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Abstrakt 

Monitoring živočichů je klíčovým nástrojem pro řadu oborů a může mít mnoho podob. Jednou 

z těchto forem je akustický monitoring, který je výhodný hlavně pro výzkum živočichů s 

výraznými hlasovými projevy. Ptačí vokalizace jsou jedny z nejnápadnějších vůbec. Krom 

mnoha dalších informacích o jedinci, který je vydává, z nich lze zjistit také jeho identitu. 

Vokální individualita byla u ptáků mnohokrát ověřena a je považována za rozšířený fenomén. 

Pokud jsou individuálně specifické vokalizace dostatečně rozdílné od hlasových projevů 

ostatních jedinců daného druhu a zároveň stabilní v čase, umožňují nám jedince identifikovat a 

sledovat na základě jejich hlasových projevů, tedy pomocí individuálního akustického 

monitoringu. Jeho prostřednictvím byla úspěšně zjišťována převážně ekologická data 

(abundance, míra přežívání atd.). Doposud byl použit hlavně u druhů s jednoduchými, hlasitými 

vokalizacemi, jejichž sledování pomocí běžně používaného fyzického značení je ztíženo 

nepřehledným prostředím, kryptickým zbarvením, nízkou hustotou výskytu apod. Nejčastěji se 

s ním setkáváme u sov, přestože řada studií potvrdila vokální individualitu, popřípadě i její 

časovou stabilitu u mnoha různých druhů ptáků. V porovnání s běžně používanými metodami 

individuálního monitoringu je tak individuální akustický monitoring zatím v praxi používán 

málokdy. Lze však předpokládat, že s rozvojem dokonalejších analytických metod bude jeho 

využití častější. 

Klíčová slova: hlasová komunikace, individualita, akustický monitoring, ptáci 

  



 
 

Abstract 

Animal monitoring is a key tool for many disciplines and can be done many ways. One of them 

is acoustic monitoring, which is advantageous mainly for a research of animals with strong 

vocalisation. Bird vocalisations are one of the most conspicuous. It can carry many information 

about the singer, and identity is one of them. Vocal individuality has been documented in many 

bird species and it is considered as a widespread phenomenon. In species, where vocalisation 

is individually unique and also stable over time, it allows us to track and identify individuals 

from recordings of their vocalisations only, i.e. by individual acoustic monitoring. Using this 

approach, many ecological data (abundance, survival rate, etc.) might be successfully collected. 

So far, it was used mainly in species with simple, loud vocalisations which was difficult to 

monitor by commonly used physical marking due a dense habitats, cryptic coloration, low 

density of occurrence, etc. Most often, it used for owls, although the vocal individuality, or even 

its temporal stability, was documented in much more avian species. Compared to commonly 

used methods, individual acoustic monitoring is not used very often. However, it can be 

assumed that with the development an improvement of analytical methods, it will become a 

commonly used tool. 

Keywords: vocal communication, individuality, acoustic monitoring, birds 
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Úvod 

 Pro řadu odvětví biologie jako je například ekologie, etologie nebo ochrana přírody, je 

sledování zvířat důležitým nástrojem. Je ovšem nutno zdůraznit, že jeho využití není omezeno 

pouze na pole vědy a výzkumu. Monitoring může být přínosný pro všechny obory, které se 

zabývají přírodou a zvířaty v ní. Jako příklad lze uvést myslivost, pro kterou jsou informace  

o živočiších žijících v daném revíru důležité a na jejich základě mohou myslivci reagovat  

na průběžnou situaci v revíru, kupříkladu odstřelem přemnožené zvěře. Dalším příkladem 

oboru, kde se monitoring často využívá, je již zmiňovaná ochrana přírody. Z primárních 

ekologických dat, jako je druhové složení živočichů žijících v dané oblasti, může být zjištěn 

například výskyt ohrožených druhů, změny jejich četnosti apod. Na základě těchto pozorování 

mohou ochránci následně navrhovat správním orgánům doporučení na zavedení patřičného 

ochranného programu (Gese 2001).  

Způsobů, kterými se mohou potřebná ekologická data (např. druhová diverzita) 

zjišťovat, je celá řada a jsou poměrně různorodé. Použití konkrétních metod závisí na mnoha 

faktorech, jako jsou druh živočicha, charakter prostředí, ve kterém žije, jeho velikost, jestli má 

spíše denní nebo noční aktivitu apod. Vliv na výběr metody může mít však i rozloha území, na 

kterém je monitoring prováděn, počet podílejících se výzkumníků a v neposlední řadě  

i množství financí. Mezi metody monitoringu živočichů lze zařadit i zdánlivě jednoduchá 

řešení, jako jsou různé dotazníky či rozhovory s místními obyvateli, myslivci, správci 

chráněných krajinných území, národních parků apod. K takovýmto metodám je ovšem nutno 

přistupovat s rezervou, protože se jedná pouze o informace „z druhé ruky“ a mohlo dojít 

například ke špatnému určení zvířete. Pro sledování početnosti a/nebo výskytu daného druhu 

mohou být velmi užitečné i záznamy a statistiky lovu zvěře (např. Hewson 1984) či zvířat 

uhynulých na silnicích (např. Davies et al. 1987). Veřejnost se může na monitoringu zvířat 

zásadně podílet i během tzv. citizen science projektů, v rámci kterých mohou lidé dobrovolně 

pomáhat se sběrem dat v terénu pomocí předem určených standardizovaných metod. Pokud se 

projekt setká s dostatečnou podporou veřejnosti, lze tak získat data pokrývající velkou plochu 

za krátký čas (např. Horns et al. 2018).  

Z metod monitoringu, při kterých se zvířetem přicházíme do kontaktu, je zdaleka 

nejpřímočařejší pozorování živočichů v terénu. Lze tak zjišťovat celou řadu důležitých 

informací jako druhové složení, poměr pohlaví, chování atd. Takovéto pozorování ale nemusí 

být limitováno pouze na živočichy s denní aktivitou, jak by se mohlo zprvu zdát. I noční zvířata 
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lze pozorovat pomocí silných reflektorů připevněných např. na auto či vrtulník. Tento způsob 

byl využit kupříkladu při určování abundance lišek (Vulpes vulpes, Sharp et al. 2001), králíků 

(Oryctolagus cuniculus, Fletcher et al. 1999) nebo jelenů (Cervus elpahus, Garel et al. 2010). 

Pro účely monitoringu se mohou používat také pasti, a to jak typy, které zvíře usmrtí, tak i pasti 

živolovné. Ty se používají hlavně na zpětný odchyt nebo pozorování značených jedinců 

(capture-mark-recapture/resight), kdy je účelem zvíře odchytit, označit ho nějakou jedinečnou 

značkou a poté opět vypustit. Na základě jeho opětovného chycení do pasti nebo i spatření 

v dané lokalitě je možné určit početnost pozorované populace. Živolovné pasti rovněž poskytují 

možnost individuálního monitoringu. Odchycený jedinec je nějakým způsobem označen, 

popřípadě na něj může být upevněno telemetrické zařízení vysílající svou polohu. Ovšem 

provoz těchto pastí je poměrně časově náročný a nákladný (Barea-Azcón et al. 2006).  

Monitoring lze ovšem provádět i nepřímo, aniž bychom přišli se zvířetem sami  

do kontaktu, například na základě tzv. pobytových stop, které po sobě zvířata v přírodě 

zanechávají. Ty mohou mít formu stop v půdě, škrábanců (např. od medvědů), srsti, peří, výkalů 

nebo doupat, nor či hnízd. Na základě různých určovacích klíčů nebo analýzy DNA srsti  

či výkalů lze poté identifikovat živočišný druh a prokázat tak jeho přítomnost na sledované 

lokalitě (Gese 2001) nebo i jejich početnost (Sadlier et al. 2004). Další z nepřímých metod jsou 

fotopasti, které jsou díky rychlému technologickému pokroku stále dostupnější, a proto  

i používanější. Velkou výhodou je jejich nízká potřeba údržby, možnost sledovat živočichy bez 

potřeby jejich odchytu i to, že poskytují data využitelná pro mnohé účely. Fotopasti se tak 

mohou používat jako součást metody zpětného pozorování značených jedinců, pro individuální 

monitoring, zjišťování početnosti a struktury populace či výskytu invazivních druhů (např. 

Meekan et al. 2006, Gormley et al. 2011). 

 Živočichy s nápadným hlasovým projevem lze sledovat i na základě jejich druhově 

specifické vokalizace. Nejdéle a nejčastěji je tento způsob využíván u ptáků při tzv. liniových 

či bodových transektech (Rosenstock et al. 2002), kdy výzkumník na předem vytyčených 

bodech zaznamenává po přesně danou dobu všechny ptáky, které slyší nebo vidí (Gregory et 

al. 2004). Ze získaných dat je poté možné spočítat množství druhů a také odhadnout jejich 

početnost. Touto metodou jsou sbírána data i v rámci celostátních mnohaletých sčítání populací 

(např. Robbins et al. 1986, Gregory et al. 2007). V posledních letech je čím dál rozšířenější 

metodou akustický monitoring, který využívá nahrané záznamy hlasových projevů živočichů. 
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Akustický monitoring 

 Z hlasových projevů živočichů se toho o nich můžeme mnoho dovědět. Kromě zcela 

zřejmých informací jako je druhová příslušnost, mohou též vypovídat o identitě živočicha, 

velikosti nebo jeho kondici (Wilkins et al. 2013). Ovšem schopnost rozpoznat takovéto detailní 

informace a jak jsou v hlase kódovány, vyžaduje dlouhodobý výzkum a podrobné znalosti  

o vokalizacích daného druhu. Zároveň se zvukové vlny ptačích vokalizací v prostředí šíří všemi 

směry, skrze překážky a na relativně dlouhé vzdálenosti. Akustický monitoring je tak vhodný 

pro výzkum takřka všech živočichů, jejichž vokalizace jsou dostatečně hlasité a slyšitelné. 

Neznamená to ale, že se pro všechny tyto druhy musí vyplatit. Akustický monitoring se využívá 

zejména u živočichů, kteří nám svým způsobem života neumožňují nebo alespoň dostatečně 

komplikují aplikaci jiných forem monitoringu, které by byly v porovnání s akustickou formou 

náročnější či méně výhodné. Typickými příklady jsou zvířata noční, kryptická, malého vzrůstu, 

vzácná nebo zvířata žijící v těžko dostupných či nepřehledných prostředích, jako jsou třeba 

husté porosty nebo voda (Marques et al. 2013).  

Akustický monitoring je již dobře zaveden a používán při nejrůznějších výzkumech 

ptáků, hmyzu, žab, netopýrů a kytovců (Obrist et al. 2010). Důvodem, proč se kytovci 

monitorují hlavně akusticky, je právě prostředí, ve kterém žijí. Jejich hlasové projevy jsou 

hlasité a díky příhodným akustickým vlastnostem vody se šíří na velmi dlouhé vzdálenosti  

a lze je zaznamenat daleko snadněji než signály vizuální. Proto je pozorování těchto zvířat z lodí 

nebo letounů značně neefektivní a kombinuje se s akustickými metodami, s jejichž pomocí 

pozorování dosahují lepších výsledků (Rankin et al. 2007). I když se zvuk šíří vzduchem hůře 

než vodou, akustické metody monitoringu jsou mnohdy nejlepším způsobem, jak sledovat  

také některé suchozemské druhy živočichů, například netopýry (Miller 2001), kvůli jejich noční 

aktivitě, nebo i řadu druhů ptáků, protože hlasitou ptačí vokalizaci (například zpěv) obvykle 

zaslechneme mnohem dříve, než vidíme ptáky samotné.  

Ještě donedávna byl akustický monitoring využíván zejména pro určování druhového 

složení a početností vokalizujících druhů. V posledních letech však došlo k výraznému 

rozmachu bioakustických metod, které umožňují využívat akustická data i pro jiné účely, jako 

je např. ochrana zvířat (Laiolo 2010), monitoring vzácných druhů (Hill et al. 2006), případně 

neinvazivní způsob určování pohlaví (Volodin et al. 2015). Tento trend souvisí s velkým 

technologickým pokrokem v oblasti nahrávací techniky, která je stále kvalitnější, dostupnější  

a kompaktnější než v minulosti. Značnou roli sehrává i rychlý vývoj akustických softwarů, díky 

kterým lze nahrávky pořízené v terénu lépe analyzovat. Další z důležitých inovací, která  



4 
 

do jisté míry změnila podobu terestrického akustického monitoringu, bylo zavedení 

autonomních zvukových záznamníků a s nimi i rozvoj tzv. pasivního nahrávání a pasivního 

akustického monitoringu (Sugai et al. 2019).  

Pasivní nahrávání 

 Jedním z příkladů, kdy rozkvět pasivního nahrávání značně ovlivnil již zavedené 

metody používané pro monitoring živočichů, je již zmíněný výzkum druhové diverzity  

a početnosti prostřednictvím bodových a liniových transektů. Přestože jsou považovány  

za nejefektivnější, jsou časově, logisticky i personálně nákladné, obzvláště pokud jsou 

prováděny na více místech naráz. Výsledky monitoringu mohou být také ovlivněny rozdílnou 

zkušeností pracovníků, kteří se na výzkumu podílejí (Sauer et al. 1994).   

 Mezi hlavní přednosti pasivního nahrávání patří nižší časová náročnost terénního 

výzkumu, větší flexibilita a pokrytí většího území, protože záznamníky mohou nahrávat 

zároveň na více místech najednou. Navíc bez rušení monitorovaných živočichů člověkem 

(Mennill et al. 2012). Další nespornou výhodou je programovatelnost a vysoká míra autonomie 

záznamníků. Díky nim lze provádět akustický monitoring i v těžko dostupných oblastech, kam 

by bylo pravidelné docházení náročné, v jakoukoli hodinu a za jakéhokoli počasí, které by 

nenarušovalo kvalitu nahrávek, např. déšť (Marques et al. 2013). Ovšem i pasivní nahrávání 

má své nevýhody. Tou asi největší je produkce velkých objemů dat, jejichž analýza, pokud je 

prováděna ručně pomocí spektrogramů, může trvat velmi dlouho (Digby et al. 2013). Programy 

pro automatické určení druhů nahraných živočichů podle jejich specifických hlasů mohou tento 

proces značně urychlit, avšak jejich vývoj je v teprve na počátku a použity byly přibližně 

v pětině studií využívajících pasivní nahrávání pro monitoring suchozemských živočichů 

(Sugai et al. 2019). Mezi další nevýhody patří také nižší čistota nahrávek, protože tyto 

záznamníky používají všesměrové mikrofony, které zachycují mimo kýžených hlasů i okolní 

šum.   

Pasivní nahrávání ale není omezeno jen na výzkum biodiverzity a abundance. Používá 

se též jako alternativa k fotopastem pro monitoring vzácných druhů (např. Hill et al. 2006) nebo 

migrujících ptáků (např. Sanders & Mennill 2014). Pomocí sestav automatických záznamníků 

lze také určovat polohu jednotlivců, která je vypočítána podle rozdílných časů příjmu zvuku 

jednotlivými mikrofony. Tato zařízení nám umožňují detailněji zkoumat pohyb jedinců v čase 

na dané lokalitě a poskytuje nám detailní informace o teritoriální dynamice pozorovaných 

živočichů (Mennill et al. 2012). Dá se tedy předpokládat, že se odvětví pasivního monitoringu 
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bude dále vyvíjet a rozšiřovat, hlavně díky technologickým pokrokům v oblasti automatických 

hlasových rozpoznávacích zařízeních založených na různých pokročilých technologiích, jako 

jsou například počítačové neurální sítě, které zkrátí náročnou analýzu nahrávek (Priyadarshani 

et al. 2018). 

Aktivní nahrávání 

 Dalším způsobem, jakým lze akustický monitoring provádět, je tzv. aktivní nahrávání, 

během kterého výzkumník nahrává dané živočichy pomocí směrových mikrofonů. Zpravidla 

jsou při něm používány mikrofony typu shotgun nebo parabola, umožňující kvalitní nahrávání, 

a které zároveň částečně odstiňují okolní zvuky a šum, na rozdíl od všesměrových záznamníků 

využívaných pro pasivní nahrávání. Nespornou výhodou tohoto typu nahrávání je samotná 

přítomnost výzkumníka při pořizování nahrávky. Má tak možnost kromě hlasových projevů 

sledovaného jedince zaznamenat i kontext a detaily situace, za kterých nahrávka vznikla. 

Následná analýza nahrávek je pak jednodušší a obvykle i kratší než u nahrávek ze záznamníků.  

 Ačkoli je používání pasivního nahrávání momentálně na vzestupu a částečně zastupuje 

nahrávání aktivní, je nepravděpodobné, že by ho nahradilo úplně. Každý ze způsobů se spíše 

hodí pro jiný typ výzkumu. Pasivní nahrávání představuje možnou alternativu k aktivnímu, 

např. pro určování druhových složení, díky velké autonomii záznamníků a jejich všesměrovým 

mikrofonům. Aktivní nahrávání je pak vhodné spíše pro výzkumy zaměřené více na jednotlivce, 

jako je určování početnosti populací nebo individuální monitoring (Terry et al. 2005). 

Individuální monitoring 

 V mnoha případech výzkumů je zapotřebí sledovat konkrétní jedince. Individuální 

monitoring se u ptáků využívá například pro určování míry meziročního přežívání dospělců 

(např. Rogers 2013) nebo i jednotlivých ptáčat krátce po vylétnutí z hnízda (např. Naef-daenzer 

et al. 2001). Dále je pak využíván třeba při sledování migrace (např. Klaassen et al. 2010) nebo 

při výzkumu různých typů chování ptáků (Weimerskirch et al. 1993, van den Heuvel et al. 

2013). K označení jedinců pro následný monitoring se používají nejrůznější unikátní značení. 

U ptáků jsou běžné například nožní kroužky různých barev či s unikátními kódy (Rogers 2013). 

Kromě kroužků lze též značkovat pomocí křídelních štítků (Hester 1963) nebo obojků na krk 

(Castelli & Trost 1996). Mezi přednosti patří hlavně nízká cena a trvalost tohoto značení. 

Poněkud pokročilejší metodu pak představují telemetrická zařízení. Ta udávají svoji polohu 

pomocí různých technologií jako jsou třeba rádiové vlny (Naef-Daenzer et al. 2001) nebo 

prostřednictvím satelitů (Weimerskirch et al. 1993). Lze tak přesně určovat a zaznamenávat 
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polohu monitorovaných zvířat. Jejich nevýhodou, zvláště těch dokonalejších, je cena a zejména 

váha baterie omezující použitelnost jen pro větší druhy.  

Tyto způsoby individuálního monitoringu ale mají i své handicapy. Kroužky a ostatní 

vizuální značení se v nepřehledném prostředí velmi špatně odečítají, což monitoring značně 

ztěžuje. Také se ukazuje, že v některých případech mohou telemetrická zařízení i vizuální 

značení snižovat míru přežívání jejich nositelů (např. Kinkel 1989, Castelli & Trost 1996, 

Scandolara et al. 2014). Fitness jedinců mohou ovlivňovat i barvy a barevné kombinace 

vizuálního značení. Barvy kroužků, podobné barvám sekundárních pohlavních znaků, mohou 

způsobovat změny chování samců při námluvách (Johnsen et al. 1997) či zvýšení agresivity 

ostatních samců vůči označenému samci (Metz & Weatherhead 1991). Ovšem zásadní 

nevýhodou těchto metod je nutnost odchytu monitorovaného jedince, který jej může do určité 

míry stresovat, případně způsobit dlouhodobé změny v chování lapeného ptáka (např. Linhart 

et al. 2012).  

 Alternativou k těmto metodám značení je rozpoznávání jednotlivců na základě jejich 

individuálně jedinečných vlastností, jako jsou např. vzorce zbarvení pokožky či chlupů nebo 

nápadné jizvy, které pak lze pozorovat přímo nebo i pomocí fotopastí (např. Meekan et al. 

2006). Takovéto formy individuálního monitoringu však nejsou příliš vhodné pro ptáky, u nichž 

lze tyto detaily snadno přehlédnout. Pro ně, stejně jako pro další živočichy s nápadnými 

hlasovými projevy, existuje alternativní neinvazivní metoda: individuální akustický 

monitoring.  

V této práci se budu zabývat problematikou individuálního akustického monitoringu  

a zaměřím se výhradně na ptáky. Je to z důvodu, že ptáci a individualita jejich vokalizací je  

v literatuře již dobře popsána a představují ideální modelovou skupinu pro aplikaci této formy 

monitoringu. Diskutovat budu především, za jakými účely se individuální akustický monitoring 

již využívá, jaké konkrétní metody jsou používány a jaký má tato metoda potenciál do 

budoucna. 

Individuální akustický monitoring 

 Jak je již z názvu této metody patrné, jejím cílem je identifikace jednotlivých jedinců 

daného druhu pouze na základě jejich hlasových projevů. Na rozdíl od ostatních běžně 

používaných způsobů individuálního monitoringu nevyžaduje odchycení pozorovaného 

živočicha, tudíž není nutné se zvířetem manipulovat. Je tak vhodný pro monitoring jedinců 

vzácných (např. Gilbert et al. 1994) nebo ohrožených druhů ptáků (např. Policht et al. 2009). 
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Také dobře funguje i za zhoršených světelných podmínek, lze ho tak použít i pro monitoring 

ptáků s noční aktivitou (např. Chang et al. 2018) nebo v hustých porostech znemožňujících 

snadné odečítání kroužků (např. Peake & McGregor 2001). Výhodný je hlavně pro druhy 

s hlasitými vokalizacemi, jejichž jedince lze efektivně identifikovat i na velkou vzdálenost (Rek 

& Osiejuk 2011). 

Metodika individuálního akustického monitoringu 

 Při provádění individuálního akustického monitoringu v terénu je lepší používat kvalitní 

zařízení a nahrávat za pomoci směrového mikrofonu přímo konkrétní jedince, jejichž 

vokalizace nás zajímá. Výsledné nahrávky jsou tak méně znečištěny okolním šumem a tím 

pádem i snáze analyzovatelné. Pro zvýšení kvality nahrávek je optimální nahrávat z co možná 

nejmenší vzdálenosti. Nicméně Ehnes & Foote (2015) na lesňáčku oranžovotemenném (Seiurus 

aurocapilla) prokázali, že i automatické záznamníky mohou dosahovat sice nižší, ale 

dostačující kvality nahrávek pro potřeby individuálního akustického monitoringu. Ovšem 

aplikace automatických záznamníků samotných je ve výzkumu individuálně specifických 

vokalizací ptáků ojedinělá (Dent & Molles 2016). Obvykle slouží spíše jako doplněk 

k aktivnímu nahrávání (Rognan et al. 2009, Sandoval et al. 2014). 

Pro následné zpracování nahrávek se v dnešní době používají speciální akustické 

programy, které jsou schopny, mimo jiné, nahraný zvuk zobrazit v podobě spektrogramu.  

Na jeho základě lze nahrávky objektivně analyzovat a hledat případné individuální znaky. 

Analýzy mohou být dvojího typu. První jsou kvalitativní, kdy se vizuálně porovnávají 

spektrogramy mezi sebou a určují se elementy či struktury nesoucí individualitu. Druhý přístup 

je kvantitativní, kdy jsou porovnávány různé měřitelné hodnoty nahraného zvuku jako je 

frekvence či různé časové parametry nahraného zpěvu (Terry et al. 2005). Vizuální porovnávání 

spektrogramů je výhodné v tom, že pozorovatelé jsou schopni porovnávat i složité struktury 

zpěvu včetně detailů, které mohou být při kvantitativní analýze opominuty (McGregor & Byle 

1992, Terry et al. 2005). Nicméně výsledky této analýzy mohou být ovlivněny subjektivitou 

rozhodování pozorovatelů a tak je této metodě vyčítán její nedostatek objektivity  

a opakovatelnosti oproti kvantitativním metodám (Lengagne 2001).  

Typickým příkladem automatických kvantitativních metod je diskriminační analýza, 

která je zároveň tou nejpoužívanější a umožňuje třídění nahraných vokalizací podle jejich 

časových a frekvenčních proměnných do určitých skupin. V kontextu individuálního 

akustického monitoringu je skupinou myšlen jeden jedinec. Třídění probíhá podle souboru 
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diskriminačních funkcí schopných rozlišovat mezi jednotlivými skupinami, jež jsou vytvořeny 

na základě učebního souboru dat, odlišeného od toho zkoumaného. Zároveň tato metoda 

redukuje počet všech proměnných pouze na ty, které jsou pro rozlišení dat do skupin klíčové  

a výrazně tak šetří čas (Terry et al. 2005). Ovšem velkou limitací je, že diskriminační analýza 

dokáže přiřadit vokalizaci k danému jedinci pouze za předpokladu, že všechny jedince, kterým 

může být vokalizace přiřazena, známe. Nelze ji použít pro přiřazení hlasu novému, neznámému 

jedinci (Peake et al. 1998).  

Tímto omezením ale netrpí analytické techniky určující podobnost nahrávek, které 

fungují obdobně jako kvalitativní, ale jsou prováděné automaticky. Při této analýze jsou 

porovnány dva spektrogramy nebo i zvukové stopy, a pokud spadají do předdefinované míry 

podobnosti, jsou prohlášeny jako vokalizace identického jedince. Toto porovnání lze provádět 

dvěma způsoby. Ten první (acoustic space) naměří různé hodnoty porovnávaných zvuků, které 

jsou využity jako souřadnice v akustickém prostoru, na kterých je zvuk lokalizován. Souřadnice 

dvou zvuků se následně porovnají a změří jejich vzájemná Euklidovská vzdálenost, která 

vypovídá o míře podobnosti. Druhý způsob (cross-correlation) postupně překrývá dva 

spektrogramy přes sebe, přičemž jedním je pohybováno po časové a frekvenční ose. U každého 

tohoto porovnání je vypočítán Pearsonův koeficient korelace. Když je koeficient, tím pádem  

i překryv, největší, využije se k určení podobnosti dvou spektrogramů. Hlavní výhoda této 

metody je, že když se objeví nový jedinec, nesplňuje míru podobnosti pro žádného známého 

jedince a nedochází k chybnému přiřazení. Velkou nevýhodou však je, že nahrávky musí být 

dostatečně čisté, ideálně bez ruchů na pozadí, což obvykle není případ záznamů z terénu (Terry 

et al. 2005). 

Hlavně v posledních letech jsou též používány komplexní metody pro automatické 

rozpoznávání řeči využívající například skryté Markovovy modely (např. Kirschel et al. 2009, 

Adi et al. 2010) či neurální sítě (např. Terry & McGregor 2002, Aubin et al. 2004, Fernández-

Juricic et al. 2009). Terry et al. (2005) ve svém review poznamenávají, že právě tyto metody 

mohou představovat budoucnost analytických nástrojů schopných srovnávat složité akustické 

signály. Tento vývoj může být dán i tím, že správnost akustického rozlišování jedinců pomocí 

výše zmíněných kvantitativních automatických analytických metod klesá spolu s narůstajícím 

počtem jedinců (May 1994, Linhart & Šálek 2017) a většina studií zkoumajících individuálně 

specifické vokalizace tak pracuje s populacemi menšími než 30 jedinců (Xia et al. 2012).  

Další nespornou výhodou těchto pokročilých automatických metod rozpoznávání hlasu 

je to, že některé mohou rozpoznat jedince podle jeho hlasu nezávisle na tom, jaký typ vokalizace 
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(kontaktní hlas, teritoriální hlas atd.) pro identifikaci použijeme. Nicméně o vývoji či použití 

takovéto automatické analýzy referuje pouze málo studií (např. Fox et al. 2008, Cheng et al. 

2010). Jednou z nejnovějších je Stowell et al. (2019), jejichž analytická metoda pro 

automatickou akustickou identifikaci jedinců dokázala úspěšně identifikovat jedince různých 

druhů ptáků s různě složitými hlasovými projevy jako jsou sýček obecný (Athene noctua), 

linduška lesní (Anthus trivialis) a do jisté míry byla úspěšná i u budníčka menšího 

(Phylloscopus collybita), jehož zpěv, byť to na první poslech není zřejmé, je velmi 

komplikovaný (Průchová et al. 2017). 

Individualita hlasových projevů 

 Aby bylo možné daný druh ptáka sledovat za pomoci individuálního akustického 

monitoringu, je nutné, aby jedinci toho druhu splňovali klíčový předpoklad: variabilita 

hlasových projevů v rámci jedince by měla být nižší, než variabilita mezi jednotlivci daného 

druhu (např. Petrusková et al. 2016). Zjednodušeně řečeno: jednotlivci musí mít natolik odlišné 

vokalizace, aby bylo možné je podle nich od sebe rozpoznat. Je pravděpodobné, že individuálně 

specifické vokalizace nalezneme u všech zvukově se projevujících druhů a vokální individualita 

je dnes akceptována jako rozšířený fenomén u mnoha druhů ptáků (Catchpole & Slater 1995). 

Stopy individuality lze najít napříč různorodými typy komunikace. Může se jednat například o 

teritoriální volání (Galeotti & Pavan 1991), vokalizace při tokání (Fitzsimmons et al. 2008), 

duety párů (Klenova et al. 2008), volání za letu (Griffiths et al. 2016), komunikace rodičů s 

ptáčaty (Jones et al. 1987) nebo dokonce i v nevokální komunikaci, například v rytmickém 

máchání křídly (drumming) jeřábka kanadského (Bonasa umbellus, Garcia et al. 2012).  

Vzhledem k ohromné variabilitě hlasových projevů živočichů není překvapivé, že  

i způsoby, jakými je individualita ve hlase kódována, jsou různorodé. Například chřástal polní 

(Crex crex) má individuálně jedinečné pomlky mezi jednotlivými pulzy jeho volání (Peake et 

al. 1998), zatímco jednotlivé samce lindušek lesních (Anthus trivialis) můžeme identifikovat 

na základě složení repertoáru slabik jejich zpěvu (Petrusková et al. 2016). Tato velká 

mezidruhová variabilita v individuálně jedinečných elementech hlasových projevů způsobuje 

značné komplikace pro aplikaci individuálního akustického monitoringu. Před jeho zavedením 

je nutné provést důkladný předběžný výzkum a určit, jaké struktury či parametry vokalizací 

nesou informaci o identitě. Takováto zkoumání mohou být časově náročná a zpočátku je 

zapotřebí i alternativní způsob individuálního značení, aby bylo možné ověřit funkčnost 

akustické metody (Terry et al. 2005). 
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V rámci tématu individuality vokalizací je nutné si objasnit rozdíl mezi dvěma, na první 

pohled zaměnitelnými, termíny: rozlišení jedinců a identifikace jedince. Pro rozlišení mezi 

jedinci stačí, aby jejich vokalizace byly dostatečně rozdílné pouze v okamžiku, kdy se snažíme 

jedince od sebe odlišit. Identifikace je ovšem mnohem náročnější, neboť vyžaduje, aby 

jednotliví jedinci byli identifikovatelní podle individuálně specifických vlastností jejich hlasu, 

kdykoli na ně narazíme. To znamená, že individuálně unikátní struktury ve vokalizaci musí být 

stabilní dlouhodobě, ideálně po jejich celý život (Peake et al. 1998).  

Studie prokazující vokální individualitu 

Jak bylo řečeno výše, abychom mohli pro určitý druh zavést individuální akustický 

monitoring, musí mít jeho zástupci dostatečně odlišné a individuálně jedinečné vokalizace. 

Studií, které se snaží prokázat individualitu a na jejím základě rozlišovat mezi jednotlivými 

jedinci, je nezanedbatelné množství. Lze sem zařadit výzkumy, během kterých byla 

individualita vokalizací zjišťována po dobu menší než jeden rok nebo i po více let, přičemž se 

výzkumníci nesnažili o meziroční identifikaci jedinců podle jejich vokalizací. Délka tohoto 

intervalu se ale mezi jednotlivými autory poměrně hodně liší. Doba terénního výzkumu se 

pohybovala od několika dní (Naguib et al. 2001, Li et al. 2017), přes několik měsíců (Volodin 

et al. 2005, Yee et al. 2016) až po několik let (Sung & Miller 2007, Klenova et al. 2011). 

Převážná část všech krátkodobých studií zkoumajících individuálně specifické struktury 

hlasových projevů ptáků se zaměřuje hlavně na pěvce (Tyranii), kteří se zpěvu neučí. Jejich 

vokalizace jsou vrozené a ukazují se jako méně variabilní v porovnání s učícími se pěvci 

(Passeri), u kterých je právě učení od dalších jedinců hlavním zdrojem variability jejich 

hlasových projevů (Lein 2008). Individuálně specifické vokalizace tak byly zjištěny například 

u kotingy křiklavé (Lipaugus vociferans, Fitzsimmons et al. 2008), tyranovce domácího 

(Sayornis phoebe, Foote et al. 2013) nebo klouzálka plavohrdlého (Xiphorhynchus guttatus, 

Moseley & Wiley 2013). Kromě prokázání individuality a popisů vokalizací se studie 

prováděné na neučících se pěvcích zaměřují také na výzkum geografické variability jejich 

zpěvu (např. Lein 2008, Fernández-Juricic et al. 2009) nebo schopnosti rozpoznávat své 

sousedy (např. Bard et al. 2002, Wiley 2005, Clark & Leung 2011). 

Vokální individualita byla ovšem zkoumána i u dalších druhů ptáků, například u cetií 

hnědobokých (Cettia fortipes, Xia et al. 2010), kanárů divokých (Serinus canaria, Lehongre et 

al. 2008), nebo lelků šedočelých (Nyctidromus albicollis, Sandoval & Escalante 2011). Některé 

studie zkoumaly, společně s individualitou, i pohlavní rozdíly ve vokalizacích – například  

u jeřábů královských východoafrických (Balearica regulorum gibbericeps, Budde 2001), 
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husiček vdovek (Dendrocygna viduata, Volodin et al. 2005) či sýkor černohlavých (Poecile 

atricapillus, Hahn et al. 2013). Přítomnost vokální individuality byla zkoumána také  

v kontaktních hlasech párů koloniálních ptáků jako jsou tučňáci císařští (Aptenodytes forsteri, 

Robisson et al. 1993) nebo plameňáci američtí (Phoenicopterus ruber, Mathevon 1997).  

U těchto dvou koloniálních druhů Mathevon (1997) objevil mezidruhovou konvergenci 

vlastností kontaktních hlasů, které individualitu kódují. Na dalších dvou koloniálních druzích 

ptáků zkoumal Mathevon et al. (2003) rozdíly ve dlouhých voláních, díky kterým mláďata 

rozpoznávají rodiče. Konkrétně u racků chechtavých (Larus ridibundus), jejichž mláďata 

zůstávají dlouhou dobu po vylíhnutí v hnízdech, a racků tenkozobých (Larus genei), jejichž 

mláďata opouštějí hnízda brzy a tvoří společné „školky“. Je zajímavé, že ačkoli jde o zástupce 

stejné čeledi (Laridae), vokální individualita je mnohem zřetelněji rozpoznatelná u racků 

tenkozobých, kteří musí svá mláďata identifikovat jen podle hlasu, nikoli i podle umístění 

hnízda. Tato studie ukazuje, že míra individuality ve specifických hlasech koloniálních druhů 

ptáků nezávisí tolik na druhové příslušnosti, jako spíše odráží způsob péče o mláďata. 

 Pozoruhodné ovšem je, že ačkoli se tyto a další krátkodobé studie snaží prokázat 

individualitu hlasových projevů a možnost na jejich základě rozlišit jednotlivé jedince, pouze 

malý počet z nich navrhuje i praktické využití. Mezi těmi pak převládá návrh, že individuální 

akustické rozpoznávání lze využít zejména při sčítání jedinců v populaci. Tento způsob využití 

navrhují autoři studií zabývajících se vokální individualitou u druhů jako je lelek indomalajský 

(Caprimulgus macrurus, Chang et al. 2018), výreček sundský (Otus lempiji, Yee et al. 2016), 

kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum, Galeotti et al. 1993), sovka vánoční (Ninox natalis, 

Hill & Lill 1998) nebo sýc americký (Aegolius acadicus, Otter 1996). Autor poslední 

jmenované studie poznamenává, že ačkoli tato metoda nemusí být tak efektivní jako 

individuální sledování sov prostřednictvím radiotelemetrie, vyjde levněji. Zároveň odpadá  

i nutnost odchytu, který nemusí být, kvůli velkému rozptylu jedinců, vždy možný či žádoucí. 

To platí obzvlášť při monitoringu větších populací, kde využití individuálního akustického 

monitoringu může být méně časově náročné (Otter 1996).  

Odchyt a manipulace s ptáky může představovat i jistý etický problém. Lze předpokládat, 

že odchyt nemá na zvířata žádné příznivé účinky a v krajních případech může způsobit 

krátkodobé či dlouhodobé újmy (Terry et al. 2005). Riziko případných následků způsobených 

odchytem je potřeba minimalizovat obzvláště u ohrožených druhů. Například Policht et al. 

(2009) se zabývali individuálně jedinečnými vlastnostmi ve hlasových projevech ohroženého 

zoborožce rýhozobého (Penelopides panini) a kriticky ohroženého zoborožce žlutobradého 
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(Aceros waldeni), jež by umožňovaly akusticky monitorovat reintrodukované jedince 

z umělých chovů. Dalším druhem, u kterého byla prokázána individualita jeho volání, je 

chřástal polní (Crex crex), jenž je v Británii, kde byl výzkum prováděn, také ohrožen (May 

1994). May na základě výsledků své pilotní studie navrhuje použít získané poznatky pro sčítání 

jedinců pouze malých izolovaných populací chřástalů, poněvadž u větších populací by použité 

analytické metody nemusely být úplně spolehlivé. Ale například Fernández-Juricic et al. (2009) 

navrhují akustický monitoring jen jako doplněk ke kroužkování jedinců lokálně ohroženého 

tyranovce vrbového (Empidonax traillii).  

Využít vokální individualitu jako doplněk nebo alternativu k invazivním metodám 

individuálního monitoringu, navrhují různí autoři i pro běžnější, nijak vzácné druhy ptáků, jako 

je například kukačka obecná (Cuculus canorus, Zsebők et al. 2017) nebo v jihovýchodní Asii 

běžná tesie japonská (Urosphena squameiceps, Xia et al. 2011) a cetie hnědoboká (Cettia 

fortipes, Xia et al. 2012). V poslední jmenované studii Xia et al. (2012) jako jedni z mála 

dokazují, že lze akusticky rozlišit jednotlivé ptáky i v populacích větších než sto jedinců. 

Navazuje tím na svůj předchozí výzkum vokalizací cetie hnědoboké (Xia et al. 2010), ve kterém 

prokázali vokální individualitu jedinců v malé populaci. Na dalším běžném ptačím druhu - 

strakapoudu velkém (Dendrocopos major) - Budka et al. (2018) demonstrují, že potenciál  

pro individuální monitoring má i nevokální komunikace ptáků. Bubnování strakapoudů lze 

proto využít ke sčítání jedinců v populaci, a navíc je odlišné pro samce a samice, takže lze tímto 

neinvazivním způsobem určovat i pohlaví. Využití pro sčítání jedinců nabízejí i Garcia et al. 

(2012), jenž potvrdili individuální jedinečnost dalšího typu nevokální komunikace: bubnování 

křídly samců jeřábka kanadského (Bonasa umbellus).  

(Ne)stabilita individuálně specifických vokalizací v čase a její následky 

Všechny tyto krátkodobé studie, které potvrzují individualitu vokalizací jedinců  

a případně i navrhují její praktické využití, jsou z hlediska individuálního akustického 

monitoringu přínosné, ovšem ne zcela zásadní. Potvrzují, že zkoumané druhy splňují první 

předpoklad pro individuální akustický monitoring - individualitu hlasových projevů. Nicméně 

abychom byli schopni jedince daného druhu monitorovat, musí unikátní hlasové projevy 

jedinců splňovat i již zmíněnou stabilitu v čase (Fox 2008). Díky té pak lze jednotlivé ptáky 

identifikovat. A ačkoli si některé z výše uvedených studií specificky dávaly za cíl prokázat 

stabilitu individuálně specifických vlastností hlasových projevů, výzkum prováděly pouze pár 

dní (Dragonetti 2007, Li et al. 2017) či měsíců (Yee et al. 2016), což prokazuje krátkodobou 

stabilitu, nicméně nelze jistě říci, zda je zachovávána i meziročně. 
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 To, že jsou velikost repertoáru či jednotlivé vokalizace jedince stabilní v rámci jedné 

sezóny, totiž nemusí nutně znamenat, že jsou stálé i meziročně (Węgrzyn & Leniowski 2010). 

Pokud by v těchto případech nebyl proveden i meziroční výzkum, výsledek založený na 

krátkodobém pozorování může být zavádějící. Takovým příkladem je studie, jejíž cílem bylo 

zjistit individualitu vokalizací kakadu arového (Probosciger aterrimus, Zdenek et al. 2017) a 

její meziroční stabilitu. Ačkoli individualita byla prokázána u nahrávek z téhož roku, meziročně 

se vokalizace jedinců změnily natolik, že je již nešlo na základě individuálně jedinečných 

akustických parametrů z předchozího roku přiřadit danému jedinci. Nicméně proměnlivost 

individuálních znaků se může projevit i mnohem dříve. Puglisi & Adamo (2004) dokázali 

úspěšně rozlišit jedince bukače velkého (Botaurus stellaris) podle jejich hlubokého volání 

pouze na základě nahrávek ze stejného dne. Při analýze nahrávek z většího počtu dní ovšem 

rozlišovací schopnost analýzy vlivem změn frekvenčních vlastností volání klesala a další 

identifikace jednotlivých ptáků tak nebyla možná. Také Gilbert et al. (1994) neprokázali 

dlouhodobě stabilní individualitu volání bukačů velkých (Botaurus stellaris). Úspěšnost 

meziroční identifikace jednotlivých bukačů podle jejich volání se napříč zkoumanými teritorii 

velmi lišila. Kvantitativní analýza nahrávek volání jedinců ze třech teritorií dokázala přiřadit 

něco přes 60 % vokalizací k těm nahraným minulý rok. Ovšem z nahrávek pořízených na 

zbylých sedmi teritoriích se podařilo meziročně přiřadit pouze méně než 5 %. 

Podobný výsledek jako Puglisi & Adamo (2004) měl i výzkum Průchové et al. (2017), 

který se snažil zjistit možnost rozpoznávat jedince budníčka menšího (Phylloscopus collybita) 

na základě obecných charakteristik zpěvu jedince, nezávisle na typu zpěvu. Budníčci menší 

mají totiž velmi složité zpěvy, které nahodile střídají a jeden typ zpěvu mohou zpívat po 

dlouhou dobu. Akustické rozpoznávání budníčků podle obecné charakteristiky zpěvu možné 

bylo, ale pouze z nahrávek pořízených během stejného nahrávacího dne. Míra následné 

identifikace jedinců z různých dnů či roků byla nízká. O něco spolehlivější bylo ale porovnání 

stejných typů zpěvu. Vyšší spolehlivost rozlišení jedinců při porovnávání stejných typů zpěvu 

potvrdil také Naguib et al. (2001), který zkoumal individualitu a mikrogeografickou variabilitu 

kontaktních hlasů budníčka kanárského (Phylloscopus canarensis). Dalším příkladem časově 

nestálých individuálně specifických vokalizací u pěvců je samičí žadonění o jídlo u sojek 

středoamerických (Calocitta formosa, Ellis 2008). Na základě tohoto volání bylo možné od 

sebe jednotlivé samice odlišit, nicméně pouze v rámci jednoho až několika dní. Eakle et al. 

(1989) chtěli využít případnou individualitu kontaktních hlasů orlů bělohlavých (Haliaeetus 

leucocephalus) pro monitoring meziročního návratu stejných párů na hnízdiště. Jednotlivé 
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jedince se podařilo krátkodobě akusticky rozlišit, ale bylo zjištěno, že žádná z měřených 

vlastností vokalizací nezůstala stabilní během roku ani meziročně. Zajímavým případem jsou 

též individuálně specifická volání samců potáplice lední (Gavia immer). Walcott et al. (1999) 

ve své šest let trvající studii potvrdili stabilitu vokální individuality čtyřech okroužkovaných 

jedinců a navrhli ji jakožto možnou metodu monitoringu tohoto druhu ptáka. Během 

následujícího dvanáctiletého výzkumu ale Walcott et al. (2006) zjistili, že potáplice se změnou 

teritoria mění i své hlasové projevy a jejich dlouhodobý monitoring pomocí akustických metod 

tak není možný.  

 I když výše popsané studie nepotvrdily dlouhodobou vokální stabilitu, pomocí které by 

bylo možné jedince meziročně identifikovat, pořád mají z hlediska monitoringu daných druhů 

jisté využití. I podle časově nestabilních individuálně specifických vokalizací lze jedince 

alespoň rozlišit, což se dá využít například pro zjištění okamžité abundance jedinců na 

pozorované lokalitě. 

Studie prokazující meziroční stabilitu vokální individuality 

Dlouhodobými výzkumy vokální individuality tedy rozumíme takové, jenž se snaží 

prokázat individuální specifitu hlasových projevů sledovaného ptáka a její dlouhodobou 

časovou stabilitu, díky které pak lze jednotlivce meziročně identifikovat. Mnoho z těchto 

výzkumů probíhalo po dobu dvou let (např. Beightol & Samuel 1973, Rognan et al. 2009, 

González-García et al. 2016), ale nalezneme zde studie trvající i šest let (Wooller 1978, Odom 

et al. 2013). Některé studie, během kterých byla potvrzena dlouhodobá vokální individualita, 

prováděly výzkum spíše z pohledu behaviorálního či etologického a využití jimi zjištěné 

individuality pro akustický monitoring jedinců nezmiňují. Mezi ně patří například studie 

prováděná na raccích tříprstých (Rissa tridactyla) tvořících dlouholeté monogamní páry,  

ve kterých se samec a samice rozeznávají pomocí stálých individuálně jedinečných hlasů 

(Wooller 1978). Van den Heuvel et al. (2013) se ve své čtyřleté studii zabývali složením 

repertoárů a funkcemi duetů párů monomorfického ťuhýkovce pruhokřídlého (Laniarius 

atrococcineus). Jejich výzkum prokázal jak výskyt pohlavních rozdílů v repertoárech, tak 

časově stabilní individualitu samčích i samičích vokalizací i duetů párů. Stálou vokální 

individualitu nalezli také Cavanagh & Ritchison (1987) ve vokalizacích výrečka amerického 

(Megascops asio) a Sandoval et al. (2014) ve zpěvu pipila bělouchého (Melozone leucotis). 

Dále pak Klenova et al. (2012) pozorovali dlouhodobou stabilitu individuálně specifických 

vokalizací samců alkounků chocholatých (Aethia cristatella) a jaký vliv na ni mají změny 

teritoria či partnera. Ačkoli výše se popsané studie snaží ověřit dlouhodobou stabilitu vokální 
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individuality za jiným účelem, než je akustický monitoring, i tak jsou velmi přínosné. 

Potvrzením časové stability unikátních hlasových projevů jedinců ukazují, že jimi zkoumané 

druhy jsou pro zavedení individuálního akustického monitoringu vhodné a případné budoucí 

výzkumy na jejich zjištěních mohou stavět. 

Nicméně mezi dlouhodobými výzkumy dominují ty, které prokazují dlouhodobou 

stabilitu i jedinečnost hlasových projevů jedinců hlavně z hlediska využití pro jejich monitoring 

jak v rámci sezóny, tak i meziročně. Autoři těchto studií navrhují využití individuálního 

akustického monitoringu pro různé účely. Tím prvním je sčítání jedinců v populaci. Takto 

prováděné sčítání, jak si všímají Saunders & Wooller (1988), má oproti klasickému tu výhodu, 

že na jeho základě dokážeme říci nejen, kolik ptáků jsme napočítali (rozlišení jedinců), ale také 

kteří konkrétně jsou na studované lokalitě přítomni (identifikace jedinců). Sčítání 

prostřednictvím akustické identifikace jedinců navrhují ve svých studiích například González-

García et al. (2016) pro guana horského (Oreophasis derbianus), Bragina & Beme (2010) pro 

jeřába bílého (Grus leucogeranus) nebo Saunders & Wooller (1988) pro ledňáčka posvátného 

(Halcyon sancta). Stejným využitím vokální individuality se zabývali také Gilbert et al. (1994), 

kteří sledovali dlouhodobou individualitou volání bukačů velkých (Botaurus stellaris)  

a potáplic severních (Gavia arctica). Jak je již zmíněno výše, meziroční identifikace na základě 

vokální individuality se u bukačů ukázala jako velmi problematická, zatímco vokalizace 

potáplic, nahraných dva po sobě jdoucí roky, si byly velmi podobné a bylo možné je všechny 

identifikovat. Výzkum časově stabilní vokální individuality a jejího využití pro sčítání populací 

byl prováděn také u kiviů. Konkrétně u kiviho Haastova (Apteryx haastii, Dent & Molles 2016) 

a kiviho Owenova (Apteryx owenii, Digby et al. 2014). Zatímco u kiviho Hasstova byla 

potvrzena meziročně stabilní vokální individualita, u kiviho Owenova bylo správně 

identifikováno pouze 57 % samců a 38 % samic. Digby et al. poznamenávají, že tento rozdíl 

může být způsoben nižší genetickou diverzitou kiviho Owenova oproti ostatním druhům kiviů. 

Dalším důležitým parametrem, který autoři navrhují zkoumat pomocí meziročního 

individuálního akustického monitoringu, je míra přežívání jedinců. Toto využití zmiňují 

například Nagy & Rockwell (2012) pro monitoring populací výrečků amerických (Megascops 

asio) žijících v zastavěných oblastech, Beightol & Samuel (1973), jejichž výzkum byl zaměřen 

na individualitu volání sluky americké (Scolopax minor) nebo McGregor & Byle (1992) 

zkoumající dlouhodobou individualitu volání bukačů velkých (Botaurus stellaris). Tu ve své 

dvouleté studii na pěti neoznačených ptácích potvrdili, i když zaznamenali drobnou sezónní  

i meziroční variabilitu volání jedince. Pro identifikaci jednotlivých neoznačených ptáků použili 
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kromě podobnosti vokalizací i vzdálenost jedince od místa, kdy byl naposledy nahrán. 

Monitoring míry přežívání a početnosti jedinců navrhují i Peake et al. (1998) ve studii 

zaměřující se na volání chřástalů polních (Crex crex). Částečně navazují na předchozí výzkum 

(May 1994), ovšem pracují s větším počtem jedinců, měří trochu jiné parametry volání  

a nahrávání provádí po dva roky místo pouze jedné sezóny. 

Kromě sčítání jedinců v populaci a sledování míry jejich přežívání navrhuje Peake et al. 

(1998) ještě další využití individuálního akustického monitoringu. Může být nástrojem pro 

pozorování přesunů jedinců uvnitř či mezi jednotlivými hnízdišti a při zkoumání věrnosti 

jedince ke svému hnízdišti nebo teritoriu. Využít vokální individualitu pro výzkum věrnosti 

teritoriím (teritoriální fidelita) a určování početnosti populací zmiňují i Klenova et al. (2009), 

jejichž studie potvrdila dlouhodobě stabilní individualitu párových duetů kriticky ohroženého 

jeřába mandžuského (Grus japonensis). Někteří autoři navrhují prostřednictvím individuálního 

akustického monitoringu pozorovat, jak často dochází k nahrazení jedince obhajujícího své 

teritorium jiným jedincem (turnover teritorií). Lengagne (2001) toto uplatnění navrhuje ve své 

studii o vokální dlouhodobé individualitě vokalizací výra velkého (Bubo bubo). Rognan et al. 

(2009) pak u puštíka vousatého (Strix nebulosa). 

Studie využívající individuální akustický monitoring 

Všechny výše zmíněné krátkodobé i dlouhodobé studie, zabývající se individuálně 

specifickými hlasovými projevy ptáků a jejich využitím pro individuální akustický monitoring, 

mají jedno společné: z hlediska monitoringu zkoumaných druhů zůstávají pouze na teoretické 

rovině a praktické využití získaných poznatků jen navrhují. Studií skutečně využívajících 

individuální akustický monitoring v praxi je však velmi málo. Je pozoruhodné, jak velký rozdíl 

je v počtu studií, které jen navrhují využití jimi prokázané individuality pro monitoring, a těch, 

které pro zjišťování klíčových ekologických, demografických či jiných vlastností sledovaných 

jedinců a/nebo populací individuální akustický monitoring prakticky využívají. Tohoto rozporu 

si všímají například Peake & McGregor (2001) nebo Terry et al. (2005).  

Zde je nutné upřesnit, co vlastně znamená využívat individuální akustický monitoring. 

Lze totiž říci, že během výzkumu existence dlouhodobě stálé vokální individuality jedince, ji 

už vlastně svým způsobem využíváme pro to, abychom opět identifikovali jedince, kterého jsme 

již dříve nahráli. Tudíž už vlastně provádíme individuální akustický monitoring. V této práci 

ale považuji za studie využívající individuální akustický monitoring jen tehdy, slouží-li jako 

nástroj pro zjištění určitých dat týkajících se zkoumaného druhu ptáka (např. určení početnosti, 
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hnízdní fidelity, míry přežívání apod.) nebo například sledování jeho pohybu či sociálních 

interakcí. Všechny níže popsané studie dlouhodobě stabilní individuálně specifické hlasové 

projevy potvrdily (pokud už nebyla individualita vokalizací daného druhu již potvrzena 

předchozím výzkumem) a současně je využily k dalšímu výzkumu. 

Účely, pro které je individuální akustický monitoring již v praxi využíván, se vesměs 

shodují s těmi, které navrhují autoři výzkumů individuálních vokalizací ptáků. Individuální 

akustický monitoring byl využit již koncem dvacátého století při sčítání jedinců krocana 

divokého (Meleagris gallopavo mexicana) a sledování jejich přesunů (Dahlquist et al. 1990). 

Avšak drtivá většina těchto studií proběhla až kolem roku 2000 a po něm. Například Peake & 

McGregor (2001) prováděli akustický monitoring jedinců chřástala polního (Crex crex) hlavně 

za účelem určení početnosti zkoumané populace. Navíc také monitorovali jejich pohyb na malé 

studované lokalitě a zjišťovali, jaké faktory mohly mít na tyto přesuny vliv. Jejich studie 

ukázala, že velikost populace chřástalů byla kvůli nepřesným metodám předchozích sčítání 

podhodnocena o téměř 30 %. Individuální akustický monitoring se tak v tomto případě osvědčil 

hlavně jako nástroj pro zpřesnění odhadu početnosti jedinců, jehož výsledky jsou pro ochranu 

ohrožených druhů ptactva klíčové. Sčítání jedinců chřástala polního (Crex crex) za využití 

vokální individuality prováděli také Terry & McGregor (2002). Jejich cílem bylo ověřit 

efektivitu automatického akustického rozpoznávání libovolného počtu jedinců prostřednictvím 

neurálních sítí. Automatických akustických rozpoznávacích metod využili i Adi et al. (2010) 

pro určení početnosti populace strnada zahradního (Emberiza hortulana). Hoodless et al. (2008) 

prokázali individualitu ve vábení u samců sluk lesních (Scolopax rusticola), kterou následně 

použili pro odhad početnosti pozorované populace.  

Dalším častým a neméně důležitým využitím individuálního akustického monitoringu 

je sledování pohybu jednotlivých jedinců, a to jak v rámci jedné sezóny mezi jednotlivými 

teritorii a lokalitami, tak i meziročně. Laiolo et al. (2007) individuální akustický monitoring 

využili pro pozorování rozšíření skřivanů Dupontových (Chersophilus duponti) na lokalitě  

a míry jejich meziroční návratnosti na stejnou lokalitu a/nebo teritorium. Akustické metody 

monitoringu spolu s využitím kroužkování dosáhly za kratší čas lepších výsledků, než kterých 

bylo docíleno pouze na základě identifikace jedinců prostřednictvím kroužků. Ke stejným 

závěrům došli i Vögeli et al. (2008), kteří zkoumali míru přežívání jedinců téhož druhu. 

Obdobné výsledky přinesla i studie Petruskové et al. (2016) zaměřená na samce lindušky lesní 

(Anthus trivialis) – pěvce se středně složitým zpěvem, u kterého je individualita kódována 

odlišným složením typů slabik v repertoáru jedince. Díky použití individuálního akustického 
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monitoringu se zlepšil odhad počtu teritoriálních samců žijících na lokalitě a doby jimi zde 

strávené. Individuální akustický monitoring byl, oproti kroužkům, efektivnější také pro 

sledování teritoriální dynamiky, která mohla být, díky použití akustických metod, zkoumána 

mnohem detailněji. I Kirschel et al. (2011) se zaměřili na monitoring změn obsazenosti teritorií 

u mravenčíkovce šedoprsého (Formicarius moniliger), u kterého byla vokální individualita 

prokázána již v předchozím výzkumu (Kirschel et al. 2009). Gilbert et al. (2002) využili 

individuální akustický monitoring ve svém desetiletém výzkumu teritoriálních přesunů jedinců 

bukače velkého (Botaurus stellaris) a jeho míry přežívání na lokalitě. Sami autoři ale 

podotýkají, že ačkoli jejich studie přinesla jinak těžko zjistitelné výsledky, identifikace pouze 

na základě vokální individuality nemusí být u bukačů zcela spolehlivá. Vizuální značení, které 

individualitu potvrdilo, bylo použito jen u zlomku sledované populace. Zbytek identifikovali 

pouze na základě míry podobnosti vokalizací a místa nahrání jedince a mohlo tak dojít ke špatné 

identifikaci. Identifikace jedinců akustickými metodami byla využita také pro monitoring 

chřástalů polních (Crex crex) a jejich přesunů na dlouhé vzdálenosti (Mikkelsen et al. 2013) 

nebo při sledování pohybu jednotlivců v populaci o neznámé velikosti přesahující sto jedinců 

(Budka et al. 2015). Teritoriální dynamikou a přesuny jedinců během sezóny se ve své studii 

zabývali také Rebbeck et al. (2001) u lelků lesních (Caprimulgus europaeus). 

Asi zdaleka nejvíce je však individuální akustický monitoring v praxi používán pro 

dlouhodobý monitoring sovích populací. Je to z toho důvodu, že odchyt i vizuální monitoring 

sov je, kvůli jejich noční aktivitě, kryptickému zbarvení a životu ve skrytu stromů, velmi 

komplikovaný. Oproti tomu jejich jednoduché, daleko se nesoucí vokalizace se u mnoha 

zkoumaných druhů ukázaly jako individuálně specifické a stabilní v čase (např. Rognan et al. 

2009, Nagy & Rockwell 2012, Odom et al. 2013). Představují tak vhodné kandidáty pro 

zavedení dlouhodobého akustického monitoringu. Kemp & Kemp (1989), kteří využili 

individuální akustický monitoring pro zjištění míry obměny vlastníků teritorií a hustoty výskytu 

puštíků afrických (Strix woodfordii), ve své studii poznamenali, že kvůli náročnosti pozorování 

konkrétních jedinců sov běžnými metodami individuálního monitoringu, existuje pouze malý 

počet záznamů popisujících základní ekologická data populací sov. V pozdějších studiích byl  

individuální akustický monitoring použit také pro určení početnosti populací (např. Delport et 

al. 2002) nebo míry teritoriální fidelity jedinců (např. Grava et al. 2008). Akustické metody tak 

představují, oproti fyzickému značení, efektivnější alternativu pro monitoring jedinců různých 

druhů sov, kterou ve svých studiích využili Galeotti & Sacchi (2001) u výrečka malého (Otus 

scops), Delport et al. (2002) u puštíka afrického (Strix woodfordii), Holschuh & Otter (2005)  
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u sýce amerického (Aegolius acadicus brooksi), Tripp & Otter (2006) u výrečka západního 

(Megascops kennicottii) nebo Grava et al. (2008) u výra velkého (Bubo bubo). 

Diskuze 

 Z výše popsaných studií využívajících individuální akustický monitoring vyplývá, že je 

tato metoda s úspěchem používána v praxi pro zjišťování různých důležitých ekologických  

a demografických dat týkajících se pozorovaných jedinců nebo populací, ve kterých žijí, a to 

jak během jedné sezóny, tak meziročně. Výzkumy vokální individuality, která může být 

potažmo použita pro účely individuálního akustického monitoringu, jsou prováděny spíše 

častěji u nepěvců, jejichž hlasové projevy jsou geneticky dané a nové se během svého života už 

neučí. Většina druhů ptáků, u kterých byla vokální individualita zkoumána či využita k jejich 

monitoringu, vydávají také hlasité a málo komplexní vokalizace. Je to dáno tím, že automatické 

kvantitativní analytické metody hůře měří temporálně-frekvenční parametry komplexních 

zpěvů, kde je větší prostor pro jejich variabilitu. To pak může vést k nižšímu procentu správně 

určených jedinců druhů se složitými vokalizacemi. Obecně řečeno, automatické kvantitativní 

metody určení podobnosti vokalizací nejlépe fungují u druhů s jednoduchými hlasovými 

projevy a omezeným repertoárem (McGregor & Byle 1992). Druhy ptáků, pro jejichž 

pozorování byl využit individuální akustický monitoring, mají kromě jednoduchých vokalizací 

společnou ještě další vlastnost. Jde převážně také o druhy s noční aktivitou, krypticky zbarvené, 

žijící ve skrytu, plaché nebo druhy vzácné s malou hustotou výskytu. Těmito vlastnostmi 

značně ztěžují použití metod individuálního monitoringu, které vyžadují odchyt ptáků či 

vizuální kontakt s nimi a akustické metody za těchto okolností mohou představovat efektivnější 

alternativu. 

V porovnání s invazivními metodami individuálního monitoringu, jako je například 

kroužkování, hodnotí autoři studií popsaných v poslední kapitole individuální akustický 

monitoring vesměs kladně. Laiolo et al. (2007) nebo Petrusková et al. (2016), jejichž studie 

přímo porovnávají výkon klasických a akustických metod identifikace jedinců, vyzdvihují  

u individuálního akustického monitoringu hlavně 1) menší časovou a logistickou náročnost 

práce v terénu, 2) fungování i v nepřehledných prostředích, kde je odezírání kroužků značně 

ztíženo, 3) větší šetrnost vůči pozorovaným jedincům, protože akustické metody nevyžadují 

odchyt, který může mít negativní vliv na lapeného ptáka. Díky využití individuálního 

akustického monitoringu bylo docíleno přesnějších výsledků např. odhadu početnosti (Peake & 

McGregor 2001) a míry přežívání jedinců (Vögeli et al. 2008), zjišťování hnízdní fidelity 
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(Grava et al. 2008) nebo sloužil např. k pozorování přesunů jedinců mezi teritorii, které by 

nebyly zjištěny identifikací jedinců podle kroužků (Kirschel et al. 2011, Petrusková et al. 2016).  

S ohledem na zjištěná pozitiva je proto překvapivé, že je individuální akustický monitoring 

byl doposud využit tak málo a pouze pro pár druhů ptáků. Jedním z možných vysvětlení, a asi 

největší limitací častějšího využívání individuálního akustického monitoringu, je náročnost 

předběžného výzkumu, jenž má za úkol vokální individualitu daného druhu potvrdit. Tento 

výzkum vyžaduje mnoho času, obzvlášť má-li být potvrzena i meziroční stabilita individuálně 

specifických hlasových projevů. Jedince zkoumaného druhu je zapotřebí i označit, aby bylo 

možné je jednoznačně identifikovat nezávisle na akustických metodách. Pro tyto účely se 

používají zejména barevné kroužky (např. Walcott et al. 1999, Klenova et al. 2012, Petrusková 

et al. 2016). Nicméně někteří autoři používají k prokázání dlouhodobě stabilních individuálně 

rozdílných vokalizací data získaná pouze nahráváním neoznačených jedinců (Galeotti & Sacchi 

2001, Gilbert et al. 2002, Tripp & Otter 2006). Identitu jednotlivých jedinců pak meziročně 

prokazují, kromě následné analýzy nahraných hlasových projevů, také například tím, že jedince 

nahráli blízko místa, na kterém byl nahrán minulou sezónu, velkou vzdáleností mezi 

jednotlivými místy nahrání různých jedinců nebo podle toho, když více jedinců vokalizovalo 

zároveň (Galeotti & Sacchi 2001, Holschuh & Otter 2005). Dále pak také tím, že vzdálenost 

mezi jednotlivými místy nahrávání jedinců přesahují průměr běžného teritoria ptáka, 

identifikací stejného hnízda či hřadovacího stromu, nízkou pravděpodobností obsazení teritoria 

jiným jedincem zjištěnou na okroužkovaných jedincích nebo tím, že výzkumník pozná jedince 

podle nějaké snadno rozpoznatelné části volání či zpěvu (Tripp & Otter 2006). K těmto 

způsobům meziroční identifikace se autoři uchylují zejména u druhů, které jsou náročné na 

odchyt či spatření, mají vysokou teritoriální fidelitu a nízkou hustotu rozšíření jako je například 

výreček malý (Otus scops, Galeotti & Sacchi 2001), bukač velký (Botaurus stellaris, McGregor 

& Byle 1992), výreček západní (Megascops kennicottii, Tripp & Otter 2006) a další. Ovšem 

ačkoli se tento způsob prokázání meziroční stability jedinečných vokalizací některých druhů 

ukázal jako funkční, stále existuje jistá možnost špatné reidentifikace, která je eliminována 

pouze při použití alternativního způsobu označení jednotlivých ptáků (Budka et al. 2015). 

Výzkum vokální individuality se tedy nakonec může ukázat jako tak náročný, že jeho provedení 

se vůbec nemusí vyplatit. To platí zejména pak u druhů, jejichž odchyt a monitoring klasickými 

invazivními metodami nepředstavuje problém (McGregor & Byle 1992). 

 Další limitací individuálního akustického monitoringu, a akustických metod obecně, je 

otázka sledování samic a mladých ptáků, jejichž vokální trakt se stále vyvíjí a s ním také jejich 
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hlasové projevy (Terry et al. 2005, Laiolo et al. 2007). Akustický monitoring samic je 

problematický v tom, že samice řady druhů ptáků, například temperátních pěvců, jsou mnohem 

méně vokálně aktivní než samci téhož druhu. V těchto případech je nutné použít jiné metody 

individuálního značení, například barevné kroužky. Pokud ale samice jsou vokálně aktivní, 

jejich individuální akustický monitoring, jak prokázaly některé studie, je možný a poměrně 

úspěšný (např. Delport et al. 2002, Dent & Molles 2016). 

 Identifikace jak na základě vokální individuality, tak podle fyzického označení, mají své 

výhody i nevýhody. Někteří autoři proto poznamenávají, že akustické metody individuálního 

monitoringu by neměly fungovat jako alternativa k fyzickému značení jedinců. Obě tyto 

metody by měly být používány zároveň, protože každá z nich má své výhody a potenciál 

zlepšovat výkon té druhé (např. Laiolo et al. 2007, Petrusková et al. 2016). Nicméně vzhledem 

k tomu, že před zavedením individuálního akustického monitoringu nutné ověřit, zda je 

vokalizace jedinců unikátní, což může být poměrně časově náročné, je potřeba zvážit, zdali se 

tato metoda pro daný druh opravdu vyplatí, ať už v kombinaci s jinými metodami identifikace 

jedinců nebo jako jejich náhrada. Rozhodně se však vyplatí, pokud se druhem, který je pro tento 

typ monitoringu vhodný, hodláme zabývat dlouhodoběji.  

Závěr 

 Ačkoli byl individuální akustický monitoring v praxi použit jen zřídkakdy, přinesl nové 

poznatky o druzích ptáků, které by byly jinými metodami monitoringu obtížně zjistitelné. 

Popřípadě díky němu došlo ke zpřesnění dat získaných již používanými metodami. Autoři 

studií využívajících individuální akustický monitoring tak potvrzují, že tyto metody jsou 

srovnatelné a v jistých ohledech i předčí zavedené metody identifikace a dlouhodobého 

sledování jednotlivců různých ptačích druhů, jako jsou kroužkování či telemetrie. Věřím, že 

potenciál individuálního akustického monitoringu a míra jeho využití bude v budoucnu stoupat. 

A to hlavně díky vývoji v oblasti pokročilých automatických analytický metod, které budou 

schopny identifikovat jedince podle jeho vokalizace nezávisle na jejím typu či druhu živočicha. 

Díky nim dojde ke značnému zjednodušení a zkrácení procesu analýzy, jenž má za úkol potvrdit 

vokální individualitu a následně rozpoznat jednotlivé jedince podle jejich hlasových projevů. 

Tento proces, podle mého názoru, nyní představuje největší překážku, která dělí individuální 

akustický monitoring od využití ve větším počtu výzkumů. 

 Individuální akustický monitoring využiji i já osobně pro svoji diplomovou práci. V té 

se budu primárně zabývat dlouhodobým vývojem repertoáru počátečních frází strnada 
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obecného (Emberiza citrinella) na malé lokalitě a faktory, které ho mohou ovlivňovat. Též budu 

sledovat meziroční míru přežívání jednotlivých jedinců a stabilitu jimi obhajovaných teritorií. 

Strnady lze meziročně identifikovat díky počátečním frázím zpěvu, jejichž repertoár je 

individuálně specifický. Ačkoli jsou někteří jedinci na zkoumané lokalitě již označeni kroužky, 

já je budu identifikovat hlavně na základě polohy nahraného jedince, a právě složení prvních 

slabik. Vokalizace budu nahrávat výhradně aktivně, nicméně předchozí výzkum ukázal, že 

nahrávky, které jsou dostatečně kvalitní a lze je použít pro následnou identifikaci jedince, 

mohou být získány i pasivním nahráváním. Analýzy jsou potom však časově mnohem 

náročnější. 
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