
   
 

Abstrakt 

Prostorová distribuce šplhavců (Piciformes) je jedním z faktorů vypovídajících o stavu lesa. 

Tito lesní ptáci jsou bioindikátory klimaxových lesních společenstev. V Národním parku 

Šumava jsou někteří šplhavci vlajkovými druhy a na jejich přítomnost je upínána velká 

pozornost, díky čemuž existují rovněž historické záznamy výskytu těchto ptáků. Ve své studii 

jsem si kladl za cíl historická data z těchto sčítání z let 2006-2018 vyhodnotit a rozšířit je o 

vlastní pozorování v letech 2019 a 2020 zahrnující konkrétní rozmístění jedinců jednotlivých 

druhů v oblasti Smrčina, nejjižnějším cípu národního parku.  

Cílem této diplomové práce bylo zjistit faktory ovlivňující dané rozmístění. Sčítání 

probíhalo tzv. „bodovou metodou“ od začátku dubna po konec června. Statistické 

vypracování dat jsem provedl v programu R a grafické znázornění geografické distribuce 

v programu qGIS. 

Výsledkem mé práce je zjištění, že z deseti druhů šplhavců vyskytujících se na území 

České republiky, žije na studovaných lokalitách Šumavy 8 druhů. Početnost datla černého, 

strakapouda velkého je od roku 2006 a datlíka tříprstého od roku 2009 stálá. (Hustota je u 

strakapouda velkého 1,6, datla černého 0,5 a u datlíka tříprstého 0,8 páru na hektar.) 

Nejvzácnější strakapoud bělohřbetý byl zaznamenán pouze dvakrát. Zbylé čtyři druhy se 

nacházejí mimo oblast stálého monitoringu, a tak nelze vývoj jejich početnosti určit.  

Podle očekávání je zásadním faktorem ovlivňujícím výskyt šplhavců typ lesa. Dalšími 

faktory pozitivně ovlivňujícími prostorové rozložení šplhavců jsou rovněž šířka kmene a podíl 

polomů a suchých stromů na bodě, zatímco hustota porostu ovlivňuje rozložení negativně. 

V neposlední řadě můžeme sledovat změnu druhové skladby v souvislosti s nadmořskou 

výškou. Naopak podíl vývratů na bodě se neukázal jako průkazný. Důležitou roli rovněž hraje 

zvolená metodika: při použití provokace v podobě zvukové nahrávky během přidaných 5 

minut na bodě se zvýší počet šplhavců o polovinu. Naopak měsíc sčítání počet 

zaznamenaných ptáků neovlivňuje. 
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