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Poděkování 

Jako malá jsem ráda poslouchala tátovo vyprávění o zvířatech. Stále jsem ho prosila, aby ty 

samé příběhy vyprávěl dokola, než jsem je nakonec znala nazpaměť. Vzpomínám si, jak jsem 

čítávala romány o výzkumných výpravách a o neohrožených badatelích a toužila být jako oni.  

V průběhu doktorského studia jsem se pak opravdu dostala do houštin těch nejzapadlejších 

končin světa, abych tak okusila tvrdý chléb vědecké práce. Dávno před svítáním jsem jen 

s čelovkou vrávorala po kluzkých pralesních svazích ve snaze zachytit ranní zpěv ptáků. 

Vzpomínám na svého kolegu Aliho, který se mnou všechny strasti absolvoval s úsměvem na 

tváři. I když česky neuměl, věřím, že mému lamentování perfektně rozuměl. 

Navzdory tomu, že má vlastní data stále zrají v šuplíku pracovního stolu a čekají na moment, 

kdy opět spatří denní světlo, jsem měla možnost zkusit tu reálnější část vědecké práce. Za 

monitorem počítače jsem zjišťovala, že cesta k poznatkům je dlouhá a plná překážek. A sám ji 

zdolá jen málokdo. Já jsem měla to štěstí, že mi pomáhali ti nejlepší. Se základy psaní 

vědecké práce mě už od dob bakalářského studia seznamoval školitel Jirka Reif. Ve svém 

úsilí nepolevil ani v průběhu mého doktorského studia, kdy mi obětavě poskytoval rady a 

pomoc doslova v jakoukoliv denní dobu. Jeho trpělivosti a ochoty si velmi vážím.  

Poděkování dlužím i svým kolegům, protože jejich nápady a úspěchy jsou pro mne inspirací a 

vždy mě motivují k dalšímu úsilí a nikdy mi neodepřeli radu. Nemalý dík bych ráda věnovala 

i Vojtovi Zeiskovi, který mi vždy s ochotou vysvětloval i ty nejtriviálnější statistické principy 

a ještě mě utěšoval, když jsem sama nad sebou lámala hůl; dále také kamarádce Irče Tiché, 

která paralelně se mnou prožívala obdobné zkušenosti a byla mi oporou a celé řadě dalších 

kolegů a kamarádů, kteří mi prominou, že je všechny jmenovitě neuvádím. 

Největší poděkování ale patří mé rodině, za velkou podporu a trpělivost, kterou se mnou měli. 
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Úvod: 

Ptačí populace jsou ovlivněny mnoha vnějšími faktory, které způsobují jejich změny. Citlivost 

jednotlivých druhů na měnící se podmínky pak určuje, zda určitý druh na daném místě 

přibývá, či ubývá (Donald et al. 2006). Pro odhalení faktorů působících na ptáky, které jsou 

zároveň relevantní z hlediska jejich ochrany, je nutné použít data zachycující vývoj ptačích 

populací a zajisté nejvhodnější jsou ta dlouhodobá, jelikož odfiltrují krátkodobé výkyvy a 

přesněji vymezí ty faktory, které pozitivně i negativně působí na populační trendy (Keith et al. 

2015). Co nejpřesnější identifikace vlivů, které při dlouhodobém působení potenciálně vedou 

k lokální extinkci, je zásadní pro stanovení ochranářských priorit a následné zacílení praktické 

ochrany (Donald et al. 2007). 

Při bližším pohlednu na problematiku zjistíme, že nejčastěji jsou v kontextu populačních 

změn zmiňovány dva faktory, a sice klima a habitat (Reif 2013). Důkazy o tom, že měnící se 

klima ovlivňuje ptactvo, se množí po celém světě (Stephens et al. 2016). Klimatické změny 

zahrnují komplexní procesy, jejichž dopady se liší v různých částech světa (Loarie et al. 

2009). V některých regionech dochází k nárůstu průměrných teplot, či naopak poklesu srážek 

a globálně byl zaznamenán i nárůst klimatických anomálií (IPCC 2013). V Evropě se tyto 

procesy projevují zejména na posunu fenologie ptačích druhů způsobené časnějším nástupem 

jara (Pautasso 2012). Nízká schopnost zareagovat na tento posun vede k poklesům hnízdní 

úspěšnosti či eventuelně k nárůstu mortality dospělých jedinců (Julliard et al. 2003), 

výsledkem čehož je populační pokles dotčených druhů, konkrétně dálkových migrantů, kteří 

nereagují na časnější nástup jara a vzniká u nich nesoulad se zahájením hnízdění a vrcholem 

potravní hojnosti v hnízdišti (Sanz et al. 2003, Both et al. 2006). Radikální změny jarního 

počasí tedy znevýhodňují dálkové migranty a mírnější zimy jsou naopak prospěšné pro 

některé rezidentní druhy (Knudsen et al. 2011), kterým nárůst teplot může prospívat. Ne 

všechny mechanismy ale postihují jen druhy s určitou migrační strategií skrze potravní 

řetězec, či fenologický cyklus. Změny klimatu mohou mít i přímý vliv na ptáky. Neočekávané 

klimatické anomálie, jako například vlny horka, sucha, či srážek bezprostředně ovlivňují ptačí 

populace a způsobují vyšší úmrtnost (Van Franeker et al. 2001, Julliard et al. 2004). 

Měnící se podmínky vlivem klimatických změn nutí ptáky reagovat na nově vzniklé situace. 

Ti se pak na nové podmínky adaptují, nebo se potenciálně nevyhovujícím okolnostem snaží 

vyhnout tak, že doposud obývanou oblast opustí a osídlí jinou. Druhy se posouvají ve snaze 

následovat posuny své klimatické niky, v důsledku čehož se ale mění i celé ekosystémy a 

vazby mezi druhy (Devictor et al. 2008, 2012). Důkazů o vlivu klimatických změn na ptačí 

populace se napříč Evropou objevuje velké množství, přesto není úplně zřejmé, jak přesně 

tento mechanismus na ptáky působí (Pearce-Higgins et al. 2015).  
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Reakce druhů na změnu prostředí, ve kterém žijí, se dá do určité míry předpovídat v závislosti 

na vlastnostech druhu, které poukazují, jak daný druh interaguje s prostředím (Webb et al. 

2010). Analýzy populačních trendů založené na zkoumání vlastností druhů jsou v celku 

zajímavým přístupem, jak nahlédnout na to, do jaké míry klimatické změny druhy zasahují 

(Reif 2013). Vlastnosti druhu ovlivňují, jak bude daný druh na vzniklou změnu reagovat, 

ovšem nejen na klimatickou, ale například i na změny v krajině nebo ve využívání půdy 

(Garcia et al. 2014). Je ale zřejmé, že druhy, které své areály posouvají podobným způsobem, 

sdílejí určité vlastnosti (Goodenough and Hart 2013). 

Habitat zásadně ovlivňuje rozšíření druhů, protože druhy se nemohou dlouhodobě vyskytovat 

v prostředí, které pro ně není příznivé (Gaston and Blackburn 2000). S vývojem lidské 

společnosti je neodmyslitelně spjatý i vývoj životního prostředí, ať už jde o expanzi a rozvoj 

měst, nebo dochází ke změnám ve využívání krajiny (Sádlo et al. 2005). Přičemž tento vývoj 

neprobíhá ve všech zemích ani stejným způsobem, ani stejnou rychlostí. V západní Evropě je 

v souvislosti s ptačími populacemi nejčastěji zmiňovaná intenzifikace zemědělství (Donald et 

al. 2001). Na jihu Evropy dochází k opouštění půdy a sukcesi dřevin (Laiolo et al. 2004). 

Podobná situace, ale ne tolik výrazná se odehrává i na severu Evropy (Wretenberg et al. 2006) 

a ve východní části kontinentu, v postkomunistických zemích, došlo po vstupu do EU též 

k nárůstu intenzity hospodaření (Sanderson et al. 2013). Mezi další procesy patří například 

fragmentace původně celistvých prostředí, nebo zalesňování (Sklenička and Šálek 2008). 

Přestože jsou alespoň někteří ptáci na nově vzniklé změny méně choulostiví a zvládají se 

přizpůsobit (cf. Møller et al. 2015), tak stále nemáme kompletní informace o tom, jak se jejich 

populace v budoucnu reálně budou vyvíjet například v kontextu změn v potravním zastoupení 

(v nově vzniklých podmínkách nemusí žít ti samí bezobratlí, růst stejné rostliny apod.), 

v rozdílných mezidruhových vztazích, přítomnosti rozdílných patogenů atd. 

Díky své popularitě zejména mezi amatérskými přírodovědci byla v mnoha evropských 

zemích nashromážděna celkem robustní data o početnosti ptáků pokrývající celé dekády 

(Greenwood 2003). Zásobárna takovýchto dat poskytla badatelům náhled, jak se populace 

ptáků měnily v dlouhodobých horizontech (Jiguet et al. 2012). V přístupech, jak daný materiál 

uchopit, ale chtě nechtě vznikla další rozmanitost. Mnoho studií se snažilo objasnit variabilitu 

v populačních trendech, k čemuž byly použity různé metodické přístupy, a i proto se význam 

jednotlivých ekologických proměnných mezi různými studiemi liší (Říhová 2015). Rozdílné 

závěry lze najít často i v rámci regionů (Říhová 2015). Je tak velice obtížné vyvodit obecné 

zákonitosti aplikovatelné například na celé areály rozšíření. 

Tato disertační práce představuje vyhodnocení dopadu dvou nejvíce diskutovaných faktorů na 

ptačí společenstva, a to sice klimatu a habitatu, v makroregionálním a kontinentálním měřítku.  

 



7 
 

Klima a jeho vliv na distribuci a početnost ptáků:  

 

Změny distribuce a posun areálů rozšíření  

Z globálního pohledu na distribuci byl pozorován celkový posun areálu rozšíření směrem do 

chladnějších oblastí, a to nejen u ptáků, ale i u jiných organismů, jako například u motýlů, či 

brouků (Bowler et al. 2015). Jelikož jsou ptáci velmi mobilní a jsou schopni relativně rychle 

reagovat na měnící se podmínky, posouvají své areály rozšíření z míst, která pro ně přestanou 

být vhodná do oblastí, ve kterých pro ně vznikají příhodné klimatické podmínky (Devictor et 

al. 2008).  

Posun ale neprobíhá u všech druhů stejně. Jelikož se jednotlivé druhy mezi sebou liší 

v klimatických nárocích, a navíc klimatická změna nepůsobí napříč prostorem rovnoměrně, 

vzniká i variabilita v reakci na tyto podmínky (Huntley et al. 2006, 2008, Příspěvek II). 

Jednotlivé druhy se tedy mezi sebou liší v míře a směru posunu. A právě daná variabilita by 

mohla najít uplatnění v praktické ochraně. Například druhy, u kterých předpokládáme, že 

v průběhu 21. století zmenší rozlohu areálu rozšíření, v současné době vykazují největší 

populační pokles (Gregory et al. 2009). Předpokládané změny v rozloze areálu byly též 

spojovány s preferovaným habitatem (Angert et al. 2011) či mírou endemismu (Goodenough 

and Hart 2013).  

Habitat je velmi důležitým ekologickým faktorem, který ovlivňuje výskyt a početnost (Reif 

2008). Bylo zjištěno, že druhy s podobnými habitatovými nároky reagují přibližně stejným 

způsobem a podobně posouvají své areály (Goodenough and Hart 2013). Korelace mezi 

vlivem habitatových proměnných a klimatickou nikou není u ptáků ničím překvapujícím 

(Barnagaud et al. 2012). Některé skupiny druhů podle toho, jaký habitat obývají, mohou mít 

na klima shodnou reakci.  Například druhy vázané na mokřadní habitaty posouvají své areály 

nejvíce, a to severovýchodním a severozápadním směrem (Příspěvek II) v souvislosti 

s narůstajícími srážkovými úhrny v severní části kontinentu (IPCC 2013). 

Největší posun k severu vykazují lesní druhy a malé druhy obývající otevřenou krajinu 

(Příspěvek II). Velký posun lesních druhů by mohl být vysvětlen vztahem k chladnějším 

oblastem, zatímco druhy otevřených habitatů jsou teplomilnější. Zjištěné rozdíly v posunech 

druhů by mohly být vysvětleny tím, že klimatická změna probíhá rychleji právě na chladném 

severu (IPCC 2013, Massimino et al. 2015). Můžeme tedy říci, že lesní ptáci jsou proto 

náchylnější ke klimatickým změnám. Zároveň je zajímavé pozorovat, co se vlastně děje 

s areály lesních druhů, protože druhy z jehličnatých lesů vykazují spíše zmenšování areálu, 

kdežto druhy opadavých lesů zaznamenávají expanzi (Reif et al. 2008a, Jongsomjit et al. 

2013). Nedá se tedy ani říci, že všichni lesní ptáci ubývají. U některých druhů byl dokonce 
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zaznamenán i přírůstek (Příspěvek III). V mnoha Evropských zemích dochází k rozšiřování 

lesních biotopů a je nepravděpodobné, že by všechny lesní druhy byly na ústupu (Gregory et 

al. 2007, Reif 2013). Největší posun k severu vykazují habitatoví specialisté, naproti tomu 

nejmenší generalisté (Příspěvek II). Generalisté se mnohem snáze vyrovnávají s dopadem 

klimatických změn než specialisté (Jiguet et al. 2007, Pearce-Higgins et al. 2015), a proto jsou 

pod vlivem klimatických změn ekologicky specializované druhy mnohem více tlačeny 

k posunu areálů na sever. Oproti tomu generalisté jsou klimatem ovlivněni daleko méně a 

méně na ně též reagují (Příspěvek I, Příspěvek II).  

V naší studii (Příspěvek II) jsme zjistili, že právě dálkoví migranti vykazují nejvyšší míru 

posunu areálu. Nepředpokládáme, že daný jev vzniká vlivem jejich větší mobility, protože ta 

se v použitých datech nemohla projevit, ale kvůli latitudinální distribuci druhů s rozdílnou 

migrační strategií. S rostoucí latitudou počty dálkových migrantů klesají. Dálkoví migranti se 

tedy v Evropě soustředí spíše do nižších a středních zeměpisných šířek (Lemoine and 

Böhning-Gaese 2003) a mají tak prostor pro potenciální posun, než migranti na krátkou 

vzdálenost, či rezidentní druhy, kteří naopak tvoří hlavní část severských populací (Lemoine 

and Böhning-Gaese 2003).  

 

Populační změny související s posunem areálu 

Předpovídaný posun odráží míru tlaku, jakým klima na ptáky působí. Lze předpokládat, že 

druhy posouvající své areály nejméně vykazují určitou odolnost vůči nastávající klimatické 

změně, na druhou stranu čím více druhy posouvají své areály, tím více jsou na klima citlivé 

(Renwick et al. 2012). 

Největší posun je v Evropě predikován pro druhy posouvající areál rozšíření severním 

směrem (Příspěvek II) a zároveň druhy s areálem rozšíření poblíž severní hranice kontinentu 

mají menší potenciál k posunu. Vzhledem k tlaku, kterým na ně klima působí, je otázkou, jak 

se změny v distribuci podepíšou na jejich populacích. 

Mnoho studií se z toho důvodu následně zaměřilo na prozkoumání vztahu mezi populačními 

trendy a latitudinální distribucí a zjistilo se, že chladnomilné druhy ubývají, kdežto u 

teplomilných druhů byl v Evropě zaznamenán nárůst populací (Gregory et al. 2009, Jiguet et 

al. 2010, Příspěvek I). Takové zjištění podporuje názor, že druhy, které posouvající areál 

více, jsou spíše citlivé na klima a následně jejich populace vykazují vesměs negativní reakci. 

Na evropském kontinentu pak právě severní druhy vykazují mnohem negativnější trendy, než 

druhy z jižní části kontinentu (Příspěvek III). 
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Heterogenita v míře posunu a rozdílné reakce populací na klimatické změny budou pak 

zásadně měnit druhové složení ptačích společenstev v prostoru. Středoevropské druhy 

nevykazují tak výrazný posun, jako druhy jižní a severní (Reif et al. 2010). V budoucnu 

můžeme předpokládat radikální populační pokles severských druhů, kdežto jižní druhy budou 

přibývat (Lemoine et al. 2007, Příspěvek I). Díky čemuž se zřejmě změní druhové bohatství 

ve střední Evropě. Ovšem jakým způsobem se změní, je v současné době obtížné předpovídat. 

Vzhledem k současné podobě latitudinálního gradientu druhové bohatosti ptáků v Evropě 

(Huntley et al. 2007), kdy ve středních šířkách je druhů nejvíce a v severních i jižních méně 

(zřejmě v souvislosti menší úživností prostředí směrem k severní i jižní hranici kontinentu), 

lze předpokládat, že druhová bohatost na jihu pravděpodobně vlivem „odlivu“ jižních směrem 

na sever a omezenému „přílivu“ druhů ze severu Afriky poklesne, a naopak v severní části 

kontinentu se v důsledku posunu druhově bohatých středoevropských společenstev zvýší 

(Barbet-Massin et al. 2012). Empirické studie zaměřující se na současné projevy klimatických 

změn ve změně distribuce ptačí druhové bohatosti tyto predikce víceméně potvrzují (např. 

Lindström et al. 2013). 

Další jev spojený s narůstajícími teplotami, který byl pozorovaný nejen u ptáků, je posun 

horských druhů směrem do vyšších nadmořských výšek (Popy et al. 2010). Ten se v drtivé 

většině dosavadních studií zaměřených na latitudinální posuny areálu zanedbával, ačkoliv je 

logicky může „brzdit“, a proto v oblastech s různorodějším reliéfem můžeme očekávat 

omezenější posunu než na rovných nížinných plochách. Nejnovější studie zohledňující 

výškový posun skutečně zjišťují jeho výrazný dopad na míru latitudinálního posunu (Auer 

and King 2014), a proto by měl být v budoucích projekcích brán také v úvahu. 

 

Dopad změn habitatu na ptačí populace: 

 

Vliv změn v krajině na ptáky 

Asi nejsnadněji zhodnotitelnou situaci vidíme u druhů otevřené krajiny, u kterých je 

pozorován napříč evropským kontinentem pokles (Příspěvek III, Příspěvek IV). V minulosti 

byly nejdramatičtější populační změny zaznamenány u západoevropských ptáků obývající 

vysoce intenzivně využívanou zemědělskou krajinu, kde už po desetiletí populace tamních 

druhů vykazují prudký pokles (Gregory et al. 2005). Znatelně mírnější úbytek byl 

zaznamenán v bývalých komunistických zemích východní Evropy (Donald et al. 2001), kde 

po změně režimu dokonce trendy zaznamenaly mírný nárůst, než opět klesly (Reif et al. 

2008b). V současné době ale pokles už není na Západě tak prudký (Inger et al. 2015) a naopak 

východní populace po vstupu do EU a změně hospodářské politiky zaznamenaly intenzivnější 

úbytek (Sanderson et al. 2013). Navzdory rozdílům v mikrohabitatových nárocích 
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jednotlivých druhů, byl populační úbytek ptáků zemědělské krajiny zaznamenán napříč celým 

kontinentem, nejintenzivněji však u druhů vázaných na ornou půdu (Chamberlain and Fuller 

2001). Obecně je snižování počtu přisuzováno hospodářské politice států (Pe’er et al. 2014), 

přičemž asi největší roli hraje intensifikace zemědělství (Donald et al. 2001), a to zejména 

přechod z jarní na zimní setbu spojený s absencí strnišť a aplikací pesticidů, což se projevuje 

nedostatku potravy ke konci zimního období (Chamberlain et al. 2000). Negativní dopad má 

též redukce marginálních habitatů. Zasaženy tak jsou nejen druhy otevřené krajiny, ale i ty, 

které se na polích přiživují (Reif et al. 2014). 

Obdobným příkladem může být i opouštění orné půdy, díky kterému dochází ke zhoršení 

kvality prostředí. K upouštění od orby dochází plošně napříč Evropou, v různých regionech 

má ale tento proces rozdílné příčny. V České republice se v 90. letech rozmohl trend 

rozšiřování pastvin na úkor orné půdy (Hanzelka et al. 2015). V severní Evropě se naopak 

ustupuje od orby z důvodu zalesňování, které následně vede k poklesu populací polních ptáků 

(Wretenberg et al. 2006). Vzhledem k tomu, že populace obývající části areálů 

obhospodařované intenzivním způsobem, mají dle zmíněných poznatků tendenci klesat, tak 

v oblastech, kde dochází ke zhoršení podmínek vlivem opouštění půdy, vlastně vzniká na 

druhy dvojí tlak (Reif 2013). Oproti tomu ekologičtí generalisté mohou z nově vzniklé situace 

profitovat a opuštěné plochy a nově zalesněné oblasti kolonizovat, díky čemuž jejich počty 

stoupají (Shultz et al. 2005). 

Oproti strmému poklesu polních druhů si ptáci lesů stojí všeobecně dobře (Reif 2013). 

Navzdory tomu byl v některých regionech zaznamenaný pokles, například u populací 

některých lesních druhů, a to z různých mikrohabitatů v celé Evropě (Gregory et al. 2007). 

Zejména u lesních specialistů je pravděpodobně zapříčiněný nahrazováním starších a 

původních porostů mladými jehličnatými monokulturami (Schulte et al. 2005, Reif et al. 

2014, Fraixedas et al. 2015). Nejen habitatové změny, ale i fragmentace lesních ploch by 

mohly vysvětlovat vztah mezi lesními druhy a habitatovými proměnnými (Böhning-Gaese et 

al. 1993). Fragmenty totiž často podléhají vyššímu predačnímu tlaku a právě predačnímu 

tlaku je připisován za vinu například pokles hmyzožravých pěvců (Böhning-Gaese et al. 

1993).  

Trendy vodních ptáků nejsou v Evropě v různých regionech shodné, ve většině oblastí jsou 

ale spíše pozitivní (Příspěvek III, Příspěvek IV, Musilová et al. 2015) a obzvláště pak v jižní 

a západní Evropě (Seoane and Carrascal 2008). Vzhledem k rostoucím úhrnům srážek 

v severní části kontinentu a poklesu na jihu (IPCC 2013), posouvají vodní ptáci své areály 

rozšíření na sever. Zároveň tato skupina vykazuje největší posun severním a severozápadním 

směrem ze všech skupin ptáků a i v budoucnu můžeme tento trend očekávat. (Příspěvek III). 
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Mnoho vodních ptáků v různých částech kontinentu své areály zvětšuje (Van Turnhout et al. 

2007, Lemoine et al. 2007). 

Zhoršování kvality vodních habitatů, konkrétně například pokles kvality vod a eutrofizace, se 

v minulosti značně negativním způsobem podepsaly na populacích mokřadních druhů (Van 

Turhhout et al. 2010). Čistota vody, zejména množství polutantů a pH se sice zlepšilo, míra 

eutrofizace ale ne, přičemž množství živin ve vodě značnou měrou ovlivňuje celý potravní 

řetězec s dramatickými dopady na ptačí populace (Lehikoinen et al. 2015). V krajním případě 

pak můžeme pozorovat nárůst populací ryb, který sice svědčí rybožravým ptákům (Musil and 

Fuchs 1994), ale na druhou stranu zhoršuje průhlednost vod, což je naopak překážkou pro 

druhy orientující se pod vodou vizuálně (Cepák and Musil 1996). 

I přesto v současné době vykazují vodní druhy populační přírůstek. Nárůst mokřadních druhů, 

zejména těch ohrožených může být vysvětlen zejména pozitivním dopadem ochrany jak 

druhové, tak i habitatové (Příspěvek IV), ovšem nezanedbatelný vliv může mít i zmírňování 

klimatu (Musilová et al. 2015). 

Migrační strategie je jednou z nejdůležitějších druhových vlastností, u nichž byla zjištěna 

souvislost s trendem početnosti (Thaxter et al. 2010). Dálkoví migranti patří mezi skupiny 

ptáků všeobecně brané jako ubývající (Knudsen et al. 2011). Přičemž pokles jejich populací je 

přisuzován hlavně fenologickému nesouladu vznikajícím v důsledku klimatické změny (Both 

et al. 2006) v interakci se zhoršením kvality habitatu na zimovišti (Mantyka-Pringle et al. 

2012). Pokud se ale podíváme na oblast Sahelu, kde v současnosti dochází k poklesu 

srážkových úhrnů a desertifikaci a tím pádem i zhoršení kvality prostředí, která přímo souvisí 

i s rapidním zvyšováním místní lidské populace následně spojené se zvýšeným tlakem na 

přírodní biotopy (Zwarts et al. 2009), je pak těžké od sebe tyto dva faktory striktně oddělit. 

Nové studie také ukazují, že zachycení vlivu faktoru působícího na zimovišti je metodicky 

obtížnější než u faktoru působícího v hnízdním období (Cresswell 2014). Proto je nyní ještě 

brzy dělat závěry ohledně toho, co rozhodujícím způsobem zapříčiňuje úbytek dálkových 

migrantů (Vickery et al. 2014). 

 

Měnící se klimatické podmínky a habitat  

Debata o tom, jestli ptačí populace ovlivňují více klimatické nebo habitatové změny, je stále 

živá (Reif 2013). 

Ráz krajiny se mění jak z důvodu změn v  obhospodařování, tak i kvůli spontánním 

transformacím, ke kterým v krajině dochází (Pokorný 2011). Ačkoliv dopad změn v krajině 

na lokální populace lze celkem snadno vyjádřit, ale v kontinentálním měřítku vyhodnocování 

již tak snadné není, protože neumíme dostatečně dobře uchopit, v jakých habitatech jednotlivé 
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druhy žijí (Keil et al. 2012). Naopak zachycení klimatické niky jednotlivých druhů je na 

velkých škálách poměrně jednoduché a i přes řadu zjednodušení se pokládá za překvapivě 

přesné (Araújo et al. 2009), což může vést k dojmu, že klimatická změna formuje vývoj 

ptačích populací více než změny habitatů (Lemoine et al. 2007). Právě proto jsme u běžných 

druhů očekávali užší vazbu na klimatické faktory a kromě toho jde obecně o druhy s širší 

nikou a tedy vyšší tolerancí, co se prostředí týče. Překvapivě se však ukázalo, že u nich je 

hlavním ovlivňujícím faktorem právě habitat (Příspěvku IV).  

V praxi může být obtížné od sebe jednotlivé faktory rozpoznat a třeba pokles široce 

rozšířených druhů nemusí být jednoznačně spjatý pouze s jedním faktorem (Příspěvek I, 

Gregory et al. 2005). Je také otázkou, zda dopad klimatických změn může být ovlivněn 

změnami probíhajícími v krajině, které jsou vlastně nepřímo indukované právě klimatem 

(Davey et al. 2012). 

Konkrétní příklad najdeme v  České republice, kde byla v posledních desetiletích zhruba 

pětina jehličnatého porostu nahrazena tradičním listnatým lesem, a zároveň zde byl 

zaznamenán pokles druhů vázaných na tento konkrétní typ prostředí (Reif et al. 2008b). 

V případě, že severské druhy preferují jehličnaté lesy více, než ostatní ptáci, pak změny 

v krajině zapříčiněné člověkem jen maskují souvislost mezi klimatickou změnou a populační 

dynamikou. Je možné, že indikátory klimatické změny generované na základě klimatické niky 

souvisí s habitatovými proměnnými. Tedy že změny, ke kterým v krajině dochází, jsou zcela 

indukované klimatickou změnou (Clavero et al. 2011). 

(Ne)možnost odlišení vlivu klimatické od habitatové změny a jejich časté interakce mají 

významné dopady pro praktickou ochranu přírody. Na rozdíl od možnosti plánovat 

hospodářské a ochranářské aktivity, můžeme klima cíleně ovlivnit jen velice obtížně a pro 

účely ochrany druhů prakticky vůbec ne. To však neznamená, že se klimatickou změnou 

nemá smysl z ochranářského hlediska zabývat. Z hlediska jeho budoucího vývoje máme 

k dispozici modely, pomocí nichž můžeme třeba odhadnout, kam bude vhodné v budoucnu 

nasměrovat ochranářské snahy, např. zřídit chráněná území, což by mohlo druhům pomoci se 

vyrovnat s důsledky klimatické změny. Identifikace vhodných oblastí však závisí na kvalitě 

predikce, kterou modely poskytují. Klimatické modely predikující posun totiž často 

nezohledňují vlivy jiných faktorů, které by mohly eventuelní posun distribuce zkomplikovat, 

nebo dokonce znemožnit. Takovým faktorem může být třeba zánik, či změna habitatu, nebo 

neschopnost disperze – například u druhů s lokálním výskytem, u kterých se potenciálně 

vhodný habitat nepřekrývá se současným výskytem (Barbet-Massin 2012), nebo zde vstupují 

do hry biotické interakce (Suttle et al. 2007). 

Proto lze z hlediska ochrany přírody doporučit, aby se (i) pokud možno eliminoval vliv těch 

faktorů, které dále zesilují negativní účinky klimatickým změn na ptáky (např. úbytek 
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vhodného prostředí nebo zhoršená konektivita populací). (ii) Je třeba lépe porozumět vztahům 

mezi klimatickou a habitatovou nikou jednotlivých druhů, což umožní přesněji modelovat 

budoucí dopady klimatických změn na ptačí populace. 

Tato práce se snaží k výše popsané debatě přispět několika konkrétními studiemi, které: 

1) ukazují, že i v měřítku posledních dvou desítek let lze zaznamenat rozpoznatelný dopad 

klimatické změny na populace českých ptáků, který je v souladu s do budoucna 

predikovanými posuny areálů (Příspěvek I), 

2) podrobněji zkoumají druhové vlastnosti pojící se s různě výraznými klimaticky 

indukovanými predikovanými posuny areálů a novým způsobem vyjadřují citlivost vůči 

klimatické změně jako délku tohoto predikovaného posunu (Příspěvek II), 

3) testují, zda takto vyjádřená citlivost vůči klimatické změně skutečně signifikantně souvisí 

s populačními dopady doteď zjištěných klimatických změn (Příspěvek III), 

4) pokouší se na robustním datovém materiálu shromážděným na evropské úrovni rozřešit, 

jestli v současné době ovlivňuje ptačí populace více klimatická nebo lidskou činností 

způsobená habitatová změna (Příspěvek IV). 
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Závěr: 

Práce se zabývá vyhodnocováním dopadu změn klimatu a habitatu jakožto faktorů, které mají 

na distribuci a rozšíření ptačích druhů v Evropě největší vliv.  

Populační trendy českých ptáků zkoumané mezi lety 1982 a 2006 v kontextu s klimatickou 

změnou odhalily, že populace druhů s jižním typem rozšíření v průměru narostly, zatímco 

populace druhů se severním typem rozšíření zaznamenaly pokles. Jde zjevně o reakci na 

měnící se klima, což se v podmínkách České republiky projevuje zejména vzestupem teplot 

v jarním období, tj. v době, kdy zde ptáci hnízdí. Vyšší teplota v hnízdí době je potom dosud 

ne zcela objasněným mechanismem, který bude zřejmě souviset s množstvím a načasováním 

potravní nabídky pro ptáky, má vliv na hnízdní produktivitu a potažmo na početnost u nás 

hnízdících ptáků. Je zajímavé, že opačné populační trajektorie druhů s rozdílným typem 

rozšíření reagují na měnící se klima i v poměrně malé oblasti, jakou je Česká republika, a 

v časovém horizontu několika dekád.  

V budoucnu se má klimatická změna podepsat na dosti radikální reorganizaci evropské 

avifauny, přičemž podle klimatických modelů rozšíření se mají areály většiny druhů posunout 

do jiných oblastí, než se nachází teď. Bez ohledu na to, do jaké míry se tato predikce jednou 

ukáže reálná, lze ony predikované posuny použít jako proměnnou kvantifikující citlivost 

jednotlivých ptačích druhů vůči klimatické změně. Lze jednoduše postulovat, že více se 

posunující druhy jsou citlivější. My jsme zjistili, jaké vlastnosti druhů vysvětlují variabilitu 

zjištěnou v míře posunu areálů (tedy citlivosti k následkům klimatické změny). Ukázalo se, že 

predikovaný posun je nejlépe vysvětlován typem hnízdního habitatu a že největší míru posunu 

vykazují druhy lesní a vodní. Měla by se jim proto věnovat zvýšená pozornost ze strany 

ochrany přírody. 

Míra posunu je tedy považována jako měřítko intenzity tlaku klimatu na konkrétní druhy. 

Jelikož ale není jisté, zda k posunu areálu v budoucnu skutečně dojde, je zajímavé vědět, jak 

takto vyjádřená citlivost souvisí se současnými populačními trendy. Při zjišťování vztahu 

mezi posunem areálu a dlouhodobými populačními trendy českých ptáků jsme zjistili, že se 

tento vztah liší v závislosti na typu rozšíření, a sice že druhy s největší mírou posunu klesají, 

pokud mají severský typ rozšíření, a na druhou stranu přibývají, pokud jde o druhy s jižním 

typem rozšíření. Klimatická změna patří tedy mezi hlavní faktory působící na právě 

probíhající populační změny. Toto zjištění je důležité proto, že daleko razantnější proměna 

klimatu, než jakou zažíváme dnes, celý svět v průběhu 21. století ještě čeká. 

Na druhou stranu řada studií ukazuje, že klimatická změna sice na ptáky působí velmi silně, 

ale nejde o ten úplně primární faktor řídící změny ptačích populací. Lze si např. představit, že 

i když bude druh měnícím se klimatem „tlačen“ ze svého původního areálu jinam, posun 
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areálu neproběhne, pakliže tam nebude k dispozici příznivé prostředí, do něhož by se daný 

druh mohl sířit. Habitat tedy zásadně limituje rozšíření ptáků v prostoru a výrazně ovlivňuje i 

dlouhodobé změny jejich početnosti. Proto jsme chtěli otestovat na robustním datovém 

materiálu zahrnujícím údaje o populačních trendech na celém evropském kontinentu pro 

většinu v Evropě hnízdících druhů, jestli variabilita v těchto trendech je vysvětlena spíše 

změnou klimatu, anebo habitatu. Potvrdilo se, že na celoevropském měřítku je pravděpodobně 

významnější vliv změn habitatu podmíněný lidskou činností, nežli účinek klimatu. Zdá se, že 

změny v krajině působí jako hlavní iniciátor změn početnosti a distribuce a klimatická změna 

už pak jen zesiluje, nebo naopak zmírňuje tlak vyvolávaný lidmi způsobenou změnou 

prostředí. 


