
Abstrakt 

Biologické invaze jsou jednou z nejvýznamnějších hrozeb pro globální biodiverzitu a jejich 

negativní dopad byl zjištěn i na některé ptačí druhy. I přes relativně velké množství odborných 

prací zabývajících se dopady invazních rostlin na ptačí společenstva jsou jejich výsledky 

nejednotné a zejména není jasné, jak ptáci reagují na různě masivní výskyt daného invazního 

druhu v původních porostech. Odpovědi na invaze, zdá se, se podstatně liší v závislosti na 

ekologických vlastnostech jednotlivých druhů ptáků. Tato práce je příspěvkem k řešení této 

problematiky; zkoumala jsem dopady invaze trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) na ptačí 

společenstva ve třech typech různě silně invadovaných lesních porostů: v původních čistě 

dubových (Quercus spp.), částečně invadovaných s různým podílem trnovníku akátu (smíšené 

porosty) a čistě akátových. Předchozí studie zkoumající ptáky v čistě dubových, resp. čistě 

akátových porostech zjistily, že se tyto typy porostů výrazně liší strukturou vegetace, ovšem 

neliší se celkovým počtem ptačích druhů, nicméně s dubem se pojili ekologičtí specialisté, 

zatímco s akátem generalisté. Proto jsem předpokládala, že (1) celková druhová bohatost bude 

nejvyšší ve smíšených porostech se středním podílem akátu, (2) habitatoví specialisté budou 

úzce spojeni s původními dubovými porosty, (3) habitatoví generalisté budou spojeni 

především se smíšenými a akátovými porosty, (4) invazní trnovník akát bude na ptáky působit 

zejména vlivem pozměněné struktury vegetace. Na 32 studijních plochách jsem zjistila údaje o 

hnízdní početnosti jednotlivých druhů ptáků a charakteristiky struktury vegetace. Výsledky 

získané pomocí lineárních modelů ukazují, že většina zmíněných předpokladů se potvrdila, a 

sice: (1) celková druhová bohatost ptáků byla nejvyšší ve smíšených porostech, nižší 

v akátových a nejnižší v původních dubových porostech, (2) generalisté (měřeno jejich 

druhovou bohatostí) nejvíce preferovali smíšené a pak akátové porosty, (3) obě výše zmíněné 

patrnosti byly průkazné pouze bez odfiltrování vlivu struktury vegetace, a pokud se ta zahrnula 

do modelů, nebyla již původnost/nepůvodnost dřeviny podstatná. Předpoklad týkající se 

specialistů se nepotvrdil, zřejmě vlivem omezené velikosti vzorku. Tyto výsledky naznačují, že 

trnovník akát není pro ptáky příliš velkou hrozbou, je-li v porostu zastoupen pouze jako příměs 

a že jeho heterogenní vegetační struktura může řadu druhů dokonce lákat, zejména pokud se 

v porostu vyskytuje i významnější podíl původních dřevin, které zřejmě poskytují ptákům 

potřebné potravní zdroje. Čisté dubové porosty, alespoň ty na zkoumaných plochách 

reprezentované hospodářskými lesy, naopak nejsou pro ptáky příliš atraktivní, zřejmě vlivem 

uniformní struktury a/nebo vysokého zástinu. Dále je zřejmé, že většina mnou zjištěných druhů 

ptáků nepotřebuje rozsáhlou plochu svého preferovaného porostu (tj. dubu, resp. akátu) a 



zajímá je především struktura vegetace, jejíž vyšší různorodost se zřejmě pojí s lepšími 

možnosti hnízdních úkrytů či vyšším množstvím dostupné potravy.  


