%)
cumulative variation (%)

PC1 4,95 33,02 4,95 33,02

PC2 2,57 17,11 7,52 50,13

PC3 2,26 15,04 9,78 65,17

PC4 1,50 9,99 11,28 75,17
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buty dohromady vysvětlily celých 44,6 % 
variability skryté ve vzájemných vzta-
zích mezi všemi ptačími druhy a uva-
žovanými charakteristikami prostředí. 
Žádný ze zbývajících čtyř faktorů již 
průkazně do tohoto modelu nepřispěl. 
Relativní ornitologická hodnota ploch 
byla korelována s druhovou diverzitou 
(Pearsonův korelační koeficient r = 0,61, 
n = 28, p < 0,001) a je tedy její význam-
nou složkou. Biotopové faktory, které ji 
určují, jsou proto při výpočtu modelu 
shodné s faktory určujícími druhovou 
diverzitu společenstva (analýza není pro-
to prezentována). Z průměrné absolutní 
hodnoty reziduálů (0,29) vypočtených 
ze vztahu diverzity a ornitologické vý-
znamnosti území se přitom výrazně vy-
myká hodnota 1,32 pro lokalitu na svahu 
bývalého lomu Saxonia u Komořan. Pro 
toto stanoviště je charakteristická pří-
tomnost podmáčených ploch, nedaleká 
vodní plocha (odkaliště úpravny hně-
dého uhlí) a vysoký podíl rozvolněných 
křovin. Kromě řady běžných druhů zde 
byly díky této biotopové pestrosti navíc 
zaznamenáni např. ťuhýk obecný, sla-

vík obecný (Luscinia megarhynchos), 
moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 
a pěnice vlašská. Tato lokalita byla tedy 
významná jak z hlediska vysoké druhové 
diverzity ptačího společenstva tak také 
díky společnému výskytu několika vzác-
nějších druhů. 

DISKUSE

Výsledky ukázaly, že mostecké výsypky 
v pokročilejším stadiu sukcese s rozvinu-
tým lesním porostem obývají především 
hojné ptačí druhy lesů, jejich okrajů 
a rozptýlené zeleně. Nepočetně se při 
monitoringu vyskytovaly také některé 
méně běžné druhy jako lejsek černohla-
vý (Ficedula hypoleuca), pěnice vlašská, 
moudivláček lužní, slavík obecný a kru-
tihlav obecný. Ze vztahu indexu relativní 
vzácnosti, frekvence výskytu a početnos-
ti jedinců však vyplynulo, že studova-
né výsypky nehostí početné populace 
těchto méně hojných a vzácnějších dru-
hů. Dále předpokládáme, že pozitivní 
korelace mezi druhovou diverzitou ptá-
ků a ornitologickou významností je dů-

Tab. 5. Výsledky zobecněného lineárního modelu posuzujícího vliv biotopových charakteris-
tik na diverzitu ptačího společenstva lesních formací na výsypkách. Proměnné jsou seřazeny 
sestupně podle klesajícího příspěvku (deviance). df – počet stupňů volnosti, deviance – pří-
spěvek do modelu, F – hodnota F statistiky, p – statistická významnost. Průkazné proměnné (p 
< 0,05) jsou zvýrazněny tučně.
Table 5. Results of generalized linear model assessing the effects of habitat characteristics on 
diversity of bird communities in forests on spoil heaps. The variables are ordered following the 
decrease of explained deviance. df – degrees of freedom, deviance – contribution to the model, 
F – F statistics, p – statistical significance. Significant predictors (p < 0.05) are in boldface.

vysvětlující proměnná / predictor df deviance F p

PC1 1, 22 101,2 11,02 0,003

vzdálenost k lesu o rozloze > 1 km2

distance to large forest (> 1 km2)
1, 22 2,8 0,03 0,867

PC2 1, 22 2,5 0,27 0,606

PC3 1, 22 < 0,1 < 0,01 0,997

struktura spodního patra porostu
vertical structure of lower layer

1, 22 0,3 0,03 0,867
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sledkem značné převahy běžných druhů 
a naopak malého zastoupení až úplné 
absence velmi vzácných druhů. 

Diverzita ptačího společenstva vzrůs-
tala především s rostoucím podílem eko-
tonů a tedy s klesajícím podílem lesního 
porostu na ploše. Je to dáno tím, že 
vegetačně i strukturálně pestřejší ekoto-
nální prostředí nabízí ptákům více po-
travních a hnízdních příležitostí a vede 
proto přirozeně k nárůstu druhové di-
verzity ptačího společenstva (Kroodsma 
1984, Yahner 1988, Paquet et al. 2006). 
Významnou roli sehrála také srovnatelná 
kvalita biotopů (tj. podíl ekotonální slož-
ky) v bezprostředním okolí zkoumaných 
ploch, což rovněž ovlivňuje ornitologic-
kou hodnotu celého území (Bellamy et 
al. 2003). Výsledky ukazují, že vlastnosti 
biotopů provázejících růst diverzity pta-
čího společenstva byly svázány spíše se 
stanovišti ponechanými spontánní suk-
cesi bez technické rekultivace (tj. s vyšší 
členitostí reliéfu) než s plochami tech-
nicky a lesnicky rekultivovanými. Tento 
poznatek může být užitečný pro rekulti-
vační praxi. Zdá se, že je vhodné pama-
tovat v rámci rozsáhlých rekultivovaných 
ploch na úseky, které budou ponechány 
přirozenému vývoji, a to zejména na mís-
tech s členitým reliéfem, který umožní 
vytvořit pestřejší směsici různých mikro-
biotopů s okrajovými prvky (např. dosta-
tek světla pro spontánní rozvoj bylinné-
ho a keřového podrostu). Dále je zřejmé, 
že pro ptačí společenstva lesnicky rekul-
tivovaných výsypek je příznivá horizon-
tálně strukturovaná vegetace, tj. mozaika 
skupin stromů a otevřených plošek (tj. 
pokud umělé výsadby, pak skupinové). 
Tato studie ukázala, že pro diverzitu ptá-
ků v lesním porostu byla významnější 
spíše uvedená horizontální struktura po-
rostu než vertikální struktura (členitost 
etáží a patrovitost lesa). Vyšší diverzita 
ptáků blíže Krušným horám je pravdě-
podobně vedlejším produktem korela-

cí biotopových charakteristik v našem 
vzorku, lze však rovněž uvažovat pozi-
tivní vliv přímé návaznosti některých vý-
sypek na zalesněné svahy Krušných hor. 
Je známo, že izolace lesních fragmentů 
negativně ovlivňuje výskyt řady lesních 
druhů ptáků (Opdam et al. 1985, van 
Dorp & Opdam 1987).

Obecně lze říci, že lesní společenstva 
ptáků mosteckých výsypek hostí daleko 
méně druhů vzácnějších v porovnání 
s otevřenými plochami a že sukcesně 
pokročilá stadia s lesními formacemi 
jsou z tohoto hlediska méně hodnotná 
než stadia ranější. Je to dáno patrně tím, 
že nezalesněné úseky výsypek vynika-
jí rozsáhlými obnaženými nebo spoře 
zarůstajícími plochami, nezatíženými 
pravidelným obděláváním, jako je tomu 
v ostatní zemědělsky obhospodařova-
né krajině ČR. Tato stanoviště stepního 
či dokonce polopouštního charakteru 
(Volf 2000) mohou být obývána druhy, 
které se z potravních, konkurenčních 
nebo jiných důvodů nemohou prosa-
dit nebo nenaleznou vhodné podmínky 
v ostatní bezlesé krajině. Stanoviště v ra-
nějších fázích spontánní sukcese s vyš-
ší heterogenitou prostředí jsou ostatně 
vhodné také pro další taxony, z bezob-
ratlých např. pro motýly (Freese 2006) či 
epigeické živočichy (Spitzer et al. 2008). 
Naopak lesním stanovištím výsypek ja-
kákoliv unikátnost v porovnání s jinými 
listnatými či smíšenými lesy na území ČR 
chybí. Z hlediska podpory druhové di-
verzity ptačích společenstev Mostecka je 
proto potřeba klást důraz jednak na udr-
žování otevřených ploch (bezlesí) s raně 
sukcesními stadii a dále, v případě ploch 
již směřujících k lesním porostům, pře-
devším na posilování horizontální diver-
zity lesa s vysokým podílem ekotonů. 
V případě lesnických rekultivací to zna-
mená prosazovat mozaikovité výsadby 
skupin stromů s ponecháním četných 
otevřených plošek.
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SUMMARY

This study focuses on providing analysis 
of bird communities composition and 
diversity in stands with advanced stages 
of forest development (18–45 years 
old) on spoil heaps after brown coal 
mining in the Most region, Northwest 
Bohemia, Czech Republic (Fig. 1). We 
studied 28 plots, each of 100 x 100 m. 
The tree cover was > 50%. Plots were 
located within spoil heaps and > 500 m 
wide apart from each other to reduce 
edge effects and dependence between 
the plots. Birds were mapped during the 
breeding season (mid April and May) in 
2007 (15 plots) and in 2008 (remaining 
13 plots). Each plot was investigated twice 
during 30 minutes between 05:00– 09:00 
a.m. and the higher abundance recorded 
for every species was considered for 
further analyses. Habitat attributes of 
the plots were recognized in the field 
or using ortophotomaps in ArcGis 9.2 
(Table 1). First, relationships among par-
ticular habitat attributes were examined 
using principal component analysis 
(PCA, Table 4) resulting in a choice 
of a reduced set of well interpretable 
predictors (including principal compo-
nents and habitat attributes; see Table 
3) for the analysis. We analysed effects 
of predictors on bird species diversity 
(expressed as species numbers recorded 
on the plots) and on ornithological 
value of the plots (derived from the 
number of mapping quadrats in the 
Czech Republic occupied by particular 

species [following Šťastný et al. 2006] 
and calculated as a sum of all relative 
rarities of these species on the plots [RV 
in Table 2]). Variables significant in 
this analysis were further stated as ex-
planatory variables in the redundancy 
analysis (RDA), which examined effects 
of factors explaining bird species compo-
sition recorded on particular plots. 

Bird communities inhabiting afforest-
ed spoil heaps after coal mining in later 
successional stages in the Most region 
were composed particularly of common 
forest species and edge species whereas 
less common species (such as Ficedula 
hypoleuca, Sylvia nisoria, Remiz pen-
dulinus, Luscinia megarhynchos, Jynx 
torquilla) were much scarcer. In total, 
we recorded 810 individuals of 47 bird 
species (Table 2) varying between 8 and 
51 individuals of 3–17 species on par-
ticular plots. Bird quantity highly cor-
related with the number of bird species 
on the plots (Pearson’s correlation coef.;  
r = 0.86, n = 28, p < 0.001). 

Principal component analysis of 
habitat attributes showed that plots 
developed under spontaneous succession 
were characterised by higher amounts of 
habitat edges within the plots, by a more 
diversified vertical relief (i.e. without 
technical reclamation) and by a lower 
proportion of forest cover within plots as 
well as in the plot surrounding (Table 3) 
which all form the strongest PC1 (Table 
4). The second group of mutually cor-
related variables were the age of spoil 
heap, forest height and the proportion 
of edges in the plot surrounding up 
to 300 m which determined the second 
principal component PC2 (Table 3 and 
4). Stratification of middle and upper 
tree layers significantly correlated with 
the PC3. Distance to a forest with a size 
> 1 km2 and stratification of lower tree 
layer were not correlated with any of the 
principal components as well as PC4 was 
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not correlated with any of the considered 
habitat attributes (Table 4). PC1 was 
found to be the only significant predictor 
of bird diversity on the plots (Table 5). 
Species composition of bird communities 
was positively correlated with propor-
tion of edge habitats (Monte Carlo test: 
F = 2.27, p = 0.001) which negatively 
correlated with proportion of tree cover 
(Pearson’s correl. coef., r = –0.86). These 
two attributes explained 44.6% of the 
variation in relationships among compo-
sition of bird communities in the stands 
and habitat attributes. Ornithological 
value of the plots was correlated with 
species diversity (Pearson’s correl. coef., 
r = – 0.61, n = 28, p < 0.001). 

Bird species diversity increased sig-
nificantly with an increasing proportion 
of edge habitats and with decreasing 
proportion of forest cover. This arrange-
ment supports the development of struc-
turally diversified edge habitats which 
may offer more feeding and breeding 
opportunities to birds and, therefore lead 
to higher diversity of bird communites 
(Kroodsma 1984, Yahner 1988, Paquet 
et al. 2006). The attributes associated 
with higher bird diversity occured rather 
in the stands developed under spontane-
ous succession and without technical 
reclamation, i.e. with more diversified 
structure of soil surface, than in the 
stands with any reclamation action. This 
knowledge might be useful in bird con-
servation and in reclamation practice 
in the region, where it is appropriate 
to include patches with diversified soil 
surface to be left to spontaneous succes-
sion which can provide for a develop-
ment of mixture of microhabitats with 
edge structures supporting expansion of 
rich plant and shrub formations and as-
sociated bird communities. Horizontally 
structured tree stands (i.e. mosaics of 
tree clumps and open patches) were 
found to be more important for birds 

than vertical forest structures (vegeta-
tion layers). On the other hand, higher 
diversity of birds nearby Krušné hory 
Mts might result from intercorrelations 
among habitat attributes associated with 
PC1.
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