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Úvod 

Indikátor změny klimatu na běžné druhy ptáků (KI) zpracovala Česká společnost 
ornitologická na základě smlouvy ev. č. 200143 ze dne 1. 10. 2020 pro Ministerstvo životního 
prostředí ČR.  

Účelem zpracování KI je prezentace dopadů změny klimatu na populace běžných druhů 
volně žijících ptáků jako jednoho ze základních ukazatelů stavu a vývoje biodiverzity Česka 
pro účely Zprávy o stavu životního prostředí České republiky. Smyslem indikátoru je 
dokumentovat dopady probíhající změny klimatu na přírodní rozmanitost. 

Zadání 

 Dílo zahrnuje vytvoření indikátoru vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků (příprava 
dat, výpočet indikátoru, vyhodnocení, komentáře).  

 Indikátor bude vypracován v podobě grafu a tabulky s indexací k výchozímu roku 2010; 
ukončení k poslednímu roku sběru dat, tj. k roku 2020. 

 Indikátor vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků bude navíc obsahovat vstupní 
studii, v rámci zpracování studie budou provedeny následující práce:  

 shromáždění aktualizovaných informací o biologii a rozšíření všech běžných druhů 
ptáků na základě odborné literatury vyšlé v posledních 10 letech (přípravná rešerše), 

 ověření platnosti výběru druhů ve světle nových poznatků o biologii a rozšíření 
druhů v posledních 10 letech (stanovení „climatic envelopes“ pro všechny běžné 
druhy ptáků, 

 výběr druhů s odpovídajícími „climatic envelopes“ pro „jižní“ a „severní“ složku 
indikátoru, 

 výpočet populačních trendů všech druhů vybraných pro zahrnutí do indikátoru, 

 výpočet sloučených indexů změn početnosti obou složek indikátoru,  

 výpočet finálního indikátoru,  

 komentář k proximátním faktorům působícím na jednotlivé druhy zahrnuté do 
indikátoru,  

 sestavení závěrečné zprávy včetně grafických příloh. 

 Součástí grafů bude legenda ke grafům s obsažením zdroje dat a stručný návod, jak grafy 
číst – co ukazuje pokles křivky, co její nárůst. 

 Součástí zpracování je textová část vysvětlující zobrazená data v grafu v rozsahu 
maximálně 4 000 znaků. Textová část bude obsahovat popis a zhodnocení dat, popis 
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trendu včetně popisu faktorů, které vedly ke zvýšení, nebo naopak ke snížení početnosti 
jednotlivých skupin ptáků. Budou popsány hlavní mezníky, ve kterých došlo k výrazné 
změně trendu, případně další relevantní skutečnosti (např. známé příčiny změn). 



6 

Metodika 

Stanovení „climatic envelopes“ pro běžné druhy ptáků na základě aktualizovaných 
informací i biologii a rozšíření běžných druhů ptáků 

Klimatická nika (jak se překládá anglický termín „climatic envelope“) je souhrn klimatických 
podmínek definujících výskyt druhu v geografickém prostoru. O způsobech vyjádření 
klimatické niky se v odborném tisku živě diskutovalo zejména proto, že dokonalé popsání 
všech klimatických podmínek, které klimatická nika obsahuje, je vlivem různých technických 
omezení nemožné a vždy je nutné použít nějaký model, který realitu nevyhnutelně 
zjednoduší (BEALE et al. 2008, ARAÚJO et al. 2019). Zároveň to, jaký přístup se zvolí, může 
ovlivnit modelovanou podobu klimatické niky. Proto jsou badatelé vždy postaveni před 
volbu, jakou metodu použít, aby byl výsledek srozumitelný, technicky dosažitelný a zároveň 
se co nejvíce blížil realitě. 

Vzhledem k dostupnosti dat o rozšíření ptáků se zpočátku klimatická nika zcela 
aproximovala geografickou polohou hnízdiště (např. JULLIARD et al. 2004, LEMOINE et al. 
2007, REIF et al. 2008). Pro evropské ptáky se tak vycházelo z biologicky plauzibilního 
předpokladu, že severněji hnízdící druhy budou mít klimatickou niku odlišnou od druhů 
hnízdících jižněji. Poměrně záhy se však zjistilo, že ač pro většinu druhů jde o realistický 
předpoklad, selhává např. u horských ptáků. Klimatická nika alpských druhů by tak podle 
tohoto modelu odpovídala druhům středomořským, což nesouhlasí s jejich známými 
ekologickými nároky. 

Proto se v dalším vývoji přistoupilo k modelování klimatické niky pomocí vybraných 
klimatických podmínek v hnízdním areálu ptačích druhů. Buď se v souladu s pozorováním, 
že ptáky ovlivňuje v severní temperátní zóně zejména teplota, velmi jednoduše vyjádřila 
jako průměrná teplota v rámci hnízdního areálu (např. DEVICTOR et al. 2008, REIF et al. 
2016), anebo se vyjádřila sofistikovaněji jako funkce více klimatických parametrů 
zahrnujících kromě průměrné teploty i rozsah teplot, různé extrémy či srážky (HUNTLEY et 
al. 2007, GREGORY et al. 2009). Takto bylo možné klimatickou niku aproximovat již dosti 
přesně, a proto se do dnešní doby tento přístup stal standardem pro výzkum dopadů změn 
klimatu. 

Nicméně pro účely vyjádření dopadů klimatických změn pomocí jednoduchého indikátoru, 
který by byl srozumitelný a dobře použitelný v ochranářské praxi, byl tento sofistikovaný 
přístup poměrně těžkopádný. Z desítek nejrůznějších parametrů modelujících klimatickou 
niku se tak nakonec pro praktické použití obvykle vybírala jen průměrná teplota. 

Přelom ve vývoji klimatického indikátoru znamenala studie STEPHENS et al. (2016) 
publikovaná v jednom z nejuznávanějších mezinárodních vědeckých časopisů – v 
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americkém Science. Její autoři zvolili mimořádně robustní přístup k popisu klimatické niky 
každého ptačího druhu v Evropě (a v Severní Americe), který zahrnoval desítky různých 
modelů o stovkách parametrů. Velmi přesně tak vyjádřili, jaké klimatické podmínky ten 
který druh pro svůj život potřebuje. V dalším kroku pak zkoumali vývoj klimatických 
podmínek na zájmovém území ve vztahu k modelovaným klimatickým nikám jednotlivých 
druhů. Ve výsledku pak jediným parametrem kvantifikovali, zda se pro daný druh 
klimatické podmínky v zájmové oblasti zhoršují, nebo zlepšují – vyjádřili tak tzv. „climate 
suitability trend“ (CST). Takto lze druhy rozdělit na „vítěze“ (CST+), tj. ty, kterým dosavadní 
změny klimatu vyhovují, a „poražené“ (CST-), tedy ty, na které má současná klimatická 
změna negativní dopad. Tento přístup tedy zahrnuje (i) velmi přesný popis klimatické niky, 
(ii) lokální specifika (zájmovou oblast lze různě vymezit) a (iii) časový aspekt (podchycuje 
dynamiku dopadů). Klimatický indikátor lze následně velmi jednoduše vyjádřit jako poměr 
ve vývoji početnosti mezi „vítězi“ a „poraženými“ za definované časové období. Tento 
přístup navrhujeme využít i my pro účely indikátoru vlivu změny klimatu na běžné druhy 
ptáků Česka. 

Výběr druhů s odpovídajícími „climatic envelopes“ pro jižní a severní složku indikátoru 

Použili jsme přístup a podklady publikované v článku STEPHENS et al. (2016). Ti na základě 
vztahů mezi rozšířením ptáků v Evropě a souborem klimatických podmínek v jejich areálech 
modelovaly klimatickou niku pro každý druh. Poté pro každý evropský stát pomocí 
modelované klimatické niky a místního vývoje klimatu za období 1980—2010 zjistili tzv. 
climate suitability trend (CST) ukazující, kterým druhům tento vývoj prospívá (tzv. 
„vítězové“, CST+) a kterým nevyhovuje (tzv. „poražení“, CST-). Vítězové pak tvoří tzv. jižní 
složku indikátoru a poražení severní složku. Samotný indikátor je poté podílem sdružených 
indexů spočítaných zvlášť pro druhy CST+ a zvlášť pro druhy CST- pro definované období. 
Ačkoliv je CST kvantifikován pro období 1980—2010, nijak to neomezuje použití indikátoru 
v jiných obdobích, pro která existují data o vývoji početnosti ptáků. 

Jako základní výběr pro analýzu jsme brali všechny druhy, pro které lze CST pro české 
území stanovit. Tuto podmínku splňuje 99 druhů. Z nich jsme vyřadili konipasa bílého a 
datla černého, kteří mají CST = 0 a kachnu divokou, pisíka obecného a havrana polního, pro 
něž nepovažujeme z různých důvodů data o změnách početnosti za spolehlivá. Takto 
vybraných 94 druhů bylo použito pro další analýzy. Přehled všech hodnocených druhů je 
uveden v přílohách 1 a 2. 
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Výpočet populačních trendů druhů vybraných pro indikátor 

KI je založen na datech Jednotného programu sčítání ptáků v ČR (REIF ET AL. 2014), který je 
dlouhodobým programem monitoringu hnízdních populací ptáků v České republice a který 
poskytuje údaje o změnách početnosti ptačích druhů a jejich výskytu a početnosti 
v jednotlivých typech prostředí. JPSP organizuje Česká společnost ornitologická. 

Sběr dat v terénu probíhá standardní metodikou od roku 1982. Ptáci jsou sčítáni metodou 
bodového transektu (REIF ET AL. 2014, BIBBY ET AL. 2000). Transekty vytyčují dobrovolní 
spolupracovníci, kteří pak na nich provádějí sčítání alespoň po dva roky. Každý transekt 
zahrnuje přesně 20 bodů v minimálních rozestupech 300 m v lesní krajině a 500 m 
v otevřeném terénu. Celkem v letech 1982—2020 bylo sčítáno minimálně po dva roky na 350 
jednotlivých transektech. 

Přestože je způsob výběru transektů pro sčítání založen na rozhodnutí terénních 
spolupracovníků, dosavadní poznatky včetně analýzy zastoupení hlavních typů prostředí na 
sčítacích transektech ve srovnání se zastoupením biotopů na území ČR, ukazují, že data lze 
považovat za reprezentativní pro ČR jako celek.  

 

Obrázek 1: Rozmístění sčítacích transektů Jednotného programu sčítání ptáků v České republice v letech 1982—2020.  
Orig. ČSO 

 

Sčítání na transektech probíhají 2x ročně, první kontrola mezi 20. dubnem a 15. květnem, 
druhá kontrola mezi 20. květnem a 15. červnem. Na jednom bodě jsou sčítáni ptáci po dobu 
přesně 5 minut. Sčítá se v ranních hodinách v době největší hlasové aktivity většiny druhů 
ptáků, od rozednění nejvýše do 10 hodiny. Sčítat je možno pouze za dobrého počasí, tj. bez 



9 

silného větru a deště, které by nežádoucím způsobem omezovalo hlasovou aktivitu ptáků a 
jejich zjistitelnost. Termín sčítání v následujících letech se nesmí lišit o víc než 7 dní od data 
sčítání v prvním roce, podobně čas začátku sčítání se nesmí lišit o víc než půl hodiny.  

Těmito striktními pravidly je zaručena maximální konzistence výsledků a možnost provádět 
jejich porovnání mezi jednotlivými lety. Počet takto sčítaných transektů v jednotlivých letech 
je uveden v tabulce 1, střední počet let, po který sčítání na jednom transektu probíhalo, činí 6 
let. Současně se zvyšuje délka časových řad na jednotlivých lokalitách, fluktuace 
pozorovatelů je v posledních 10 letech nejnižší za celou dobu sčítání, což vede k získávání 
přesnějších dat. 

Tabulka 1: Počet transektů JPSP sčítaných v letech 1982—2020 (viz i poznámka níže).  

1982 68   1995 62   2008 118 

1983 70   1996 55   2009 129 

1984 62   1997 56   2010 125 

1985 52   1998 47   2011 127 

1986 47   1999 59   2012 127 

1987 46   2000 58   2013 120 

1988 55   2001 69   2014 112 

1989 54   2002 70   2015 113 

1990 45   2003 62   2016 104 

1991 47   2004 67   2017 97 

1992  64   2005 79   2018 86* 

1993 67  2006 105  2019 80* 

1994 66  2007 120  2020 81* 

 

* Poznámka: V roce 2018 byl zahájen nový dlouhodobý monitorovací program, Liniové 
sčítání druhů (LSD), který má zhruba v horizontu 10 let nahradit současný JPSP. Liniové 
sčítání druhů je monitorovací program nové generace, který díky využití moderních 
technologií výrazně zvýší celkovou kvalitu výsledků. Zpracováno takto bylo 75 lokalit v roce 
2018, 117 lokalit v roce 2019 a 127 lokalit v roce 2020, což dohromady s JPSP výrazně zvyšuje 
celkový vzorek sčítaných lokalit. Vzhledem k odlišné terénní metodice LSD je třeba hodnotit 
výsledky obou programů odděleně a teprve na úrovni výsledků je kombinovat. Současně 
výpočty trendů dávají smysl nejdříve po pěti letech sčítání, informace z nového programu se 
tedy ve výpočtu IPZK projeví až v následujících letech. Potom ovšem budou využité zpětně 
pro zpřesnění trendů od roku 2018. 
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Primární data získaná v terénu jsou zpracovávána pomocí centrální databáze, takže využití 
moderních technologií umožňuje rutinní zpracování náročných výpočtů bezprostředně po 
předání dat z aktuální sezóny. 

Z počtů jednotlivých druhů na každém transektu se počítají roční indexy změn početnosti 
druhů. Protože téměř na žádném z transektů neprobíhalo sčítání po celou dobu 39 let, a 
protože i v souvislých časových řadách se občas objevují výpadky, je třeba chybějící hodnoty 
modelovat. Indexy změn početnosti byly vypočítány pomocí programu TRIM 
(PANNEKOEK, VAN STRIEN 2001), který používá loglineární modely založené na 
Poissonově rozdělení (TER BRAAK ET AL. 1994; VAN STRIEN ET AL. 2004). Program TRIM 
byl odsouhlasen jako nástroj pro analýzu dat v rámci projektu Pan-European Common Bird 
Monitoring Scheme a v současnosti je standardem pro analýzu časových řad z monitoringu 
živočichů v Evropě. 

Vypočtené indexy jednotlivých druhů jsou na procentuální škále a jsou standardně vztaženy 
k prvnímu roku sčítání, tedy k roku 1982 (ten představuje 100%). V případě potřeby je 
možné za výchozí zvolit kterýkoli jiný rok (v případě klimatického indikátoru je to rok 2010).  

Výpočet sloučených indexů a výpočet finálního indikátoru 

Vícedruhové indexy změn početnosti (dále jen indikátory) byly vypočítány z indexů změn 
početnosti jednotlivých druhů zařazených do dané skupiny druhů (definice viz výše). Pro 
výpočet byly použity Monte Carlo simulace druhových indexů (SOLDAAT et al. 2017), které 
jsou pro tento účel nejvhodnější (GREGORY et al. 2019). Výpočet jsme provedli v programu 
R s použitím skriptu MSI-tool vyvinutého autory postupu (https://www.cbs.nl/en-
gb/society/nature-and-environment/indices-and-trends--trim--/msi-tool). Tato metoda 
poskytuje výsledky srovnatelné s dříve používaným geometrickým průměrem druhových 
indexů (GREGORY et al. 2005), navíc umožňuje výpočet intervalů spolehlivosti, výpočet 
trendů a též testování významu vybraných roků jako zlomových bodů. Metoda je používána 
i při výpočtu evropských indikátorů běžných druhů ptáků (www.pecbms.info).  

Pro účely této studie byl nastaven výchozí rok 2010 a počet simulací na 10 000. Parametry 
výpočtu byly nastaveny podle manuálu MSI-tool s omezením vlivu druhů, jejichž populace 
jsou vyčerpané, na úroveň 3 % (parametr TRUNC). 

Tímto postupem byly vypočteny „půlindikátory“ pro druhy CST+ a CST-. Výsledný 
indikátor byl získán jako poměr těchto dvou složek (viz GREGORY et al. 2009).  



11 

Výsledky 

Indikátor vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků 

Číselná hodnota KI vypočtená podle výše uvedené metodiky dosahuje za rok 2020 číselné 
hodnoty 117,9 % oproti roku 2010.  

Hodnoty výsledného indikátoru za roky 1982—2020 jsou uvedeny v tabulce 2 a v grafech 
(obr. 2 a 3). 

 
  1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

CST+ 77,8 78,0 78,2 78,5 78,8 79,3 79,7 80,3 80,9 81,6 
CST- 106,4 107,1 107,8 108,4 108,9 109,3 109,6 109,8 109,8 109,8 

indikátor 73,2 72,8 72,5 72,4 72,4 72,5 72,8 73,2 73,7 74,3 
           

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
CST+ 82,3 83,3 84,3 85,4 86,4 87,5 88,5 89,6 90,7 91,8 
CST- 109,7 109,6 109,4 109,0 108,4 107,3 105,6 103,8 102,1 101,1 

indikátor 75,1 76,0 77,1 78,3 79,7 81,5 83,8 86,4 88,8 90,8 
           

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
CST+ 93,0 94,2 95,5 96,7 97,7 98,5 99,0 99,5 100,0 100,5 
CST- 100,5 100,2 100,1 100,0 99,9 99,8 100,0 100,1 100,0 99,5 

indikátor 92,5 94,0 95,4 96,7 97,9 98,6 99,1 99,5 100,0 101,0 
           

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
CST+ 100,9 101,3 101,6 101,8 102,0 102,2 102,4 102,4 102,5  
CST- 98,6 97,7 96,7 95,5 94,1 92,5 90,8 88,9 86,9  

indikátor 102,3 103,6 105,1 106,6 108,4 110,5 112,7 115,2 117,9  

Tabulka 2: Číselné hodnoty indikátoru vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků vypočtené na základě dat z let 1982 až 
2020; indexováno k výchozímu roku 2010. CST+ a CST- jsou jednotlivé složky indikátoru, tedy složený index početnosti 
pro druhy, jimž oteplování prospívá (CST+) a druhy, jimž oteplování škodí (CST-). 
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Obrázek 2: Průběh jednotlivých složek indikátoru CST+ (druhy, jimž oteplování prospívá) a CST- (druhy, jimž oteplování 
škodí) v letech 1982 až 2020. Indexováno k výchozímu roku 2010 (= 100 %). Čárkovaně 95% intervaly spolehlivosti. 

 

 

Obrázek 3: Průběh indikátoru vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků v letech 1982 až 2020. Indexováno k výchozímu 
roku 2010 (= 100 %). 
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Komentář k indikátoru (pro účely Zprávy o stavu životního prostředí) 

Změny klimatu mají rostoucí vliv na populace běžných druhů ptáků v České republice. 
Tento vliv se projevuje nárůstem početnosti druhů, jimž změna klimatu prospívá (CST+), 
a úbytkem druhů, pro které se podmínky na českém území zhoršují (CST-).  

Klimatický indikátor je založen na změnách početnosti ptačích druhů ve vztahu k jejich 
klimatickým nárokům. Vzhledem k rozdílné toleranci jednotlivých druhů ke klimatickým 
faktorům prostředí (rozdílný „climate suitability trend“ CST, STEPHENS et al. 2016) 
můžeme očekávat, že různé druhy budou na změnu těchto faktorů reagovat různě. Zde 
prezentovaný klimatický indikátor hodnotí změnu v početnosti všech běžných druhů našich 
ptáků, pro které jsou k dispozici odpovídající data o jejich reakci na klimatickou změnu 
(index CST) a dostatečně spolehlivá data o vývoji jejich populací. Přes určité kolísání, které je 
biologickým datům vlastní, vykazuje indikátor soustavný nárůst. Vliv změny klimatu na 
ptačí druhy v České republice byl nevýrazný v 80. letech, jeho význam začíná růst po roce 
1990 s viditelným zrychlením okolo přelomu tisíciletí. Poté následuje období pomalejšího 
růstu zhruba do roku 2010, odkdy se vliv změny klimatu na ptačí populace opět zvyšuje, 
zejména v posledních letech.  

Indikátor je tvořen dvěma složkami, které vykazují poněkud odlišné průběhy v čase. 
Zatímco „poražení“ (CST-) ubývali zejména ve dvou vlnách, okolo roku 2000 a v posledních 
letech, „vítězové“ zvyšují svoji početnost téměř konstantním tempem po celé sledované 
období.  

Indikátor vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků popisuje dopady jednoho z hlavních 
vlivů, které v současnosti ovlivňují rozmanitost české přírody. Vezmeme-li v úvahu, že na 
celosvětové úrovni je změna klimatu považována za nejzásadnější globálně působící 
ohrožující faktor, je zvyšující se vliv změny klimatu na ptačí populace jednoznačně negativní 
a alarmující zprávou. Indikátor také ilustruje skutečnost, že dopady globálních změn klimatu 
jsou pozorovatelné i na úrovni výrazně menších geografických jednotek, než jsou 
kontinenty. Vzhledem k tomu, že různé druhy reagují na změny podmínek různě, dochází 
nevyhnutelně ke změnám ve složení lokálních společenstev. Vliv těchto změn na funkce a 
odolnost ekosystémů není dostatečně prozkoumán, jeho efekty vyžadují detailní zhodnocení 
jak na evropské, tak na národní úrovni. Z takového hodnocení by měla vzejít následná 
doporučení pro praktickou ochranu přírody (viz též VOŘÍŠEK et al. 2009).  

Aktualizovaný klimatický indikátor potvrzuje i výsledky starší studie, kdy byly dopady 
změny klimatu na ptačí populace shledány významnými i po odfiltrování vlivu prostředí, 
migrační strategie a fylogenetické příbuznosti (REIF et al. 2008), což poukazuje na značnou 
sílu klimatických faktorů. Vliv změny klimatu patří tedy k nejzásadnějším faktorům 
ovlivňujícím početnost ptačích druhů u nás. 
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Popis klimatického indikátoru 

Klimatický indikátor běžných druhů ptáků je poměrným vyjádřením dvou složek, z nichž 
každá představuje sdružený index početnosti klimaticky citlivých ptačích druhů. První 
složka je tvořena druhy, jimž současná změna klimatu prospívá (CST+), a tedy lze očekávat 
jejich šíření a nárůst početnosti. Druhá složka je tvořena druhy, kterým změna klimatu 
nevyhovuje (CST-), a jejím vlivem by měly z našeho území mizet.  

Hodnocení klimatického indikátoru běžných druhů ptáků je založeno na základě 
čtyřicetileté datové řady údajů sbíraných jednotnou metodikou po celém našem území. 
Použitý datový soubor je nejlepším existujícím zdrojem informací o změnách početnosti 
ptačích populací Česka.  

Jak graf interpretovat? 

Rostoucí hodnota indikátoru ukazuje rostoucí vliv změny klimatu na ptačí druhy. Přestože 
intenzita růstu v různých obdobích kolísá, rostla po celé sledované období, přičemž 
v posledních letech se vliv změny klimatu na ptačí druhy zvyšuje.  

Zdroj dat 

Jednotný program sčítání ptáků (Česká společnost ornitologická). 
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Komentář k faktorům působícím na jednotlivé druhy ptáků 

Mechanismus dopadu klimatických změn na jednotlivé druhy může být značně 
komplikovaný a bez odpovídajících detailních studií nepopsatelný. Zahrnuje jak přímé 
působení abiotických faktorů, tak především nejrůznější druhy interakcí s dalšími organismy 
v rámci ekosystémů.  

V přehledu uvádíme nejznámější a nejrozšířenější způsoby působení změny klimatu na 
ptáky. Každý z nich zahrnuje ovšem řadu variant, jež by měly být předmětem cíleného 
výzkumu. Jen tak budeme schopni poznat skutečné řetězce příčin a následků u každého 
jednotlivého druhu, což je nezbytným předpokladem pro plánování a realizaci efektivních 
zmírňujících opatření. V oblasti ochrany přírody se to týká rozšiřování sítě chráněných 
území v návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu a na zajištění odpovídajícího 
managementu v nich.  

Změna vodního režimu krajiny, sucho 

Změna vodního režimu krajiny je zřejmě příčinou plošně nejrozsáhlejšího v současnosti 
působícího vlivu, kterým je rozpad jehličnatých lesů. Protože jde o tak významný faktor, je 
mu věnována samostatná podkapitola.  

Změna vodního režimu a s tím související delší suché periody mají ale i další dopady na 
ptačí populace. Jde zejména o vliv na dostupnost potravy, a to zejména pro druhy sbírající 
potravu na povrchu (vlhké) půdy. Jedná se o širokou skupinu zejména drozdovitých ptáků 
(kos, drozd zpěvný, kvíčala, brávník, červenka, slavíci, …), jejichž živočišná složka potravy 
se v době sucha stává nedostupnou nebo se přímo snižuje její početnost. Příkladem 
nedostupné potravy jsou žížaly, které v době sucha zůstávají v hlubších vrstvách půdy a 
neobjevují se na povrchu, příkladem potravy se sníženou početností jsou měkkýši, kteří se 
v dlouhých suchých obdobích vyvíjejí pomaleji, případně nedochází k rozmnožování (resp. 
dochází k úhynu vajíček či mladých jedinců). Dlouhá období sucha mohou ale 
prostřednictvím potravy působit na prakticky všechny druhy drobných ptáků, kteří krmí 
mláďata hmyzem a další drobnou živočišnou potravou. Vlivem sucha dochází k omezení 
růstu živných rostlin a následně k menšímu množství dostupné živočišné potravy. Tyto 
efekty byly zřejmě důvodem velkého propadu hnízdních populací ptáků v extrémně suchém 
roce 2019.  

Z Česka zatím nejsou známy informace o přímém vlivu nedostatku nebo nedostupnosti 
vody na pití na ptačí populace. V případě opakujícího se jarního a letního sucha může ale i 
tento faktor hrát svoji roli, zejména pro semenožravé druhy, které nejsou schopny získat 
dostatek vody z potravy, resp. pro druhy s malými teritorii, kde jednotliví jedinci nebudou 
mít potřebný vodní zdroj v dosahu svého potravního teritoria. 
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Rozpad jehličnatých lesů 

Plošný rozpad jehličnatých lesů, zejména smrkových monokultur, kterého jsme v posledních 
letech svědky, má na přírodní rozmanitost velice výrazný vliv. Velmi pravděpodobně stojí 
za aktuálně pozorovaným obrácením trendu druhů specializovaných na jehličnaté porosty 
(králíčci, sýkory parukářka a uhelníček, čížek, křivka, hýl) od dlouhodobě mírně rostoucího 
ke klesajícímu. V následujících letech lze očekávat ještě silnější dopady tohoto vývoje. Blíže 
viz VOŘÍŠEK et al. 2020. 

Ačkoli na druhy jehličnatých lesů má jejich rozpad jednoznačně negativní vliv, nelze toto 
tvrdit, bez dalších výzkumů, o celkovém vlivu na přírodní rozmanitost Česka. Obecně jsou 
(ptačí) společenstva jehličnatých monokultur poměrně chudá. Aktuálně probíhající změny 
v lesích dávají naději, že pokud výsledkem současného vývoje bude návrat k stanovištně 
odpovídajícím dřevinám a k druhově i prostorově diverzifikovaným lesům, celková 
biodiverzita těchto stanovišť se může zvýšit. Lze předpokládat, že nově vznikající 
společenstva budou složena spíše z druhů teplomilných, což odpovídá rostoucímu 
klimatickému indikátoru v posledních letech. Se znalostí kontextu takovéto výměny lesních 
druhů ji ovšem nemůžeme označit za jednoznačně negativní. Rizikem pro popsaný neutrální 
nebo mírně pozitivní vývoj je umělé zalesňování stanovištně nevhodnými dřevinami a 
zejména nepůvodními druhy (např. douglaskou tisolistou), což by vedlo k dalšímu 
výraznému ochuzení přírodní rozmanitosti i ve srovnání se současnými smrkovými 
monokulturami. Dočasným faktorem, který bude ovlivňovat druhové složení i celkovou 
přírodní rozmanitost po několik desetiletí, je skutečnost, že k rozpadu jehličnatých porostů 
dochází ve velice krátkém časovém úseku, a potrvá značnou dobu, než nově vzniklé lesní 
porosty začnou plnit všechny své funkce. Ve střednědobém horizontu můžeme očekávat 
například úbytek dutinových druhů, které nebudou mít v mladých porostech příležitosti ke 
hnízdění po několik desítek let. 

Změny na tahových cestách a na zimovištích 

Globální změna klimatu se projevuje i změnami na tahových cestách a na zimovištích 
tažných druhů ptáků. Zde se jejich ochrana neobejde bez rozsáhlé mezinárodní spolupráce, i 
když ani ta nemusí být dostatečná pro kompenzaci negativního dopadu na populace. 
Způsobů, jak může klimatická změna ovlivnit tažné druhy, je nepřeberné množství. 
Především se jedná o různé druhy změn prostřední na tahových cestách a zimovištích, 
vesměs s negativním dopadem. Vliv může být jak přímý, například vysychání potravních 
zastávek, tak zřejmě významnější nepřímý, například prostřednictvím záboru dosud volné 
přírody pro zemědělství v oblastech, kde se vlivem změny klimatu snižuje jeho produktivita. 
Tyto vlivy se týkají zejména dálkových migrantů, kteří v našem případě létají především do 
subsaharské Afriky.  
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Klimatické změny se ovšem projevují i na složení našeho ptactva v zimě, což nebylo 
předmětem této studie, některé vlivy jsou ale očividné. Dříve u nás běžně a hojně zimující 
druhy, například havran polní, přilétají v posledních letech ve zlomkových počtech, protože 
převážná část populací zůstává zimovat severněji. Naopak mnohé druhy, jejichž zimoviště 
ležela v jižní a jihozápadní Evropě, posunují severní hranice svých zimních areálů tak, že 
zasahují až na naše území. V posledních zimách se tak potkáváme se stále větším množstvím 
zimujících skřivanů, špačků, pěnic černohlavých nebo rehků. Opět jde o trend, který se bude 
v následujících letech s největší pravděpodobností prohlubovat. Dopady těchto změn na 
ostatní složky ekosystémů nebyly u nás dosud studovány. 

Fenologické změny 

Specifickou, a málo prozkoumanou oblastí, je dopad fenologických změn na populace, 
přičemž význam mohou mít jak změny u samotných ptáků, tak u jejich kořisti. 
Mechanismem s asi nejrozšířenějším dopadem je desynchronizace fenologických cyklů ptáků 
a bezobratlých. Ukazuje se, že bezobratlí reagují na změnu klimatu rychleji, rychleji mění své 
areály rozšíření i načasování jednotlivých fází svého ročního cyklu. Dochází tak k nesouladu 
mezi obdobím maximálního výskytu kořisti a obdobím hnízdění ptáků (resp. obdobím 
nejvyšších nároků na dostupnost potravy). Zejména migrující ptáci, kteří nemohou 
přizpůsobit dobu hnízdění aktuálnímu počasí, hnízdí a vychovávají mláďata v době, kdy je 
již jejich hmyzí potrava za vrcholem svého sezónního výskytu. Ptáci tak nemají pro mláďata 
dostatek potravy, nebo je potrava méně kvalitní či hůře dostupná, což se projevuje 
snižováním hnízdní úspěšnosti a počtu vyvedených mláďat.  

Šíření nových druhů bezobratlých 

S postupujícím oteplováním dochází k masivnímu šíření mnoha druhů bezobratlých na naše 
území. Týká se to jak velkých a nápadných druhů (kudlanka, kobylky a saranče, pavouci), 
tak druhů drobných. Celkově se proměňuje potravní nabídka, kterou ptáci využívají, což je 
bezesporu jedním z faktorů stojících za vzrůstající početností teplomilných druhů ptáků u 
nás (příkladem může být vlha pestrá). Detailně tyto vazby studovány nebyly. 

Rizika spojená s výstavbou obnovitelných zdrojů energie 

Se změnou klimatu, resp. se snahou o její omezení, přímo souvisí i zvyšující se tlak na 
získávání energie z obnovitelných zdrojů. Tento pochopitelný a pozitivní vývoj přináší ale 
další rizika pro biodiverzitu. Zdokumentované jsou jak přímé vlivy, například větrných 
farem přímo zabíjejících velké druhy ptáků, tak nepřímé vlivy záborů území. Řada druhů se 
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industriálnímu prostředí energetických staveb v krajině zcela vyhýbá (např. někteří 
vrubozobí), což může vést kromě přímého ochuzení místní biodiverzity i například 
k prodloužení migračních tras a nižšímu přežívání v zimě.  

V následujících letech lze očekávat velký rozmach výstavby obnovitelných zdrojů, 
především větrné a sluneční energie. Z hlediska ochrany přírody (nejen ptáků) je naprosto 
nezbytné důkladně odborně vyhodnotit jejich (potenciální) vlivy na populace volně žijících 
živočichů a stanovit jasná kritéria pro umisťování nových staveb v krajině. 
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Příloha 1: Přehled druhů zařazených do analýzy 

Přehled zahrnuje druhy, pro které lze stanovit climatic suitability index (CST) a které byly 
použity pro výpočet Indikátoru vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků.  

 
druh CST 

čáp bílý (Ciconia ciconia) -0,004 
labuť velká (Cygnus olor) -0,011 
káně lesní (Buteo buteo) 0,011 
moták pochop (Circus aeruginosus) 0,008 
poštolka obecná (Falco tinnunculus) 0,014 
koroptev polní (Perdix perdix) 0,026 
slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 0,021 
lyska černá (Fulica atra) 0,014 
čejka chocholatá (Vanellus vanellus) -0,016 
bekasina otavní (Gallinago gallinago) -0,03 
holub hřivnáč (Columba palumbus) 0,006 
holub doupňák (Columba oenas) -0,001 
hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 0,033 
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 0,027 
kukačka obecná (Cuculus canorus) 0,011 
rorýs obecný (Apus apus) -0,005 
dudek chocholatý (Upupa epops) 0,023 
krutihlav obecný (Jynx torquilla) -0,003 
žluna šedá (Picus canus) 0,005 
žluna zelená (Picus viridis) 0,019 
strakapoud velký (Dendrocopos major) 0,011 
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 0,021 
strakapoud malý (Dendrocopos minor) 0,004 
chocholouš obecný (Galerida cristata) 0,035 
skřivan polní (Alauda arvensis) 0,006 
vlaštovka obecná (Hirundo rustica) -0,01 
jiřička obecná (Delichon urbica) 0,003 
linduška lesní (Anthus trivialis) -0,016 
linduška luční (Anthus pratensis) -0,034 
konipas luční (Motacilla flava) -0,005 
konipas horský (Motacilla cinerea) 0,019 
střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 0,009 
pěvuška modrá (Prunella modularis) -0,015 
červenka obecná (Erithacus rubecula) 0,003 
slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 0,058 
rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 0,022 
rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) -0,023 
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) -0,025 
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Příloha 1: (pokračování) 
druh CST 

bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) -0,04 
kos černý (Turdus merula) 0,006 
drozd kvíčala (Turdus pilaris) -0,037 
drozd zpěvný (Turdus philomelos) 0,005 
drozd brávník (Turdus viscivorus) 0,001 
cvrčilka zelená (Locustella naevia) -0,015 
cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) -0,013 
rákosník proužkovaný (Acrocephalus 
schoenobaenus) 

-0,008 

rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) -0,005 
rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 0,006 
rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 0,015 
sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) -0,028 
pěnice vlašská (Sylvia nisoria) -0,005 
pěnice pokřovní (Sylvia curruca) -0,009 
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) -0,002 
pěnice slavíková (Sylvia borin) -0,007 
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 0,01 
budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) -0,006 
budníček menší (Phylloscopus collybita) 0,007 
budníček větší (Phylloscopus trochilus) -0,038 
králíček obecný (Regulus regulus) -0,02 
králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) 0,028 
lejsek šedý (Muscicapa striata) -0,007 
lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 0,03 
lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) -0,036 
mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 0,017 
sýkora babka (Parus palustris) 0,018 
sýkora lužní (Parus montanus) -0,016 
sýkora parukářka (Parus cristatus) -0,015 
sýkora uhelníček (Parus ater) -0,003 
sýkora modřinka (Parus caeruleus) 0,014 
sýkora koňadra (Parus major) 0,011 
brhlík lesní (Sitta europaea) 0,018 
šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) -0,023 
šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 0,049 
žluva hajní (Oriolus oriolus) 0,026 
ťuhýk obecný (Lanius collurio) 0,001 
sojka obecná (Garrulus glandarius) 0,007 
straka obecná (Pica pica) 0,007 
ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) -0,039 
vrána obecná (Corvus corone) 0,008 
krkavec velký (Corvus corax) -0,025 
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Příloha 1: (pokračování) 
druh CST 

špaček obecný (Sturnus vulgaris) 0,008 
vrabec domácí (Passer domesticus) -0,005 
vrabec polní (Passer montanus) 0,014 
pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 0,011 
zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 0,042 
zvonek zelený (Carduelis chloris) 0,011 
stehlík obecný (Carduelis carduelis) 0,019 
čížek lesní (Carduelis spinus) -0,04 
konopka obecná (Carduelis cannabina) -0,004 
čečetka zimní (Carduelis flammea s.l.) -0,025 
hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) -0,011 
dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 0,014 
strnad obecný (Emberiza citrinella) 0,01 
strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) -0,019 
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Příloha 2: Přehled hodnocených druhů, které nebyly do analýzy 
zařazeny 

Přehled zahrnuje druhy, pro které lze stanovit climatic suitability index (CST), ale které 
nebyly z různých důvodů zahrnuty do výpočtu Indikátoru vlivu změny klimatu na běžné 
druhy ptáků. 

 
druh CST důvod vyřazení 

kachna divoká (Anas platyrhynchos) 0,002 
výrazný vliv uměle odchovaných a vypuštěných jedinců, 
které není při terénním sčítání možno odlišit od divoké 
populace 

pisík obecný (Actitis hypoleucos) -0,021 
celkově nízká početnost způsobující velkou fluktuaci 
trendu; liniový charakter výskytu podél řek, pro jehož 
sledování není terénní metodika vhodná 

datel černý (Dryocopus martius) 0 nulové CST 
konipas bílý (Motacilla alba) 0 nulové CST 
havran polní (Corvus frugilegus) -0,001 hejnový druh, pro nějž není terénní metodika vhodná 
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Příloha 3: Přehled trendů vývoje početnosti druhů 

Přehled zahrnuje všechny druhy, pro které lze stanovit climatic suitability index (CST), tedy 
jak druhy použité pro výpočet indikátoru, tak druhy vyřazené. 

 

NameCZ 
Trend 

1982—2020 
SE trendu 
1982—2020 

Hodnocení trendu 
1982—2020 

Trend 
2010—2020 

SE trendu 
2010—2020 

Hodnocení trendu 
2010—2020 

čáp bílý 1,032 0,0084 mírný vzestup (p<0.01) ** 0,9941 0,0256 nejistý 

labuť velká 1,0775 0,0096 silný vzestup (p<0.01) ** 1,0424 0,0235 nejistý 

kachna divoká 1,0555 0,0036 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0259 0,009 mírný vzestup (p<0.01) ** 

moták pochop 1,0737 0,0059 silný vzestup (p<0.01) ** 1,0172 0,016 stabilní 

káně lesní 1,0116 0,0027 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0203 0,0077 mírný vzestup (p<0.01) ** 

poštolka obecná 1,0129 0,0039 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,06 0,0108 mírný vzestup (p<0.01) ** 

koroptev polní 0,9294 0,0105 mírný pokles (p<0.01) ** 1,0373 0,0515 nejistý 

slípka zelenonohá 1,0331 0,0147 mírný vzestup (p<0.05) * 1,0747 0,0415 nejistý 

lyska černá 1,0326 0,0055 mírný vzestup (p<0.01) ** 0,9552 0,0242 nejistý 

čejka chocholatá 0,9691 0,0048 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9923 0,0203 stabilní 

bekasina otavní 0,9263 0,0226 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9051 0,082 nejistý 

pisík obecný 1,0103 0,0197 stabilní 0,9109 0,0537 nejistý 

holub doupňák 1,024 0,0061 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,058 0,0119 mírný vzestup (p<0.01) ** 

holub hřivnáč 1,0367 0,0023 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,052 0,0053 mírný vzestup (p<0.01) ** 

hrdlička zahradní 1,0179 0,0026 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,013 0,0064 mírný vzestup (p<0.05) * 

hrdlička divoká 0,9748 0,0022 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9752 0,0071 mírný pokles (p<0.01) ** 

kukačka obecná 0,983 0,0022 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9931 0,0066 stabilní 

rorýs obecný 1,0044 0,0038 stabilní 0,9345 0,0093 mírný pokles (p<0.01) ** 

krutihlav obecný 0,9849 0,0057 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9935 0,0111 stabilní 

žluna šedá 1,0813 0,0118 silný vzestup (p<0.01) ** 1,0114 0,0205 nejistý 

žluna zelená 1,0525 0,0054 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0974 0,011 silný vzestup (p<0.01) ** 

datel černý 1,0239 0,0038 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0451 0,009 mírný vzestup (p<0.01) ** 

strakapoud velký 1,0166 0,0016 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0386 0,0044 mírný vzestup (p<0.01) ** 

strakapoud prostřední 1,0164 0,0112 stabilní 0,9551 0,0233 nejistý 

strakapoud malý 1,0062 0,0076 stabilní 0,9863 0,0246 nejistý 

chocholouš obecný 0,7954 0,0757 silný pokles (p<0.05) * 0,936 0,2138 nejistý 

skřivan polní 0,9838 0,0015 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9733 0,0043 mírný pokles (p<0.01) ** 

vlaštovka obecná 0,9974 0,0026 stabilní 1,0161 0,0084 stabilní 

jiřička obecná 1,0169 0,0042 mírný vzestup (p<0.01) ** 0,9922 0,0105 stabilní 

linduška lesní 0,9676 0,0022 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9635 0,0086 mírný pokles (p<0.01) ** 

linduška luční 0,9192 0,0114 silný pokles (p<0.01) ** 0,8489 0,0478 silný pokles (p<0.05) * 

konipas luční 0,8568 0,0473 silný pokles (p<0.05) * 1,0671 0,0461 nejistý 

konipas horský 0,9956 0,004 stabilní 0,9946 0,0109 stabilní 

konipas bílý 1,0156 0,0028 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,029 0,0083 mírný vzestup (p<0.01) ** 

střízlík obecný 1,0072 0,002 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0275 0,0053 mírný vzestup (p<0.01) ** 

pěvuška modrá 0,9807 0,0022 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9999 0,0074 stabilní 

červenka obecná 1,0109 0,0016 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0232 0,0042 mírný vzestup (p<0.01) ** 

slavík obecný 1,0193 0,006 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,007 0,0099 stabilní 
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Příloha 3: (pokračování) 

NameCZ 
Trend 

1982—2020 
SE trendu 
1982—2020 

Hodnocení trendu 
1982—2020 

Trend 
2010—2020 

SE trendu 
2010—2020 

Hodnocení trendu 
2010—2020 

rehek domácí 1,0135 0,0024 mírný vzestup (p<0.01) ** 0,999 0,006 stabilní 

rehek zahradní 1,0216 0,0039 mírný vzestup (p<0.01) ** 0,997 0,0075 stabilní 

bramborníček hnědý 1,0161 0,005 mírný vzestup (p<0.01) ** 0,9297 0,0151 mírný pokles (p<0.01) ** 

bělořit šedý 1,0144 0,0276 nejistý 1,1361 0,077 nejistý 

kos černý 1,0193 0,0012 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0286 0,0032 mírný vzestup (p<0.01) ** 

drozd kvíčala 1,011 0,0031 mírný vzestup (p<0.01) ** 0,9956 0,0108 stabilní 

drozd zpěvný 1,0157 0,0017 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0076 0,0042 stabilní 

drozd brávník 1,0109 0,0036 mírný vzestup (p<0.01) ** 0,993 0,0069 stabilní 

cvrčilka zelená 0,9858 0,0039 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9409 0,0127 mírný pokles (p<0.01) ** 

cvrčilka říční 0,9715 0,0041 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9404 0,0157 mírný pokles (p<0.01) ** 

rákosník proužkovaný 1,0392 0,0111 mírný vzestup (p<0.01) ** 0,933 0,03 mírný pokles (p<0.05) * 

rákosník zpěvný 0,9859 0,0036 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9673 0,0116 mírný pokles (p<0.01) ** 

rákosník obecný 1,0091 0,0052 stabilní 0,9708 0,022 nejistý 

rákosník velký 1,0212 0,0107 mírný vzestup (p<0.05) * 0,9738 0,035 nejistý 

sedmihlásek hajní 0,9763 0,0031 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9152 0,0133 silný pokles (p<0.01) ** 

pěnice vlašská 1,0056 0,0205 stabilní 0,9429 0,016 mírný pokles (p<0.01) ** 

pěnice pokřovní 1,0055 0,0024 mírný vzestup (p<0.05) * 0,9853 0,0091 stabilní 

pěnice hnědokřídlá 1,0034 0,003 stabilní 1,0007 0,0075 stabilní 

pěnice slavíková 0,9786 0,002 mírný pokles (p<0.01) ** 0,982 0,0086 mírný pokles (p<0.05) * 

pěnice černohlavá 1,028 0,0015 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0015 0,0032 stabilní 

budníček lesní 0,9804 0,0022 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9889 0,0085 stabilní 

budníček menší 1,0057 0,0013 mírný vzestup (p<0.01) ** 0,9958 0,0036 stabilní 

budníček větší 0,9852 0,0019 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9879 0,0069 stabilní 

králíček obecný 0,9612 0,0025 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9384 0,0076 mírný pokles (p<0.01) ** 

králíček ohnivý 1,0101 0,0041 mírný vzestup (p<0.05) * 1,0588 0,009 mírný vzestup (p<0.01) ** 

lejsek šedý 1,0051 0,0042 stabilní 0,9749 0,0115 mírný pokles (p<0.05) * 

lejsek bělokrký 1,0153 0,0038 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0072 0,0081 stabilní 

lejsek černohlavý 1,0024 0,0079 stabilní 0,9693 0,0174 nejistý 

mlynařík dlouhoocasý 1 0,0054 stabilní 0,9655 0,0187 nejistý 

sýkora babka 1,0159 0,0043 mírný vzestup (p<0.01) ** 0,9961 0,0134 stabilní 

sýkora lužní 1,012 0,0063 stabilní 0,9469 0,0202 mírný pokles (p<0.01) ** 

sýkora parukářka 0,992 0,0051 stabilní 0,9755 0,0117 mírný pokles (p<0.05) * 

sýkora uhelníček 0,997 0,0021 stabilní 0,9723 0,0054 mírný pokles (p<0.01) ** 

sýkora modřinka 1,0111 0,0021 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0201 0,0056 mírný vzestup (p<0.01) ** 

sýkora koňadra 1,0078 0,0013 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0171 0,0038 mírný vzestup (p<0.01) ** 

brhlík lesní 1,0234 0,0025 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0164 0,0068 mírný vzestup (p<0.05) * 

šoupálek dlouhoprstý 1,0039 0,004 stabilní 0,9893 0,0101 stabilní 

šoupálek krátkoprstý 0,9887 0,0044 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9542 0,0176 mírný pokles (p<0.01) ** 

žluva hajní 1,0098 0,0025 mírný vzestup (p<0.01) ** 0,9995 0,0069 stabilní 

ťuhýk obecný 1,0176 0,0038 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0013 0,0081 stabilní 

sojka obecná 1,0218 0,0025 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0102 0,0068 stabilní 

straka obecná 1,0251 0,0046 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0103 0,0102 stabilní 
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Příloha 3: (pokračování) 

NameCZ 
Trend 

1982—2020 
SE trendu 
1982—2020 

Hodnocení trendu 
1982—2020 

Trend 
2010—2020 

SE trendu 
2010—2020 

Hodnocení trendu 
2010—2020 

ořešník kropenatý 0,9773 0,0148 nejistý 0,9765 0,0266 nejistý 

havran polní 0,9648 0,0118 mírný pokles (p<0.01) ** 0,7821 0,0654 silný pokles (p<0.05) * 

vrána obecná 0,9973 0,0037 stabilní 1,0363 0,0116 mírný vzestup (p<0.01) ** 

krkavec velký 1,1123 0,018 silný vzestup (p<0.01) ** 1,1059 0,0171 silný vzestup (p<0.01) ** 

špaček obecný 1,0249 0,0034 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0386 0,0073 mírný vzestup (p<0.01) ** 

vrabec domácí 0,9883 0,0024 mírný pokles (p<0.01) ** 1,0255 0,0066 mírný vzestup (p<0.01) ** 

vrabec polní 0,9925 0,0036 mírný pokles (p<0.05) * 0,9878 0,0102 stabilní 

pěnkava obecná 0,9949 0,0008 mírný pokles (p<0.01) ** 1,007 0,0025 mírný vzestup (p<0.01) ** 

zvonohlík zahradní 0,9581 0,0023 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9707 0,0089 mírný pokles (p<0.01) ** 

zvonek zelený 0,9917 0,0025 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9314 0,007 silný pokles (p<0.01) ** 

stehlík obecný 1,0032 0,0034 stabilní 1,0375 0,0094 mírný vzestup (p<0.01) ** 

čížek lesní 1 0,0072 stabilní 0,9366 0,013 mírný pokles (p<0.01) ** 

konopka obecná 1,0038 0,0051 stabilní 1,0519 0,0133 mírný vzestup (p<0.01) ** 

čečetka zimní/tmavá 1,0053 0,0099 stabilní 0,9932 0,0405 nejistý 

hýl obecný 0,9938 0,005 stabilní 0,9974 0,0108 stabilní 

dlask tlustozobý 0,9892 0,0033 mírný pokles (p<0.01) ** 1,0392 0,0083 mírný vzestup (p<0.01) ** 

strnad obecný 0,9888 0,0014 mírný pokles (p<0.01) ** 0,9826 0,0041 mírný pokles (p<0.01) ** 

strnad rákosní 1,0234 0,0054 mírný vzestup (p<0.01) ** 1,0728 0,0242 mírný vzestup (p<0.01) ** 

 


