
Abstrakt
Strnad obecný (Emberiza citrinella) byl v minulosti vysazen na Nový Zéland, což nám umožni-
lo prozkoumat kulturní evoluci jeho dialektů v exotické populaci, která byla posledních 140 
let zcela odříznuta od původní domoviny, Velké Británie. K interpretaci získaných dat jsme 
využili podrobné znalosti jak o historii strnadů na Zélandu, tak a o globálním i regionálním 
rozšíření strnadích dialektů, v Evropě a České republice. 

Strnadí zpěv je velmi jednoduchý, samci mají navíc velmi omezený repertoár. Již od 19. 
století je však známo, že ač zpěv není složitý, vykazuje značnou geografickou variabilitu. Sam-
ci spolu sdílejí koncové slabiky, a vytvářejí tak mozaikovité rozšíření dialektů. Přestože se o 
tomto jevu ví již desítky let a byl intenzivně zkoumán, mnoho otázek zůstalo nezodpovězeno. 
Jednou z nich byla poloha makrogeografické hranice mezi předpokládanou „západní“ a 
„východní“ skupinou dialektů. Když jsme propojili informace o rozšíření strnadích dialektů 
z předchozích studií s nahrávkami nalezenými v online úložištích a archivech, výsledná mapa 
odhalila, že tyto skupiny makrogeografické rozšíření nemají (Kapitola 6).

Projekt občanské vědy „Nářečí českých strnadů“ zapojil veřejnost do mapování strna-
dích nářečí na českém území. Výsledný soubor téměř 4000 nahrávek, který je jedinečný jak 
plochou, kterou pokrývá, tak podrobností, umožňuje testovat hypotézy o vzniku i udržování 
dialektů. Díky tomuto souboru jsme rovněž mohli ověřit, zda má smysl rozlišovat některé 
dialekty, u kterých bylo podezření, že by mohly tvořit kontinuum. Celkem jsme zaznamenali 
šest již dříve popsaných dialektů, které měly typické mozaikovité rozšíření, několik samců 
kombinujících více dialektů a několik zpívajících vzácným dialektem (Kapitola 7).

Vyzbrojeni znalostmi o rozšíření strnadích nářečí v Evropě, a detailněji v České republice, 
a zkušenostmi z úspěšného projektu občanské vědy, rozhodli jsme se rozšířit náš výzkum do 
zahraničí a prozkoumat evoluci strnadích dialektů po vysazení na vzdálený ostrov. Nahrávky 
zaslané dobrovolníky z Velké Británie a Nového Zélandu doplnily opět nahrávky z online 
úložišť a archivů a nahrávky, které jsme sami pořídili v terénu (Kapitola 9).

Abychom mohli správně interpretovat data o rozšíření strnadích dialektů v původním 
i exotickém areálu, potřebovali jsme podrobné informace o průběhu strnadí invaze na 
Novém Zélandu. Ty jsme získali z původních dokumentů novozélandských aklimatizačních 
společností a novinového archivu. Mezi lety 1864 a 1879 se z Londýna vypravilo 25 lodí 
se strnady na palubě, aby zakotvilo v některém z novozélandských přístavů. Strnadi rychle 
zdomácněli a rozšířili se po celém území (Kapitola 8).

Jelikož byl na Zéland převezen jen zlomek britské populace strnadů, očekávali jsme, že v 
exotickém areálu nalezneme méně dialektů. Opak byl ale pravdou. Na Zélandu je ke slyšení 
téměř dvojnásobné množství nářečí, co v Británii. Nářečí, která má Zéland „k dobru“, ovšem 
nejspíše nevznikla na jeho území, protože se s nimi můžeme setkat po celé Evropě, včetně 
České republiky. Spíše tam byla již od 19. století a zachovala se, zatímco v původní domovině 
vymizela při prudkém populačním poklesu (Kapitola 9). 


