
Abstrakt 

Urbánní prostředí přitahuje pozornost vědců, protože je středobodem environmentálních 

změn způsobených rostoucí lidskou populací. Obvzláště často je jejich pozornost věnována 

ptačím společenstvům a jejich odpovědím na probíhající urbanizaci. Přes intenzivní vědecké 

úsilí rezonuje v urbánní ekologii ptáků několik otázek: i) Jsou města běžnou součastí 

původního prostředí se stejnými makroekologickými diverzitními patrnostmi, které 

pozorujeme v okolním prostředí, nebo mají města specifický dopad na původní avifaunu? ii) 

Které vlastnosti jsou charakteristické pro druhy schopné respektive neschopné přežívat ve 

městech? iii) Jak se s prostorovou škálou mění vliv nejdůležitějších faktorů ovlivňujících 

urbánní ptačí společenstva - plochy, heterogenity habitatů a prostorové pozice ? 

S cílem zodpovědět tyto otázky byla použita následující data: složení hnízdních ptačích 

společenstev měst bylo získáno z 41 evropských urbánních atlasů a složení avifauny regionů, 

ve kterých se tato města nacházela, bylo získáno z EBCC Atlas of European Breeding Birds. 

Komunitní data na jemnějších škálách byla získána z atlasu Prahy a pomocí bodového sčítání 

v Praze. Údaje o vlastnostech ptáků byly shromážděny z publikovaných zdrojů. Další 

environmentální a prostorové údaje byly získány z publikovaných zdrojů nebo zaznamenány 

v terénu. 

Základní patrnosti ptačí diverzity, jakými jsou vztah počtu druhů a plochy (species-area 

relationship, neboli SAR) a latitudinální trend druhové diverzity, jsou ve městech a jejich 

okolním prostrědí do značné míry podobné. Nicméně avifauna měst je homogenní ve 

srovnání s avifaunou regionů, ve kterých jsou tato města zanořena (Kapitola 1). Druhy jsou 

systematicky filtrovány do urbánních komunit především na základě vlastností souvisejících 

s jejich běžností (t.j. s geografickým rozšířením a nebo s celkovou populační velikostí) nebo 

přímo na základě jejich běžnosti (Kapitola 2, 3). Stejný typ filtru operuje na urbánním 

gradientu Prahy, kde je výskyt méně běžných druhů omezen hlavně na periferii města 

(Kapitola 4). Rozloha měst je jednou z nejdůležitějších komponent urbánního 

environmentálního filtru, jelikož je hlavní determinantou ptačí druhové bohatosti měst 

a proporce druhů vstupujících z regionálních společenstev do měst (Kapitola 1). Plocha 

vhodných habitatů je i na menších škálách hlavním faktorem ovlivňujícím lokální druhovou 

bohatost avifauny a přítomnost vzácnějších druhů (Kapitola 4, 5). Habitatová heterogenita je 

další významnou složkou urbánního filtru, protože pozitivně ovlivňuje druhovou bohatost 

ptáků ve městech napříč prostorovými škálami. Značně heterogenní charakter měst může 

být v pozadí velkého sklonu jejich SAR (Kapitola 1) a pozitivní efekty habitatové heterogenity 

přetrvávají i na jemnějších škálach (Kapitola 4, 5). Nicméně na jisté střední prostorové škále 

lze očekávat, že pozitivní efekty heterogenity budou převáženy negativními dopady 

přidružené fragmentace a izolace habitatů. Urbánní environmentální filtr má i důležitou 

prostorovou složku, jelikož se jeho dopady mění podél urbanizačního gradientu Prahy 

(Kapitola 4) a také podél velkoškálového latitudinálního gradientu kontinentální Evropy 

(Kapitola 1). Ptačí druhy vyšších evropských zeměpisných šířek jsou rozšířenější, což zvyšuje 

jejich pravděpodobnost překonání urbánního filtru (Kapitola 2, 3).  
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