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Abstrakt 

Vegetace poskytuje ptačím jedincům ekologický prostor a její struktura odráží 

dostupnost tohoto místa i zdrojů. Jaký konkrétní vliv má vegetační struktura na ptačí 

abundanci a které vegetační parametry jsou pro ptačí druhy těmi nejzásadnějšími, jsou 

klasickými, avšak stále aktuálními otázkami. Snahou této práce bylo nalézt odpověď 

pomocí studie zaměřené na ptáky v lužních lesích a zjistit tak, jak mikrohabitatové 

charakteristiky ovlivňují distribuci ptačích druhů v rámci jednoho biotopu. Data této 

práce byla sesbírána bodovou sčítací metodou celkem v šesti lužních lesích Česka 

a Slovenska a statisticky testována pomocí regresní, korelační a redundanční analýzy. 

Přičemž ptáci byli sledováni na větší i menší prostorové škále. Zároveň byla využita 

studie saturace prostředí ptačími druhy v čase a též nově analýza fotodokumentace 

biotopu, jako alternativní způsob popisu vegetační struktury. Výsledky ukazují, 

že analýza fotografií vegetace může být využita k vysvětlení a predikci ptačí abundance 

a tvořit tak novou vhodnou metodu studie ptáků. Některé ptačí druhy jako lejsek 

bělokrký (Ficedula albicollis) a sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) reagovaly 

na více popisných vegetačních parametrů než druhy jiné, což může souviset jak s jejich 

způsobem života a ovlivněním lokálními podmínkami, tak s jejich vhodně vystihnutými 

vegetačními preferencemi. Rovněž některé popisné vegetační parametry ovlivňovaly 

ptačí druhy více než jiné – především patro bylinné, jakožto i nejsilnější parametr 

na větší prostorové škále či stromy staré s největším vlivem na menší prostorové škále. 

Výsledky též naznačují, že u některých druhů je vztah mezi jejich výskytem a strukturou 

vegetace v čase silnější než u jiných. 

 

Klíčová slova: abundance, habitatové preference, vegetační parametry, prostorová 

škála, analýza fotografií vegetace  



 

  



Abstract 

The vegetation provides an ecological space for birds and its structure reflects 

the availability of this place and resources. What specific influence does the vegetation 

structure have on bird abundance and which vegetation parameters are the most essential 

for bird species are classic, but still topical questions. The aim of this work was to find 

an answer using a study focused on birds in floodplain forests and to determine whether 

microhabitat characteristics affect the distribution of bird species within a single habitat. 

The data of this work were collected by the point counting method in six floodplain 

forests of the Czech Republic and Slovakia and statistically evaluated using regression, 

correlation and redundancy analysis. The birds were observed on a larger and smaller 

spatial scale. It was also used the study of the saturation of the environment by bird 

species over time and for the first time the analysis of habitat photo documentation 

as an alternative way for describing the vegetation structure. Results show 

that the analysis of vegetation photographs can be used to explain and predict avian 

abundance and thus create a new suitable method for birds’ studies. Some bird species 

such as the collared flycatcher (Ficedula albicollis) and the Eurasian blue tit (Cyanistes 

caeruleus) have responded to more descriptive vegetation parameters than other species, 

which may be related both to their way of life and influencing by local conditions 

and to well-defined vegetation preferences. Also, some descriptive vegetation 

parameters affected bird species more than others - especially the herbaceous layer, 

as the strongest parameter on a larger spatial scale or old trees with the greatest influence 

on a smaller spatial scale. Results also suggest that for some species the relationship 

between species occurrence and the vegetation structure over time is stronger 

than for others. 

  

Key words: abundance, habitat preferences, vegetation parameters, spatial scale, 

analysis of vegetation photographs 
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1. Úvod 

Ptáci jsou mimořádně přizpůsobiví obratlovci, kteří byli schopni kolonizovat takřka 

všechny kouty světa. Nalézt je můžeme v oblastech více i méně 

příznivých – např. na ledových pláních, ve všech typech lesů, v travnatých 

společenstvech, horách i velehorách, v blízkosti či pevně vázané na vodní plochy, 

ale i ve vyprahlých pouštích a tropických oblastech (Gill 2007).  

Ptáci však neobývají prostor rovnoměrně, přičemž je to právě habitat či spíše 

habitatové specializace, které jsou za jejich rozšíření zodpovědné (MaCarthur 1965; 

MacAthur and Levins 1967; James 1971; Julliard et al. 2006). Můžeme však nalézt 

lokality, u kterých se domníváme, že jsou pro jejich život vhodné, a přesto jsou ptačími 

druhy málo nebo vůbec nevyužité (Ricklefs 2013). To může být výsledek různých 

procesů jako je např. populační dynamika (Wiens and Rotenberry 1981; Ricklefs 2013), 

mezidruhová kompetice (Røv 1975; Holt et al. 2002; Stegen et al. 2013), koevoluce 

s patogeny (Ricklefs 2013) nebo jiné nerozpoznané změny v kvalitě stanovišť, 

které mohou souviset např. se strukturou a složením vegetace. 

 

1.1. Vliv vegetace na početnost a zastoupení ptačích druhů 

Je zřejmé, že vegetace vytváří pro ptačí druhy ekologický prostor a vegetační struktura 

ovlivňuje dostupnost tohoto prostoru např. ve formě množství potravy, počtu úkrytů 

či příležitostí k hnízdění (Stiles 1980; Martin 1988; Steele 1993). Otázkou však zůstává, 

jak konkrétně vegetační struktura ovlivňuje ptačí abundanci a které vegetační parametry 

jsou těmi zásadními pro ptačí život. 

Nejprve je nutné zmínit, že vegetační parametry a obecně vegetaci 

lze charakterizovat různě. V rozličných pracích nalézáme různorodé vegetační 

parametry, jako je např. druhová diverzita vegetace (Klopfer and MacArthur 1961; Berg 

1997), výška vegetace (Vidaurre et al. 2006; Nikolov 2009) či hustota vegetace (Shirley 

2004; Matlock and Edwards 2006; Vidaurre et al. 2006). Zatímco někteří autoři 

se ve svých pracích zaměřují spíše na distribuci vegetace ve smyslu vertikální struktury 

(MacAthur a MacAthur, 1961) – tedy z hlediska vegetačních pater a domnívají se, 

že ve vztahu mezi ptáky a vegetací je spíše podstatné množství vegetace než jeho 

heterogenita. Jiní zkoumají jak strukturu vertikální, tak i horizontální (Balda 1969; Karr 
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and Roth 1971; Rotenberry and Wiens 1980b; Wiens and Rotenberry 1981) 

a heterogenitu prostředí ve vztahu k ptákům většinou vyzdvihují.  

Jako prvním bych ráda zmínila parametr druhová diverzita vegetace. Ta značně 

souvisí s diverzitou strukturální a funkční a dle naprosté většiny prací je vliv druhové 

diverzity na ptáky podstatný (James 1982; Peck 1989; Bersier and Meyer 1994; 

Scherzinger, 1998; Poulsen 2002; Lewis and Starzomski 2015; Hořák et al. 2019). 

I přesto však někteří tvrdí, že spíše než druhová diverzita vegetace, ptačí abundanci 

(počet jedinců) lépe předpovídá plocha porostu koruny či výška stromů (Matlock 

and Edwards 2006; Sallabanks et al. 2006), tedy větší měrou množství vegetace než její 

odlišnost. 

Při podrobnějším pohledu na vegetační skladbu listnatého či smíšeného lesa, lze 

konstatovat, že ptačí abundance je značně podporována výskytem listnatých stromů (Berg 

1997), kdy nejsilnější vztah bývá u listnatých stromů starých (James 1982). Obecně 

se výška stromu pojí s jeho stářím a tak není překvapivé, že jak stáří, tak i výška stromu 

pozitivně ovlivňují počet ptačích jedinců (Zimmerman and Tatschl 1975; May 1982; 

Buffington et al. 1997; Poulsen 2002; Winkler 2005; Kanold et al. 2008; Nikolov 2009). 

Dokonce i malé množství vzrostlých stromů v daném habitatu může podpořit výskyt 

ptáků (Hanberry et al. 2012), což je zřejmě dáno skutečností, že vzrostlé stromy ptákům 

poskytují dostatek potřebného ekologického prostoru, např. díky jejich celkové ploše 

kmene, počtu dutin, počtu větví a celkovému olistění. Nicméně některé oblasti s hojným 

výskytem stromů zcela nejstarších nemusí být na ptačí hustotu nejbohatší – zřejmě 

na základě nižší prostorové heterogenity (Ghadiri Khanaposhtani et al. 2012). Mladší lesy 

totiž mohou být oproti lesům starším bohatší např. na patro keřové a právě přítomnost 

keřového patra má na ptáky pozitivní vliv – může vytvářet větší různorodost prostředí 

a poskytovat tak ptákům více příležitostí (Batáry et al. 2014; Melin et al. 2018).  

Negativně ptačí abundanci naopak ovlivňují lesy s vyšším zastoupením 

jehličnatých stromů (James and Rathbun 1981; James 1982; Winkler 2005) či přímo 

pouze s hustě porostlými jehličnatými stromy (Sekercioglu 2002). Jehličnaté lesy 

většinou zahrnují nízký počet druhů vegetace, navíc s nízkou výškou stromů a s vysokou 

hustotou mladých stromů (James 1982), která rovněž souvisí s heterogenitou vegetace 

a ovlivňuje tak ptačí abundanci (Berry and Bock 1998).  
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Při vztahu heterogenity prostředí a ptačí abundance je nutné brát v potaz o jaké 

druhy se jedná. I v rámci jednotlivých typů biotopů můžeme u ptačích druhů nalézt 

značné rozdíly v preferencích prostředí dle vertikální a horizontální struktury vegetace  

(Rotenberry and Wiens 1980a; Poulsen 2002). Jak v jehličnatých, tak v listnatých lesích, 

ve kterých koruny stromů tvoří souvislý zápoj, dosahují ptačí druhy obecně nižších hustot 

nežli v lesích otevřených. Do otevřených lesů totiž proniká více světla, které podporuje 

rozvoj nižších pater, a ve výsledku tak ptákům poskytuje více habitatových možností 

(Beedy 1981). I přesto však můžeme nalézt lesní specialisty, kteří více zapojené koruny 

stromů preferují (Chettri et al. 2001; Hořák et al. 2019). 

Jak lze vyvozovat z výše uvedených studií, heterogenita prostředí, tedy prostorová 

rozmanitost, je pro živočichy zcela zásadní a odráží se tak nejen v abundanci, 

ale i v druhové diverzitě (Pianka 1966; Karr 1968; Roth 1976; Robertson and Hackwell 

1995; Berg 1997; Lloyd 2008; Ghadiri Khanaposhtani et al. 2012; Stein et al. 2014), 

protože právě různorodost prostředí poskytuje živočichům rozličné zdroje (Bazzaz 

1975) – ať už hovoříme o potravě, úkrytech či mnohých dalších.  

Mezi jedny z prvních a pravděpodobně nejznámějších publikací zabývající 

se vztahem vegetace a ptačí diverzity patří studie od autorů MacArthur a MacArthur 

(1961). Autoři zde popisují vztah mezi diverzitou ptačích druhů, druhovým zastoupením 

vegetace a jimi vytvořeným vegetačním parametrem – profilem výšky olistění. Tento 

parametr se snaží specifikovat množství olistění pomocí odhadu počtu vrstev spadaného 

listí – tedy vlastně množství hmoty vegetace. Na základě této studie autoři tvrdí, 

že v tomto případě nehraje roli druhová diverzita vegetace, a že se ptačí druhová diverzita 

zvyšuje lineárně právě s profilem výšky olistění.  

Na tuto hypotézu reagovaly některé studie, které tvrdí, že takto jednoduše tento 

vztah nelze určit (Balda 1969; James 1982), obzvláště pokud MacArthur a MacArthur 

(1961) nevzali v potaz jiné parametry než je právě vertikální distribuce vegetace (James 

1982). Rovněž další práce říkají, že sám profil výšky olistění není jediným parametrem, 

který je zodpovědný za ptačí druhovou skladbu (Nilsson 1979b; Beedy 1981) a dokonce 

že ani nemusí být tím hlavním (Nilsson 1979b). Přesto i jiné studie ukazují, že se ptačí 

druhové zastoupení zvyšuje se zmiňovaným profilem výšky olistění, nutno však dodat, 

že též zároveň např. s procentem vegetačního pokryvu (Karr 1968; Karr and Roth 1971; 

Karr 1971; Røv 1975). Mezi další parametry zahrnuté autory do studií s profilem výšky 



 

12 

 

olistění patří např. energetické ptačí nároky (Karr, 1968) či produktivita habitatu (Willson 

1974). 

Dle výše zmiňovaných studií lze soudit, že pro vysokou ptačí abundanci je 

podstatné dostatečné množství vegetace, která je ideálně značně heterogenní, přičemž 

různorodost prostředí je většinou vytvářena typem lesa a s tím související strukturou 

porostu. A rovněž mnohé práce ukazují, že právě struktura vegetace a tedy nejen její 

množství, značně ovlivňuje zastoupení ptačích druhů (Odum EP 1950; Johnston 

and Odum 1956; Rotenberry and Wiens 1980a; Beedy 1981; Arnold 1988; Bersier 

and Meyer 1994; Poulsen 2002; Lasky and Keitt 2010; Godoi et al. 2017). 

 

1.1.1. Prostorové preference mezi ptačími druhy 

Jak bylo výše popsáno, je zřejmé, že vegetace a její vlastnosti ovlivňují zastoupení 

a početnost ptáků a jako jeden z těch zásadních vegetačních prvků, se vzhledem k ptačí 

abundanci, jeví být vzrostlé staré stromy (James 1982; Winkler 2005). Ty podporují 

výskyt ptačích druhů sbírající potravu v korunách stromů nebo hnízdící v jejich dutinách, 

ale i těch, kteří hnízdí či sbírají potravu na zemi (Hågvar et al. 1990; Virkkala et al. 1994; 

Hobson and Bayne 2000; Smith 2007; Nikolov 2009; Ghadiri Khanaposhtani et al. 2012). 

Přičemž vyšší abundance u konkrétních ptačích druhů byla nalezena u datla černého 

(Dryocopus martius), brhlíka lesního (Sitta europaea) a žluny zelené (Picus viridis; 

Ghadiri Khanaposhtani et al. 2012) či též datlíka tříprstého (Picoides tridactylus), 

strakapouda velkého (Dendrocopos major), rehka zahradního (Phoenicurus 

phoenicurus), lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) šoupálka dlouhoprstého 

(Certhia familiaris) a sýkory parukářky (Parus cristatus; Virkkala et al. 1994). Pokud 

se zaměříme konkrétně na šplhavce, tak i mezi nimi lze nalézt rozdíly vzhledem 

k preferenci vzrostlých stromů, kdy ve studii Hågvara et al. (1990) se výskyt datla 

černého a žluny zelené pojil se stromy vyššími než u jiných zástupců. Ačkoliv se s výškou 

stromů u mnoha ptačích druhů zvyšuje jejich početnost, taktéž nalezneme druhy, 

u kterých tento vztah neplatí. U pěvušky modré (Prunella modularis) a budníčka většího 

(Phylloscopus trochilus) bylo naopak pozorováno, že vyšší abundance dosahují 

v oblastech s nižší výškou stromů (Lehikoinen et al. 2016).  
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Se vzrůstem stromu se pojí i tloušťka kmene, která se též jeví být pro některé ptačí 

druhy podstatným parametrem. Ukazuje se, že je rozhodujícím faktorem především 

pro výběr hnízdních míst u dutinových druhů, jak říkají Hågvar et al. (1990). Přičemž 

tvrdí, že čím je větší šířka kmene v místě, kde se nachází hnízdo, tím větší dutinový druh 

je obývá – v jeho analýze nejširší kmeny využíval datel černý. Také Berg (1997) usuzuje, 

že s tloušťkou stromů se zvyšuje abundance některých ptačích druhů. Především pak těch 

dutinových, kdy podle něj mezi nimi vyniká sýkora koňadra (Parus major), ačkoliv silný 

vztah nalezl též u drozda kvíčaly (Turdus pilaris) – druhu stavící si hnízdo v korunách 

stromů.  

V lesích se starými stromy se též přirozeně nalézají i stromy odumřelé či v různém 

stádiu rozkladu a obecně se soudí, že vyhovují především druhům živícím 

se dřevokazným hmyzem (Hågvar et al. 1990; Nikolov 2009; Ghadiri Khanaposhtani 

et al. 2012). Co se však týče šplhavců, tak ne všichni reagují na stromy odumřelé stejně. 

Zatímco u strakapouda malého (Dendrocopos minor) a strakapouda velkého bylo 

nalezeno vyšší zastoupení hnízd na stromech odumřelých, tak jiní preferovali 

pro hnízdění stromy živé (Smith 2007).  

Zajímavé je, že některým ptačím druhům mohou lesy vyhovovat i na základě 

jiných faktorů. Například u šoupálka krátkoprstého bylo pozorováno, že během zimních 

měsíců je jeho abundance při nízkých teplotách závislá na dostupnosti sluncem 

osvětlených kmenů – zřejmě jako optimalizace termoregulace (Carrascal et al. 2001). 

Takový les by tedy měl být dostatečně otevřený tak, aby jím světlo mohlo procházet 

ve vhodné intenzitě. Přičemž tento parametr se zdá být důležitý i pro jiný druh. U lejska 

bělokrkého se ukázalo, že jeho početnost je vyšší v lesích s více jak 60% pokryvností 

korun stromů (Maurizio 1987). A Kralj et al. (2009) udávají, že byl rovněž početnější 

v oblastech, kde se nevyskytovalo příliš husté keřové patro. 

Jiné druhy naopak keřové patro preferují, a to ať už na základě potravní nabídky 

či jako vhodné místo pro hnízdění. Např. u kosa černého (Turdus merula) bylo 

pozorováno, že je početnější právě v hustém keřovém patru (Ghadiri Khanaposhtani et al. 

2012). Rovněž abundance lesňáčka modrohřbetého (Dendroica caerulescen) byla vyšší 

v lesích s hustým keřovým patrem (Steele 1993). Lesnáček keřové patro sice využívá 

jak k zajištění potravy, tak ke hnízdění, nicméně Steele (1993) se domnívá, že hustota 

keřového patra je pro něj podstatnější v souvislosti s hnízděním. To u pěnice černohlavé 
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(Sylvia atricapilla), která rovněž preferuje keřové patro, se ukázalo, že její abundance 

během hnízdního období roste s dostupností konkrétního keře – ostružiníku (Rubus), 

který ji však poskytuje především dostatečnou potravní nabídku (Tellería and Pérez-Tris 

2003).  

Ačkoliv existují studie, které pojednávají o vlivu vegetačních vlastností na ptáky, 

většina z nich se věnuje spíše ptačímu společenstvu jako celku či celkové druhové 

diverzitě ptáků. Domnívám se však, že je třeba konkrétněji zodpovědět, jak složení 

a struktura vegetace souvisí nejen s celkovými početnostmi ptačích společenstev, 

ale i s početnostmi jednotlivých ptačích druhů konkrétního habitatu. 

 

1.1.2. Lužní lesy 

Dříve poměrně hojné, ale z důvodu přeměny na zemědělskou krajinu či následkem 

regulací toků, jsou dnes lužní lesy v Evropě poměrně vzácnými biotopy 

(Wenger et al. 1990; Brown et al. 1997; Haase 2003; Haase and Gläser 2009; Kaminski 

et al. 2011). Obecně lze říci, že se lužní lesy vyskytují v oblasti říční nivy a voda je zde 

zcela zásadním prvkem. Takový les bývá podmáčený s vysokou hladinou spodní vody 

(Kaminski et al. 2011), což je způsobeno těsnou blízkostí řeky nebo pravidelnými 

povodněmi. Je to také právě voda, která v tomto biotopu vytváří pravidelné disturbance 

(Brown et al., 1997; Knutson and Hoover, 1996) a určuje vzhled lesa 

(Leyer 2004; Jacobson and Faust 2014). Díky tomu jsou lužní lesy oblastmi s velkým 

množstvím rozličných stanovišť, jež poskytují prostor pro vysokou heterogenitu 

a produktivitu prostředí (Bravard et al. 1986) a jsou tak především biotopy s vysokou 

biodiverzitou (Kaminski et al. 2011; Schindler et al. 2016). Právě rozmanitost stanovišť 

a vysoká biodiverzita byly také důvody, proč byly lužní lesy vybrány jako biotop 

studovaný v této diplomové práci. Důležité je říci, že jejich struktura se může lišit 

v důsledku odlišného složení dřevin, povodňového režimu, lesního hospodářství 

či dalších faktorů (Haase and Gläser 2009; Machar 2013; Schindler et al. 2016).  

 Lužní lesy jsou typické svou specifickou vegetační skladbou. Mezi nejčastější 

rostliny, které se zde vyskytují patří např. dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), lípa malolistá (Tilia cordata), vrby 

(Salix alba, Salix fragilis), topoly (Populus alba, Popolus nigra), javory (Acer campestre, 

Acer pseudoplatanus), líska obecná (Coryllus avellana), hloh jednosemenný (Crataegus 
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monogyna), bez černý (Sambucus nigra), rod ostružiník (Rubus), různé druhy travin 

(Festuca gigantea, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Poa trivialis), rod ostřice 

(Carex), ale i početný bylinný podrost jako např. Leucojum aestivum, Galium aparine, 

Galium palustre, Lamium maculatum, Allium ursinum, Aegopodium podagraria, Ficaria 

verna, Galanthus nivalis, Convallaria majalis, Impatiens noli-tangere, Ranunculus 

repens, Urtica dioica, Caltha palustris, Filipendula ulmaria, Lycopus europaeus 

či Lysimachia vulgaris (Piegay 1997; Čejka et al. 2008; Slezák et al. 2017).    

 

1.2. Saturace prostředí jedinci v čase 

Způsob využití prostředí lze hodnotit i ve smyslu saturace konkrétního habitatu ptačími 

jedinci. Maximální možná saturace mezi různými druhy prostředí se liší na základě 

lokálních podmínek. Přičemž ve zcela saturovaném prostředí je imigrace a extinkce 

v rovnováze (MacAthur and Wilson 1963) a počet druhů je limitován množstvím nik 

(MacAthur and Levins 1967). Tedy zcela saturované prostředí může nový druh či jedinec 

obývat pouze za předpokladu, že mu předtím jiný druh či jedinec uvolní místo. 

Kolik procent míst daný druh využívá z těch pro něj potenciálně vhodných v dané lokalitě 

můžeme vyjádřit saturačním indexem. Tento index se pro každý druh na dané lokalitě liší 

a zjednodušeně lze říci, že čím je toto číslo nižší, tím je větší celkový tlak negativních 

faktorů na daný druh (Cherenkov 2019). 

Právě díky studiu saturace prostředí, v této práci využívané, můžeme též zjistit, 

jestli je vztah mezi výskytem druhu a strukturou vegetace stabilní v čase. Což je vhodné 

aplikovat např. k testu smysluplnosti habitatových preferencí na různých prostorových 

škálách. Velmi důležitá při určování vztahu mezi ptáky a vegetací je také vhodně zvolená 

velikost určené lokality ve které studie probíhá (Orians 1969; Karr et al. 1990; Terborgh 

et al. 1990; Pearman 2002). Ta totiž ovlivňuje např. nejen druhové zastoupení a složení 

vegetace, ale i abundanci či diverzitu ptačích druhů.  
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1.3. Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je nalézt vztah mezi početností jednotlivých ptačích druhů 

a vegetační strukturou v lužních lesích. Především se táži na: 

• Jak se abundance ptačích druhů mění v závislosti na vegetační struktuře lesa? 

Jaká konkrétní vegetační struktura (vegetační parametr) souvisí s těmito 

změnami? 

• Které ptačí druhy jsou sledovanými vegetačními parametry ovlivněny nejvíce 

a které naopak nejméně? 

• Existují rozdíly mezi větší a menší prostorovou škálou ve vztahu mezi jedinci 

a vegetací? 

• Je pozorovaný vztah mezi výskytem druhu a strukturou prostředí stabilní v čase?  
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2. Metodika 

2.1. Vliv vegetačních parametrů na početnost a zastoupení ptačích 

druhů 

První část této diplomové práce vychází z dat sesbíraných bodovou sčítací metodou 

v lužních lesích. Data byla sbírána v letech 2016-2017 Janem Farkačem, Michalem 

Ferencem a Davidem Hořákem. Na každém bodě byla provedena celkem tři 

sčítání – v druhé půlce dubna (nejdříve 15. 4. a nejpozději 28. 4.), během května (nejdříve 

6. 5. a nejpozději 19. 5.) a koncem května či začátkem června (nejdříve 30. 5. 

a nejpozději 6. 6.).  

 Data v této části diplomové práce pochází z 23 sčítacích čtverců (dále též jako 

větší prostorová škála). Každý sčítací čtverec je složený z 9 sčítacích bodů (dále též jako 

menší prostorová škála), což dohromady tvoří 207 sčítacích bodů. Jednotlivý sčítací bod 

byl vymezen jako čtverec o délce stran 100 m, přičemž sčítání probíhalo v jeho středu. 

Schematicky znázorněný sčítací čtverec složený ze sčítacích bodů lze vidět na Obrázku 1. 

Čtverce, resp. sčítací body, byly v lužních lesích umístěny co rovnoměrněji, 

ale zároveň co nejvíce ve středu lesa. Důvodem byla minimalizace ovlivnění výsledků 

druhy žijícími v okolních biotopech. Minimální vzdálenost mezi středy sčítacích bodů 

byla 200 m, jak lze též vidět na Obrázku 1. Každý bod byl zaznamenán přístrojem GPS 

Garmin GPSMAP 64st PRO a též s použitím mobilní aplikace Mapy.cz.  

Sčítaní ptačích druhů bylo na každé lokalitě vymezeno intervalem 5 minut, 

kterému předcházela 1 minuta klidu věnovaná k uklidnění ptáků. Během sčítání byli 

zaznamenáváni veškeří vidění (s pomocí dalekohledu Vortex Diamondback 10x42) 

i slyšení ptačí jedinci v daném bodě. Pro následnou analýzu jsem poté vyloučila ptačí 

druhy s nízkým počtem záznamů, přičemž se jednalo o druhy se 4 a méně výskyty.  
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Obrázek 1: Schematicky zobrazená sčítací lokalita. Zeleně je znázorněn lužní les a v něm 

je černě zakresleno 9 sčítacích bodů (menší prostorová škála), které dohromady tvoří 

červeně znázorněný sčítací čtverec (větší prostorová škála). Vzdálenost mezi středy 

sčítacích bodů je minimálně 200 m.  

 

2.1.1. Studované oblasti 

Sčítací čtverce byly umístěny v několika lužních lesích v Česku a z důvodu jejich 

omezeného rozšíření a velikosti požadovaných čtverců, těž na Slovensku. Konkrétně 

se jednalo o CHKO Litovelské Pomoraví, PR Niva Dyje, CHKO Dunajské luhy a oblast 

u soutoku řek Moravy a Dyje. Právě soutok řek Moravy a Dyje zahrnoval čtverců nejvíce, 

konkrétně 10 (90 bodů). Dále následovala CHKO Dunajské luhy s 6 čtverci (54 body) 
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a CHKO Litovelské Pomoraví, které obsahovalo čtverců 5 (45 bodů). Nejméně čtverců 

bylo zahrnuto v PR Niva Dyje – pouze 2 (18 bodů). Konkrétní GPS hodnoty jednotlivých 

lokalit jsou uvedeny v Příloze I. 

 

2.1.2. Analýza fotografií vegetace 

V rámci této diplomové práce jsem též provedla analýzu fotodokumentace biotopu 

(jednotlivých sčítacích bodů), kterou jsem se snažila popsat vegetační strukturu 

alternativním způsobem a objevit tak variabilitu, jež by mohla být tradičním popisem 

přehlédnuta. Pro tvorbu fotografií vegetace byl využit fotoaparát Canon 70D s objektivem 

Canon EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM. 

Výsledkem byly širokoúhlé fotografie jednotlivých sčítacích bodů zachycující 

vegetaci vždy ve čtyřech různých navzájem kolmých pohledech, jak lze vidět na Obrázku 

2. Všechny snímky byly pořízeny ze stejné výšky, se snahou dodržet stejný úhel 

vůči zemi. Fotografie byly pořízeny opakovaně během všech třech sčítání na jednotlivých 

bodech. Pro tuto analýzu jsem však využila fotografie z druhého sčítání (z průběhu 

května), které nejvěrněji dokumentovaly průměrný stav vegetace 

během hnízdního období.  
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Obrázek 2: Sčítací bod 4 ve sčítacím čtverci 6 na lokalitě soutoku řek Moravy a Dyje 

zachycený na čtyřech fotografiích (a-d).  

d 

c 

b 

a 
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 Pro analýzu fotografií vegetace jsem využívala program ImageJ. Z každé 

fotografie jsem nejprve ořízla pravý horizont a ponechala tak pouze plochu, 

která zobrazovala hustotu vegetace, jak lze vidět na Obrázku 3. Poté jsem pomocí postupu 

Image → Type → 32-bit; Image → Adjust a funkce Treshold naprahovala dané 

fotografie. Tedy nalezla zlom mezi tmavou oblastí (vegetací) a světlou oblastí 

(bez vegetace), jak je znázorněno na Obrázku 4. Následně jsem pomocí postupu 

Analyze → Analyze Particles spočítala procentuální vegetační pokryvnost dané 

fotografie. Pro každý bod jsem poté takto zpracovala všechny čtyři fotografie. Všechny 

čtyři výsledky jsem poté pro daný bod zprůměrovala do nového vegetačního 

parametru – hustota vegetace. 

 

 

Obrázek 3: Fotografie s oříznutým pravým horizontem. 

 

 

Obrázek 4: Fotografie po aplikaci funkce Treshold v programu ImageJ.  
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2.1.3. Popisná analýza vegetačních parametrů 

Na sčítacích bodech byla také kolegy Farkačem, Ferencem a Hořákem během terénní 

práce popisována struktura vegetace, a to v následujících datech: CHKO Litovelské 

Pomoraví 25. a 26. 7. 2016, na soutoku řek Moravy a Dyje během 27. a 28. 7. 2016, 

v CHKO Dunajské luhy během 29. 9. - 30. 9. 2017 a v PR Niva Dyje 1. 10. 2017.  

Vegetaci charakterizovali pomocí následujících parametrů (pokryvnost plochy 

sčítacího bodu v procentech): bylinné patro, keřové patro (0,5-1,5 m), listnaté stromy 

do 10 m, listnaté stromy nad 10 m, jehličnaté stromy do 10 m, jehličnaté stromy nad 10 

m, vodní plocha, louka, mladé stromy (se šířkou kmene max. 50 cm) a staré stromy 

(se šířkou kmene min. 51 cm).  

 

2.1.4. Statistická analýza 

Data z první části diplomové práce jsem zpracovala v programech Microsoft Excel 2016 

a RStudio (verze 1.2.5033). Jako první jsem analyzovala univariantní lineární a logistické 

regrese na dvou prostorových škálách. Rozlišením větší a menší prostorové škály jsem 

se snažila nalézt ptačí mikrohabitatové preference a ptačí preference ve větších lokalitách 

a vyjádřit mezi nimi případný rozdíl. Konkrétně jsem zpracovala logistickou regresní 

analýzu na větší prostorové skále (sčítací čtverec) i menší prostorové škále (postupně 

každý z 9 sčítacích bodů ve sčítacím čtverci) a lineární regresní analýzu pouze na větší 

prostorové škále.  

Pomocí lineární regresní analýzy jsem zjišťovala vztah mezi počtem všech 

jedinců daného druhu a kvalitou prostředí vyjádřenou zvolenými vegetačními parametry. 

Pomocí logistické regresní analýzy jsem pak zjišťovala vztah mezi presencí či absencí 

daného druhu a též kvalitou prostředí. Při analýzách jsem počítala jak s hodnotami 

vegetačních parametrů vytvořené popisnou analýzou (viz kapitola 2.1.3.), 

tak s vegetačním parametrem hustota vegetace (viz kapitola 2.1.2.). Při analýzách na větší 

prostorové škále jsem využívala průměrných hodnot vegetačních parametrů 

daného čtverce. 
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V rámci lineární regresní analýzy na větší prostorové škále jsem byla nucena 12 

ptačích druhů z 39 z analýzy vyloučit z důvodu nedostatečného počtu datových bodů, 

které následně neodpovídaly lineárnímu regresnímu modelu. V logistické regresní 

analýze na větší prostorové škále jsem počítala s 28 ptačími druhy z 39. 11 druhů jsem 

musela z této analýzy vyloučit, protože se vyskytovaly na všech měřených čtvercích. 

Do logistické regresní analýzy na menší prostorové škále jsem zařadila všech 39 

ptačích druhů.  

Ovlivnění ptačích druhů jednotlivými vegetačními parametry bylo kvantifikováno 

jako počet signifikantních hodnot (při p <0,05). Současně jsem zaznamenávala i počet 

marginálně signifikantních hodnot (při p <0,1 a zároveň p >0,05). Též jsem sledovala, 

jestli dané zastoupení vegetačních parametrů ovlivňovalo výskyt ptačích druhů pozitivně 

či negativně (pomocí z-hodnot u logistické regrese a t-hodnot u lineární regrese). 

Průměrné procentuální zastoupení signifikantně ovlivněných ptačích druhů jednotlivými 

vegetačními parametry jsem pak spočítala jako procentuální zastoupení signifikantních 

vztahů jednotlivých ptačích druhů z celkového počtu ptačích druhů zařazených v dané 

analýze. A to postupně jak pro lineární regresní analýzu na větší prostorové škále, 

tak pro logistikou regresní analýzu na větší i menší prostorové škále. Stejně tak jsem 

postupovala i při průměrném zastoupení marginálně signifikantně ovlivněných ptačích 

druhů.  

Následně jsem též k určení vztahu mezi ptačími druhy a strukturou vegetace 

využila redundanční analýzu (RDA). Do této analýzy bylo zahrnuto všech 39 ptačích 

druhů a též všech 11 vegetačních parametrů.  

Také jsem se zabývala průměrnou vegetační skladbou v měřených lužních lesích. 

Vycházela jsem z popisné analýzy základních vegetačních vlastností a pater vytvořené 

na sčítacích bodech (viz kapitola 2.1.3.). Tyto hodnoty jsem poté pro každý vegetační 

parametr zvlášť zprůměrovala do jedné hodnoty v jednotlivém čtverci. Následně jsem 

zprůměrovala hodnoty ze všech čtverců do jedné a získala tak pro každý vegetační 

parametr výsledné průměrné procentuální zastoupení vegetačních parametrů v měřených 

lužních lesích – průměrnou vegetační skladbu. 
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2.1.4.1. Korelační analýza vegetačních parametrů 

V rámci této diplomové práce jsem též vytvořila korelační analýzu vegetačních 

parametrů. Touto analýzou jsem se snažila určit vzájemný vztah mezi jednotlivými 

vegetačními parametry a vyjádřit tak míru jejich vzájemného ovlivňování. Pomocí 

programu RStudio a funkce cor jsem spočítala korelační koeficient (r) a koeficient 

determinace (R2) mezi všemi 11 vegetačními parametry (viz kapitola 3.1.4. a Příloha II). 

Přičemž korelační koeficient zobrazuje míru těsnosti vazby mezi jednotlivými parametry 

a koeficient determinace určuje podíl vysvětlené variability.  

 

2.2. Studie saturace prostředí ptačími druhy v čase             

Další část této diplomové práce se zabývá prostorovou saturací prostředí ptačími jedinci 

v čase. V této analýze jsem využívala data sesbíraná od 21. 5 - 29. 5. 2015 (Farkač et al.) 

a data mnou sesbíraná v období od 9.5 do 14. 6. 2019. Oblasti sběru dat byly 

dvě – PR Úpor-Černínovsko a NPR Libický luh (GPS hodnoty jednotlivých lokalit jsou 

uvedeny v Příloze I). Farkač et al. použili pro zaznamenání GPS poloh GPS navigaci 

Garmin GPSMAP 64st PRO a já GPS navigaci Garmin GPSmap 60CSx. 

Data byla sbírána bodovou sčítací metodou stejným způsobem jako je popsáno 

v kapitole 2.1. a znázorněno na Obrázku 1. PR Úpor-Černínovsko zahrnovala jeden 

čtverec (9 sčítacích bodů), NPR Libický luh zahrnovala čtverce dva (18 sčítacích bodů), 

které jsem pojmenovala jako NPR Libický luh severní část a NPR Libický luh jižní část. 

Toto sčítání se však od předchozího popsaného v kapitole 2.1. liší tím, že každý bod byl 

navštíven celkem desetkrát. Přičemž jednotlivé návštěvy byly rozmístěny rovnoměrně 

během celého sčítacího období. Celkově se jednalo o 270 návštěv sčítacích bodů.  

 Z deseti sčítání dvě prováděli Farkač et al., mimo sčítací čtverce NPR Libický luh 

jižní část sčítací body 2, 3, 4, 5 a NPR Libický luh severní část sčítací body 2 a 8, kde jsem 

prováděla všech deset sčítání sama. Některé původní sčítací body, které využívali Farkač 

et al. totiž již nevyhovovali současným sčítacím podmínkám a musely být nahrazeny. 

Jednalo se především o dnes nedostupná místa či lokality poničené těžbou stromů. Ostatní 

sčítací body odpovídaly původním vlastnostem a podmínkám.  

Pro tuto analýzu jsem vybrala čtyři ptačí druhy. Konkrétně se jednalo o brhlíka 

lesního, budníčka menšího (Phylloscopus collybita), pěnici černohlavou a drozda 
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zpěvného (Turdus philomelos), a to jak veškeré viděné, tak slyšené jedince. Tyto ptačí 

druhy byly vybírány tak, aby jeden druh byl zástupcem ptáků na daných lokalitách nejvíce 

rozšířených – pěnice černohlavá a tři další zahrnovaly druhy, které se na daných sčítacích 

bodech přibližují průměrné celkové abundanci všech zastoupených ptačích druhů. 

Přičemž jsem při jejich výběru vycházela z dat naměřených na daných lokalitách 

během roku 2015 Farkačem et al. Data jsem následně zpracovala v programu Microsoft 

Excel 2016. 
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3. Výsledky 

3.1. Vliv vegetačních parametrů na početnost a zastoupení ptačích 

druhů 

3.1.1. Abundance ptačích druhů 

Nejprve jsem se v této práci zaměřila na celkovou abundanci ptačích druhů ve sčítaných 

lužních lesích. Tím nejpočetnějším ptačích druhem byla pěnkava obecná (Fringilla 

coelebs) s 925 zaznamenanými sečteními. Dále dominovala pěnice černohlavá s 678 

a sýkora koňadra s 512 výskyty. Mezi ty nejméně početné druhy patřily drozd brávník 

(n = 5), žluna šedá (Picus canus; n = 6), datel černý (n = 6) a stehlík obecný (Carduelis 

carduelis; n = 6). Abundance pro každý sčítaný ptačí druh je zaznamenána v Tabulce 1.  

 

Tabulka 1: Abundance jednotlivých ptačích druhů ve sčítaných lužních lesích. 

ptačí druh početnost  ptačí druh početnost 

Fringilla coelebs 925  Garrulus glandarius 45 

Sylvia atricapilla 678  Jynx torquilla 38 

Parus major 512  Aegithalos caudatus 37 

Ficedula albicollis 396  Certhia brachydactyla 35 

Cyanistes caeruleus 367  Picus viridis 31 

Erithacus rubecula 360  Certhia familiaris 29 

Phylloscopus collybita 353  Streptopelia turtur 27 

Turdus philomelos 338  Dendrocopos medius 24 

Dendrocopos major 325  Anthus trivialis 20 

Turdus merula 303  Poecile montana 15 

Coccothraustes coccothraustes 215  Sylvia communis 14 

Sturnus vulgaris 210  Locustella fluviatilis 11 

Sitta europaea 163  Muscicapa striata 11 

Troglodytes troglodytes 163  Prunella modularis 8 

Columba palumbus 149  Hippolais icterina 7 

Phylloscopus sibilatrix 113  Carduelis carduelis 6 

Poecile palustris 73  Dryocopus martius 6 

Oriolus oriolus 61  Picus canus 6 

Phylloscopus trochilus 61  Turdus viscivorus 5 

Emberiza citrinella 58    
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3.1.2. Vliv hustoty vegetace na ptačí druhy 

V rámci této diplomové práce jsem nadefinovala nový znak prostředí – vegetační 

parametr hustota vegetace vycházející z analýzy fotografií vegetace (viz. kapitola 2.1.2.). 

Pomocí regresních analýz jsem se poté během analytické práce snažila zodpovědět, jaký 

vliv má hustota vegetace na početnost jednotlivých druhů.  

Nejvíce signifikantních hodnot (při p <0,05) jsem nalezla u logistické regresní 

analýzy na menší prostorové škále (sčítacích bodech). Výsledky ukazují, že 15 ptačích 

druhů z 38 (přibližně 40 %) na vegetační parametr hustota vegetace reagovalo 

(Tabulka 4). Konkrétně se jednalo o lindušku lesní (Anthus trivialis), datla černého, 

strnada obecného (Emberiza citrinella), červenku obecnou (Erithacus rubecula), lejska 

bělokrkého, krutihlava obecného (Jynx torquilla), cvrčilku říční (Locustella fluviatilis), 

sýkoru modřinku, sýkoru babku (Poecile palustris), budníčka menšího, brhlíka lesního, 

hrdličku divokou (Streptopelia turtur), pěnici hnědokřídlou (Sylvia communis), drozda 

zpěvného a drozda brávníka. 

 Lineární regresní analýza na větší prostorové škále ukázala signifikantní vztah 

s hustotou vegetace u strakapouda velkého, sýkory modřinky, sýkory babky, brhlíka 

lesního a drozda zpěvného (Tabulka 2). Logistická regresní analýza na větší prostorové 

škále zobrazila signifikantní vztah s hustotou vegetace u datla černého a drozda brávníka 

(Tabulka 3).  
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3.1.3. Početnost ptačích druhů ve vztahu k charakteristikám prostředí 

Během další analytické práce jsem se zaměřila na reakci ptačích druhů na popisné 

vegetační parametry. V Tabulkách 2-4 lze vidět vztahy mezi ptačími druhy a všemi 

vegetačními parametry. Celkově nejvyšší počet signifikantních vztahů s popisnými 

vegetačními parametry (n = 7) byl nalezen u lejska bělokrkého a sýkory modřinky. 

Mezi druhy, které také reagovaly na více určených popisných vegetačních parametrů 

patřily především strnad obecný (n = 5) a brhlík lesní (n = 5) a následně též budníček 

větší (n = 4), hrdlička divoká (n = 4) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes; n = 4; 

Tabulky 2-4). 

 Na větší prostorové škále bylo nejvíce signifikantních vztahů s popisnými 

vegetačními parametry nalezeno u lejska bělokrkého (n = 4), poté u sýkory modřinky 

(n = 3) a brhlíka lesního (n = 3; Tabulky 2 a 3). Na menší prostorové škále 

pak též u sýkory modřinky (n = 4), budníčka většího (n = 4), dále též u lejska bělokrkého 

(n = 3) a strnada obecného (n = 3; Tabulka 3). 

 Žádný signifikantně průkazný vztah s popisnými vegetačními parametry nebyl 

nalezen u holuba hřivnáče (Columba palumbus) a drozda brávníka. Také další ptačí druhy 

byly bez signifikantně průkazných vztahů (při p <0,05), avšak některé interakce 

byly marginálně signifikantní (při p >0,05 a zároveň p <0,1). Konkrétně se jedná 

o stehlíka obecného, datla černého, sedmihláska hajního (Hippolais icterina), cvrčilky 

říční, žluny šedé a pěnice hnědokřídlé (Tabulky 2-4). 

 

3.1.5. RDA – početnost ptačích druhů a struktura prostředí 

Jedna z mnou využitých analýz, pomocí které jsem též hledala vztah mezi ptačími druhy 

a vegetačními parametry, byla i redundanční analýza (RDA). Její výsledek je znázorněn 

na Obrázku 5. Mezi vegetačními parametry a výskytem ptačích druhů byl nalezen 

průkazný vztah (p = 0,001), přičemž vegetační parametry celkově vysvětlily 70 % 

z variability dat ptačích výskytů. Osa RDA1 vysvětlila 29 % z variability, RDA2 21 % 

z variability.  
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Obrázek 5: Ordinační diagram RDA znázorňující vztah mezi ptačími druhy (červeně 

vyznačené, uvedené prvními třemi písmeny z rodového i druhového latinského názvu), 

vegetačními parametry (modře vyznačené; byliny, keře, listnaté stromy do 10 m, listnaté 

stromy nad 10 m, jehličnaté stromy do 10 m, jehličnaté stromy nad 10 m, voda, louka, 

mladé stromy, staré stromy, hustota vegetace) a sčítacími čtverci (černě vyznačené; 

BU – Niva Dyje, DL – Dunajské luhy, LI – Litovelské Pomoraví, MD – soutok řek 

Moravy a Dyje). 
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3.1.3. Průměrná vegetační skladba 

Při analýze vegetačních parametrů jsem se též rozhodla spočítat celkovou průměrnou 

vegetační skladbu ve sčítaných lužních lesích, díky které lze detailněji zhodnotit vliv 

jednotlivých vegetačních parametrů na ptačí druhy. Vycházela jsem z popisné analýzy 

vegetace – popisných vegetačních parametrů (viz kapitola 2.1.4.). Výsledek je uveden 

v Tabulce 5. 

 

Tabulka 5. Průměrné procentuální zastoupení zvolených vegetačních parametrů 

ve sčítaných lužních lesích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Vztah mezi vegetačními parametry 

Následně jsem v rámci analýzy vegetace lužních lesů též využila korelační analýzu 

mezi všemi 11 vegetačními parametry viz kapitoly 2.1.2, 2.1.3. a 2.1.4.1. Výsledky 

korelační analýzy jsou uvedeny v Příloze II, Tabulce II-1 (korelační koeficient r) 

a Tabulce II-2 (koeficient determinace R2).  

Nejsilnější vztah jsem nalezla mezi parametry listnaté stromy do 10 m a stromy 

mladé (r = 0,575; R2 = 0,33). Druhým nejsilnější korelační vztah byl mezi parametry 

hustota vegetace a byliny (r = -0,351; R2 = 0,124) a dále mezi listnatými stromy do 10 m 

a listnatými stromy nad 10 m (r = -0,281; R2 = 0,079). Následně mezi listnatými stromy 

nad 10 m a jehličnatými stromy nad 10 m (r = -0,271; R2 = 0,074), keřovým patrem 

vegetační parametr % zastoupení 

byliny 78 % 

keře 45 % 

listnaté stromy do 10 m 28.3 % 

listnaté stromy nad 10 m 78.2 % 

jehličnaté stromy do 10 m 0.2 % 

jehličnaté stromy nad 10 m 0.1 % 

voda 1.4 % 

louka 0.2 % 

mladé stromy 33.1 % 

staré stromy 15.9 % 
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a hustotou vegetace (p = 0,242; R2 = 0,058), keřovým patrem a listnatými stromy do 10 m 

(r = 0,223; R2 = 0,05), stromy mladými a starými (r = 0,212; R2 = 0,045) a mezi starými 

stromy a vodou (r = 0,195; R2 = 0,038). Poté pokračovaly vztahy mezi vegetačním 

parametrem listnaté stromy nad 10 m a vodou (r = -0,170; R2 = 0,032), listnaté stromy 

nad 10 m se stromy mladými (r = -0,178; R2 = 0,032) a listnaté stromy nad 10 m s hustotou 

vegetace (r = 0,174; R2 = 0,03). 

 

3.1.5. Vliv popisných vegetačních parametrů na ptačí druhy 

V další části práce jsem se zaměřila na detailní analýzu konkrétních vegetačních 

parametrů. Jak z Tabulek 2-4 vyplývá, bylinné patro celkově ve všech třech regresních 

analýzách nejvíce ovlivňovalo výskyt ptačích druhů na daném stanovišti. Při logistické 

regresní analýze na větší prostorové škále po započtení i marginálně signifikantních 

hodnot (při p <0,05 a zároveň p <0,1) ovlivňovalo přibližně 21 % analyzovaných ptačích 

druhů (Tabulky 3 a 7) a při lineární regresní analýze na větší prostorové škále se jednalo 

o signifikantně průkazný vztah s přibližně 26 % přítomnými ptačími druhy (Tabulka 2 

a Tabulka 6). Při logistické regresi na menších prostorových škálách (na bodech) byl 

signifikantně průkazný vztah mezi bylinným patrem a presencí či absencí konkrétního 

druhu nalezen u přibližně 18 % analyzovaných druhů (Tabulka 6). 

Tabulka 6: Průměrné procentuální zastoupení signifikantně ovlivněných ptačích druhů 

(p <0,05) popisnými vegetačními parametry (byliny, keře, listnaté stromy do 10 m, 

listnaté stromy nad 10 m, jehličnaté stromy do 10 m, jehličnaté stromy nad 10 m, voda, 

louka, mladé stromy, staré stromy) v měřených lužních lesích.  

vegetační parametr 

lineární 

regrese  

na čtverci 

logistická 

regrese  

na čtverci 

logistická 

regrese 

na bodě 

byliny 26.0 % 3.6 % 17.9 % 

keře 14.8 % 3.6 % 20.5 % 

listnaté stromy do 10 m 7.4 % 3.6 % 12.8 % 

listnaté stromy nad 10 m 14.8 % 0.0 % 20.5 % 

jehličnaté stromy do 10 m 3.7 % 0.0 % 0.0 % 

jehličnaté stromy nad 10 m 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

voda 18.5 % 3.6 % 7.7 % 

louka 14.8 % 0.0 % 0.0 % 

mladé stromy 0.0 % 3.6 % 12.8 % 

staré stromy 11.1 % 0.0 % 28.2 % 
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Tabulka 7: Průměrné procentuální zastoupení ptačích druhů včetně marginálně 

signifikantních hodnot (při p >0,05 a zároveň p <0,1) ovlivněných popisnými vegetačními 

parametry (byliny, keře, listnaté stromy do 10 m, listnaté stromy nad 10 m, jehličnaté 

stromy do 10 m, jehličnaté stromy nad 10 m, voda, louka, mladé stromy, staré stromy) 

v měřených lužních lesích.  

vegetační parametr 

lineární 

regrese 

na čtverci 

logistická 

regrese  

na čtverci 

logistická 

regrese 

na bodě 

byliny 29.6 % 21.4 % 28.2 % 

keře 22.2 % 7.1 % 35.9 % 

listnaté stromy do 10 m 14.8 % 10.7 % 20.5 % 

listnaté stromy nad 10 m 29.6 % 3.6 % 30.8 % 

jehličnaté stromy do 10 m 3.7 % 0.0 % 0.0 % 

jehličnaté stromy nad 10 m 3.7 % 0.0 % 0.0 % 

voda 25.9 % 7.1 % 12.8 % 

louka 14.8 % 0.0 % 0.0 % 

mladé stromy 7.4 % 3.6 % 15.4 % 

staré stromy 14.8 % 3.6 % 30.8 % 

 

 

Na menších prostorových škálách byly dle procentuálního zastoupení 

signifikantních hodnot celkově tím nejvíce četným parametrem pro výskyt ptačích druhů 

staré stromy s přibližně 28 % (Tabulka 4 a 6). Při analýze na větší prostorové škále 

logistická regresní analýza neukázala u starých stromů žádný signifikantně průkazný 

vztah (Tabulka 3 a 6).  

Ze všech tří regresních analýz též vyplývá, že podobně často ptačí druhy 

ovlivňovalo patro keřové a listnaté stromy nad 10 m (Tabulky 2-4). Oba tyto parametry 

ovlivňovaly zastoupení 21 % ptačích druhů na menší prostorové škále – sčítacích bodech 

(Tabulka 4 a Tabulka 6). A jak vyplývá z lineární regresní analýzy, ovlivňovaly ptačí 

početnost v přibližně 15 % vztazích na vetší prostorové škále – čtvercích (Tabulka 2 

a Tabulka 6).  

Analýza lineární regrese též ukazuje, že na větší prostorové škále početnost 

ptačích druhů ovlivňoval výskyt vody, a to přibližně u 19 % vztahů a výskyt louky 

s přibližně 15 % vztahy mezi konkrétním vegetačním parametrem a měřenými ptačími 
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druhy (Tabulka 2 a 6). Na menší prostorové škále lze ještě zmínit vliv listnatých stromů 

s výškou do 10 m a stromů mladých. U obou logistická regresní analýza ukázala 

signifikantně průkazný vztah mezi vegetačními parametry a měřenými ptačími druhy 

s přibližně 13 %. Oba tyto vegetační parametry také ovlivňovaly presenci či absenci 

některých ptačích druhů (Tabulka 4 a 6).  

 Celkově nejmenší vliv na ptačí druhy ve všech třech regresních analýzách měly 

jehličnaté stromy, a to jak ty s výškou méně než 10 m, tak jehličnaté stromy přesahující 

výšku 10 m (Tabulky 2-4 a Tabulka 6). Ani jedna z logistických regresních analýz 

neukázala vliv těchto parametrů na kterýkoliv ptačí druh (Tabulka 2-4). Celkově nízkého 

počtu signifikantních hodnot též dosahoval vegetační parametr louka, a to konkrétně 

žádné signifikantní hodnoty u logistických regresních analýz, nehledě na menší či větší 

prostorovou škálu (Tabulka 2-4 a 6). 

 Jak lze z detailní analýzy vegetačních parametrů vyčíst, celkově nejvyšší míra 

signifikantních vztahů mezi vegetačními parametry a presencí či absencí ptačích druhů 

byla nalezena logistickou regresní analýzou na menší prostorové škále – sčítacích bodech 

(Tabulka 4). Dále následoval vztah vegetačních parametrů a abundance ptačích druhů 

ve větším prostorovém měřítku, měřen lineární regresní analýzou (Tabulka 2). Nejméně 

signifikantních hodnot bylo nalezeno u vztahu mezi vegetačními parametry a přítomností 

ptačích druhů na větším prostorovém měřítku, měřené logistickou regresní analýzou 

(Tabulka 3). 

 

3.2. Využití lokalit ptačími druhy v čase 

V druhé části této práce jsem se nejprve věnovala celkovému počtu zaznamenaných 

výskytů jedinců mnou sledovaných druhů v lokalitách NPR Libický luh severní část, 

NPR Libický luh jižní část a PR Úpor-Černínovsko. Výsledek je graficky znázorněn 

na Obrázcích 6-8. Ve všech lokalitách byla nejzastoupenějším ptačích druhem pěnice 

černohlavá.  
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Obrázek 6: Graf zobrazující počet zaznamenaných výskytů jedinců čtyř ptačích druhů 

během deseti sčítání na konkrétních sčítacích bodech (1–9) na lokalitě NPR Libický luh 

severní část. 

 

 

Obrázek 7: Graf zobrazující počet zaznamenaných výskytů jedinců čtyř ptačích druhů 

během deseti sčítání na konkrétních sčítacích bodech (1–9) na lokalitě NPR Libický luh 

jižní část. 
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Obrázek 8: Graf zobrazující počet zaznamenaných výskytů jedinců čtyř ptačích druhů 

během deseti sčítání na konkrétních sčítacích bodech (1–9) na lokalitě 

PR Úpor- Černínovsko. 

 

 Dále mě zajímala kumulativní četnost ptačích druhů ve všech třech lokalitách, 

kterou jsem graficky znázornila na Obrázcích 9-11. Pěnice černohlavá již nejpozději 

během třetího sčítání využila všechny sčítací body a zároveň už během prvního sčítání 

okupovala nejméně 6 bodů z 9 současně. Přičemž sčítací bod 1, 4 a 9 v PR 

Úpor- Černínovsko obývala vždy. 
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Obrázek 9: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti sčítání 

na konkrétních sčítacích bodech (1–9) na lokalitě NPR Libický luh severní část. 

 

 

Obrázek 10: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na konkrétních sčítacích bodech (1–9) na lokalitě NPR Libický luh jižní část. 
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Obrázek 11: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na konkrétních sčítacích bodech (1–9) na lokalitě PR Úpor-Černínovsko. 

 

Trend výskytu budníčka menšího byl relativně strmý – na začátku obýval 1 až 2 

sčítací body a na závěr okupoval všechny body ve všech lokalitách. Budníček menší, 

brhlík lesní i drozd zpěvný v jeden moment využívali menší počet sčítacích bodů. Drozd 

zpěvný zaplnil všechny body pouze v PR Úpor-Černínovsko (Obrázky 11 a 14). 

V severní části NPR Libického luhu se vyskytoval na 8 bodech z 9, kde chyběl 

na sčítacím bodě 2 (Obrázek 12) a v jižní části NPR Libického luhu okupoval 7 bodů z 9, 

kde se nevyskytl na sčítacích bodech 6 a 9 (Obrázek 13).  Brhlík lesní nezaplnil ani jednu 

lokalitu celou a vyskytl se ve všech lokalitách minimálně na sedmi bodech. Chyběl 

v lokalitě NPR Libický luh sever – sčítací body 2 a 3 (Obrázek 12), NPR Libický luh 

jih – sčítací bod 8 (Obrázek 13) a PR Úpor-Černínovsko – sčítací bod 5 (Obrázek 14). 

Budníček menší, brhlík lesní i drozd zpěvný nebyli zaznamenáni na ani jednom bodě 

během všech deseti sčítání. Výsledky kumulativní četnosti jednotlivých ptačích druhů 

na všech sčítacích bodech jsou graficky znázorněny v Příloze III. 
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Obrázek 12: Graf zobrazující počet výskytů (0-10) čtyř ptačích druhů na konkrétních 

sčítacích bodech (1–9) během 10 sčítání na lokalitě NPR Libický luh severní část. 

 

 

Obrázek 13: Graf zobrazující počet výskytů (0-10) čtyř ptačích druhů na konkrétních 

sčítacích bodech (1–9) během 10 sčítání na lokalitě NPR Libický luh jižní část. 
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Obrázek 14: Graf zobrazující počet výskytů (0-10) čtyř ptačích druhů na konkrétních 

sčítacích bodech (1–9) během 10 sčítání na lokalitě PR Úpor-Černínovsko. 
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4. Diskuze 

Hlavní náplní této práce bylo nalézt vztah mezi abundancí ptačích druhů a ekologickým 

prostorem charakterizovaným pomocí vegetačních parametrů zachycujících složení 

a strukturu vegetace. Složení a struktura vegetace totiž definují např. množství potravy, 

počet míst k hnízdění či počet úkrytů před predátory (Stiles 1980; Martin 1988; 

Steele 1993) a ve výsledku tedy právě zastoupení, rozmístění a početnost ptáků. 

 Celková abundance ptačích druhů v lužních lesích této práce ukázala, 

že nejpočetnější byla jednoznačně pěnkava obecná. Následovaly ji druhy jako pěnice 

černohlavá, sýkora koňadra, lejsek bělokrký, sýkora modřinka, červenka obecná 

a budníček menší. Podobné výsledky lze vidět i v jiných studiích zabývajícími se ptačími 

populacemi v lužních lesích (Lemberk 2001; Korňan 2011; Machar 2011; Poprach 

and Vrbková 2015).  

Studie Machara (2011), která se věnovala složení ptačích společenstev v lužních 

lesích v CHKO Litovelské Pomoraví, jako dominantní druhy uvádí taktéž sýkoru 

koňadru, pěnici černohlavou, lejska bělokrkého, pěnkavu obecnou, sýkoru modřinku, 

ale též špačka obecného (Sturnus vulgaris), který sice v této práci není nejvíce 

zastoupeným druhem, ale rovněž početným. Taktéž 14letý ptačí monitoring 

v Litovelském Pomoraví ukazuje na stejné dominantní druhy, ačkoliv též zmiňuje brhlíka 

lesního, strakapouda velkého a kosa černého (Poprach and Vrbková 2015), kteří též patří 

mezi početnější druhy této práce. Také Lemberk (2001) v lužních lesích ve východních 

Čechách a rovněž Korňan (2011) v NPR Dolný les dosáhli obdobných výsledků. Tyto 

ptačí druhy patří z velké části mezi běžné zástupce kulturní krajiny evropských nížin 

(Machar et al. 2019), a jak Machar (2011) uvádí, jejich dominance v lužních lesích může 

souviset s heterogenní strukturou habitatu, která podporuje množství hnízd v dutinách 

stromů či v křoví. A stejně tak málo početné druhy této studie jako drozd brávník, žluna 

šedá, datel černý a stehlík obecný byly v nízkém počtu či vůbec zaznamenány 

i v ostatních studiích (Lemberk 2001; Korňan 2011; Machar 2011; Poprach and Vrbková 

2015). 

V této práci jsem zavedla nový vegetační parametr hustota vegetace, který byl 

vytvořen na základě analýzy fotografií vegetace. V pracích zabývajících se vztahem 

mezi zastoupením či početností ptačích druhů a vegetační strukturou jsem takový 

vegetační parametr založený na podobné analýze fotografií nenalezla. Přesto však existují 
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studie, které se snaží postihnout hustotu vegetace na základě jiného parametru, a to jako 

odhad množství olistění na stanovené lokalitě (MacAthur and MacAthur 1961; Balda 

1969; Willson 1974; Røv 1975). Snahou této práce bylo zjistit, jestli analýza fotografií 

vegetace ve smyslu hustoty vegetace může předpovídat ptačí zastoupení a početnost 

a tvořit tak alternativní způsob popisu vegetace.  

Výsledky analýzy fotografií vegetace a regresní analýzy ukázaly, že na parametr 

hustota vegetace ptáci odpovídali, a to především pak ve vztahu mezi výskytem ptačího 

druhu na menší prostorové škále – sčítacím bodě, kde ovlivnil přibližně 40 % ptačích 

druhů. Všech těchto 15 druhů ze 38 reagovalo na hustotu vegetace na sčítacím bodě 

pozitivně. Na větší prostorové škále (sčítacím čtverci) se jednalo při vztahu mezi hustotou 

vegetace a presencí či absencí druhu o 5 zástupců reagující svým výskytem převážně 

negativně a při vztahu mezi ptačím zastoupením a hustotou vegetace o 2 zástupce 

reagující pouze negativně.  

Z těchto výsledků lze usuzovat, že hustota vegetace je pro mnoho ptačích druhů 

na menší prostorové škále zásadní, a to zřejmě z důvodu zisku potravy. Oproti tomu 

výsledky na větší prostorové škále ukazují, že ptačí druhy lužních lesů zřejmě celkově 

preferují spíše otevřenější lesy. Některé druhy jako např. sýkora modřinka, datel černý, 

drozd brávník či brhlík lesní totiž reagovaly na hustotu vegetace na menší prostorové 

škále pozitivně a současně na větší škále negativně. Také studie Beedyho (1981) říká, 

že v lesích, kde koruna stromů tvoří souvislé zapojení, nalezneme nižší ptačí hustotu 

a nižší zastoupení ptačích druhů, než v lesích otevřených. A též Chettri et al. (2001), Posa 

a Sodhi (2006) a rovněž Paritsis a Aizen (2008) potvrzují, že druhové ptačí zastoupení je 

vyšší v lesích s otevřenější korunou. Do otevřených lesů totiž proniká více světla, které 

podporuje rozvoj bylinného či keřového patra poskytující ptákům více zdrojů (Beedy 

1981), což vede ke zvýšené heterogenitě dané oblasti. Také Sekercioglu (2002) potvrzuje, 

že heterogenita vegetace podporuje ptačí druhovou bohatost. Zároveň ptákům mohou 

otevřenější lesy poskytovat i lepší možnosti k letu (Kralj et al. 2009). Nicméně 

i přes obecně vyšší zastoupení ptačích druhů v otevřených lesích, je nutné říci, 

že i mezi  ptáky lze nalézt lesní specialisty, kteří preferují více zapojené koruny stromů 

(Chettri et al. 2001; Hořák et al. 2019). 

Z důvodu, že byla analýza fotografií vegetace zpracovávaná poprvé, navrhla bych 

pro její další využití některá metodická vylepšení. I přesto, že fotografie byly foceny 
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přibližně ze stejné výšky a pod stejným úhlem, tak pro budoucí fotografování vegetace 

bych využila stativ s přesně nastaveným úhlem vůči zemi a výškou fotoaparátu. 

Dále, ačkoliv byla vegetace zachycena vždy ve čtyřech různých na sebe kolmých 

pohledech, domnívám se, že pro detailnější analýzu by bylo přínosné zachytit vegetaci 

jako panoramatický snímek. Tato analýza by mohla být těž zpřesněna tvorbou více 

panoramatických snímků v rámci jednoho sčítacího bodu – např. z vrcholů čtverce 

o hraně 10 m ležícího uprostřed sčítacího bodu a následným zprůměrováním získaných 

hodnot pro jeden sčítací bod. 

 Ptačími druhy, které odpovídaly na nejvíce popisných vegetačních parametrů byly 

lejsek bělokrký a sýkora modřinka, následovány strnadem obecným a brhlíkem lesním. 

Na přítomnost lejska bělokrkého měly na menší prostorové škále pozitivní vliv listnaté 

stromy nad 10 m a zároveň stromy staré. Podobné výsledky jsem získala i analýzou 

na vetší prostorové škále, kdy pozitivní vliv na jeho početnost měly listnaté stromy nad 10 

m, stromy staré, ale navíc též jehličnaté stromy do 10 m. Negativní vliv vykazovalo 

na obou prostorových škálách patro keřové. Tyto výsledky odpovídají i dalším studiím 

(Winkler 2005; Adamík and Bureš 2007; Kralj et al. 2009).  

Lejsek bělokrký jako druh hnízdící v dutinách (Kralj et al. 2009) se i podle 

Winklera (2005) vyskytuje v lesích vzrostlých – starých. Stejně tak jeho negativní reakce 

na keřové patro není překvapivá. Jak uvádí studie Adamík a Bureš (2007), je druhem, 

který též v korunách stromů sbírá a loví potravu a právě proto podle Kralj et al. (2009) 

může keřové patro vést ke snižování možnosti jeho letu a pohybu a tedy k jeho 

negativnímu vlivu. Překvapivý je však výsledek, že na větší prostorové škále měly 

na jeho početnost vliv i jehličnaté stromy do 10 m. Lejsek bělokrký je totiž podle 

některých studií druhem, který se v jehličnatých lesích nevyskytuje vůbec (Winkler 2005; 

Kralj et al. 2009) či obecně preferuje spíše lesy listnaté (Adamík and Bureš 2007). 

Vysvětlením může být, že se na větší prostorové škále na lokalitách vhodných pro lejska 

bělokrkého vyskytly i jehličnaté stromy do 10 m, a ačkoliv v analýze vyšla reakce lejska 

bělokrkého na jehličnaté stromy do 10 m pozitivní, může se v tomto případě jednat spíše 

o vztah neutrální.  

Dalším druhem, který silně odpovídal na popisné vegetační parametry byla sýkora 

modřinka. Ta reagovala na menší prostorové škále svou přítomností pozitivně na listnaté 

stromy do i nad 10 m a též na stromy mladé, negativně na vegetační parametr voda. 
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Na větší prostorové škále její početnost negativně ovlivňovala rovněž voda a pozitivně 

listnaté stromy do 10 m, ale též vegetační parametr byliny. Stejně jako lejsek bělokrký je 

i sýkora modřinka dutinovým druhem (Røv 1975), a tak její pozitivní odpověď na listnaté 

stromy nad 10 m není překvapivá. Mnohé studie potvrzují, že sýkora modřinka preferuje 

vzrostlé lesy (Winkler 2005; Arriero et al. 2006; Amininasab et al. 2016), s čímž zřejmě 

souvisí i pozitivní vliv bylinného patra na její početnost. Takové lesy totiž mohou být 

chudší na keřové patro a bohatší právě na to bylinné (Winkler 2005), což bývá způsobeno 

dostatkem prostoru a pronikajícího světla mezi kmeny. Také řada prací říká, že sýkora 

modřinka preferuje především lesy listnaté, ne však zcela striktně (Peck 1989; Berg 1997; 

Winkler 2005; Amininasab et al. 2016), což potvrzují i tyto výsledky. Sýkora pozitivně 

reagovala na stromy listnaté, avšak lesy jehličnaté zůstaly bez signifikantně průkazné 

závislosti, ať už pozitivní či negativní. Její negativní reakce na obou prostorových škálách 

na parametr voda zřejmě také souvisí s její preferencí vzrostlých relativně zapojených 

lesů. Pokud se totiž v dané lokalitě vyskytuje voda, zastoupení stromů je poté nižší. 

Což slabě reflektovala i korelační analýza vegetačních parametrů mezi listnatými stromy 

nad 10 m a vodní plochou. 

Překvapivá je však pozitivní reakce sýkory modřinky na stromy mladé a stromy 

listnaté do 10 m na malé prostorové škále. Ve studii Winklera (2005) dokonce nebyla 

v takových lesích nalezena vůbec. V korelační analýze vegetačních parametrů byl 

mezi stromy mladými a listnatými do 10 m nalezen nejsilnější vztah celé analýzy a podle 

těchto výsledků lze soudit, že spolu mohou souviset. Sýkora modřinka na obou 

prostorových škálách reagovala pozitivně na vegetační parametr listnaté stromy nad 10 

m, se kterým byl v korelační analýze nalezen slabý vztah jak s mladými stromy, 

tak s listnatými stromy do 10 m. Ačkoliv byly tyto vztahy slabé, je možné, že reakce 

na tyto parametry mohla být přidružená právě k reakci na listnaté stromy nad 10. 

Nicméně další možností též může být, že výskyt sýkory modřinky v lesích mladých 

a v listnatých lesích do 10 m může souviset s mezidruhovou či též vnitrodruhovou 

kompeticí. Sýkora modřinka jako zástupce početnějších druhů této studie sice primárně 

vyhledává lesy vzrostlé, ale je možné, že je schopna využít též lesy mladší a svůj výskyt 

tak v lese rozprostřít.  

 Brhlík lesní též značně odpovídal na popisné vegetační parametry. Na menší 

prostorové škále svým výskytem reagoval pozitivně na bylinné patro a staré stromy. 

Na větší prostorové škále reagoval svou početností pozitivně rovněž na bylinné patro 
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a dále na listnaté stromy do 10 m. Naopak negativně odpovídal na vegetační parametr 

voda. Také brhlík lesní je druh hnízdící v dutinách, a proto vyhledává především vzrostlé 

lesy se starými stromy, jak potvrzují mnohé práce (Berg 1997; Bellamy et al. 1998; 

Winkler 2005; Kašová et al. 2014), což odpovídá těmto výsledkům, kdy parametry staré 

stromy, bylinné patro a absence vody reflektují vzrostlé lesy. Otázkou však zůstává, proč 

na větší prostorové škále místo starých stromů reagoval svou početností na listnaté stromy 

do 10 m. Odpověď může být stejná jako u sýkory modřinky a to ta, že brhlík lesní je 

zřejmě kvůli kompetici schopen obývat i lesy mladší.  

 Posledním z druhů, které reagovaly na celkově nejvíce vegetačních parametrů, je 

strnad obecný. Na menší prostorové škále odpovídal pozitivně na listnaté stromy do 10 

m a negativně na listnaté stromy nad 10 m a staré stromy. Na větší prostorové škále 

pak reagoval svým výskytem negativně na bylinné patro a svou početností pozitivně 

na vegetační parametr louka. Výše zmíněné výsledky potvrzují charakteristiku, že je 

druhem vyskytujícím se především v otevřené krajině (Berg 1997; Winkler 2005). 

V částech lesů, kde je volné prostranství může být dokonce druhem dominantním, 

jak říká Winkler (2005). 

 Naopak pouze u holuba hřivnáče jsem nenalezla ani jeden signifikantně průkazný 

vztah s popisnými vegetačními parametry či s hustotou vegetace. Ze studie Wiklera 

(2005) vyplývá, že by mohl preferovat listnaté vzrostlé lesy a též Nilsson (1997) uvádí, 

že se vyskytuje spíše v lesích smíšených či listnatých než v čistě jehličnatých lesích, 

ale jiné preference u něj nenalezl. A ani Berg (1997) neudává, že by holub hřivnáč 

preferoval určité druhy stromů. Podle těchto i mých výsledků lze tedy soudit, že holub 

hřivnáč není příliš vybíravý druh, co se do typu vegetační struktury týče. Vysvětlením 

by mohlo být, že oproti předchozím druhům je holub poměrně velkým druhem, 

který též okupuje velký home range (domovský okrsek), a právě kvůli tomu ho zřejmě 

méně ovlivňují lokální podmínky a může tak prostředí lužních lesů vnímat jako relativně 

homogenní. Naproti tomu pro druhy více vázané na lokální podmínky jsou vhodné 

jen určité oblasti lesa. Dalším vysvětlením může být, že u druhů reagujících na vegetační 

parametry hojně, bylo určenými parametry této práce vhodně vystihnuto jejich prostředí 

a preference. Naproti tomu u druhů, které nereagovali či jen slabě, jsme jejich vhodné 

prostředí nemuseli vegetačními parametry dostatečně postihnout. Je však nutné dodat, 

že i redundanční analýza potvrdila, že mezi vegetačními parametry a výskytem ptačích 

druhů byl signifikantně průkazný vztah. 
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 Popisným vegetačním parametrem, který celkově ovlivnil nejvíce ptačích druhů 

bylo bylinné patro. Největší vliv měl na početnost ptačích druhů na větší prostorové škále, 

kde byl též tím nejsilnějším parametrem s reakcí 26 % ptačích druhů. Jednou z příčin 

tohoto vztahu může být fakt, že bylinné patro reprezentuje část biotopu, která je 

pro některé ptačí druhy zcela zásadní z hlediska potravní dostupnosti či hnízdění (Holmes 

and Robinson 1988; Nikolov 2009). Ovšem bylinné patro mělo pozitivní vliv i na druhy, 

které na zemi nehnízdí nebo se primárně neživí potravou na zemi jako brhlík lesní, pěnice 

černohlavá a sýkora modřinka, ale též mělo na některé druhy vliv negativní. Domnívám 

se proto, že početné vztahy mezi ptačími druhy a bylinným patrem mohly být způsobeny 

i skutečností, že oproti jiným vegetačním parametrům, byliny nejvíce odráží hustotu lesa, 

což se jistě reflektuje v ptačích preferencích. Jak je popisováno i ve studii Winklera 

(2005), v místech, kde je les hustý, jsou byliny zastoupeny řídce, a naopak v oblastech 

volnějších, s menším množstvím keřového patra a často s větším počtem starých stromů, 

je bylinné patro hojné. 

 Parametr staré stromy také patří mezi ty, které měly na ptačí druhy celkově 

největší vliv. Zároveň je též vegetačním parametrem, na který reagovalo svou presencí 

nejvíce ptačích druhů na menší prostorové škále – přes 28 % a to převážně pozitivně. 

Naproti tomu stromy mladé se řadí mezi parametry s celkově nízkým vlivem na ptačí 

druhy. Důležitost vzrostlých stromů při obývání prostoru pro ptačí druhy  potvrzuje 

mnoho studií (Zimmerman and Tatschl 1975; James 1982; May 1982; Buffington et al. 

1997; Poulsen 2002; Winkler 2005; Kanold et al. 2008; Nikolov 2009). Přičemž právě 

pro druhy, které hnízdí či získávají potravu v korunách stromů, jsou vzrostlé stromy 

zásadní (Hågvar et al. 1990; Virkkala et al. 1994; Hobson and Bayne 2000; Nikolov 

2009). To zřejmě může být důvodem, proč byla odpověď ptačích druhů na tento parametr 

silná především na menší prostorové škále, kde ptáci právě hnízdí a shání potravu. 

 Vegetačním parametrem řadícím se k těm, které měly celkově na ptačí druhy silný 

vliv, je i keřové patro. Jeho vztah byl převážně pozitivní k ptačím druhům preferující 

husté podrosty jako jsou střízlík obecný či pěvuška modrá, kdy takovou reakci potvrzuje 

i Winkler (2005). Keřové patro má pro takto specializované druhy zásadní roli z hlediska 

hnízdění i zisku potravy (Hobson and Bayne 2000; Tellería and Pérez-Tris 2003). 

A naopak dle očekávání negativní vztah byl u druhů převážně vázaných na korunové 

patro, jako jsou dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) či budníček lesní 

(Phylloscopus sibilatrix; Nilsson 1979a; Winkler 2005).  
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 Naproti tomu ani jeden ptačí druh v těchto analýzách nereagoval signifikantně 

významně na jehličnaté stromy nad 10 m. Co se týče jehličnatých stromů do 10 m, 

tak pouze lejsek bělokrký odpověděl svou početností na větší prostorové škále. Naopak 

na stromy listnaté do 10 m, a především pak na stromy listnaté nad 10 m reagovalo ptačích 

druhů výrazně více. Jiné studie zaznamenaly, že vyšší výskyt jehličnatých stromů oproti 

listnatým ptačí presenci či početnost spíše snižuje (James and Rathbun 1981; James 1982; 

Winkler 2005), a to např. kvůli tomu, že takové oblasti často mohou zahrnovat nižší počet 

druhů vegetace, nižší výšku stromů nebo jejich vysokou hustotu (James 1982). Negativní 

vliv na ptačí druhy jsem však v těchto analýzách neprokázala. 

Nicméně i mezi ptáky samozřejmě nalezneme druhy, kterým oblasti 

s jehličnatými stromy vyhovují, jako jsou např. králíček obecný (Regulus regulus), čížek 

lesní (Spinus spinus), pěnkava obecná, pěvuška modrá, sýkora lužní (Poecile montanus), 

sýkora uhelníček (Periparus ater) či zvonek zelený (Chloris chloris; Peck 1989; Berg 

1997; Winkler 2005). Ovšem v této práci jsem ani tuto preferenci neprokázala. Příčinnou 

takového výsledku by mohla být vegetační skladba studovaných lužních lesů. Jehličnaté 

stromy nad 10 m se totiž vyskytovaly pouze v 0,1 % a jehličnaté stromy do 10 m v 0,2% 

zastoupení. Je tedy možné, že nízká míra jejich výskytu, jak lze soudit i dle jiných typická 

pro lužní lesy (Čejka et al. 2008), vedla následně k nízkému počtu ovlivněných ptačích 

druhů, a to ať už pozitivně či negativně. Což lze vyvozovat i dle též málo zastoupeného 

parametru louka, který patří také mezi ty, které ovlivnily nejméně ptačích druhů. 

V druhé části mé diplomové práce jsem se zabývala otázkou, zdali je vztah 

mezi výskytem druhu a strukturou vegetace stabilní v čase. Pro tuto analýzu byla pěnice 

černohlavá vybrána jako zástupce nejpočetnějších ptačích druhů daného habitatu, 

což se v tomto sčítání potvrdilo. Početné zastoupení pěnice černohlavé se zřejmě 

projevilo v kumulativní četnosti ptačích druhů – během prvního sčítání se vyskytovala 

nejméně na 6 sčítacích bodech z 9. Zároveň již během třetího sčítání obsadila sčítací body 

všechny a jako jediný druh se na některých bodech vyskytovala pokaždé během všech 

provedených sčítání. Budníček menší obsadil během mého měření také všechny sčítací 

body, ačkoliv jich neokupoval tolik současně jako pěnice černohlavá, což zřejmě souvisí 

s jeho nižší abundancí ve srovnání s pěnicí. Rovněž drozd zpěvný a brhlík lesní 

také většinou okupovali během jednoho sčítání jen několik bodů, ale ani jeden z nich 

neobsadil všechny sčítací body na všech lokalitách.  
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Výše uvedené výsledky naznačují, že vztah mezi strukturou vegetace a výskytem 

některých druhů, jako je např. pěniče černohlavá nebo budníček menší, nemusí být v čase 

stabilní. Avšak u jiných druhů, jako je např. brhlík lesní či drozd zpěvný, 

kteří ani po několika sčítání neobsadili body všechny, může být vztah mezi jejich 

výskytem a strukturou vegetace silnější.  

Slabší vztah může být způsoben různými příčinami. Například bychom ho mohli 

nalézt u druhů, které detailně nerozlišují strukturu vegetace a konkrétní habitat vnímají 

jako celistvé a relativně homogenní prostředí. Takové druhy potom nemusí na lokální 

podmínky tolik reagovat, oproti těm, které habitat rozlišují detailněji, na lokální 

podmínky reagují více a můžeme je pak nalézt jen v určitých oblastech habitatu. 

S tím zároveň může souviset i četnost druhu. Hojný druh se může v lese vyskytovat 

na velké části území, a proto jej můžeme zaznamenat na všech bodech již během několika 

sčítání. Slabý vztah by též mohl být způsoben i pohybem daného druhu v rámci 

lokalit – mezi sčítacími čtverci, což lze posoudit na základě velikosti teritorií. 

Ta se značně liší u jednotlivých druhů (Ferry et al. 1981; Storch 1998; Skorupski 

et al. 2018) i různých habitatů (Nilsson 1976). Rozdíly můžeme nalézt i v rámci 

jednotlivců (Piotrowska and Wesolowski 1989) a též mezi roky (Nilsson 1976; Enoksson 

and Nilsson 1983). Například u pěnice černohlavé se pak může jednat o hodnoty od 0,035 

ha (Storch 1998) po 1 ha (Skorupski et al. 2018). Přičemž průměrné hodnoty velikosti 

teritorií pěnice černohlavé v hnízdní sezoně byly pro lužní lesy změřeny jako 0,144 ha 

(Storch 1998), 0,26 ha (Reměs 2003) a v lesích listnatých 0,312 ha (Skorupski et al. 

2018). Pro budníčka menšího pak v lesích listnatých 0,148 ha (Skorupski et al. 2018), 

lužních 0,319 ha (Storch 1998) a u brhlíka lesního v lesích smíšených mezi 1,5 – 2,6 ha 

(Nilsson 1976).  

Mnou využívané sčítací body měly plochu okolo 0,79 ha, lze tedy soudit, 

že u některých druhů, jako např. u pěnice černohlavé či budníčka menšího, se mohlo 

vyskytovat více teritorií na jednom čtverci – což potvrzuje též fakt, že během jednoho 

sčítání bylo na jednom čtverci u těchto druhů zaznamenáno jedinců více. U druhů jako je 

např. brhlík lesní pak teritorium mohlo být stejně velké nebo též o trochu větší než sčítací 

bod. Z toho lze usuzovat, že pokud se jedinci pohybovali, tak majoritně zřejmě v rámci 

jednotlivých sčítacích čtverců či případně v oblasti, která jednotlivé čtverce oddělovala.  
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Některé studie však tvrdí, že ptáci se mohou během hnízdní sezony pohybovat 

i mezi jednotlivými lokalitami či biotopy, tak aby obsadili pro ně v danou chvíli 

tu nejvhodnější – např. konipas luční (Motacilla flava) či hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula; 

Newton 2000; Gilroy et al. 2010; Kragten 2011). Dokonce bylo pozorováno, že některé 

ptačí druhy jako chřástal polní (Crex crex), skřivan lesní (Lullula arborea), skřivan polní 

(Alauda arvensis), strnad cvrčivý (Emberiza cirlus), strnad luční (Emberiza calandra), 

ale též konipas horský (Motacilla cinerea) či lesňaček modrohřbetý (Dendroica 

caerulescens) během hnízdní sezony mění svá teritoria mezi různými nadmořskými 

výškami (Klemp 2003; Betts et al. 2008; Brambilla and Rubolini 2009; Brambilla 

and Pedrini 2011; Brambilla et al. 2012). Přičemž důvody k takové změně mohou být 

různé, a to ať už např. kvůli potravní dostupnosti, predaci, změnám v počasí, ve struktuře 

vegetace či na základě vnitrodruhové i mezidruhové kompetice (Hutto 1985; Jackson 

et al. 1989; Brambilla and Rubolini 2009).  
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5. Závěr 

Výsledky této práce ukazují, že vegetační parametry popisující strukturu a složení 

vegetace mohou vysvětlit a predikovat abundanci některých ptačích druhů v lužních 

lesích. Na základě analýzy fotografií vegetace jsem nově zavedla vegetační parametr 

hustota vegetace. Ukázalo se, že na tento vegetační parametr reagovalo velké množství 

ptačích druhů, a to především na menší prostorové škále. Tato analýza tak může tvořit 

alternativní způsob popisu vegetace a být využita k objasnění ptačí abundance.  

 Některé ptačí druhy jako lejsek bělokrký, sýkora modřinka, strnad obecný a brhlík 

lesní reagovaly celkově na více vegetačních parametrů nežli jiní. Naopak pouze holub 

hřivnáč neodpovídal ani na jeden vegetační parametr. Je možné, že tyto rozdíly byly 

způsobeny odlišnými habitatovými nároky či způsobem života. Rovněž je možné, 

že zvolenými vegetačními parametry této práce bylo u některých druhů vhodně 

vystihnuto jejich prostředí a preference, což se projevilo v jejich silnější reakci. 

 Z deseti popisných vegetačních parametrů nejvíce ovlivňovalo ptačí druhy 

bylinné patro, které bylo též nejsilnějším parametrem ve vztahu s ptačí početností na větší 

prostorové škále. Příčinou může být jak pro některé druhy důležitá vazba na zisk potravy 

či hnízdění (Holmes and Robinson 1988; Nikolov 2009), tak že bylinné patro vhodně 

reflektuje hustotu lesa. Dále ptačí druhy hojně reagovaly na stromy staré, které byly 

současně vegetačním parametrem s reakcí největšího počtu ptačích druhů na menší 

prostorové škále. Což ukazuje na důležitost starých stromů při hnízdění a zisku potravy 

pro ptáky lužních lesů. Naopak bez reakce zůstaly jehličnaté stromy nad 10 m a jen 

s velmi slabou reakcí jehličnaté stromy do 10 m, což lze vysvětlit jejich nízkým 

zastoupením v lužních lesích. Výsledky studie saturace prostředí ptačími druhy také 

naznačují, že u některých druhů je mezi jejich výskytem a strukturou vegetace v čase 

vztah silnější než u jiných. 

Ačkoliv je konkrétní biotop, v tomto případě lužní les, prostředí s relativně 

podobnými vlastnostmi a podmínkami pro život ptačích druhů, ukazuje se, že je to 

též oblast, která při studiu na menší prostorové škále zahrnuje více specifických habitatů. 

Právě takové mikrohabitaty vytváří pro ptačí druhy rozličné podmínky, které jsou 

využívány pro různé potřeby jednotlivých druhů a ty je též zřejmě vnímají v druhově 

specifických prostorových škálách. Analýzy habitatových preferencí, na pro daný druh 

vhodné prostorové škále, by pak mohly lépe reflektovat konkrétní ptačí zastoupení.  
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Příloha I: GPS koordináty lužních lesů 

 

Tabulka I–1: GPS koordináty jednotlivých sčítacích čtverců  

lokalita - čtverec zeměpisná šířka zeměpisná délka 

PR Niva Dyje 1 48.7672853N 16.8636869E 

PR Niva Dyje 2 48.7761947N 16.8678497E 

CHKO Dunajské luhy 1 48.1156908N 17.1543956E 

CHKO Dunajské luhy 2 48.0952867N 17.1607469E 

CHKO Dunajské luhy 3 48.0791758N 17.1980833E 

CHKO Dunajské luhy 4 48.0504386N 17.1610044E 

CHKO Dunajské luhy 5 47.8981106N 17.4836422E 

CHKO Dunajské luhy 6 47.7715869N 17.7144839E 

CHKO Litovelské Pomoraví 1 49.7045908N 17.1077081E 

CHKO Litovelské Pomoraví 2 49.7042300N 17.1285864E 

CHKO Litovelské Pomoraví 3 49.6950422N 17.1197028E 

CHKO Litovelské Pomoraví 4 49.6908781N 17.1381994E 

CHKO Litovelské Pomoraví 5 49.6768561N 17.1759647E 

soutok řek Moravy a Dyje 1 48.6979747N 16.9727811E 

soutok řek Moravy a Dyje 2 48.7007786N 16.9620953E 

soutok řek Moravy a Dyje 3 48.6998300N 16.9441994E 

soutok řek Moravy a Dyje 4 48.6829883N 16.9490489E 

soutok řek Moravy a Dyje 5 48.6858217N 16.9426117E 

soutok řek Moravy a Dyje 6 48.6672606N 16.9559583E 

soutok řek Moravy a Dyje 7 48.6594942N 16.9602928E 

soutok řek Moravy a Dyje 8 48.6499969N 16.9577178E 

soutok řek Moravy a Dyje 9 48.6410653N 16.9519672E 

soutok řek Moravy a Dyje 10 48.6337200N 16.9569883E 

PR Úpor-Černínovsko 50.2971981N 14.4945575E 

NPR Libický luh severní část 50.1099083N 15.1731458E 

NPR Libický luh jižní část  50.0993284N 15.1672389E 
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Příloha II: Tabulky korelace vegetačních parametrů 
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Příloha III: Grafické znázornění kumulativní četnosti ptačích druhů 

na konkrétních sčítacích bodech 

 

 

Obrázek III–1: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 1 na lokalitě NPR Libický luh severní část. 

 

 

Obrázek III–2: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 2 na lokalitě NPR Libický luh severní část. 
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Obrázek III–3: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 3 na lokalitě NPR Libický luh severní část. 

 

 

Obrázek III–4: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 4 na lokalitě NPR Libický luh severní část. 
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Obrázek III–5: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 5 na lokalitě NPR Libický luh severní část. 

 

 

Obrázek III–6: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 6 na lokalitě NPR Libický luh severní část. 
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Obrázek III–7: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 7 na lokalitě NPR Libický luh severní část. 

 

 

Obrázek III–8: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 8 na lokalitě NPR Libický luh severní část. 
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Obrázek III–9: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 9 na lokalitě Libický luh severní část. 

 

 

Obrázek III–10: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 1 na lokalitě Libický luh jižní část. 
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Obrázek III–11: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 2 na lokalitě NPR Libický luh jižní část. 

 

 

Obrázek III–12: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 3 na lokalitě NPR Libický luh jižní část. 
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Obrázek III–13: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 4 na lokalitě NPR Libický luh jižní část. 

 

 

Obrázek III–14: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 5 na lokalitě NPR Libický luh jižní část. 
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Obrázek III–15: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 6 na lokalitě NPR Libický luh jižní část. 

 

 

Obrázek III–16: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 7 na lokalitě NPR Libický luh jižní část. 
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Obrázek III–17: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 8 na lokalitě NPR Libický luh jižní část. 

 

 

Obrázek III–18: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 9 na lokalitě NPR Libický luh jižní část. 
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Obrázek III–19: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 1 na lokalitě PR Úpor-Černínovsko. 

 

 

Obrázek III–20: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 2 na lokalitě PR Úpor-Černínovsko. 
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Obrázek III–21: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 3 na lokalitě PR Úpor-Černínovsko. 

 

 

Obrázek III–22: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 4 na lokalitě PR Úpor-Černínovsko. 
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Obrázek III–23: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 5 na lokalitě PR Úpor-Černínovsko. 

 

 

Obrázek III–24: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 6 na lokalitě PR Úpor-Černínovsko. 
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Obrázek III–25: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 7 na lokalitě PR Úpor-Černínovsko. 

 

 

Obrázek III–26: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 9 na lokalitě PR Úpor-Černínovsko. 
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Obrázek III–27: Graf znázorňující kumulativní četnost čtyř ptačích druhů během deseti 

sčítání na sčítacím bodu 9 na lokalitě PR Úpor-Černínovsko. 
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