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"Tam, kde se rozlévají říční vody při záplavách a kde na kilometry je bahnitá 

půda pokryta vysokou trávou a rákosím, je vlast nádherných ptáků - jeřábů. 
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bohům milé." 
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Abstrakt 
 
TICHÁČKOVÁ M. 2013: Ekologie a vývoj populace jeřába popelavého (Grus grus) v 
České republice. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 
 

Jeřáb popelavý (Grus grus) byl  na území České Republiky v minulosti vyhuben 
a začal se vracet v 70tých letech 20. století. Od roku 1965 do konce roku 2012 bylo 
zaznamenáno 1697 uveřejněných pozorování, kterých v průběhu let přibývá. Každoroční 
pozorování jsou od roku 1975. Zvětšuje se i oblast výskytů na našem území, celkem byl 
jeřáb zaznamenán v 289 mapovacích čtvercích. Tam, kde byli jeřábi pozorováni na zemi, 
převládá větší zastoupení polí a vod a menší podíl lesů a pastvin. Nejčastěji byli 
pozorováni v jarních měsících březnu a dubnu a potom ještě na podzim v říjnu a listopadu. 
V těchto měsících mohou být pozorována i větší hejna jeřábů. 
 Od roku 1989 (první hnízdění) dochází k nárůstu počtu hnízdních párů jeřábů na 
území ČR a šíření do nových oblastí jihovýchodním směrem. Celkem bylo hnízdění 
evidováno na 37 lokalitách v 26 mapovacích čtvercích, ve kterých je vyšší podíl pastvin a 
luk. Nejvíce hnízd se nachází v porostu rákosin a vysokých ostřic v okolí rybníků, jiné 
typy prostředí více využívají až po roce 2005.  
 
 
Klíčová slova: jeřáb popelavý (Grus grus), početnost, vývoj populace, rozšíření, prostředí, 
hnízdní habitat 
 
 
 

Abstract 
 
TICHÁČKOVÁ M. 2013:  Ecology and population development of  the Eurasian crane 
(Grus grus) in Czech Republic  MSc thesis. Faculty of Science, Charles University, 
Prague. 
 
Eurasian crane (Grus grus) had been exterminated in Czech Republic in past, he started to 
return back in 70´s of the 20th century. There were 1697 observations published between 
1965 and 2012, since then is the number still increasing. The annual observations have 
been done regularly since 1975. The area of occurrence in Czech Republic gradually 
grows, cranes was recorded in 289 squares. In areas where the cranes were observed on 
ground, dominates presence of fields and water with smaller presence of forests and 
pastures. They were mostly observed during the spring months – March and April, and 
during the autumn months – October and November. Even larger flocks of cranes can be 
seen in this time. Since 1989 (the first nest) is the number of breeding pairs of cranes in 
Czech Republic increasing. They spread more to the areas to the southeast direction. The 
nesting was registered in 37 localities in 26 mapping squares in total, with higher 
proportion of pastures and meadows. Most of nests are located in reed and tall sedge beds 
around ponds, other types of environment are used first after 2005.  
 
Keywords: Eurasian crane (Grus grus), abundance, population development, distribution, 
environment, breeding habitat 
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1. ÚVOD 
 

 Jak již v úvodním citátu bylo krásně zmíněno, většina druhů jeřábů vyhledává 

rozlehlé otevřené krajiny, které jsou většinou alespoň po určité období zamokřené. 

Dokonce i oba korunkatí jeřábi, kteří jsou narozdíl od ostatních schopni hřadovat na 

stromech, hnízdí v mokřadech. Jedině nejmenší druh, jeřáb panenský, je jako jediný 

schopný hnízdit v suchých oblastech a dokonce i v pouštích (Archibald & Meine 1996, 

Cramp & Simmons 1980, Meine & Archibald 1996, Prange 1989). 

 Prostředí, ve kterém jeřábi žijí, se neliší jen mezi jednotlivými druhy, ale i v rámci 

druhu v různých populacích či oblastech výskytu. Navíc v každém ročním období se 

chovají různě a vyhledávají si odlišná stanoviště. V období hnízdění žijí velice skrytě 

a samotářsky, většinou na těžko dostupných místech a v období migrace a zimování se 

sdružují do velikých hejn, překonávají značné vzdálenosti a krmí se na suchých nebo 

zamokřených plochách. Jeřábi s částečně odlišnými habitatovými nároky obývají často 

stejné oblasti, jako například v Asii jeřáb mandžuský s jeřábem bělošíjím nebo v Severní 

Americe jeřáb kanadský s jeřábem bělohřbetým (Johnsgard 1983). Některé druhy jeřábů 

žijí v mokřadních oblastech jak v období hnízdění tak i migrace a zimování, jeřábem 

nejvíce vázaným na vodní prostředí je sibiřský jeřáb bílý. Většina druhů však potravu sbírá 

střídavě na zamokřených i suchých místech. Různé nároky mívají i v průběhu dne, 

prostředí vhodné pro sběr potravy se liší od míst vhodných k odpočinku a nocování. 

Všechny druhy jeřábů se stále více dostávají do konfliktu s člověkem a jsou nuceny 

přizpůsobovat se jím vytvořeným novým umělým podmínkám. Některým se to daří hůře 

a  jsou na pokraji vyhynutí, jiní se přizpůsobují soužití s člověkem snadněji a jejich 

populace jsou dokonce na vzestupu (Meine &  Archibald 1996). Jedním z  poměrně dobře 

přizpůsobivých druhů jeřábů je i jeřáb popelavý, který je proto v Číně dokonce označován 

za "moderního jeřába" (Jianzhang 1998). 
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1.1. Taxonomické zařazení jeřába popelavého Grus grus (Linnaeus, 
1758) 

. 

Zástupci čeledi Gruidae obývají všechny kontinenty mimo Jižní Ameriku 

a Antarktidu a také mimo ostrovy. Centrem rozšíření je střední až východní Asie, kde se 

vyskytuje 7 druhů. Jsou to velcí ptáci s dlouhým krkem, dlouhými a poměrně širokými 

křídly, krátkým ocasem a dlouhýma nohama s krátkými prsty, kde zadní prst je vyvýšený. 

Většina druhů je silně vázána na vodní habitaty, obývají mokřady, některé druhy ale 

obývají i suché oblasti. Většina jeřábů je tažných, ale jsou i populace částečně tažné nebo 

stálé (Archibald  & Meine 1996, Cramp & Simmons 1980, Meine & Archibald 1996).  

Čeleď Gruidae je rozdělena na dvě podčeledi, a to korunkaté jeřáby (Balearicinae) 

obsahující jeden rod se dvěma druhy a "klasické" jeřáby (Gruinae) se třemi rody 

(Anthropoides, Bugeranus, Grus) s třinácti druhy. Nejpočetnější je rod Grus s 10 druhy 

(Archibald & Meine 1996).  

Jeřába popelavého popsal Linnaeus v roce 1758 ve Švédsku původně jako Ardea 

grus. Názory na jeho členění na poddruhy se výrazně liší. Zatímco na západě je nyní 

obvykle považován za monotypický druh (Cramp & Simmons 1980, Archibald  & Meine 

1996 ad.) a dřívější dělení na dva poddruhy je zamítáno, v Rusku jsou v součastnosti 

uznávány dokonce poddruhy čtyři. Fauna ČR Ptáci - Aves (Hudec & Šťastný 2005) uvádí 

dělení na dva poddruhy.             

Původní poddruhy jsou: G.g.grus (Linnaneus 1758) vyskytující se v Evropě  

a G.g.lilfordi Sharpe 1894 z Asie. Odlišují se zbarvením, které je zapříčiněno rozdílem 

v chování v jarním období, kdy si hlavně inkubující dospělci jeřábů popelavých, stejně 

jako kanadských, pravděpodobně pro lepší ochranné zbarvení potírají peří bahnem s oxidy 

železa, které pronikají do peří a trvale změní jeho barvu do rezava (Taverner 1929 in Ellis). 

Dále je jeřáb západní G.g.grus charakterizován výrazně černými terciálními letkami, 

zatímco u jeřába východního G.g.lifordi mají terciální letky černé barvy mnohem méně. 

Další dva nově popsané poddruhy se liší výrazně morfologicky i biologicky. 

Nejvýraznějším znakem jeřába popelavého zakavkazského (G.g.archibaldi) je chybějící 

červená skvrna v zadní části temene, černá kůže řídce krytá jemnými peříčky a hnědavá 

barva ve spodní části tváře. Nejnovější poddruh jeřáb popelavý tibetský (G.g korelovi) se 

od  všech ostatních poddruhů liší výrazně kontrastnějším zbarvením hlavy a přední strany 

krku. Také černé skvrny na terciálních letkách jsou výrazněji vyvinuty než u G.g.lifordi 
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(Ilyashenko 2011). Bohužel se zatím morfologické odlišnosti nepodařilo potvrdit geneticky 

a pro oprávněné rozlišování poddruhů bude zapotřebí další výzkum (Haase & Ilyashenko 

2012).  

Ať už uznáváme členění do poddruhů nebo ne, zůstalo zachováno stejné rozdělení 

na sedm základních hnízdních populací, u kterých je zásadní rozdíl v jejich migračních 

trasách. Rozlišení poddruhů považuji za vhodné i z důvodu nutné ochrany malých 

izolovaných populací. 

Pokud bychom uznali existenci poddruhů, pak se tato práce bude týkat jeřába 

popelavého západoevropského (Grus grus grus). 

 

 

1.2. Areál rozšíření a základní migrační trasy jeřába popelavého    

 

Jeřáb popelavý má palearktické rozšíření, čímž má největší areál ze všech druhů  

jeřábů, který se rozkládá od polárního kruhu na severu až po subtropické oblasti na jihu. 

Hnízdní areál tohoto druhu se rozkládá od severní a západní Evropy napříč Euroasií do 

severního Mongolska, severovýchodní Číny a východní Sibiře (s izolovanými populacemi 

ve východním Turecku a Tibetu). Zimoviště zahrnuje část Francie, Pyrenejský poloostrov, 

sever a východ Afriky, Střední Východ, Indii, jižní a východní Čínu. (Archibald & Meine 

1996, Meine & Archibald 1996, Cramp & Simmons 1998).  

 Druh je členěn do sedmi základních populací s rozdílným hnízdním areálem 

i migračními trasami: 

 

Jeřáb popelavý západní G. g. grus hnízdí v oblasti od severní a západní Evropy až po Ural 

a dělí se na tři populace: 

  

1. Západoevropská populace - je pro nás nejvýznamnější, protože tam spadá i malá 

hnízdní populace v České republice. Největší hnízdní hustota je v severní (Norsko, 

Švédsko, Finsko, Baltické státy) a střední (Polsko, Německo) Evropě. Výrazně menší 

počty hnízdních párů jsou v severozápadním Rusku, Dánsku, v Anglii (Bridge 2010), 

Francii (Salvi 2010), Nizozemsku (IUCN CSG in prep.). 

 Jeřábi z této populace vyžívají západoevropskou migrační trasu, která vede ze 

Skandinávie přes Baltské moře a dále přes Německo, Nizozemsko, Belgii a Lucembursko 
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na zimoviště ve Francii, Španělsku, Portugalsku. Malé počty zimují také v Maroku 

(Thevenot & Salvi 1988). Od konce sedmdesátých let zimují také ve Francii, kde v roce 

2011 zimovalo dokonce až 100 000 jeřábů (Nowald et al. 2012).V posledním desetiletí 

začali zimovat i v  Německu (Nowald 2012a).  

Nejvýznamnější tahové zastávky jsou na jihu Švédska (jezero Hornborga, 

Kvismaren, Takern a Öland, kde současně může být až 30 000 jeřábů), v severním Polsku 

(45-50 000 ex.), v Německu (170-250 000 ex., největší ze 75 shromaždišť je v oblasti 

Rügen-Bock, kde je až 70 000 jeřábů) (Nowald 2012b, Prange 2010). Ve Francii jsou tři 

velké migrační zastávky - v Lotrinsku (nížina Wöerve, až 28 000 ex.), v Champagne-

Ardenne (Lac du Der Chantecoq, až 75 000 ex.) a v Akvitánii (vojenský prostor Captieux 

a bývalé uhelné doly Arjuzanx, více než 60 000 ex.) (Salvi 2010) a ve Španělsku v Laguna 

de Gallocanta (max 114 000 ex.) (Pueyo et al. 2011 ).  

 Pro migraci jeřábů z České republiky jsou navíc významná dvě shromaždiště 

v Německu, je to oblast Grünewalde a přírodní rezervace v okolí města Bautzen, kde je 

každoročně zaznamenáváno několik jeřábů okroužkovaných na hnízdištích v severních 

Čechách. Tito jeřábi tedy nejprve letí severním směrem a teprve potom se vydávají 

směrem na jihozápad přes Německo a Francii až do Španělska. 

 

 2. Východoevropská populace - hlavní hnízdiště jsou ve Finsku a Baltských státech 

(kde se střetává západo- a východoevropská populace), východním Polsku, západním 

Rusku, Bělorusku a Ukrajině. Hlavní tahovou cestou je Balticko-maďarská, vedoucí 

částečně přes Slovensko, s největší tahovou zastávkou v Maďarsku (Národní park 

Hortobágy, až 100 000 ex.)(Vegváry 2010), odkud se rozděluje do několika směrů 

(jihozápadní, jižní a jihovýchodní). Přibližně jedna třetina jeřábů letí jihozápadně přes jižní 

cíp Itálie do Tuniska, Lybie a východního Alžírska. Jihovýchodní směr není přesně znám, 

pravděpodobně končí v Turecku nebo v zemích Blízkého východu včetně Izraele. Většina 

ale táhne jižním směrem na zimoviště v Asii na Blízkém východě a v Africe až do Etiopie 

(Nowald et al. 2010, IUCN CSG in prep.). Od 80-tých let jeřábi začali zimovat také 

v Maďarsku nejen kvůli teplejším zimám, ale také kvůli rozvoji ochrany a pěstování 

velkého množství kukuřice (v součastnosti 10-20 000 ex.) (Vegvári 2010).  

  

3. Evropsko-ruská populace - hnízdiště jsou v Bělorusku, Ukrajině, v Rusku 

západně od Uralu a v Kazachstánu. Migrují přes Černé moře na zimoviště v Turecku, 
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Izraeli, Jordanu, Saudské Arabii, Súdánu a Etiopii a částečně také v Iránu a Íráku. (Meine 

& Archibald 1996, IUCN CSG in  prep.) 

 Pravděpodobná zóna společného výskytu dvou poddruhů G.g.grus a G.g.lifordi se 

nachází západně od Uralu. 

 

Jeřáb popelavý východní G. g. lifordi:  

 

4. Západosibiřská populace - hnízdiště jsou v Rusku východně od Uralu na západní 

Sibiři a v severním a centrálním Kazachstánu. Hlavní zimoviště je v provincii Gujarat 

v Indii. Od konce 90-tých let až začátkem 20. století část migrujících jeřábů začala zimovat 

v údolí řeky Amudaria na hranicích mezi Afganistánem, Uzbekistánem, Turkmenistánem 

a Tadžikistánem (Lanovenko et al 2011, Toropova & Kulagin 2011, Rustamov et al 2011). 

Část populace letící přes státy centrální Asie zimuje v Iránu, kde se na zimovištích může 

setkávat s poddruhem G.g.grus. Dalším novým zimovištěm (jeřábi zde začali zimovat až 

koncem 20. století) je údolí řeky Tejen na jihu Turkmenistánu (Rustamov et al.2011). 

  

5. Centrálno-východní sibiřská a Severočínská populace - hnízdiště se rozkládají 

v centrální a východní Sibiři, severním Mongolsku a severní Číně. Zimují v údolí řeky 

Yangtze na jihovýchodě Číny, tato lokalita, stejně jako některé migrační zastávky (např. 

Muraviovka park), je velice významná i pro další druhy ohrožených jeřábů (Meine 

& Archibald 1996, IUCN CSG in prep.) 

 

6. Jeřáb popelavý zakavkazský G. g. Archibaldi: hnízdiště leží v horách Anatolie 

a Armenie, je to omezená oblast ve východním Turecku, v Armenii, Gruzii a severním 

Iránu. Tato populace je pravděpodobně téměř rezidentní, pouze s přesuny uvnitř oblasti 

a vertikální migrací, kdy tráví zimu v nadmořské výšce do 500 m (Meine & Archibald 

1996, IUCN CSG in prep.) 

  

7. Jeřáb popelavý tibetský G. g. Korelovi: hnízdí vysoko v horách Východního 

a Centrálního Ťan-šanu, v hraničním území tří států - Kazachstánu, Kyrgystánu a Číny 

(Ilyashenko 2011). Zimoviště nejsou známa, ale pravděpodobně leží v jižní časti 

centrálního Tibetu a na jihovýchodním předhůří v nadmořské výšce 2000-3400 m (IUCN 

CSG in prep.). 
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1.3. Stavy početnosti a stupeň ohrožení 

 

Jeřáb popelavý je třetím nejhojnějším druhem jeřába (po jeřábu kanadském 

a panenském), v součastnosti je velikost celé populace odhadována kolem 625 000 jeřábů 

(IUCN CSG in prep.).  

Celková početnost G. g. grus je okolo 500 000 ptáků. Z čehož minimálně           

240-300 000 migruje na západo-evropské tahové cestě, 85-120 000 na balticko-maďarské 

tahové cestě (Prange 2010, 2011, IUCN CSG in prep.) a ve východní Evropě se podle 

odhadů vyskytuje přibližně 80 000 ptáků (Ilyashenko 2010). Populace G. g. grus je 

celkově v posledních několika dekádách na vzestupu, a to více na západě než na východě. 

Během posledních tří dekád dochází ke zvětšování hnízdního areálu (Prange 2011, Mewes 

2010). Velký nárůst populace je zřejmý i z porovnání s předchozí publikací IUCN z roku 

1996, kdy byla velikost celé populace druhu odhadována mezi 220 000 a 250 000 

a velikost populace v západní Evropě jen na 60 až 70 000  s trendem početnosti stálým 

či spíše vzrůstajícím, ve východní Evropě spíše početnost klesala (Meine & Archibald 

1996). 

Velikost celé populace poddruhu G. g. lilfordi není přesně známa, ale 

v součastnosti se odhaduje na 125 000 – 130 000, tibetská populace G. g. korelovi se 

pohybuje okolo 1 000 jedinců a nejmenší zakavkazská populace G. g. archibaldi je 

odhadována na pouhých 60-70 hnízdních párů  (IUCN CSG in prep.). 

Kategorie globální ohroženosti druhu podle červeného seznamu IUCN je „málo 

dotčený druh“  (Least Concern), ale poddruhy G. g. korelovi a G. g. archibaldi jsou 

považovány za „kriticky ohrožené“ (Critically Endangered). 

V Evropě je chráněný podle Bernské úmluvy (o ochraně fauny, flóry a přírodních 

stanovišť) jako přísně chráněný druh, podle Bonnské úmluvy (o ochraně stěhovavých 

druhů volně žijících živočichů) jako druh s nepříznivým stavem z hlediska ochrany 

(Sedláček 1988). Dále je chráněný podle dohody o ochraně africko-eurasijských tažných 

vodních ptáků (AEWA) a podle washingtonské úmluvy o mezinárodním obchodu 

ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES II) (Hora 

et. al. 2010). 

Lokálně je druh chráněn i v několika státech Evropy včetně České republiky, kde 

patří mezi kriticky ohrožené druhy podle vyhlášky 395/1992 Sb. Dále je zařazený 
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v Červeném seznamu ptáků ČR jako kriticky ohrožený a je předmětem ochrany ve 

2 ptačích oblastech: Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady a Rožďalovické rybníky.  

Velice zajímavý je pro nás vývoj populace v sousedním Německu, kde původně 

vyhynutím ohrožený jeřáb byl roku 1996 vyškrtnut z červené knihy. A není divu, když 

Wolfgang Mewes (2010) uvádí téměř desetinásobný nárůst populace v průběhu pouhých 

třiceti let. Do roku 1977 bylo evidováno 410 párů, v roce 1978 – 700 párů, v roce 1990 – 

1 700 párů, v roce 2000 – 3 400 párů, roce 2008 – 6 940 párů a v roce 2011 již 7 816 párů 

(Mewes 2012). Polovina populace (50,4%) se vyskytuje ve spolkové zemi Mecklenburg-

Vorpommen (Mewes 2010). 

 

 

1.4. Historické rozšíření jeřába popelavého v Evropě 

 

V historii došlo k vymizení jeřába jako pravidelně hnízdícího druhu prakticky 

v celé západní, jižní částečně i střední Evropě (van der Ven J. A. 1981). Převážně z důvodů 

ztráty hnízdních habitatů a přímého pronásledování lovem (Meine & Archibald 1996). 

V Irsku jeřábi hnízdili do 14. století. V mokřadech na východě Anglie 

pravděpodobně hnízdili do konce 16. století, i když  poslední jeřábi byli zastřeleni ještě 

kolem roku 1650. Opět se jeřábi objevili v roce 1979 v Norfolku, kde posléze zahnízdili 

(Mathews & Macdonald  2001).  

Jeřábi dříve hnízdívali i v severní Itálii a v okolí Benátek, vymizeli mezi 18. a 19. 

stoletím, údaje jednotlivých autorů se rozcházejí, což se týká i některých dalších zemí. 

Ve Francii a Rumunsku hnízdili do konce 19. století, v Maďarsku a Bulharsku hnízdili 

pravidelně až do začátku 20. století  a v zemích bývalé Jugoslávie a Španělsku ještě do 

poloviny 20. století. Nejjižnější hnízdiště východní Evropy bylo až do roku 1965 v Řecku. 

Z Rakouska zmizeli na přelomu 19. a 20. století, kde hnízdili u Neziderského jezera 

(Cramp & Simmons 1980, Johnsgard 1983, Prange 1989, Meine & Archibald 1996). 

Na východním Slovensku hnízdili do konce 19. století (Ferianc 1977, Johnsgard 

1983). První novodobý hnízdní výskyt byl zjištěn v roce 2009 u Senného, kde byl 

pozorován pár s mládětem (Repel 2009). 
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1.5. Rozšíření jeřábů v ČR  

 

 O historickém výskytu jeřábů v Čechách není příliš známo. Dokonce Komárek 

(2007) ve své studii uvádí, že neexistuje historická zmínka dokládající rozmnožování 

jeřábů v Čechách, ačkoliv v jižních Čechách bylo roku 1677 vypláceno zástřelné. Autoři 

z první poloviny minulého století zabývající se avifaunou na území současné České 

republiky (např. Jirsík, Janda) se o jeřábu popelavém vůbec nezmiňují. Julius Komárek 

(1948) o něm píše že: "bývali u nás v starých dobách obyčejnými ptáky močálů a hnízdili 

na lesních bažinách,  kde si zakládali hnízda na starých pařezech nebo na kopečcích 

uprostřed mělké vody, ale tato doba již dávno minula.“  

  

Novodobá historie výskytu jeřábů začíná až ve druhé polovině 20. století, kdy se 

začínají v Čechách objevovat hlášení o jeho výskytu. Tomuto období pronikání jeřábů do 

Čech se věnuje Vondráček (1999) a uvádí bohužel neověřený údaj Z. Jóna o prvním 

hnízdění na Heřmanickém rybníku z roku 1985. První doložené hnízdění proto pochází až 

z roku 1989 z Českolipska, ale je možné, že zde hnízdili už od roku 1981 (Kurka 1991), 

kdy byl pozorován pár v hnízdní době ve vhodném prostředí. Od té doby se druh postupně 

rozšiřuje, jak vyplývá i z mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR v letech 1973-1977, 

1985-1989 a 2001-2003  (Šťastný et al. 1987, 1996, 2006) a monitoringu v letech 2005-

2007 (Hora et al. 2010).  

Do roku 2000 zahnízdili jeřábi ještě v dalších regionech, a to na Chebsku (Brož et al. 

1994), Šluknovsku (Lumpe 1996, Benda et al. 1998) a Kopidlnsku (Šoltys et al. 2003). 

Po roce 2000, kdy byla založena Skupina pro výzkum a ochranu jeřába popelavého v ČR, 

se jeřábům věnovala mnohem větší pozornost a dařilo se pravidelně monitorovat hnízdní 

výskyty. 

V roce 2001 zahnízdil na Frýdlantsku (Vondráček 2002) a v roce 2005 na Pardubicku 

(Bárta 2006). V roce 2006 bylo doloženo hnízdění v jižních Čechách (Všetečka in litt.), na 

severní Moravě (Gahura 2009, Kondělka et al. 2009) a poněkud odlehlé hnízdiště u Úštěka 

(Vondráček in verb.). V roce 2007 bylo doloženo hnízdění v západních Čechách na 

Tachovsku (Machač & Schröpfer 2008). V roce 2009 přibyl další region, a to Jeseníky 

(Schmidtová  et al. 2009), v roce 2010 pak zahnízdil ještě na Karlovarsku (Matějů in litt.). 
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1.6. Bionomie a ekologie jeřába popelavého    

 

 V průběhu života jeřába popelavého se mění jeho nároky na prostředí a částečně 

i jeho chování v závislosti na tom, v jaké fázi ať už denní, roční či životní se právě nachází. 

Proto stručně popíši bionomii i preferované habitaty společně. 

 

1.6.1. Potrava a prostředí využívané pro sběr potravy  

Jeřáb popelavý je omnivorní, živí se širokou škálou rostlinné a živočišné potravy. 

V hnízdním období se živí jak v mokřadech  tak i na suchých stanovištích, což je do určité 

míry ovlivňováno stářím mláďat. Než dosáhnou vzletnosti (ve věku 63-70 dní) jsou 

zranitelní a rodina se zdržuje poblíž bezpečného mokřadu. Kvůli mláďatům je také výrazně 

vyšší podíl živočišné potravy, která je pro ně velice důležitá (Nowald 1994). Naopak 

v mimohnízdní době převládá rostlinná složka potravy a krmí se převážně na suchých 

místech jako jsou louky nebo pole. V obou obdobích preferují krmení se na sušších 

stanovištích s nízkou vegetací (Cramp & Simmons 1980, Johnsgard 1983, Prange 1989, 

Elis et al. 1996). 

 

 1.6.2. Hnízdění a hnízdní habitat 

 Na všech fázích hnízdění se podílejí obě pohlaví, od stavby hnízda přes inkubaci až 

po vodění a krmení mláďat. Snáší obvykle dvě vejce, inkubace trvá 28-31 dní a  líhnutí je 

asynchronní. Mláďata jsou prekociální a nidifugní, ačkoliv zprvu rodiče krmí mláďata tak, 

že jim podávají potravu do zobáku. 

 Hnízdo (průměr 70-100 cm, výška 20-60 cm) obvykle staví v mělké vodě 

z dostupné vegetace. Proto k hnízdění využívá nejrůznější typy mělkých (20-40 cm) 

mokřadů, ať už lesní, kde převládají břízy a olše nebo otevřené, jako jsou ostřicové či 

rákosové louky, okraje jezer a rašeliniště. Hnízdí až do nadmořské výšky 2 200 m. 

Někdejšími hnízdišti v jižní Evropě byly především stálé hustě zarostlé bažiny. 

V přirozených podmínkách preferují rozlehlá izolovaná hnízdní teritoria s hnízdišti dobře 

chráněnými proti rušení (Cramp & Simmons 1980, Johnsgard 1983, Prange 1989, Elis et 

al. 1996, Meine & Archibald 1996). Avšak v kulturních krajinách se adaptovali na 

využívání menších a méně divokých mokřadů, jak je tomu právě v Evropě. V severním 

Německu dokonce hnízdí v malých  zamokřených depresích (méně než 1 000 m2), přímo 

uprostřed zemědělských polí (Mewes 2010 ), nebo znovu osidluje umělé a znovu obnovené 
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mokřady, jako je tomu například v jižním Německu v bývalých rekultivovaných uhelných 

dolech (Mewes 2010).   

 

1.6.3. Migrace, zimoviště a prostředí 

 Oblasti zimovišť a migračních zastávek jsou stejně jako u ostatních jeřábů hluboce 

zakořeněné. Oblasti využívané během jarní a podzimní migrace se mohou lišit. 

 Na zastávkách zůstavají po různě dlouhou dobu, nejčastěji kvůli potravě nebo 

mohou čekat na vhodné počasí pro delší přelety. Během migrace se jeřábi krmí na polích, 

pastvinách a loukách. Na polích mohou i způsobovat škody. Nocují v mělkých vodách 

jezer, řek, podél přehrad, v rašeliništích a jiných mokřadech. V podobných habitatech 

nocují i na zimovištích. Zimoviště zahrnují nejrůznější suché i mokřadní habitaty, jako 

např. oblasti delt v Číně (Cramp & Simmons 1980, Johnsgard 1983, Prange 1989, Elis et 

al. 1996, Meine & Archibald 1996). Na Pyrenejském poloostrově hojně využívají otevřené 

dubové lesy zvané dehesa (Díaz et al.1995). 

 

 

1.7. Cíle práce 

 

Česká republika leží na jižním okraji areálu jeřába popelavého a dochází zde 

v současné době ke značným změnám. Cílem této práce je zdokumentovat tyto změny 

a posoudit šíření populace jeřába popelavého na území České republiky z hlediska 

časového, prostorového a využívání zdejší krajiny. 
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2. Materiál a metodika 

 

2.1. Databáze pozorování jeřába popelavého (Grus grus) na území ČR 

 

Popis databáze 

Databáze zahrnuje záznamy pozorování jeřába popelavého na území České republiky 

z maxima dostupných zdrojů, zahrnuje jak data z elektronických databází tak i data 

publikovaná v různých ornitologických periodikách. Mimo jiné také data z kartotéky pana 

profesora K. Šťastného, který po mnoho let shromažďoval veškerá ornitologická 

pozorování a také je pravidelně prezentoval na členských schůzích České společnosti 

ornitologické. 

Databáze obsahuje celkem 1697 záznamů. 

 

Časové období: 

V databázi jsou zahrnuta data od roku 1965 až do konce roku 2012. 

 

Zdroje:  

Elektronické databáze: 

Celostátní databáze: 

Databáze ČSO - nová faunistická databáze avif.birds.cz (provozována od 1. března  

2010 do současnosti) 

Databáze ČSO - stará (provozována od 10 března 2003 do 2. března 2010, 

kdy začala fungovat databáze nová) 

Pozorování z elektronického zpravodaje OVIS (Ornitologický Vzájemný 

Informační Servis) 

Lokální databáze: 

Databáze Severočeské pobočky ČSO 

Databáze Východočeské pobočky ČSO 

Databáze Jihočeské pobočky ČSO (JOK) 

Databáze Ornitologického klubu při CHKO Labské pískovce 
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Publikované údaje – nejdůležitější zdroje dat: Zprávy ČSO, Zpravodaj Východočeské 

pobočky ČSO při ZK Tesla Pardubice, Panurus, Sluka, Acrocephalus, Fauna Bohemiae 

Septentrionalis 

 

Kartotéka K. Šťastného 

 

Kategorizace  

Data pozorování byla rozčleněna do tří kategorií podle přesnosti místa pozorování.  

Kategorie "a" zahrnuje přesná pozorování, kde byly souřadnice buď přímo zadány 

pozorovatelem nebo lokace jeřábů byla přesně popsána a následně zadána souřadnice.  

Kategorie "b" méně přesná pozorování, přibližné souřadnice doplněny na základně 

popisu lokality a znalosti prostředí. 

Kategorie "c" nejméně přesná pozorování, bez bližších údajů, zadána jen orientační 

souřadnice hlavně z důvodu pro přiřazení do kvadrátů.  

 

Počet 

Pokud není uveden žádný počet, byl zadán počet 1, jelikož se jednalo o minimálně jednoho 

ptáka, a v případech pozorování hejna zadán počet 5. Pokud bylo zadáno početní rozpětí 

byla uvedena střední hodnota. 

 

Datum 

Pokud bylo zadáno datové rozmezí (datum od a do), bylo do databáze toto pozorování 

zadáno dvakrát a to jednou s počátečním datem pozorování a podruhé s konečným datem 

pozorování. 

 

Rozdělení záznamů podle doby na hnízdní a mimohnízdní  

Hnízdní období (H) bylo stanoveno na období od 1.4. do 15.7. 

Mimohnízdní období (m) bylo stanoveno na období od 16.7. do 31.3. 

Hnízdní období bylo ustanoveno od 1.dubna do 15.července, tedy od snesení 

prvního vejce po dobu vzletnosti mláděte , kdy už jeřábi mohou hnízdiště opustit. Snesení 

prvního vejce  na našich hnídištištích připadá obvykle na konec března až začátek dubna 

(Hudec & Šťastný 2005). Inkubace trvá zhruba 30 dní a vzletnosti dosahují ve věku  65-70 

dní. (Cramp & Simmons 1980,  Heinroth & Heinroth 1928) 
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Rozdělení záznamu podle základní aktivity 

Pozorování byla zařazeno podle informací z poznámek nebo doložených fotografií 

Pozorování v letu (L)  

Pozorování na zemi (Z) - zahrnuje všechny aktivity prováděné na zemi (krmení, tok,...),  

tato pozorování mají větší vztah k danému prostředí 

Nezařazená pozorování - podle uvedené poznámky nebylo možné pozorování zařadit  

do žádné z kategoríí 

 

2.2. Hodnocení prostředí v kvadrátové síti 

 

Pro vyhodnocení prostředí byla využita kvadrátová síť podle Kartierung der Flora 

Mitteleuropas (KFME), která je v České republice nejpoužívanější metodou. Mapové pole 

měří 10 minut zeměpisné délky a 6 minut zeměpisné šířky. Toto pole se označuje 

čtyřmístným číselným kódem, např. 5354. "53" v tomto případě znamená řadu (číslováno 

od severu k jihu) a "54" znamená sloupec (od západu k východu).  

 
Do kvadrátů byla pozorování i hnízdiště přiřazena podle souřadnic. Pro zobrazení 

v mapách byl použit program ArcGIS 9.2. od firmy ESRI. 

 

Každý z kvadrátů byl charakterizován těmito enviromentálními a geografickými 

proměnnými podle mapování krajinného pokryvu (databáze CORINE land cover 2006): 

DEM_m / průměrná nadm. výška v rámci pole sčít. čtverce 

DEM_std / směrodatná odchylka nadm. výšky v rámci pole sčít. čtverce 

DEM_r / rozdíl mezi max. a min. nadm. výškou v rámci pole sčít. čtverce 

TEMP_m / průměrná roční teplota v rámci pole sčít. čtverce 

PREC_m / průměrná roční úhrn srážek v rámci pole sčít. čtverce 

A / podíl orné půdy v rámci pole sčít. čtverce 

C / podíl jehl. lesů v rámci pole sčít. čtverce 

D / podíl list. lesů v rámci pole sčít. čtverce 

E / podíl težebních oblastí a skládek v rámci pole sčít. čtverce 

G / podíl sadů a chmelnic v rámci pole sčít. čtverce 

H / podíl heterogenní zemědělské půdy v rámci pole sčít. čtverce 

M / podíl smíšených lesů v rámci pole sčít. čtverce 

O / podíl přírodního bezlesí v rámci pole sčít. čtverce 
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P / podíl luk a pastvin v rámci pole sčít. čtverce 

U / podíl urbánních ploch v rámci pole sčít. čtverce 

V / podíl vinic v rámci pole sčít. čtverce 

W / podíl vodních ploch v rámci pole sčít. čtverce 

NumCl / počet tříd krajinného pokryvu v rámci pole sčít. čtverce 

 

2.3. Analýzy dat 

 

Z analýz byly vyřazeny všechny hraniční čtverce, které měly menší rozlohu než 

100 km2.  

Nejpve byly vybrány proměnné, které mohou pozitivně ovlivňovat výskyt jeřábů 

v konkrétní krajině, jako je zastoupení vhodných habitatů (les, pole, voda, pastviny, 

bezlesí, heterogenní zemědělská půda) a klimatické charakteristiky (průměr a rozdíl 

nadmořské výšky, množství srážek, teplota).  

Pro orientační zjištění vzájemných vztahů enviromentálních proměnných byla 

provedena mnohorozměrná analýza PCA (analýza hlavních komponent) v programu 

CANOCO. Dále byly na základě korelační matice vybrány jen ty z proměnných, které 

měly korelační koeficient v absolutní hodnotě větší než 0,5. Tato metoda byla zvolena pro 

lepší zohlednění vztahu jeřábů s prostředím. Do dalších analýz byly zahrnuty proměnné: 

PREC_m, pole, hetzemp, bezles, pastviny, voda. 

Další postup byl prováděn v programu R (R Development Core Team 2008). 

Pro vyhodnocení vztahu obsazenosti kvadrátu jeřábem (zahrnuta pozorování na zemi) 

a prostředí v daném čtverci byla použita logistická regrese. Pro vyhodnocení vztahu počtu 

hnízdních párů a vlastností čtverců použita poissonovská regrese. Použit byl rozklad 

variability typu I. Byl proveden jeden krok forward selekce na základě signifikancí 

Násleně se proměnné naskládaly do modelu  sestupně na základě signifikancí v prvním 

kroku (aby se ukázaly čisté efekty slabších prediktorů). Kde byly dvě podobné, zkusil se 

ještě model, kde byly permutované.  

Pro vyhodnocení vývoje hnízdní populace v letech byla použita poissonovská 

regrese. Konkrétní fitovaná funkce byla v tomto případě vybrána (z možností lineární, 

exponenciela, polynom) na základě Akaikeho informačního kritéria a vzhledem 

k rozumnému chování reziduí modelu. 
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2.4. Data hnízdění 

 

Za hnízdní pár je považován pár s prokázaným hnízděním nebo dostatkem 

informací, z nichž lze na hnízdění usuzovat, jelikož přímé doložení není vždy možné. 

Teritoriální pár má obsazené hnízdní teritorium, ale jeho hnízdění není příliš 

pravděpodobné - buď je pozorován v páru po celé hnízdní období nebo chybí detailnější 

informace.  

V roce 2000 byla založena pracovní skupina ČSO - Skupina pro výzkum a ochranu 

jeřába popelavého v ČR, která provádí podrobnější monitoring jak hnízdních tak 

i teritoriálních párů. Do té doby byly sledovány pouze hnízdní páry. 

 

2.5. Hodnocení hnízdního biotopu 

 

Ke všem lokalitám s doloženým hnízděním do roku 2010 (35 lokalit) byl přiřazen 

typ biotopu, ve kterém jeřábi hnízdí, podle mapování pro "Kataog  biotopů České 

republiky" (Chytrý et al. 2001).  Dohledání bylo provedeno na veřejně dostupném 

mapovém servru AOPK (http://mapy2.nature.cz). U lokalit, kde nebyl biotop v mapování 

uveden, byla daná kategorie přiřazena na základě popisu hnízdního biotopu.  
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4. VÝSLEDKY   

 

3.1. Vzájemný vztah proměnných charakterizujících prostředí ve 
sčítacím čtverci 
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ohorozměrná analýza vztahů mezi enviromentálními proměnnými (PCA - 

vních komponent). Zobrazená rovina vysvětluje 96% variability souboru 

 prostředí. 

lační matice enviromentálních proměnných byla spočtena v programu R. 

orelační koeficient v absolutní hodnotě větší než 0,7 (Tab. 1), uvažovalo se 

některé z daných proměnných, vzhledem k tomu, že zobecněné lineární 

acují dobře s korelovaným prostorem proměnných. 

 a lesů spolu výrazně negativně korelují, proto do další analýzy byla zahrnuta 

nná pole. Dále spolu silně korelují klimatické proměnné, průměrná nadmořská 

měrná členitost a srážeky.  Proto byly v analýzách použity jen prediktory 

ůměrná nadmořská výška. Tyto proměnné se ve všech analýzách ukázaly 
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nevýznamné po odfiltrování vlivu polí (která jsou považována za proximátnější faktor 

výskytu jeřába, než klimatické proměnné) a byly následně vyřazeny. 

 

Tab. 1. Korelační matice enviromentálních proměnných - šedě jsou zvýrazněny hodnoty 

větší než 0,7,  ( DEM_m = prům. nadm. výška, DEM_r = rozdíl mezi max. a min. nadm. 

výškou, TEMP_m = průměrná roční teplota, PREC_m = prům. roční úhrn srážek,  lesy =  

podíl lesů (listnaté, jehličnaté, smíšené) , pole = podíl orné půdy,  hetzemp = podíl 

heterogenní zemědělské půdy, bezles = podíl přírodního bezlesí , pastviny = podíl luk a 

pastvin , voda = podíl vodních ploch ) 
        DEM_m       DEM_r       TEMP_m       PREC_m         lesy         pole      hetzemp       bezles     pastviny         voda 

DEM_m 1 0,61 -0,95 0,62 0,69 -0,64 0,20 0,20 0,48 -0,06 

DEM_r  1,00 -0,65 0,71 0,62 -0,70 0,38 0,20 0,43 -0,17 

TEMP_m   1,00 -0,67 -0,68 0,65 -0,22 -0,21 -0,50 0,09 

PREC_m    1,00 0,58 -0,64 0,40 0,06 0,41 -0,12 

lesy     1,00 -0,85 0,06 0,21 0,33 -0,07 

pole      1,00 -0,38 -0,24 -0,63 -0,02 

hetzemp       1,00 -0,08 0,31 -0,06 

bezles        1,00 0,03 -0,05 

pastviny         1,00 0,02 

voda                   1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21



3.2. Hnízdění jeřába popelavého na území ČR 

 

3.2.1. Časový vývoj hnízdní populace 
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Obr. 2. Počet hnízdních párů (černá) a počet teritoriálních párů (šedá) jeřába popelavého na 

území ČR v jednotlivých letech. 

 

Od roku 1989 do 2012 dochází k exponenciálnímu nárůstu (p<0,001) počtu hnízdních párů 

jeřábů na území ČR (obr. 3). U teritoriálních párů dochází k lineárnímu nárůstu (p<0,001) 

za období 2000-2012 (obr. 4). 
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y=1.45*10^(-106)*e^(x*0.123)

Obr. 3. Nárůst počtu hnízdních párů v letech (poisson regrese (logaritmický link)) 

 

4

Obr. 4. Nárůst počtu terito

 

y=-7070+x*3.5
 
riálních párů v letech (poisson regrese (identity link)) 

23



3.2.2. Územní šíření 
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Obr. 5. Počet kvadrátů na území ČR ve kterých bylo v daném roce zaznamenáno hnízdění 

jeřába popelavého. 

 

Kromě přibývajícího počtu hnízdících párů dochází i k oblastnímu šíření 

a obsazování dalších lokalit v nových mapovacích čtvercích (obr. 5). Celkem bylo hnízdění 

zaznamenáno ve 26 kvadrátech (3,85 % ze všech kvadrátů ČR), ve 22 úspěšně vyhnízdili 

(tab.3), největší hnízdní rozšíření s 23 obsazenými kvadráty bylo v roce 2010.  

Od prvního zahnízdění (50,58 N; 14,71 E) se posunula hranice rozšíření jeřába 

popelavého na území České republiky o 2.31° (cca 170 km) na západ a 1.40°(cca 155 km) 

na jih. Nejjižnější hnízdo v ČR bylo nalezeno Hláskem na Třeboňsku (49,18 N; 14,78 E) 

a nejzápadnější hnízdo leží v NPR Soos (50,14 N; 12,41 E).  

 

Tab. 2. Počet hnízdních párů na 100 km2 v letech 2002 a 2012. 

Region Kvadrát Rozloha (km2) 2002 2012 

Českolipsko 5353 131,11 3,05 4,58 

Chebsko 5840 132,09 0,76 0,76 

Kopidlnsko 5657 131,86 3,03 2,28 
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Vývoj populace není ve všech oblastech stejný, což můžeme nastínit 

prostřednictvím změny hustoty hnízdních párů na 100 km2 v nejhustěji obsazeném 

kvadrátu z jednotlivých hnízdních oblastí za posledních deset let v tabulce 2. Na 

Českolipsku se velikost populace zvýšila, na Chebsku zůstává konstantní a na Kopidlnsku 

došlo k poklesu. 

 

 

Tab. 3. Kvadráty s prokázaným hnízděním 
Kvadrát Počet lokalit Počet párů 1. rok hnízdění Úspěšnost min. v 1 roce

5052 1 1 2010 1 

5056 1 2 2001 1 

5153 2 2 1995 1 

5157 1 1 2008 1 

5253 1 1 2011 0 

5254 4 4 2003 1 

5352 2 2 2004 1 

5353 4 6 1990 1 

5354 2 2 2004 1 

5451 1 1 2009 1 

5454 1 4 1989 1 

5456 1 1 2007 1 

5657 2 3 1998 1 

5659 1 1 2007 1 

5672 1 1 2006 1 

5769 1 1 2009 1 

5840 1 1 1992 1 

5844 1 1 2010 1 

5959 1 1 2005 1 

5960 1 1 2006 1 

5961 1 1 2009 0 

6242 1 1 2007 1 

6550 2 2 2006 1 

6750 1 1 2009 0 

6753 1 1 2007 1 

6854 1 1 2006 0 
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3.3. Hnízdní habitaty v ČR 
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Obr. 6. Procentuální zastoupení různých typů hnízdních habitatů do roku 2010                  

(n = 35 hnízd), typ biotopu: M1.1 - rákosiny eutrofních stojatých vod, M1.7 - vegetace 

vysokých ostřic, L1 - mokřadní olšiny, R2 - přechodová rašeliniště, R3 - vrchoviště, T7 - 

slaniska. 
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Obr. 7. Jednotlivé typy habitatu hnízdních lokalit v časových obdobích, typ biotopu: M1.1 

- rákosiny eutrofních stojatých vod, M1.7 - vegetace vysokých ostřic, L1 - mokřadní 

olšiny, R2 - přechodová rašeliniště, R3 - vrchoviště, T7 - slaniska 
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Nejvíce hnízd se nachází v porostu rákosin a vysokých ostřic (využívaný z 80 - 90 

%), kde rákosiny eutrofních stojatých vod zaujímají ve všech pětiletých obdobích 50 - 56 

% a vegetace vysokých ostřic 31 – 38 %. Ostatní biotopy se podílejí na hnízdním prostředí 

jen ze  3 - 17 % (obr. 6). Dlouhodobé tradiční hnízdiště v NPR Soos má unikátní biotop 

slaniska. Během posledního sledovaného pětiletého období přibylo první hnízdiště na 

přechodovém rašeliništi, dvou vrchovištích položených v horských oblastech a jedno v 

mokřadní olšině (obr. 7). Dochází k obsazování nových lokalit s novým typem prostředí. 

 

3.4. Vlastnosti čtverců s výskytem jeřába 

 

3.4.1. Vztah počtu hnízdních párů a vlastností čtverců 

 

Ve vztahu počtu hnízdních párů ve čtverci a enviromentálních proměnných čtverce 

(poissonovská regrese) oproti čtvercům bez hnízdění, vyšel pozitivní vliv pastvin (p = 

0.0042) a negativní vliv polí (p = 0.0037 ). Podíl pastvin a luk tedy zvyšuje 

pravděpodobnost, že čtverec bude obsazen hnízdním párem jeřábů (obr. 8). Podíl orné 

půdy je v těchto čtvercích výrazně menší, což je dáno silnou korelací mezi oběma typy 

habitatů. Navíc z korelace polí a lesů vyplývá, že v hnízdních čtvercích bude i vyšší 

zastoupení lesů. 
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Obr. 8.  Vztah počtu hnízdních párů a  podílu luk a pastvin (pastviny) ve čtverci 

(poissonovská regrese). 

 

 

3.4.2. Vztah výskytu jeřába v kvadrátu a vlastností čtverců  

 

Ve vztahu obsazenosti kvadrátu jeřábem (záznam pozorování na zemi) 

a enviromentálních proměnných čtverce (logistická regrese), vyšel průkazný pozitivní vliv 

podílu vody (p<0,001) a podílu polí (p=0.0023), pokud tyto dvě proměnné spojíme 

v interakci, tak je jejich vliv ještě výraznější (interakce voda a pole p<0,001), negativní 

vliv má podíl heterogení zemědělské půdy (p = 0.0356) a podíl pastvin, které ale nevyšli 

průkazně (p = 0.0651). Vzhledem k negativní korelaci polí a lesů bude ve čtvercích 

s výskytem jeřábů i malý podíl lesních ploch. To znamená, že se jeřábi vyskytují nejvíce 

v kvadrátech s větším zastoupením polí a vod a menším zastoupením lesů a pastvin. 
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3.5. Databáze pozorování jeřába popelavého (Grus grus) na území ČR 

 

3.5.1. Vývoj výskytů v průběhu let 
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Obr. 9a. Počet pozorování jeřába na území ČR v jednotlivých letech, zobrazeno rozložení 

na pozorování v hnízdním (H) a mimohnízdním (m) období, 0 - nezařazená pozorování 
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Obr. 9b. Počet pozorování jeřába na území ČR v jednotlivých letech, zobrazeno rozložení 

pozorování v letu (L), na zemi (Z), nebo neurčených pozorování (n) 
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V  průběhu let dochází k nárůstu počtu pozorování (obr. 9), v posledních letech 

výrazněji přibývají pozorování v mimohnízdním období (obr. 9a). Od roku 1965, ze kdy 

pochází první pozorování jeřábů (v databázi) do roku 2012 (47let), byl jeřáb pozorován ve 

43 letech. Každoroční výskyt jeřába je zaznamenáván od roku 1975. Do roku 1980 nebylo 

více než 5 pozorování v roce.  
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Obr. 10. Počet kvadrátů s výskytem jeřába v jednotlivých letech 

 

Dochází k nárůstu počtu kvadrátů, ve kterých byl jeřáb zaznamenán v jednotlivých 

letech (obr.10), což svědčí o jeho geografickém šíření. Ale vypovídá to také i o nárůstu 

početnosti jeřábů na území ČR. Během posledních dvaceti let (1992-2012) se zvýšil počet 

kvadrátů s pozorováním jeřába osmkrát. Celkem byl jeřáb zaznamenán alespoň jednou 

v 289 kvadrátech (43%) z celkových 676. 
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Obr. 11. Počty měsíců se záznamem pozorování v jednotlivých letech, měsíce v hnízdním 

období jsou zobrazeny světle šedě (duben až červenec), měsíce v mimohnízdním období 

tmavě šedě 

 

Počty měsíců (obr. 11), ve kterých byl jeřáb pozorován, také v průběhu let 

přibývají, mohou tak také svědčit o nárůstu početnosti jeřába. 

 Zajímavý je rok 1981, kdy je nárůst počtu pozorování, počtu kvadrátů i počtu 

měsíců s výskytem jeřába. 
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3.5.1. Rozložení výskytů v průběhu roku 

 

 
Obr. 12. Rozložení měsíců s pozorováním jeřába v jednotlivých letech (světle šedě - 

hnízdní období, černě - mimohnízdní období). 

 

Pozorování v různé roční době může poukazovat na vývoj populace (obr. 12). Ve všech 

hnízdních měsících, tj. od dubna do června, je jeřáb poprvé zaznamenán v roce 1989 a od 

té doby jsou hnízdní výskyty zaznamenávány opakovaně téměř vždy ve všech letech. 

Ojedinělé květnové pozorování jednoho jeřába bylo již v roce 1965, ale potom se 

opakovalo až v roce 1981, od kdy začalo pozorování v hnízdním období přibývat. Po roce 

2003 se objevují výskyty v lednu a prosinci, které kromě dvou výskytů  v předešlých letech 

(1977-prosinec, 1985-leden) nebyly. Potom jsou již opakovaně pozorováni alespoň v 

prosinci nebo v lednu. Výskyty ve všech zimních měsících nasvědčují možnosti 

přezimování jeřábů v našich podmínkách. Poprvé byl jeřáb pozorován v únoru až v roce 

1995 a potom s výjimkou 4 let (1996,1999,2000,2003) již každoročně. 
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Obr. 13. Rozložení počtu pozorování do měsíců. Z = pozorování na zemi, L = pozorování 

v letu, n = nezařazená pozorování. 
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Obr. 14. Počet let (černě) a kvadrátů (šedě) s výskytem jeřába v daném měsíci. 

 

 

Nejvíce pozorování jeřábů je z měsíce března, téměř 500 pozorování (obr. 13). V 

březnu byli také jeřábi zastiženi na největším území (obr. 14), během celého pozorovacího 

období (47 let) byli pozorováni minimimálně jednou ve 159 kvadrátech, což je 23,5 % 

území ČR.  
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Duben je naopak měsíc kdy byl jeřáb zaznamenán v nejvíce letech. Od roku 1965 

do roku 2012 byl jeřáb pozorován celkem ve 43 letech, z toho byl v dubnu zastižen ve 36 

letech a v březnu a květnu okolo 30 let (31 a 30). Od jara do léta postupně klesají počty 

pozorování i kvadrátů s výskytem až k červenci, kdy se objevili jen v 16 letech v 28 

kvadrátech (58 pozorování). 

Z podzimních měsíců jsou jeřábi nejčastěji zaznamenáváni v říjnu, kdy byl jeřáb 

zaznamenán v 27 letech, i počet pozorování bude převažovat, pokud nezapočítáme 

výjimečný poslední rok 2012, kdy došlo v polovině listopadu k ojedinělému masivnímu 

průtahu jeřábu v jižních Čechách. Oblast výskytu na podzim je také opět větší, okolo 80 

kvadrátů se zaznamenaným pozorováním jak v říjnu tak v listopadu. Oba měsíce lze 

považovat za čistě migrační. 

Nejméně často a na nejmenším území je jeřáb pozorován v lednu a prosinci, kdy se 

jeřábi shromažďují na zimovištích. 

Z pozorování, u kterých jsou zadány jeho okolnosti, obecně převažují na jaře 

pozorování jeřábů na zemi a na podzim spíše pozorování v letu. 

 

3.5.2. Počty zaznamenaných jeřábů 
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Obr. 15. Maximální počet jeřábů zaznamenaných v jednom pozorování  v průběhu let 
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Obr. 16. Průměrný počet jeřábů na jedno pozorování v průběhu let 

 

Počty pozorovaných jeřábů v průběhu let mírně stoupají, ale spíše se jedná o 

výkyvy ve výjimečných letech (obr. 15, obr. 16). Od roku 1998 se začínají častěji 

objevovat větší hejna.  

 První veliké hejno (200 ex.) bylo pozorováno již v roce 1981 na jarní migraci. 

Dalším výjimečným rokem byl až rok 1998 s pozorováním tří hejn přesahujících sto 

jedinců a jednoho dosahujícího téměř 300 jedinců. V roce 2001 bylo pozorováno pouze 

jedno hejno blížící se dvěma stům jedinců, jinak je to obecně rok s méně pozorováními. I v 

roce 2002 to bylo pouze jedno hejno přesahující sto jedinců (130 ex.). Potom se výskyt 

větších hejn opakoval až v roce 2008, kdy v březnu protahovala tři hejna a v listopadu pět 

hejn okolo sta jedinců. Následující rok (2009) největší zaznamenané hejno v říjnu 

dosahovalo 70 jedinů. Jaro 2010 bylo bez větších hejn, ale na podzim (konec října) se v 

jižních Čechách objevila tři větší hejna. Podobně i v roce 2011 bylo pouze na podzim 

(listopad) pozorováno 4-5 velkých hejn. Největší hejno (cca 700 ex.) pozorované na území 

ČR bylo zaznamenáno v loňském roce při listopadovém neobvyklém masivním průtahu 

několika stohlavých hejn (v březnu byly počty maximálně do 70). 

V období migrace jsou počty jeřábů vyšší, což vyplývá jak z maximálních počtů 

(obr. 17), tak z počtu jedinců na 1 pozorování (obr. 18). Nejvyšších počtů je dosaženo na 

podzim v říjnu a listopadu, ten byl navíc silně ovlivněn již zmiňovaným silným průtahem v 

roce 2012. Jarní migrační měsíce únor a březen též v počtech vynikají. V dubnu, počty v 

hejnech silně klesají, neboť mizí protahující ptáci.  
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Obr. 17. Maximální počet jeřábů zaznamenaných v jednom pozorování v daném měsíci , 

černě - pozorování na zemi, šedě - pozorování v letu, bíle - nezařazené pozorování. 
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Obr. 18. Průměrný počet jeřábů na jedno pozorování v jednotlivých měsících. 
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3.6. Pozorovací úsilí 
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Obr.19. Podíl počtu pozorování jeřábů z databází ČSO (v %) z celkového počtu 

pozorování všech druhů ptáků ve staré a nové databázi ČSO. 
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Obr. 20. Podíl počtu všech pozorování jeřábů (v  %) z celkového počtu pozorování všech 

druhů ptáků ve staré a nové databázi ČSO. 
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Pozorovací úsilí bylo vyjádřeno podílem počtu pozorování jeřábů vůči všem 

ostatním druhům ptáků v internetových databázích ČSO, protože z těchto databází pochází 

největší zdroj dat v posledních letech a nejlépe odráží aktivitu ornitologické veřejnosti. 

 Dochází k nárůstu jak pozorování všech ptáků tak jeřábů, ale různou intenzitou, jak 

vyplývá z obr. 19 a 20, takže podíl počtu všech pozorování jeřábů (obr. 20) během let 

klesá. 
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Obr. 21. Mapy rozložení hnízdišť jeřábů v ČR - prokázaná hnízdění (doložená i nedoložená) 

a) 1991 -1995         
     

b) 1996 - 2000 

 d) 2006 - 2010  
 

c) 2001 - 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e) 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obr. 22. Mapy pozorování jeřábů v ČR (žlutá - záznam v mimohnízdním období, zelená - 
záznam v hnízdním období) 

a) 1991 - 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 1996 - 2000



 

 
 
c) 2001 - 2005 
 
 
 

 
 
d) 2006 - 2010 
 



 
 

 
 
 
 
 
e) 2011 - 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. DISKUSE  

4.1. Hnízdění jeřába popelavého na území ČR 

 

Výsledky uvedené v Atlasech hnízdního rozšíření ptáků (Šťastný et al. 1987, 1996, 

2006), se od mých poněkud liší neboť byly získávány podle metodiky vytvořené pro 

všechny druhy ptáků. Dubnové výskyty tak mohly být např. vyhodnocovány jako možné 

hnízdění. V mé práci jsou pouze ověřená hnízdiště, která jsou doložená nálezem hnízda 

nebo pozorováním nevzletných mláďat.  

 

4.2.1. Časový vývoj hnízdní populace 

 

Nejdůležitější jednotkou pro sledování hnízdní populace je samozřejmě hnízdní pár. 

Za takový pár u jeřábů jsou považováni i ti, u kterých v některých letech nebylo hnízdění 

doloženo přímo ale jen na základě typického chování. Protože přímé doložení hnízdění 

může být v některých oblastech velice obtížné hned z několika důvodů. Jeřábi hnízdí 

skrytě, často na člověku těžko přístupných stanovištích a po dosažení vzletnosti mláďat 

mohou lokalitu záhy opustit bez povšimnutí. Tak se stalo např. v případě sledování páru 

s jedním barevně okroužkovaným mládětem v roce 2011. Rodina nebyla zaznamenána 

nikde na polích v blízkém ani vzdálenějším okolí hnízdiště, ale až pak rovnou na tradičním 

shromaždišti v Německu, vzdáleném zhruba 120 km v severoseverozápadním směru. 

Navíc, pro ochranu jeřábů není vhodné vyhledávat hnízda ani je rušit při vodění malých 

mláďat, v těchto fázích hnízdění jsou velice zranitelní. Při vysoké míře rušení, jeřábi věnují 

více času ostražitému chování na úkor shánění potravy, čímž klesá přežívání mláďat 

(Bradter et al. 2005) 

Po obsazení teritoria se všichni jeřábi chovají teritoriálně, ať už hnízdí nebo 

nehnízdí. Sledování teritoriálních párů je obvzvláště důležité při obsazování nových 

lokalit. Mladé páry jeřábů se před prvním zahnízděním i několik let zdržují v nově 

obsazeném teritoriu po celou hnízdní dobu a ačkoliv skutečně nehnízdí, chovají se tak, 

někdy dokonce i staví hnízdo (Johnsgard 1983, Prange 1989). Někde se objevují v jarních 

měsících i několik let než je zaznamenáno hnízdo (Mrkáček 2000) 

V zemích s velkou hustotou jeřábů (např. Německo, Estonsko, Litva, Lotyšsko) 

jsou pro vyhodnocení velikosti hnízdní populace zaznamenávány pouze teritoriální páry,  
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neboť nejdou na základě krátkodobého pozorování odlišit od párů opravdu hnízdících 

a toto rozlišení se nepovažuje za významné (Mewes 2010, Nowald et al. 1999). 

Nárůst početnosti hnízdících jeřábů u nás pravděpodobně souvisí s celkovým 

nárůstem jeřábů v Evropě (IUCN CSG in prep.). V Německu se například zvýšila hustota 

z 1,7 páru v roce 1993 na 5,9 páru na 100km2 v roce 2008 (Mews 2010). 

 

4.2.2. Územní šíření 

 

 Nejstarší hnízdiště jsou v severních Čechách, kde je také největší hustota párů, 

dokonce v NPR Břehyně-Pecopala hnízdí v součastnosti pravidelně čtyři až pět párů. Na 

Českolipsku jsou v nejhustěji obsazeném čtverci čtyři hnízdní lokality a hustota se tu 

zvedá. Oproti tomu v kvadrátu na Chebsku zůstává obsazenost stále jen jedním hnízdním 

párem (Brož 2006). V ptačí oblasti Rožďalovické rybníky počet hnízdních párů značně 

kolísá a po deseti letech došlo dokonce k poklesu. To mohlo být ovlivněno nevhodným 

hospodařením se stavem vody na rybnících před vyhlášením ptačí oblasti (Stránský, Šoltys 

in verb.), což bylo v roce 2004. Vyšší hustota a rychlejší nárůst v severních Čechách 

může být silně ovlivněn dotací jedinců z rostoucí populace v Německu, kde v Sasku v roce 

2011 hnízdilo 243 párů, což je téměř o sto párů více než v roce 2003 (145 párů) (Mewes 

2012). Všichni barevně okroužkovaní jeřábi ze severních Čech (n=11) migrují nejprve 

severním směrem právě na schromaždiště v Sasku. Jelikož po vyhnízdění se rodiny 

přesouvají na tradiční společné nocoviště, kde se mláďata zapojují do sociální struktury 

hejna (Prange 1989), dá se předpokládat, že se k nám z této oblasti původně rozšířili. Za 

hranicí na západě Čech leží Bavorsko, kde je jen velmi malá, i když rostoucí, hnízdní 

populace sedmi párů v roce 2011 (v roce 2003 tam hnízdily páry dva) (Mewes 2012). 

 

 

4.2. Hnízdní habitaty v ČR 

 

Jeřábi v ČR hnízdí nejčastěji v rákosinách nebo ostřicích v okolí rybníků. Teprve 

po roce 2005 začali hojněji hnízdit v dalších biotopech, které se ale spíše podobají 

původním typům hnízdních habitatů, jako jsou rašeliniště a vrchoviště. Je to opačný posun 

než u jeřábů v Estonsku, kteří hnízdili jen v přírodních rašeliništích a teprve v posledních 

dvou dekádách začali osidlovat další typy prostředí i v nepřírodních podmínkách jako jsou 
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staré lomy zarostlé rákosím (Leito et al. 2006). Se zvyšující se hustotou populace může 

dojít k obsazení všech tradičních stanovišť a jeřábi jsou tak donuceni zahnízdit v jiném 

dříve opomíjeném prostředí (Mewes 2010). 

V severních oblastech areálu rozšíření jeřábi obvykle využívají k hnízdění jiné typy 

habitatů. V Německu nejčastěji využívají podmáčné listnaté i jehličnaté lesy (Mewes 

2010). V Brandenbursku hnízdilo v roce 1996 v lese 53 % párů a dalších 15 %  na jeho 

okraji (n=474). Přizpůsobují se ale i habitatům zemědělské krajiny. Od roku 1968 do roku 

2001 vzrostl podíl hnízd v polích ze 4 % na 22 %. U vody, na březích jezer, rybníků a 

tekoucích vod hnízdí 20% párů  (Wilkening 2003). 

V Estonsku jsou nejoblíbenějším hnízdním habitatem rašeliniště (slatinní, 

přechodová a vrchoviště) obsazené z 71%. V ostatních prostředích využívají převážně 

periodicky zaplavované oblasti a jen minimálně oblast se stálou vodní hladinou, v lesích 

hnízdí okolo 10%, v nivách řek a pobřežních lagunách po 4% a v okolí vnitrozemských 

jezer okolo10 % (celkem 161 hnízd) (Leito et al. 2006). 

Rostoucí populace v Dánsku zatím nejvíce hnízdí v pobřežních zónách s chudou 

půdou a na bývalých rašeliništích, ale lze očekávat, že s šířením do jižnějších úrodnějších 

oblastí se to změní (Tofft 2010). 

Toto rozdílné využívání prostředí může být ovlivněno samozřejmě odlišnou 

nabídkou habitatů v různých oblastech. Ale např. habitat mokřadních olšin se nachází i v 

hustě obsazené lokalitě Dokeska, jeřábi v něm ale nehnízdí a dávají přednost rákosinám.  

 

4.3. Charakteristika čtverců s výskytem jeřába 

 

K charakteristice krajiny, kterou jeřáb využívá při hnízdění i v době mimohnízdní 

bylo využito hodnocení prostředí v rámci kvadrátové sítě. Vztah proměnných prostředí je 

dán charakterem krajiny v České republice. Např. to, že v horských oblastech, kde je větší 

množství srážek, je méně polí. Zvolená metoda pro výběr enviromentálních proměnných 

byla zvolena pro lepší vyjádření vztahu jeřába a krajiny, např. že jeřába spíše ovlivní 

rozložení polí než průměrné množství srážek. 

Louky a pastviny, mají větší zastoupení v hnízdních čtvercích, mohou být jeřáby 

využívány jako vhodný zdroj potravy v hnízdním období protože se tam nachází větší 

podíl živočišné potravy (Nowald 1994). Navíc se jedná o přirozenější typ prostředí 
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a pravděpodobně i s menší mírou rušení od člověka. Ačkoliv se jeřáb dostává do blízkosti 

člověka, zachovává si svou plachost a není důvěřivý jako třeba čáp.  

Oproti tomu pole nabízí široký zdroj rostlinné potravy, která je důležitá pro ptáky 

nehnízdící po celou sezónu. Pravděpodobnost, že jeřáb bude v kvadrátu pozorován na 

zemi, je nejvíce ovliněna vyšším zastoupením polí a vod. Blízkost vody je důležitá pro 

možnost odpočinku jak během dne tak v noci. Spojení polí jako vhodného habitatu pro 

krmení a vodní plochy poskytující útočiště je ideální kombinací pro výskyt jeřábů. Navíc 

v těchto čtvercích je i méně lesů, které by narušovaly přehlednost krajiny. Jeřábům nejvíce 

vyhovuje otevřený prostor, který jim poskytuje větší bezpečnost (Johnsgard 1983).  

Česká krajina je velmi variabilní a vzhledem k velikosti čtverce jsou charateristiky 

prostředí v poněkud hrubším měřítku a drobné, zato zásadní, rozdíly mohou splývat. Jeřábi 

jsou také ovlivněni mikrohabitatem. Obzvláště pro stavbu hnízda je zásadní konkrétní 

místo, ale pro krmení mláďat i dospělců je důležitá okolní krajina v okolí hnízdního 

mokřadu. Při výběru polí pro sběr potravy je důležitá pěstovaná plodina, její vzrůst nebo 

např. způsob sklizně nebo příprava na zasetí. Na Českolipsku jsou pole s pravidelnými 

výskyty jeřábů na podzim až do doby zorání. Důležité mohou být i dočasné změny 

v krajině jako např. vypuštění rybníka. V okolí  rybníka Nesyt se jeřábi pravidelně zdržují 

v době, kdy je rybník vypuštěn. Zásadní změnou krajiny z dlouhodobého hlediska bylo 

vytvoření vodní nádrže Rozkoš, kde se jeřábi zdržovali před její dostavbou, potom zmizeli 

a začali se objevovat až zase v posledních letech (Žďárek 1987). 

 

4.4. Pozorování jeřába popelavého 

 

4.4.1. Pozorování v průběhu let 

 

Od 70. let, kdy patřil jeřáb popelavý mezi vzácné ptáky, došlo k velkému nárůstu 

výskytů na území ČR. To souvisí s rozšiřující se populací v Německu (Prange 1989).  

Zvyšují se počty záznamů nejen v hnízdním ale i v mimohnízdním období, což by 

mohlo naznačovat vznik nové tahové cesty, pro tu ale dosud chybí důkazy. V roce 2012 

byly v listopadu pozorovány neobvykle vysoké počty jeřábů v jižních Čechách při nočních 

přeletech, což ale není obvyklá tahová strategie jeřábů (Johnsgard 1983), takže to svědčí 

spíše o výjimečné situaci. 
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Počty pozorování jsou samozřejmě také ovlivněny různou pozorovatelností jeřábů 

podle jejich chování. Tyto změny se však týkají pouze hnízdících jedinců, což bylo v roce 

2012 zhruba 35 párů. 

 

Počty pozorování zaznamenávají nárůst především v letech 1981, 1990 a 2003. Rok 

1981 je prvním rokem, kdy kvůli květnovému výskytu vzniklo podezření na možné 

hnízdění, rok 1989 byl prvním rokem s doloženým hnízděním a od roku 2003 se objevují 

zimní výskyty. První nezvyklé zimování bylo poprvé pozorováno v zimě 2003-2004  na 

Příbramsku (Peške in verb.). V literatuře jsou dále popsána zimování v oblasti 

Rožďalovických rybníků (Šoltys et al. 2007) a v okolí Bohdanečského rybníka (Paclík 

2012), ale rozhodně to nejsou jediné případy zimování jeřábů v ČR. 

 

4.4.2. Pozorování během roku 

 Únorová pozorování jsou zajímavá především z hlediska sledování doby návratu na 

hnízdiště. V součastnosti je obvyklá doba příletu mezi 20.2. a 28.2. (vlastní pozorování, 

Kůrka in verb., Vaníček in verb.). Je možné, že došlo k posunutí doby příletu jeřábů oproti 

minulým rokům, kdy jeřáb již pravidelně hnízdil, ale v únoru pozorován nebyl.  

Přibývají zimující jeřábi ve Francii, takže stále více ptáků má kratší cestu zpět na hnízdiště 

a přilétají o dva až tři týdny dříve (Prange 1999). Leito et al. (2006) popisuje výhody kratší 

migrační trasy - snížené riziko a energetické výdaje během cesty a především vyšší hnízdní 

úspěšnost díky prodloužení hnízdního období. V Estonsku se průměrná doba příletu 

v průběhu let uspíšila o více než 10 dní (Leito et al. 2006). 

Březen je doba obhajování a ustanovování hnízdních teritorií, kdy jsou jeřábi 

nápadnější a lépe pozorovatelní. Hnízdní páry se pohybují společně, létají se krmit do okolí 

svého hnízdiště a mohou být také pozorováni během nápadných svatebních tanců, více se 

projevují hlasovými projevy a hlavně duetové volání může být slyšitelné na velké 

vzdálenosti. V březnu dosahují počty pozorování i počet jeřábů nejvyšších hodnot. 

To může nasvědčovat průtahu migrujících ptáků, ačkoliv jsou již na našem území 

i hnízdící jedinci 

V dalších měsících hnízdního období klesá pozorovotalenost. V dubnu již jeřábi 

zasedají na hnízda a z hnízdního páru se létá krmit pouze jeden jedinec, a to po kratší dobu. 

Nejvíce nenápadně se jeřábi chovají v době vodění mláďat (květen, červen), obvykle 

s malými mláďaty z mokřadů vůbec nevychází. Také pokud bude hnízdění neúspěšné, 

mohou zůstat skryti, a to když jeden z páru začne pelichat. Pelichající jeřáb ztrácí 
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schopnost letu a je tudíž velice zranitelný a vyhýbá se otevřenému prostranství. (Blahy 

2006, Cramp 1980, Heinroth & Heinroth 1928) 

Letní výskyty bývají nízké. Jeřábi hnízdící na našem území obvykle odlétají již 

v září. Většina z barevně okroužkovaných jeřábů je pravidelně zastižena již v druhé 

polovině září na území Německa (n=11), pouze jednou byl jeden jeřáb pozorován 

v Čechách ještě 21.9. 

 Maximální počty jeřábů a rovněž nejvyšší počty na jedno pozorování bývají 

zaznamenávány nepravidelně v různých letech. To může mít mnoho příčin, např. zhoršené 

klimatické podmínky. Nejvyšší počty jsou registrovány na podzim v listopadu, i říjen má 

více pozorování než je v jarních měsících. 

 

 

4.5. Pozorovací úsilí 

Protože dochází k velkému rozvoji ve využívání této databáze v posledních letech, 

narůstá také počet všech pozorování. Nová databáze avif.birds.cz funguje od roku 2010 

a je postupně využívána i pobočkami ČSO, takže v sobě zahrnuje i výsledky pozorování 

z jednotlivých regionů, což zvyšuje její popularitu. 

Fakt, že přibývá pozorovatelů a jejich záznamů v databázi, je ovlivněn především 

neustále se rozvíjející dostupností internetu jak územně tak i pro širší vrstvy obyvatelstva 

a asi i věkovou strukturou – přibývá mladých pozorovatelů pro něž je komunikace 

prostřednictvím internetu samozřejmostí. Nárůst početnosti jeřába je kromě pozorování 

z databáze dokumentováno systematickým sledováním hnízdících párů. Skupina pro 

výzkum a ochranu jeřába popelavého v ČR sleduje jeřáby od roku 2000 podle ustálené 

metodiky monitoringu v ptačích oblastech, její členská základna se příliš nemění (Lumpe 

2005).  

To znamená, že vyvíjející se pozorovací úsilí posuzované podle databáze ČSO 

stoupá, stoupají i počty pozorování jeřábů, obojí je ale ovlivňováno zcela jinými faktory.  
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5. ZÁVĚR 

 

Hnízdní populace jeřába popelavého v ČR stále roste, přibývají jak počty hnízdních 

tak i teritoriálních párů. Jeřábi obsazují nová hnízdiště a šíří se do nových oblastí. 

 

Celkově v průběhu let dochází jak k nárůstu pozorování jeřábů, tak i k jeho geografickému 

šíření a také k rozšíření časového období v roce po které je na našem území zaznamenáván. 

 

Jeřáb do součastnosti k hnízdění využíval nejvíce bitop rákosin a ostřic, ale v posledních 

letech začal obsazovt i další biotopy. 

 

Pravděpodobnost, že v daném kvadrátu bude jeřáb pozorován na zemi nejvýrazněji 

ovlivňuje zastoupení polí a vod, oproti tomu pravděpodobnost, že v kvadrátu jeřáb 

zahnízdí je nejvíce ovlivněna podílem pastvin a luk. 

 

 

Vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu populace jeřába v celé Evropě a Česká republika 

leží na jihozápadní hranici hnízdního areálu, lze očekávat jeho další šíření. Pokud bude mít 

k dispozici dostatek vhodných hnízdních habitatů. 
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