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Úvod 
 

Ptáci jsou nejpočetnější skupinou obratlovců, která čítá více než 9 975 druhů 

(Sturt Pimm 2006). Ptáci jsou od nepaměti zároveň spjati s lidským osídlením. Život 

bez nich si v dnešním světě snad ani neumíme představit. Vyskytují se ve všech 

oblastech světa a následují lidskou populaci téměř kamkoliv. Ptačí druhy, které 

úspěšně synantropizují jsou např. vrabci, kosi, pěnkavy, špačci, hrdličky, holubi, 

sýkory… ‹www.cso.cz› 

Člověk dramaticky mění  podmínky životního prostředí po celém světě. Pro 

mnoho druhů jsou tyto změny důležitým faktorem určujícím jejich přežití 

v budoucnosti. Jedna z  nejvýraznějších změn je pokračující expanze městských 

oblastí (Marzluff et al. 2001). Některé druhy se úspěšně adaptují na nové ekosystémy 

produkované člověkem, zatímco jiné druhy jsou nuceny urbanizované oblasti opustit. 

Druhy, které se usídlily v městských oblastech, mohou těžit například 

z teplejšího mikroklimatu, speciálně v zimním období, nebo z antropogenních zdrojů 

potravy. Nicméně jsou také konfrontovány s mnoha novými a potenciálně 

stresujícími antropogenními faktory. Jedná se například o permanentní přítomnost 

lidí, vyšší hustotu neobvyklých predátorů (např. kočky a psi), hluk, enviromentální 

faktory (smog, exhalace), změny v zemědělské výrobě, změny ve struktuře měst 

(zateplování budov, údržba parkových biotopů – užití mulčovací kůry, likvidace 

křovisek či travnatých ploch), nárůst zastavěných ploch (silnice, chodníky), úbytek 

přirodních cest (J. Partecke et al. 2005) Tyto faktory tvoří vysoce selektivní 

prostředí, které může být prospěšné jen pro jedince, kteří jsou schopní poradit si 

s městským stresem. Přinejmenším jeden předpoklad je nezbytný pro každý druh, 

který „chce“ osídlit města: příchozí jedinci musí redukovat svou plachost (J. Partecke 

et al. l.c.).  

Lidská sídla se každým dnem mění a za posledních sto let prodělala 

neuvěřitelně rychlou a zásadní změnu. Díky této skutečnosti můžeme následně  

pozorovat i změny  ve struktuře (výskytu i početnosti přítomných druhů) 

jednotlivých městských ornitocenóz.  

 Avifauna lidských sídel se proto těší stálé pozornosti ornitiologů. Ve své 

práci jsem se pokusila shromáždit a popsat výsledky jejich novějších výzkůmů.  
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Zaměřila jsem se na několik tematických okruhů: 

 

1. Zda a jak se liší ptačí společenstva lidských sídel a okolní krajiny. 

2. Jaké faktory a jakým způsobem ovlivňují avifanu lidských sídel. 

3. Jaká je úspěšnost osidlování měst ptačími společenstvy. 

4. Jak se ptačí populace adaptují na nové městské prostředí. 
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Synantropní avifauna 

1. Specifické rysy avifauny měst  

1.1. Druhové složení 

 

Nenalezla jsem žádné práce, které by se soustavně zabývaly tím, které druhy 

do měst pronikají a které ne. Je to poměrně zajímavé zjištění, neboť se zde 

nepochybně nabízí téma pro bakalářské i diplomové práce. 

 

 

1.2. Druhová diverzita  
 
 

Pro každou městskou ptačí komunitu je charakteristický určitý počet 

dominantních druhů ptáků. Nejčastěji jich bývá 3 až 5 a jsou to např. vrabec domácí 

(Passer domesticus), holub domácí (Columba livia), kos černý (Turdus merula) a 

špaček obecný (Sturnus vulgaris) (Huhtalo and Jarvinen 1977,  Bland 1979).Vědci 

vysledovali vyšší celkovou hustotu ptačích společenstev v městských oblastech ve 

srovnání s přírodními, přičemž s klesající druhovou diversitou celková hustota roste 

(Huhtalo and Jarvinen 1977,  Bland 1979). 

Huhtalo et al. (1977) objevil ve finských městech Helsinky a Tornio 8 

hojných druhů, z nichž 3 byly dominantní. Zatímco Bland (1979) zjistil,  že ve městě 

Bristol 7 dominantních druhů, z kterých byl tím nejhojnějším vrabec domácí. Je 

zajímavé, že i přes to, že jsou tato dvě města vzdálená přes 700km, je druhové 

složení těchto dvou měst velmi podobné (Bland 1979). 
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2. Faktory ovlivňující avifaunu měst 
 
2.1. Úvod 

 

Lidstvo se každým dnem rapidně rozrůstá. Technologické znalosti lidem 

dovolují kolonizovat téměř jakoukoliv část Země a stavět zde rozlehlé sídelní 

aglomerace. Lidská populace se v posledních pár desítkách let stává převážně 

městskou. V roce 1700 existovalo pouze 14 měst s populací kolem dvě stě tisíc 

obyvatel (Marzluff 2001). V roce 1900 pouze 10% všech lidí na Zemi žilo ve 

městech, v roce 2000 to bylo přibližně 50% a kolem 70ti % obyvatel bude žít ve 

městech v roce 2050. Z toho tedy vyplývá, že kolem roku 2050 bude žít ve městech 

přibližně takový počet lidí (6,5 miliard ), kolik jich žije dnes na celé planetě 

(Marzluff l.c).  

Urbanizace na avifaunu působí v komplexu přímých a nepřímých vlivů. 

Marzluff (1997) konstatoval, že osídlením se mění po tisíciletí fungující přírodní 

procesy v ekosystémech, což má vliv na potravní nabídku, výskyt predátorů a 

konkurentů a v neposlední řadě i prevalenci nemocí. Tyto efekty vedou k 

významným změnám v populacích ptáků v městských oblastech, s vyplývajícími 

dopady na strukturu a složení ptačích společenstev (Marzluff 2001). 

Vliv urbanizace závisí na velikosti města. Velká města mají centrum obvykle 

více isolované od přírody a předměstských oblastí než města malá (Fernández-Juricic 

and Jokimäki 2001). Jokimäki a Kaisanlahti–Jokimäki (2003) poukazují na fakt, že 

toto rozčlenění měst přispívá ke snižující diverzitě ptačích druhů, neboť některé 

druhy ptáků  nejsou schopny za tuto pomyslnou hranici proniknout. Z toho vyplývají 

prokazatelné rozdíly v druhovém bohatství mezi městy s průměrem 5km a 8,5km 

(Fernández-Juricic and Jokimäki 2001). V menším z nich žije více ptačích druhů než 

větším. Na význam velikosti a struktury měst poukazuje i Bolger (2001). 

Canon (1999) zjistil, že v ochraně přírody ve městech, kde se přírodní 

prostředí stále zhoršuje, jsou stále důležitější městské zahrady a jsou pravděpodobně 

hlavním přispěvatelem k městské biodiversitě v mnoha rozvinutých zemích. Na 

druhou stranu, Chamberlein et al. (2004) ukázal, že pravděpodobnost výskytu ptáků 

v zahradách je závislá na prostředí obklopující zahrady více než na prostředí 

vlastních zahrad. To poukazuje na fakt, že jestliže se městské životní prostředí jako 

celek zhoršuje, můžeme očekávat zhoršení i v těch jeho částech, které nejsou přímo 

postiženy. 
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2.2 Poloha lokality v rámci sídla 
 
 
 

Touto problematikou se podrobně zabývali Sandström et al. (2006). Svoji 

práci prováděli ve švédském městě Örebro. Aby zachytili prostorovou distribuci 

ptačích druhů ve městech, rozdělili si městské prostředí do čtyř hrubých zón: na 

centrum města, obytné čtvrti, oblast zeleně a periférii. 

Výzkum probíhal ve dvou letech (1998, 1999) a byl prováděn pomocí bodové 

metody. V každé zóně bylo rozmístěno 20 bodů, které byly v průběhu každého roku  

navštíveny čtyřikrát. Pro výpočet celkového počtu druhů a jedinců byly vždy použity 

nejvyšší zaznamenané hodnoty.  

Celkem bylo zaznamenáno 74 ptačích druhů, z nichž 44 bylo zahrnuto do 

dalších analýz. Na základě své ekologie byly rozděleny do čtyř částečně se 

překrývajících skupin: 1) šplhavci – 4 druhy, 2) hnízdiči v dutinách – 13 druhů, 3) 

druhy vázané na les nebo polootevřenou lesnatou krajinu – 32 druhů a 4) synantropní 

ptáci – 6 druhů.. 

Skupina dutinových hnízdičů zahrnovala všechny šplhavce a částečně se 

překrývala i s lesními a městskými ptáky. Passer domesticus a Passer montanus, se 

vyskytovali ve smíšených hejnech, takže byli považováni za jeden druh.  

V každé zóně byl stanoven podíl následujících dílčích biotopů: 1) bloky 

obytných domů, 2) otevřené plochy bez vegetace, 3) průmyslové oblasti, 4) 

železnice,  5) individuální obytná zástavba, 6) parky, 7) otevřené plochy s vegetací, 

8) vodní toky a plochy, 9) jehličnaté lesy, 10) listnaté a smíšené lesy.  

V jednotlivých biotopech byla konečně podrobně popsána vegetace 

následujícími parametry: 1) průměrná výška stromů, 2) průměrný průměr stromů  v  

prsní výšce (1,3m nad zemí = DBH), 4) průměrná velikost stromových patchů, 5) 

hustota živých stromů, 6) hustota mrtvých stromů, 7) hustota kmenů, 8) hustota 

pařezů a pahýlů, 9) hustota polomů, 10) dominantní druhy stromů, 11) přítomnost 

křovinového patra. 

Během obou roků bylo ve všech čtyřech zónách zaznamenáno celkem 4306 

jedinců 74 ptačích druhů. Byl prokázán vzrůst celkového druhového bohatství od 

centra směrem k periferii. V centru města bylo zaznamenáno 22 druhů a 668 jedinců, 

v obytných čtvrtích 31 druhů a 1224 jedinců, v oblasti zeleně 55 druhů a 1529 

jedinců a konečně na periférii 62 druhů a 885 jedinců. Také Shannonův index 
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diversity rostl směrem z centra města do periférie (H’ = 2,27; 2,50; 3,16 a 3,46 

(Sandström et al. l.c.).  

Šplhavci nebyli v centru města nalezeni vůbec, naopak všichni zástupci této 

skupiny se vyskytovali na periférii. Celkový trend platí i pro dutinové hnízdiče a 

lesní druhy. U obou skupin jsou nicméně nevýrazné rozdíly mezi zelení a periférií. 

Počet lesních druhů byl nejvyšší v roce 1998 v zeleni a v roce 1999 na periférii. 

Nicméně v počtu jedinců v obou letech dominovala oblast zeleně. 25% z lesních 

druhů se vyskytlo ve všech čtyřech biotopech - sýkora koňadra (Parus major), 

sýkora modřinka (Parus caeruleus), brhlík lesní (Sitta europaea), budníček větší 

(Phylloscopus trochilus), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (Turdus pilaris), 

pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a zvonek zelený (Carduelis chloris) (Sandström 

et al. l.c.). 

Vlivem polohy lokality v rámci sídla se zabývali také Jokimäki a Suhonen 

(1998). I oni studovali ptačí společenstva bodovou metodou ve městě Örebro. 

Zaznamenali dvanáct ptačích druhů společných pro všechny čtyři zóny, z nichž 

několik druhů bylo lesních – Parus major, Parus caeruleus, Fringilla coelebs, 

Turdus  merula a Turdus pilaris, tedy stejné druhy, které zaznamenal také Sandström 

et al. (2006). Tyto druhy jsou běžné v lesích, ale mají také částečně schopnost 

adaptovat se do městského prostředí. 

V případě dutinových druhů se periférie a zeleň neliší významněji ani 

druhovým bohatstvím, ani celkovou abundancí. Pouze strakapoud malý 

(Dendrocopos minor), moudivláček lužní (Remiz pendulinus) a lejsek lesní (Ficedula 

parva) byli zaznamenáni jen na periférii (Sandstrom et al. 2006).  

Opačný trend vykazovala skupina synantropních druhů. Počet druhů, i počet 

jedinců nicméně nebyl u této skupiny nejvyšší v centru, ale v obytné zástavbě. Tři 

druhy z této skupiny (straka obecná - Pica pica, kavka obecná - Corvus monedula a 

vrána obecná - Corvus corone) byly nalezeny ve všech čtyřech zónách (Sandström et 

al. l.c.). 

 Vyšší druhové bohatství je u synantropních a dutinových druhů spojeno 

s nižšími abundancemi jednotlivých zástupců. Ve dvou zbývajících skupinách (lesní 

ptáci a šplhavci) není tento trend patrný.  

Nejvyšší počet druhů byl zaznamenán v biotopu, který obsahoval nejvíce 

vegetace, tedy na periférii. Positivní korelace mezi druhovým bohatstvím ptáků a 

bohatstvím vegetace zdůrazňuje důležitost městské zeleně obsahující vysoké stromy, 
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další dřeviny a křoví (Sandström et al. l.c.). Rozhodující význam městské zeleně pro 

zvýšení diverzity ptačích společenstev uvádějí i další práce, např. Chamberlain et al. 

(2007), kteří srovnávali v rámci Londýna parky a jiné veřejné zelené prostory. 

V případě zeleně nezáleží jen na jejím výskytu, eventuelně struktuře, 

významná je i míra fragmentace. V několika městech (Madrid, Rovaniemi, a Oulu –

Fernández-Juricic a J. Jokimäki 2001; Osaka–Natuhara a Imai 1999 ex Fernández-

Juricic a Jukka Jokimäki 2001) bylo zpozorováno, že velké parky jsou vhodnější než 

více malých parků, protože v nich nalezneme všechny druhy přítomné v malých 

parcích plus ty, které se vyskytují pouze v těch velkých (Patterson a Atmar 2000 ex 

Fernández-Juricic a J. Jokimäki l.c.). Pro zvýšení diverzity městských ptáků, je třeba 

velké parky uchovávat - mohou poskytovat velkou rozmanitost lokalit nezbytných 

pro to, aby v nich mohlo sídlit mnoho druhů s různými požadavky na biotop 

(Fernández-Juricic a J. Jokimäki l.c.). Každý ptačí druh vyžaduje také určitou 

velikost lokality. Např. v Madridu se minimální velikost lokality kosa černého 

(Turdus merula) pohybovala mezi 2.2 a 3.2 ha. Pro další druhy (holub hřivnáč - 

Columba palumbus, zvonek zelený - Carduelis chloris, sýkora modřinka - Parus 

caeruleus a sýkora uhelníček - Parus ater) musely parky mít nejméně 5.7–13.5 ha. 

Ulice v Madridu, které jsou osázené stromy, zřejmě zvětšují rozlohu parků a 

mění jejich tvar (Fernández-Juricic a J. Jokimäki l.c.). Pokud se v městských parcích 

populační hustota zvyšuje a dochází zde ke vzniku kompetice (Fernández-Juricic a J. 

Jokimäki l.c.), ptáci mohou začít osídlovat stromy v ulicích jako alternativní lokality 

(Fernandez-Juricic 2001b). 

Osazováním ulic stromy tedy vzniká komplexnější lokalita a ta může být 

považována za účinný nástroj k zvýšení konektivity městských lokalit a zvětšení 

jejich atraktivity pro ptačí druhy (Savard et al. 2000 ex Fernández-Juricic a J. 

Jokimäki l.c.). 

Fernández-Juricic a J. Jokimäki (2001) zjistili, že malé parky by mohly hrát 

významnou roli ve zvýšení konektivity. Jak správně poukazovali Lancaster a Rees 

(1979) nebo Vizyová (1986), nejdůležitějším faktorem ke zvýšení druhové diverzity 

v malých parcích je však zvětšení jejich složitosti – např. plánování vegetace tak, aby 

vytvořila  všechna vegetační patra (Fernández-Juricic a J. Jokimäki, l.c.). 

Malé parky lze označit také jako přechodné články, který mohou být dočasně 

užívány různými druhy v jejich průchodu městskými lokalitami (Rosenberg et al. 

1997 ex Fernández-Juricic a J. Jokimäki l.c.). 
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2.3 Hluk 
 

Městské oblasti, letiště a silniční síť se po celé naší planetě rapidně rozšiřují a 

jsou již téměř všudypřítomné, což má za následek již téměř celosvětové pokrytí 

antropogenním hlukem.Z evolučního pohledu, zdroje hluku, jako jsou automobily, 

letadla nebo všechny druhy strojů a průmyslu, jsou novým selekčním faktorem pro 

divoká zvířata používající akustické signály (Slabbekoorn a Peet 2003). 

Slabbekoorn a Peet (2003) zjistili, že nadměrný hluk je zřejmě vážným 

stresovým faktorem, protože může negativně ovlivnit samečky v usídlování a vokální 

obraně teritoria. Navíc typické nízkofrekvenční zvuky dopravy snižují efekt písní 

přitahujících samičky. Tomu umí předcházet např. sýkora koňadra, která v hlučných 

oblastech zpívá s vyšší minimální frekvencí, aby předcházela zaměňování svého 

zpěvu s dopravními zvuky. Tato schopnost jí umožňuje hnízdit v tomto rušném světě 

(Slabbekoorn a Peet l.c.). 

Nicméně nejsou k dispozici přímé důkazy o negativním vztahu mezi 

intenzitou hluku a výskytem ptáků. Důvodem pro to může být např. obtížnost sběru 

dat u těch druhů, které již rostoucí počet automobilů z původních stanovišť vytlačil. 

Lze ale předpokládat, obětmi průmyslového hluku budou druhy, které nemají 

schopnost zvyšovat frekvenci svého zpěvu (Slabbekoorn a Peet l.c.). 

Výsledky tedy ukazují, že člověk skutečně může ovlivnit komunikaci u 

divokých ptačích druhů (Rabin and Greene 2002 ex Slabbekoorn a Peet l.c.).  
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2.4 Sůl a jiné toxické látky 
   

 Jedním z nebezpečí, se kterými se ptáci ve městech musí vyrovnat jsou i 

toxické látky. Asi nejrozšířenější je chlorid sodný, který je používán na ošetření 

silnic v zimním období.  

Tozer (1994) zjistil, že úmrtí se vyskytují hlavně u semenožravých ptáků, 

jako jsou pěnkavy, křivonosky, hýlové, čížkové. Ti jsou přitahováni slanými 

silnicemi kvůli nedostatku sodíku v potravě. Ohrožení jsou také stěhovaví ptáci, kteří 

létají do oblastí obsahujících vysoké hladiny solí, jako například silně solené silnice 

(Windingstad et al. 1987 ex Bollinger et al. 2005). 

Nejlépe se se solí vyrovnávají ptáci, kteří jsou vybaveni specializovanými 

sůl-sekretujícími nosními žlázami. Podle Schmidt-Nielsena a Kima (1964) vystavení 

NaCl způsobilo např. u buřňáků zvětšení žláz i zvýšení objemu sekretované tekutiny, 

což jim dovolilo pohotově odpovídat na vystavení NaCl. Ale i vrabec domácí 

(Passer domesticus), který nemá sůl-sekretizující žlázy, je též schopen fyziologické 

adaptace na zvýšený příjem soli (King and McLelland, 1984 ex  Bollinger et al. 

2005.).  

Dávka granulované NaCl potřebná ke zvýšení koncentrace Na v plazmě nad 

normální hodnoty homeostázy je poměrně malá (menší než 500 mg/kg). Vrabec 

domácí je známý tím, že sbírá hrubé kamínky, až o průměru 2,4 mm (Gionfriddo and 

Best 1995 ex Bollinger et al. 2005). Méně než jedna granule soli o této velikosti tedy 

zvýší koncentraci Na v plazmě nad normál u vrabce domácího s průměrnou 

hmotností 28g (Trent K. Bollinger et al. 2005). 

 Zpěvní ptáci mohou spolknout granule buď jako reakci na deficit Na 

v potravě nebo náhodně, když shánějí potravu mezi drobným pískem na silnicích. 

Přestože nebylo prokázáno, že byla silniční NaCl vrabci přijímána, ukázalo se, že 

vrabci si vybírají zrnka s charakteristikami stejnými jako má silniční sůl (Gionfriddo 

a Best 1994 ex Trent K. Bollinger et al. 2005). 

Výsledky studie Bollingera et al. (2005) ukazují, že zimní úmrtí ptáků může 

být přímým důsledkem jedovatosti Na, když pouhých pět solných granul o velikosti 

2,4 mm reprezentuje LD50 pro vrabce domácího. 

Navíc NaCl způsobuje nervové poruchy chování jako například ataxii a 

sníženou schopnost reagovat, jakožto výsledek zvýšené koncentrace Na v mozku a 

v krevní plazmě, může zvýšit zranitelnost zpěvných ptáků vůči kolizi s dopravními 

prostředky na solených silnicích (Bollinger et al. l.c.). 
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Také příjem granulovaných pesticidů je doložený jakožto příčina úmrtí u 

ptáků (Augspurger at al. 1996; Stafford a Best 1999 ex Bollinger et al. 2005). 

 A také v obilí a semenech se objevují stopy pesticidů a dalších jedovatých 

látek, které však již např. vrabcům přímo nesvědčí (Pazderová 2006). 
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Synantropní ptáci 

3.Preadaptace synantropních druhů - Jaké jsou vlastnosti druhů 

úspěšně osídlujících města?  

 

Pouze menší počet ptačích druhů se dokonale adaptoval na život v městském 

prostředí, což platí pro celou Evropu (Sasvári 1990; Jokimäki a Suhonen 1998 ex 

Sandström et al. 2006). Důvodem může být, v evolučním měřítku, nepatrné stáří 

tohoto prostředí (Sasvári 1990; Jokimäki a Suhonen 1998 ex Sandström et al. 2006). 

Ptáci navíc v průběhu urbanizace musí překonat řadu překážek. Musí přivyknout 

rušení lidmi i dopravou, musí se vyrovnat s hlukem, znečišťováním ale i 

nedostatkem přirozených míst k hnízdění (Gilbert 1989). Pokud se jim to podaří a 

pokud je v místě, kde se vyskytují, dostatek potravy, mají velkou šanci stát se 

městskými ptačími druhy. Celosvětově se na městské ekosystémy dobře adaptovali 

tři ptačí druhy, jmenovitě špaček obecný (Sturnus vulgari),  vrabec domácí (Passer 

domesticus ) a holub skalní (Columba livia) (Savard et al. 2000 ex .Sandström et al. 

2006). 

Mezi fyziologické mechanismy, které obratlovcům zajišťují přežití za 

nepříznivých podmínek, patří akutní stresová odpověď charakterizovaná 

vylučováním glukokortikoidních steroidních hormonů (Wingfield a Ramenofsky 

1999 ex Partecke et al. 2006). Krátkodobá sekrece těchto hormonů je považována za 

prospěšnou tím, že pomáhá zprostředkovat adaptivní odpovědi, jako je např. 

stimulace glukoneogeneze ( = tvorba glukózy ); inhibice utilizace ( = využívání ) 

glukózy v méně podstatných tkáních, mobilizace tukových zásob, nebo 

přeorientování chování (Sapolsky et. al. 2000; Wingfield and Romero 2001 ex  

Partecke et al. 2006).  

V prodloužených stresových situacích však mohou chronicky zvýšené 

hladiny cirkulujících glukokortikoidů oslabit reprodukční, imunitní a mozkové 

funkce (Sapolsky 1992 ex Partecke et al. 2006.). Z toho důvodu mohou divoká 

zvířata trpět městským životem, dokud se nepřizpůsobí vyšší hladině stresorů ve 

městě (Wasser et al. 1997; Fowler 1999; Romero and Wikelski 2001, Wikelski et al. 

2001 ex  Partecke et al. l.c.). 

Partecke et al. (2006) vybrali městské a lesní kosy černé (Turdus merula) 

z deseti různých hnízd v centru Mnichova v Německu a z deseti hnízd z lesního 

prostředí. Tato dvě studovaná místa se lišila přítomností člověka, vzdáleností 
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lidských sídel a dopravy. Populace městských kosů žije v blízkosti lidí a tedy 

používá více antropogenní struktury (např. balkóny pro hnízdění) a shání potravu 

často v parcích) než lesní ptáci. Lesní kosi hnízdí převážně v hustém porostu (např. 

smrky) a vyloženě se vyhýbají kontaktu s lidmi (Partecke et al.  2006).  

Stáří mláďat v době vybrání bylo u obou skupin stejné. Hnízda byla uměle 

vytvořena v prostoru osvětleném přírodním denním světlem, s teplotou vzduchu 

kolem 20°C  ± 2,5°C. Poté, co mláďata dosáhla dospělosti (přibližně ve stáří 40 dnů), 

byli všichni ptáci přemístěni do jednotlivých klecí v jiném pokoji s přírodní 

fotoperiodou. Ptáci se mohli navzájem slyšet, ale nikoli vidět. Potrava a voda byla 

dostupná dle libosti. V těchto podmínkách byli drženi po celou dobu studie (Partecke 

et al. l.c.) 

Základní úrovně kortikosteronů a akutní kortikosteronová odpověď na 

stresové podráždění se měnily v závislosti na ročním období. Základní hladiny 

během zimy byly nižší než na podzim, ale nelišily se od jarních (Partecke et al. l.c.). 

Akutní kortikosteronová stresová odpověď byla vysoká během podzimu, nižší v zimě 

a na jaře se opět zvýšila. Samičky měly celkově nižší základní úrovně kortikosteronů 

a vykazovaly nižší hodnoty kortikosteronové odpovědi na stresové podráždění než 

samečci. Množství tukové tkáně nepřispívalo k variabilitě základních 

kortikosteronových hodnot, zatímco akutní stresovou odpověď ovlivňovalo. 

Z pokusů Partecke et al. (2006) však nedokázali určit, zda má na zmíněné hladiny 

nějaký vliv příbuzenství jedinců. 

Ukazuje se, že lidskými aktivitami způsobené rušení může mít za následek 

zvýšené koncentrace glukokortikoidů (Hopkins et al. 1997; Norris et al. 1997; 

Wasser et al. 1997; Müllner et al. 2004; Walker et al. 2005 ex Partecke et al. 2006), 

ale jiné studie ukázaly, že zvířata trvale vystavená antropogennímu stresu jsou 

schopna snížit svoji fyziologickou stresovou odpověď (Fowler 1999; Romero and 

Wikelski 2002; Walker et al. 2006 ex Partecke et al. 2006).  

Kosové z městských populací prodloužili své hnízdní období, zvýšili počet 

hnízdění, dožívají se vyššího průměrného věku, mizí u nich  migrační pud a jsou více 

krotcí než lesní kosové (Luniak and Mulsow 1988; Klausnitzer 1989; Gliwicz et al. 

1994; Stephan 1999; Partecke et al., 2004, 2005 ex Partecke et al. 2006). 

Populace městských kosů dosahují vyšších hustot, jejich příslušníci občas 

(zvláště v zimě) tvoří hejna. Musí se proto vyrovnat s vnitrodruhovými interakcemi,  
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(Luniak et al. 1990 ex Partecke et al. 2006). To by mohlo vést k tomu, že se lépe 

vyrovnávají i s ostatními stresovými podněty. 
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4. Adaptace synantropních druhů 

4.1 Používání krmítek 

 

Opatřování potravy z lidských zdrojů je běžná aktivita městských ptáků 

především během zimního období. Ve Velké Británii byl proveden dlouhotrvající 

výzkum monitorující přítomnost ptačích druhů na zahradních krmítkách 

(Chamberlain et al. 2005). Byl prováděn v letech 1970 – 2000 a předmětem analýzy 

byl rovněž vliv přikrmování  na populační dynamiku. Z 41 analyzovaných druhů 

došlo během tohoto období u 21 druhů k nárůstu populace. Zvláště patrné byly tyto 

trendy v posledních 10 letech. U několika druhů byla prokázána silná pozitivní 

korelace mezi využitím krmítek a nárůstem populace oproti předešlé hnízdící sezóně. 

Jednalo se především o druhy s největším nárůstem populace. Zvyšování celkového 

počtu krmítek v průběhu dvacetiletého období mohlo mít vliv na všeobecné 

zvyšování počtu jedinců u některých druhů. Důležitým faktorem ovlivňujícím využítí 

krmítek byla i teplota, u žádného druhu ji však nešlo použít jako prediktoru 

meziročních populačních změn (Chamberlain et al. l.c.). Pravděpodobnost výskytu 

ptáků v blízkosti krmítek se při nižších teplotách zvyšovala u všech druhů, takže tato 

závislost má zřejmě obecný charakter. Jen krahujec obecný vykazoval opačný trend.  

Některé druhy, jejichž populace v období 1970 – 2000 obecně klesaly, 

nicméně vykázaly tento trend i přes stabilní využívání krmítek. Patřili mezi ně drozd 

zpěvný, vrabec domácí, sýkora koňadra, konipas bílý, sýkora babka, vrabec polní, 

strnad obecný. (Chamberlain et al. l.c.). 

Využití přikrmování je dalšími autory připisován i nárůst populací krahujce 

obecného (Newton 1986) a havranovitých (Gregory a Marchant 1996).  

V předchozím výzkumu se předpokládá, že jsou hnízdiště rozmístěna 

rovnoměrně a že se ptáci mohou volně pohybovat mezi zahradami a okolím. 

Distribuce potravy je však nerovnoměrná. Kromě toho může mít důležitý vliv i 

umístění zahrad. Početnost ptáků se liší v závislosti na typu krajiny i typu zahrady. 

(Crick et al. 2002, Robinson et al. 2005 ex Chamberlain et al. 2005).  
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4.2  Reprodukční charakteristiky 

 

 Celá řada prací porovnávala reprodukční úspěšnost urbánních a přírodních 

populací. Oblíbeným modelovým druhem je kos černý.  

Výzkum Battena (1973) byl zaměřen na dynamiku populace příměstských 

kosů  v jižní Anglii, aby objasnil, co ji determinuje v tomto prostředí. Objevil, že 

kosi měli větší úspěch v rozmnožování v příměstských než venkovských oblastech, 

ale tyto rozdíly byly kompenzovány rozdílnou schopností v daných podmínkách 

dlouhodobě přežít, takže obě populace byly v dlouhodobém časovém horizontu v 

rovnováze.  

Jinou modelovou skupinou jsou sýkory. Studie z různých lokalit v Evropě 

dokázaly, že populace sýkor v městských biotopech hnízdící v budkách produkují 

méně vajec i mladých než sýkory na venkově (Cowie and Hinsley 1987, Solonen 

2001 ex Vincent 2005). Cowie et al. (1987 ex Vincent 2005) objevil, ze příměstské 

sýkory vychovávají až o polovinu méně mladých než populace v zemědělských 

oblastech. Navzdory doplňkové potravní nabídce v příměstských zahradách, byla 

úmrtnost mláďat díky vyhladovění velmi vysoká, nejspíše v důsledku nevhodnosti 

poskytované stravy (Cowie and Hinsley 1987 ex Vincent 2005). Také Solonen (2001 

ex Vincent 2005) dokázal, ze městské populace sýkor kladou méně vajíček a 

přivádějí na svět méně mláďat než jejich venkovské protějšky.  

Obecnou tendenci synantropních druhů prodlužovat hnízdní období dokládá 

nejlépe vrabec domácí (Passer domesticus), který provází člověka nejdéle. V Evropě 

se pohybuje se okolo 3 – 3,5 měsíce (Seel 1969; Hyla 1971; Alatalo 1975; Hole et al. 

2002 ex Aslan 2005). V příznivějších klimatických podmínkách (např. v Turecku), 

ale může činit až  6 měsíců (březen-srpen), během této doby jeden hnízdí až čtyřikrát 

(Aslan 2005). Obdobné jsou údaje z Izraeli a Iráku (Al-Dabbagh a Jiad 1988, Singer 

a Yom-Tov 1988 ex Aslan 2005).  
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4.3 Fyziologie 

 

Řada divokých ptačích druhů se začlenila do městského života (Ruiz et al. 

2002). V rámci adaptací na městské prostředí se mění i fyziologické parametry. 

Jeden z těchto druhů, strnadec ranní (Zonotrichia capensis), osídluje zdánlivě stejně 

úspěšně jak městské, tak i venkovské oblasti. Městští strnadci mají nižší tělesnou 

hmotnost, vyšší krevní koncentraci glukózy, vyšší podíl granulocytů (neutrofily, 

eozinofily a bazofily = H), nižší podíl lymfocytů (L), a následkem toho, větší H:L 

poměr než venkovští jedinci (Ruiz et al. l.c.). Po dvou týdnech v zajetí venkovští 

ptáci získali obdobný krevní obraz jako městští. Zvýšený poměr H:L ukazuje na 

přítomnost primárních (akutní) a sekundárních (chronické) stresorů u městských 

ptáků (Ruiz et al. l.c.), přičemž zajetí může modifikovat krevní obraz, tělesnou 

hmotnost a krevní koncentraci glukózy stejně jako život ve městě. K obdobným 

výsledkům dospěli Marra et al. (1995), kteří studovali další dva druhy rodu 

Zonotrichia (Z. albicollis a Z. leucophrys), u kterých úrovně kortikosteronu byly 2–

3krát vyšší u zajatých ptáků než u volně žijících jedinců navzdory skutečnosti, že 

zajatí jedinci byli aklimatizováni po dobu jednoho měsíce před odběrem vzorků (viz 

kap.4.4). 

Protože „městští“ ptáci byli chytáni i v okolí měst (až 14 km daleko), Ruiz et 

al. (2002) usoudili, že tento fenomén není omezen na vlastní město. To prý zároveň 

ukazuje, že nižší hmotnost městských ptáků, která bývá připisována působení 

některých „čistě městských“ environmentálních faktorů, jako je znečišťování ovzduší 

nebo vyšší minimální teploty, může mít jiné příčiny. Podle Ruiz et al. (l.c.) může 

nižší tělesná hmotnost městských ptáků vyplynout z vyšších spotřeb energie, které 

život ve městě vyžaduje. 

Je výhodné, aby ptáci snížili svoji tělesnou hmotnost přes zimu, což vede k 

nižším požadavkům na množství potravy, přičemž pokles může být až o 30% 

(Rosenmann et al. 1975 ex Ruiz et al. 2002). Nicméně skutečnost, že „zimní“ a 

„letní“ městští strnadci měli podobné tělesné hmotnosti, podporuje myšlenku, že 

existují i jiné faktory, než rozdíly v dostupnosti potravy, které mohou zodpovídat za 

hmotnostní rozdíl mezi venkovskými a městskými jedinci (Ruiz et al. l.c.).  

Ruiz et al. (2002) usuzují, že další faktor, který může pomoci objasnit rozdíly 

v tělesné hmotnosti strnadců, je přítomnost vrabce domácího (Passer domesticus). 

Pozorovali útoky tohoto druhu na strnadce, hlavně když se tyto dva druhy krmí 
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společně (tzn. ve vzdálenosti do pěti metrů). Vrabci domácí jsou v USA hojní 

v městském ale nikoliv venkovském prostředí, což je s pozorovanými hmotnostními 

rozdíly ve shodě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

4.4 Změna genotypu 

 

Snížení citlivosti na stres může vyplývat buď z fenotypové plasticity 

příslušných jedinců, nebo se jedná o geneticky fixovanou změnu způsobenou lokální 

selekcí méně citlivých jedinců (Partecke et al. 2006). Selekční experimenty 

s hlodavci (Walker et al. 1989 ex  Partecke et al. 2006), drůbeží (Edens and Siegel 

1975 ex Partecke et al. 2006) a rybami (Fevolden and Roed 1993 ex Partecke et al. 

2006) přitom demonstrovaly genetickou podmíněnost rozdílů v intenzitě stresové 

odpovědi. 

Kvůli rozsahu ekologických změn na gradientu město – venkov přišli  

Partecke et al. (2006) s hypotézou, že urbanisované a neurbanisované populace 

stejných druhů mohou být geneticky zřetelně izolovány. Tento výzkum prováděli na 

městkých a lesních kosech černých.  

 Existují poznatky, že městské populace kosů se hned v několika směrech 

významně odlišily od původních lesních populací. Platí to např. pro časový průběh 

gonadálních cyklů (u městských jedinců je jejich počátek o tři týdny dříve) a s ním 

souvisejícím načasováním pelichání. Městští jedinci vykazovují také snížený 

migrační pud oproti svým lesním protějškům. (Partecke et al. 2003 ex Partecke et al. 

2006.).  

Výsledky Parteckeho et al. (2003 ex Partecke et al. 2006) nicméně naznačují, 

že studované městské populace jsou v genetickém aspektu velmi podobné populacím 

lesním.  

Aby Partecke et al. (2004) zjistili, jestli jsou fyziologické změny výsledkem 

genetických rozdílů, které se vyvinuly během procesu urbanizace, nebo fenotypické 

flexibility vyplývající z vystavení ptáků různým environmentálním podmínkám 

města a lesa, odchytili ptáky původem z města, resp. lesa, a drželi je dlouhodobě v 

identických podmínkách. Značné rozdíly v načasování reprodukce mezi městskými a 

lesními ptáky v laboratorních podmínkách nepřetrvaly, což ukazuje, že vyplývají z 

fenotypické přizpůsobivosti (Partecke et al. l.c.). Nicméně městští samci zahájili ve 

svém prvním reprodukčním období sekreci plazmatického luteinizačního hormonu 

(LH) a rozvoj testes dříve než lesní samci (Partecke et al. l.c.). Navíc koncentrace 

plazmatického LH a velikost folikulů poklesla dříve u městských samiček než 

u jejich lesních protějšků, což zdánlivě indikovalo , že genetické rozdíly jsou také 

přítomny. 
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Nicméně, během druhého roku titíž pokusní samci z obou populací už 

vykazovali obdobné profily LH a rozvoje gonád. Rovněž městské a lesní samičky 

kosa se nelišily načasováním folikulárního růstu (a to v obou letech) (Partecke et al. 

l.c.). Tyto výsledky ukazují, že je třeba být při interpretaci podobných pokusů 

opatrný.  

Partecke et al. (2004) předpokládají, že posun v načasování hnízdění 

městkých ptáků může být způsoben tím, že jsou po celý rok vystaveni umělému 

osvětlení, přičemž v městském prostředí může být umělé noční světlo velmi 

intenzivní. Prodloužený den stimuluje počátek ptačího reprodukčního systému 

(Farner et al. 1983 ex Partecke et al. 2004). Stimulační účinek i nízce intenzivního 

umělého osvětlení na růst gonád přináší již experiment Bartholomewa (1949 ex  

Partecke et al. 2004) s domácími vrabci.  
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Závěr 

 

Urbanizace je proces, ve kterém dochází  k relativnímu i absolutnímu růstu 

velikosti měst. Urbanizace je úzce spojena s procesy industrializace a demografické 

revoluce, s vědeckotechnickým rozvojem a ekonomickou úrovní státu či dané 

oblasti. Spolu s koncentrací obyvatelstva do měst dochází i ke koncentraci výroby, 

služeb, funkcí apod.   

Existuje proto mnoho faktorů, které díky lidské činnosti působí na okolní 

prostředí i veškerý živý svět. Některé druhy se přizpůsobí a dokáží přežít, najdou si 

dostatečný prostor i dostačující podmínky pro rozmnožování a své zachování, na jiné 

druhy ale mají tyto změny velmi negativní vliv.  

Lidská populace nevyhnutelně pokračuje v expanzi, městské přirozené 

prostředí nyní užívané např. kosy a mnoha jinými dříve lesními životními druhy, se 

pravděpodobně stane ještě více izolovaným od okolní krajiny. Výsledky studii 

zabývajících se touto problematikou nejsou jednotné, a proto není jednoduché 

předpovědět, jak se budou ptačí populace v městském prostředí dále vyvíjet. 

Můžeme se proto jen dohadovat, jaké ptačí návštěvníky budou města např. za 50, 

100 let hostit… 

Podle mého názoru je ale přes rozrůstající se města vývoj jejich avifauny 

celkem positivní. Věřím, že v minulosti měly mnohé ptačí druhy snadnější život, 

jelikož bylo méně hluku, automobilové dopravy a dopravy vůbec, méně znečištěného 

vzduchu, nových zateplených staveb bez děr, popraskaných omítek a s kvalitními 

střešními konstrukcemi, méně otráveného jídla, pesticidů v plodinách, bylo více 

neudržované zeleně, parků a zahrad a tudíž více místa pro hnízdění a shánění 

potravy, více rozházeného jídla po ulicích a další spousta positivních faktorů pro 

život ptačí společnosti. A i přesto, že se  v současnosti mnohá města pyšní svou 

čistotou a udržovaností, se dokázaly mnohé ptačí druhy i tomuto novému způsobu 

života přizpůsonit.  

Je nezbytné si uvědomit, ze máme v rukou osudy mnohých druhů, které jsou 

na naší činnosti existenciálně závislé, a snažit se životní prostředí ve městech 

udržovat na hranici snesitelnosti nejenom pro nás, ale pro všechny jeho obyvatele. 

Přes všechno dobré i to špatné, co města a lidská civilizace našim ptačím sousedům 

nabízí, veřím, že budeme mít možnost se z jejich přítomnosti radovat ještě hodně a 

hodně dlouho.  
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