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Abstrakt
Les je většinou různorodé a zároveň v prostoru poměrně dobře vymezené prostředí, které
hostí do značné míry unikátní společenstva ptáků. Vzhledem k tomu, že jde o biotop, který by
v našich zeměpisných šířkách v krajině převládl a který zároveň na většině své rozlohy
podléhá lidskému hospodaření, je důležité vědět, jak struktura tohoto biotopu ovlivňuje
organismy, jež se na jeho území vyskytují.
Práce je rešerší dostupné literatury na téma vlivu vegetační struktury lesních porostů mírného
pásu severní polokoule na ptačí společenstva. Pojednává o charakteristikách lesa relevantních
pro ptáky, o vlivu hospodaření v lese na ptačí společenstva a o sezónní dynamice a
geografických gradientech.
Na základě dostupné literatury jsem zjistila, že největší vliv na ptáky má stáří lesa,
heterogenita vegetační struktury, druhová bohatost stromů a velikost plochy lesa: čím je v lese
vyšší heterogenita vegetační struktury a druhová bohatost stromů a čím je les starší a zabírá
větší plochu, tím více druhů tamní ptačí společenstva mají. Dalšími významnými faktory jsou
diverzita stromových mikrohabitatů, přítomnost mrtvých stromů a přírodní disturbance, které
pozitivně ovlivňují druhovou bohatost ptačích společenstev.
Z výsledků práce vyplývající doporučený management je s ohledem na kontext a historii
krajiny vytvářet v lesích mozaiky rozmanitých prostředí vzhledem k nárokům různých ptačích
druhů.
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Abstract
Forest is a heterogeneous environment hosting unique bird communities. Under the conditions
of the absence of human impacts upon the biosphere, forest would be the most extensive
habitat within the Northern temperate zone. Moreover, since its major parts are under more of
less intensive human management, it is important to know how organisms relate to the
variability in its habitat structure.
My bachelor thesis provides a review of recent literature focusing on relationships between
vegetation structure and bird community composition in Northern temperate forest stands.
Specifically, it studies the effects of forest characteristics, management, seasonal dynamics
and geographic gradients on bird communities in terms of their overall species richness and
abundance of particular species.
Based my literature search, I found that the greatest influence on forest birds has the age of
the forest, vegetation structure heterogeneity, tree species richness and the size of forest area:
species richness of the forest bird community increases with increasing heterogeneity of
vegetation structure, tree species richness, forest age and forest area. Other important factors
positively influencing species richness of the forest bird communities are diversity of tree
microhabitats, presence of dead trees and natural disturbances.
Recommended management deriving from results of my research is to create a range of
different environments in forests with the respect to local history and landscape context. This
patchwork of environments is to indulge diverse needs of forest bird communities.
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1

Úvod
Ze všech typů prostředí je les zřejmě tím, které se těší největší pozornosti ze strany

ochrany přírody. Ilustrují to studie vycházející v renomovaných vědeckých časopisech, které
ukazují změny globální rozlohy lesa coby indikátoru intenzity lidského vlivu na přírodu (např.
Hansen et al. 2013). Může to být tím, že naplňuje jakousi naši archetypální představu
divočiny (Stibral 2011), ale najdeme i mnoho objektivních důvodů, proč bychom se měli
o lesy zajímat.
V první řadě je les místem s vysokou biodiverzitou a jeho degradace proto ohrožuje
mnoho druhů rostlin a živočichů (Pimm et al. 2014). Už v dnešních podmínkách je jich řada
uvedena na červených seznamech (BirdLife International & Directorate-General for
Environment 2015). Dalším důležitým přínosem lesa je zadržování vody, ochlazování klimatu
a tvorba srážek (ekolist.cz). Lesy také vodu čistí, kořeny absorbují nadměrný přísun živin
a znečišťující látky, jako jsou některé těžké kovy, chemikálie a olej (ncforestservice.gov).
Díky kořenovému systému lesy zabraňují erozi a splachu půdy do vod, čímž chrání jak vodu,
tak i půdu (fao.org). Lesy jsou jedním z nejdůležitějších producentů kyslíku a fixátorů CO2
(arnika.org, Pokorný 2013).
Z pohledu přímého ekonomického prospěchu je významnou funkcí lesa produkce
dřeva coby cenné, obnovitelné a široce využitelné suroviny (Gaillyová 2001).
Z neekonomického hlediska je les pro člověka důležitý jako místo pro rekreaci, které má
pozitivní dopad na naši psychickou i fyzickou složku (fao.org). Poslední hodnotu, kterou bych
ráda zmínila je hodnota kulturní a hodnota, kterou má les sám o sobě. Každá složka
globálního systému má své důležité místo a měli bychom se snažit snižovat negativní dopady
našeho působení na planetě ve všech směrech.
V našich zeměpisných šířkách je les biotopem, který by bez činnosti člověka převládl
(Sádlo et al. 2005). Zřejmě i proto se na něj svým výskytem váže největší množství druhů
středoevropské avifauny (Voříšek et al. 2009). V rámci této skupiny lesních druhů se složení
ptačích společenstev odvíjí od charakteru lesní vegetace: míry zapojenosti porostu a koruny,
charakteristiky okraje, vzdálenosti okraje do vnitřku lesa, druhové skladby vegetace a její
struktury nebo typu lesa (Hanzelka & Reif 2016). Ptáci jsou zároveň vhodnými indikátory
stavu životního prostředí, rychle reagují na jeho změny a informují nás tak o stavu biotopu

7

(environmentalscience.org). Jelikož jde o populární skupinu organismů, máme dobrou znalost
ekologie a životního stylu skoro u všech druhů ptáků (Gregory & Strien 2010). Tyto poznatky
můžeme využít pro zkoumání toho, jaký má měnící se prostředí vliv na živé organismy.
V kontextu lesního prostředí pak můžeme testovat, zda má nějaká změna jeho charakteru,
která je pro nás navenek dobře patrná (např. odumření stromů po napadení lýkožroutem),
významný dopad i na ptáky, kteří tam žijí. To nám umožní zhodnotit význam různých typů
změn, ať v rámci přirozené dynamiky porostů či managementových zásahů, a vytvořit tak
doporučení pro péči o les ve vztahu k tomu, co má být jejím cílem. Studií o vlivu lesní
vegetace na ptáky je poměrně mnoho, ale jejich poznatky jsou roztříštěné. Záměrem této
práce je tyto poznatky sjednotit a vytvořit ucelenou syntézu, vhodnou k využití pro
ochranářské účely.
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2

Charakteristiky lesa

2.1

Věk lesa
Jedním z hlavních faktorů, který výrazně ovlivňuje celkový počet a druhovou bohatost

ptáků je stáří lesa. To platí pro přírodě blízká stanoviště (Birčák & Reif 2015) i pro
antropogenní plantáže (Patterson et al., 1995). Nejstarší lesy jsou díky jejich environmentální
produktivitě stabilním prostředím s největším množstvím zdrojů. Obsahují komplexní
vegetační strukturu a mají bohatě vytvořené mikrohabitaty s velkým množstvím mrtvého
dřeva (Birčák & Reif 2015), které je zdrojem dutin i potravy v podobě hmyzu (Nilsson 1979).
Počty ptáků a množství jejich druhů se se stářím lesa zvyšují (Donald et al., 1997).
V nejstarších stanovištích můžeme najít nejdiverzifikovanější ptačí společenstvo
(Moning & Müller 2008), a to nezávisle na typu lesa (Birčák & Reif 2015), obsahující velké
množství specialistů, kteří se vyskytují převážně ve starších, stabilních a přírodě blízkých
lesích (Laiolo et al., 2003). Zároveň v nich mají druhy nejvyšší populační hustoty (Moning
& Müller 2008), což je spojeno se stádiem po uzavření korunového patra (Wilson et al.,
2006).
Oproti tomu v mladších lesích se vyskytuje méně druhů (Birčák & Reif 2015),
společenstvo je sestavené převážně z generalistů (Laiolo et al., 2003) ale obsahuje i ptáky
otevřených stanovišť, kteří obývají lesy před uzavřením korunového patra a patří mezi
nejohroženější druhy ptáků (Wilson et al., 2006).
V mladších stanovištích se nemůže vytvořit tak komplexní a stabilní společenstvo,
kvůli rychle se měnícím sukcesním fázím (Robles et al., 2011), méně komplexní vertikální
struktuře a menším zdrojům potravy (Birčák & Reif 2015).

2.2

Struktura vegetace
Heterogenní vegetační struktura a strukturní diverzita jsou jedním z nejdůležitějších

prvků ovlivňujících ptačí diverzitu (Hanzelka & Reif 2016). Heterogenní prostředí poskytuje
širší nabídku nik, potravinových zdrojů, míst k úkrytu a vede tak k větší druhové diverzitě
ptáků (Domokos & Domokos 2016).
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Pokud se zvýší strukturní diverzita monokulturních plantáží, mohou být vhodným
prostředím pro ptáky (Wilson et al., 2006), a i nepůvodní stanoviště tak mohou mít poměrně
vysokou druhovou bohatost ptačích společenstev (Hanzelka & Reif 2016).

2.3

Křoviny
Vliv křovin na ptačí společenstva spočívá ve zvyšování heterogenity prostředí

(Sweeney et al., 2010). Vytváří místa ke shánění potravy (Fuller et al., 2012), hlavně pro
hmyzožravé ptáky (Jähnig et al., 2018). Mohou být i důležitým zdrojem potravy pro ptáky,
kteří migrují na podzim a pro ptáky dělající si zásoby na zimu (Fuller et al., 2012). Také jsou
vhodným prostředím pro hnízdění, hlavně pro malé otevřeně hnízdící ptáky (Paillet et al.,
2018). A mohou sloužit jako ochrana před predátory a špatným počasím (Jähnig et al., 2018).
Některé křoviny, např. dřín květnatý (Cornus florida), zpřístupňují vápník, který
z hlubších vrstev půdy ukládají do listů, po jejichž opadu se dostává na půdní povrch.
Zpřístupněný vápník využívají hlemýždi, kteří slouží jako potrava ptákům, pro něž jsou tak
jeho důležitým zdrojem (Nation 2006).
Ve studii v Alpském leso-křovištním ekotonu ale zjistili, že pozitivní efekt na ptačí
diverzitu a hustotu má křovinové pokrytí jen do určitého procenta: po překroční 55% pokrytí
se ptačí diverzita začala snižovat. Tuto závislost ale bohužel autoři v článku nevysvětlují
(Jähnig et al., 2018).
Díky větší dostupnosti světla (Sweeney et al., 2010) bývá křovinný pokryv nejvíce
rozšířený na okrajích lesa (Fuller et al., 2012) a v mezerách utvořených uprostřed lesa (Fuller
2000). Jeho vliv je významný v různých typech lesa: v pralesích (Brotons et al., 2002),
rozvolněných temperátních lesích (Fuller et al., 2012), plantážích (Sweeney et al., 2010) nebo
výmladkových lesích, kde se hustota křovinné vrstvy ukázala jako hlavní faktor ovlivňující
ptačí společenstva (Fuller & Henderson 2009). V horských oblastech má leso-křovištní
ekoton největší ptačí diverzitu (Jähnig et al., 2018).

2.4

Mikrohabitaty
Mikrohabitaty jsou místa na stromech s vysokou atraktivitou pro ptáky, která

nesouvisí s jejich obecnou ekologickou hodnotou a přispívají ke zvýšení jejich biologického
potenciálu.
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Jsou to například: místa na kterých chybí borka, rozštípnuté dřevo a trhliny, vylomené,
zlomené a suché větve, dutiny, plodnice hub a hniloba (Kolařík et al. 2013) a koruna mrtvých
stromů (Helle & Fuller 1988).
Ptačí druhová bohatost je pozitivně ovlivněna diverzitou stromových mikrohabitatů,
pro některé ptáky je dokonce nejdůležitějším faktorem. Pro spoustu druhů jsou stromové
mikrohabitaty místem, kde shání potravu, vyhledávají úkryt a hnízdí. Dokonce i pro ptáky
hnízdící v dutinách je diverzita mikrohabitatů faktorem, který je ovlivňuje více než jednotlivé
dutiny nebo hustota stromů. Tato závislost ale vyplynula ze studie prováděné v tvrodlistém
lese, vyskytujícím se v subtropickém pásmu, otázkou tedy zůstává, zda je výsledek možné
generalizovat. (Regnery et al., 2013)
Dutiny se vyskytují hlavně na starých, rozpadajících se nebo mrtvých stromech
s velkým průměrem kmene (Robles et al., 2011, Newton 1994), v přírodních pralesích jich
může být až 40 na hektar (Newton 1994). Čím je strom v době odumření větší, tím déle vydrží
stát, a poskytuje tak větší množství dutin pro širší druhové spektrum ptáků. Výskyt dutin
a ptáků, kteří je obývají, je tak nejvyšší ve starých přírodních lesích, které jsou ponechány bez
lidského zásahu. Staré lesy jsou vhodným habitatem pro datlovité (Picidae), pro které jsou
staré stromy vhodným místem ke shánění potravy, při němž zvyšují počet dutin, které mohou
využívat i další druhy (Newton 1994).
Dutiny se mohou tvořit po ulomené větvi, těch přibývá se zvyšujícím se věkem lesa,
a vyskytují se hlavně u listnatých stromů. U živých stromů dutiny vznikají po zásahu
bleskem, jako praskliny z mrazu, ranami jiných větví nebo zlomení vršků (Newton 1994).
Ptáci malé dutiny v živých stromech preferují, může to souviset s vyššími termoregulačními
vlastnostmi a ochranou před predátory (Robles et al., 2011).
V mladých (Robles et al., 2011) a hospodářských lesích je dutin naopak nejméně.
V hospodářských listnatých lesích jich je 6-7 na hektar, v jehličnatých pouze jedna na hektar
a v lesích mladších než 50 let se nevyskytují prakticky žádné. Ptáci hnízdící v dutinách jsou
tak vyloučeni úplně, nebo jsou zde jen v extrémně malých populacích. Důvodem nižšího
počtu dutin je menší výskyt mrtvých a starých stromů, které se v hospodářských lesích
zpravidla nevyskytují, pokud tam nezůstanou z předchozího kácení. V hospodářských lesích
jsou tak ptáci skoro stále limitovaní nedostatkem míst pro hnízdění, na rozdíl od přírodních
lesů, kde i po snížení počtu míst k hnízdění je stále velký počet alternativ (Newton 1994).
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V mladých dubových lesích, kde se kvůli častým disturbancím vyskytují pouze malé
duby, byly dutiny dokonce limitujícím faktorem pro sekundární dutinohnízdiče. To jsou
druhy, které v dutinách hnízdí, ale sami si je nedovedou vytesat; některé druhy si je ale umí
zvětšit, a to hlavně v měkkém dřevě. Musí se proto spoléhat na přirozené dutiny, například po
hmyzu, po houbách, nebo po datlovitých ptácích, a jsou tak mnohem citlivější na změny
v habitatu a lesní struktury způsobenými hospodářskými praktikami (Robles et al., 2011).
Nedostatek hnízdních míst, který limituje počet hnízdících párů, způsobuje snížení
celkového počtu hnízdících i nehnízdících ptáků, protože je snížena produkce mláďat.
Vhodnou náhradou při nedostatečném množství dutin jsou instalované budky (Newton 1994).
Mnoho druhů, které nejsou omezené nedostatkem hnízdních míst i tak ochotně přijme
dobře navržené budky, které upřednostní před horšími přírodními lokalitami, nebo ve chvíli,
kdy jsou z přírodních lokalit vytlačeny teritoriálními páry (Newton 1994).
Budky jsou často obsazeny již ve stejném roce a jsou následovány pozorovaným
zvýšením v hnízdní hustotě, který poukazuje na množství potenciálních obyvatelů, kteří by
jinak kvůli nedostatečnému množství vhodných míst nehnízdili (Newton 1994).
Velký vliv mají budky také na migrující ptáky, kteří přilétají do míst hnízdění až ve
chvíli, kdy rezidenti už začínají hnízdit. Například lejsci (Ficedula sp.) nejsou agresivní
a nemohou rezidentní sýkory (Parus sp.) vytlačit, jejich množství se tak výrazně zvýšilo po
instalaci budek (Newton 1994).
Počty hnízdících párů jsou závislé na počtu dostupných míst k hnízdění, a vzhledem
k tomu, že více druhů ptáků může využít stejné místo, dochází často ke kompetici.
Dominantní druhy mohou ovlivnit rozmístění ostatních a v extrémních případech mohou
některý konkurenční druh vytlačit úplně (Newton 1994).
Například hnízdní hustoty sýkor koňader (Parus major) a sýkor modřinek (Cyanistes
caeruleus) jsou závislé na nabídce míst k hnízdění, a ve studii z Anglie na hustotě
rozmístěných budek. V lokalitách, kde byl nainstalován malý počet budek, klesal počet sýkor
koňader, a to ovlivnilo počty sýkor modřinek, které naopak začaly stoupat. Ve chvíli, kdy byl
nainstalován dostatek budek, se však jejich počty vyrovnaly. Každý pár sýkor závisí na
velkém teritoriu, kde shání potravu. Sýkory proto potřebují dostatek míst k hnízdění, která ale
nejsou v teritoriu jiného páru (Newton 1994).
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Dalším příkladem může být studie z Holandska, ve které pozorovali hnízdící sýkory
koňadry, které byly vyloučeny přítomností špačků obecných (Sturnus vulgaris). Sýkory
koňadry v přítomnosti špačků obecných málokdy vyvedou mladé, protože jejich dutiny
přeberou špačci dříve, než stačí naklást vejce (Newton 1994).
Když byly ale zmenšeny vstupní otvory do budek tak, aby se do nich špačci nedostali,
hnízdily sýkory úspěšně (Newton 1994).

2.5

Mrtvé dřevo
Mrtvé stromy jsou pro ptáky zdrojem potravy a dutin, ty jsou důležité hlavně pro

sekundární dutinohnízdiče, jelikož si je sami nemohou vytesat (Fuller et al., 2012). Jako zdroj
potravy a místo k úkrytu jsou důležité hlavně v zimě (Fuller et al., 2012), protože v nich zimu
přečkává i hmyz (Nilsson 1979).
Na množství hmyzu závisí množství hmyzožravých ptáků, a ten závisí na dostupnosti
mrtvého dřeva a mikrohabitatů, například v podobě dutin. Lesní hospodaření má často
negativní vliv na hmyz a jako důsledek úbytku hmyzu se snižuje i množství hmyzožravých
ptáků (Balestrieri et al., 2015).
Ptáci živící se hmyzem a hnízdící v dutinách, jako například brhlíkovití (Sittidae) nebo
šoupálkovití (Certhiidae), jsou proto úzce svázáni s množstvím mrtvého dřeva a jejich počty
se zvýší se zvýšením množství mrtvého dřeva (Balestrieri et al., 2015).
Množství mrtvého dřeva může mít na ptáky i negativní efekt: ve studii v bukových
lesích mělo překvapivě negativní efekt na generalisty, kteří hnízdili v dutinách, jako jsou
například sýkory (Balestrieri et al., 2015).
Více mrtvého dřeva bývá v dospělých lesích, které jsou tak vhodné pro ptáky hnízdící
v dutinách a živící se na stromové borce (Balestrieri et al., 2015). Naopak jehličnaté plantáže
bývají homogenními stanovišti s menším množstvím stojících mrtvých stromů. Intenzifikace
lesního hospodaření tak má velké negativní dopady na ptáky hnízdící v dutinách, kteří jsou
nejcitlivější (Wilson et al., 2006).

2.6

Korunové pokrytí
Druhové složení a bohatost ptačích společenstev jsou ovlivněny korunovým pokrytím

(Hinsley et al., 2009). V horských a vysokohorských lesích je korunové pokrytí dokonce
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nejvlivnějším faktorem vysvětlujícím výskyt druhů: ve starém a nefragmentovaném lese se
nachází poměrně homogenní společenstvo ptáků a výskyt určitých druhů je proto podmíněn
typem koruny (Moning & Müller 2008).
Vliv korunového pokrytí může mít mnoho podob. Jednou z nich je výška koruny,
která může sloužit jako vhodný indikátor druhového složení společenstev lesních ptáků,
minimálně v podmínkách britských nížinných lesů. Vzhledem k tomu, že víme, jak jednotlivé
druhy reagují na charakteristiky koruny, můžeme podle jejích parametrů odhadnout, jaké se
na místě bude vyskytovat společenstvo ptáků (Hinsley et al., 2009). Výška koruny je
důležitým prvkem určujícím kvalitu habitatu například pro hmyzožravé druhy, které loví
v koruně, protože listy v horní části koruny jsou ideálním habitatem pro hmyz (Fuller et al.,
2012).
Další charakteristika koruny, která má vliv na ptáky, je její gradient. Ve studii, ve
které zkoumaly dva rozdílné lesy: první les byl tvořen z převažující části dospělými duby
a druhý les mozaikou stromů různého věku, se ukázalo, že ptačí druhy jsou v obou lesích
konzistentní ve svém rozmístění podél gradientu výšky porostu (Hinsley et al., 2009).
Ptačí druhy si vybírají různé fáze tohoto gradientu: např. druhy typické pro mladé lesy
jsou více svázány s určitou strukturou habitatu, a jsou tedy silněji omezeny ve svém
rozmístění než druhy obývající dospělé lesy (Hinsley et al., 2009).
Druhy vázané na nejnižší korunové pokrytí žijí v nejnižších výškách, zatímco druhy
vázané na dospělé stromy v nejvyšších. Nejnižší průměrné výšky v obou lesích měla pěnice
slavíková (Sylvia borin) a budníček větší (Phylloscopus trochilus), nejvyšší šoupálek
dlouhoprstý (Certhia familiaris) a sýkora uhelníček (Periparus ater). Čím se ale lesy lišily,
byly nejvyšší hodnoty průměrných výšek porostu, v dubovém lese jich dosahoval brhlík lesní
(Sitta europaea) a ve druhém lese různého věku žluna zelená (Picus viridis) (Hinsley et al.,
2009).
Lesy se mezi sebou lišily zejména druhy, které jsou vázané na vysoké stromy. Druhy
vázané na poměrně husté, nízké až středně vysoké porosty takové rozdíly mezi lesy
nevykazovaly (Hinsley et al., 2009).
Přestože rozmístění ptáků ve výškových gradientech bylo podobné v obou lesích,
rozdíly mezi průměrnými výškami, ve kterých se jednotlivé druhy vyskytovaly, byly větší pro
druhy spojené s dospělým lesem (Hinsley et al., 2009).
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Pokryvnost je další vlastností koruny, jež ovlivňuje ptáky, a je závislá na její výšce.
Výška i pokryvnost koruny jsou ovlivněny managementem, to je nejvíc patrné v lesích, kde se
kácí v rotacích. Vzniká tak mozaika různě starých stromů, které se liší výškou a korunovým
pokryvem. A jak se stanoviště vyvíjí a dochází v něm k různým strukturním změnám, mění se
výrazně i ptačí společenstva (Hinsley et al., 2009).
V dospělých lesích se pokryvnost koruny zvětšuje s její výškou, protože jak stromy
dospívají, koruna se uzavírá. V mladých lesích má výška koruny mnohem menší vliv na její
pokryvnost; nejvyšších hodnot pokryvnosti může dosahovat i u relativně nízkých výšek díky
hustšímu mladému porostu. Ale i když porovnáme tyto dva druhy lesa s rozdílnou
pokryvností koruny, i zde je rozmístění druhů ve vztahu k výšce a pokryvu koruny podobné
(Hinsley et al., 2009).
Koruna ovlivňuje ptáky i nepřímo hustotou podrostu, na který má silný vliv díky
stínění. Hustota podrostu je vedle charakteristik korunového patra nejdůležitějším elementem
ovlivňujícím druhové složení a hustotu lesních ptáků (Hinsley et al., 2009).
Struktura podrostu se v raně sukcesních habitatech výrazně mění už s relativně malou
změnou výšky porostu, když se ale koruna uzavře a podrost se stabilizuje nebo je zastíněn
korunovým patrem, k výrazným změnám už nedochází ani s velkými změnami ve výšce
koruny (Hinsley et al., 2009).
V lese s příliš zapojeným korunovým patrem je typicky méně ptáků. Druhová bohatost
se snižuje s uzavíráním koruny, protože jsou lesy moc husté a je v nich málo vyvinutá
pozemní vegetace. Ta je pro ptáky nezbytná, využívají ji jako substráty na shánění potravy,
pro stavbu hnízd a jako ochranu proti predátorům (Gil-Tena et al., 2008).
V Bělověžském národním parku se ale ukázalo, že dálkoví migranti se vyskytují ve
více uzavřené koruně, celkově v Evropě je ovšem jejich proporce typicky vyšší v mladém
porostu. Autor ale naznačuje, že takový výsledek může být důsledkem lesního hospodaření
v Evropě, který odstraňuje vhodné habitaty pro afrotropické migranty hnízdící v dutinách
(Fuller 2000).
I v lesích s otevřenou korunou se vyskytují typické druhy ptáků, kterým otevřená
prostranství vyhovují, například strnad obecný (Emberiza citrinella), pěnice pokřovní (Sylvia
curruca) nebo ťuhýk obecný (Lanius collurio). Stanoviště s otevřenou korunou, která se
v Bělověžském národním parku vyskytují díky lidským intervencím tak jeho avifaunu o tyto
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druhy obohacují. Jsou ovšem i druhy, které těmito změnami trpí, protože potřebují staré
a mrtvé stromy, jsou to například sekundární dutinohnízdiči a někteří datlovití – strakapoud
bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) a datlík tříprstý (Picoides tridactylus) (Tomiałojć
& Wesołowski 2003).
V otevřených prostorech lesa je díky větší prosvětlenosti více hmyzu, ptáci, kteří se
zde vyskytují jsou proto převážně druhy živící se hmyzem, kteří potřebují hodně mrtvého
dřeva a hojnou bylinnou vrstvu (Moning & Müller 2008).
Lesy, které jsou rozvolněné díky působení kůrovce, mají diverzifikovanější avifaunu,
na rozdíl od středně starých lesů s velkým korunovým pokrytím ale přitahují hlavně
generalisty a druhy lesního okraje (Moning & Müller 2008). Malá fragmentace může vznikat
i ve formě mezery po spadlém stromu, v těchto mezerách se vyskytuje vyšší počet druhů
i jedinců než v uzavřeném porostu, kde nejsou žádné druhy výrazně početnější. Jsou to
například pěnicovití (Sylviidae), pozemní hmyzožraví, na zemi hnízdící a na krátké
vzdálenosti migrující ptáci. Mezery se od uzavřeného porostu výrazně liší strukturou, nikoli
druhovým složením stromů, mají větší otevřenost koruny, vyšší hustotu podrostu a vyšší
křovinnou bohatost, více pařezů a nižší výšky stromů. Také na rozdíl od mladých, uzavřených
porostů ovlivňují prostorové rozmístění ptačích společenstev během hnízdění, protože
poskytují více stanovišť a důležité zdroje jako například potravu, hlavně ve formě bezobratlé
fauny. I malé mezery v uzavřeném porostu vzniklé po spadnutí jednoho stromu mohou
vytvořit důležitý habitat pro shánění potravy (Fuller 2000).

2.7

Fragmentace
Fragmentace krajiny má významný vliv na druhovou bohatost ptáků. Se zvyšující se

fragmentací krajiny z ní mizí specialisté, a naopak se objevují generalisté, kteří jsou zvyklí na
okrajové habitaty. Obecně platí, že čím větší celky tím více jedinců a tím větší druhová
bohatost a počet hnízdících ptáků (Frank & Battisti 2005). Protože se vzrůstající velikostí lesa
roste i množství zdrojů dostupných pro ptáky (Telleria & Santos 1994). To ovšem neznamená,
že velké celky antropogenních lesů mohou být plnohodnotnými náhradními stanovišti. I když
mají antropogenní lesy větší plochu než původní lesy, mají mnohem menší druhovou bohatost
(Frank & Battisti 2005).
Těžba přírodních zdrojů vede celosvětově ke fragmentaci starých a stabilních
ekosystémů a ke zvětšování zemědělské krajiny (Domokos & Domokos 2016). Tyto změny
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habitatů způsobené lidskou činností jsou hlavními příčinami snižování terestrické biodiverzity
a fragmentace lesních ekosystémů je jednou z významných hrozeb pro současné ptačí
populace (Hofmeister et al., 2017), jelikož populace nejvzácnějších druhů jsou ty, které
v procesu fragmentace mizí jako první (Telleria & Santos 1994).
V malých lesních fragmentech nalezneme spíše druhy lesního okraje a ve velkých
fragmentech druhy vnitřního lesa (Frank & Battisti 2005).
Někteří ptáci nemohou malé lesní fragmenty vůbec využít k rozmnožování ani ke
shánění potravy kvůli nedostatku zdrojů, jsou to hlavně hmyzožraví lesní pěvci, kteří mizí
v procesu fragmentace jako první, například brhlík lesní, šoupálek krátkoprstý (Certhia
brachydactyla) a sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) (Telleria & Santos 1994).
Velikost stanoviště je klíčový faktor ovlivňující druhovou bohatost, dalším, ne tak
výrazným faktorem je vzdálenost fragmentu od velkých lesů (Santos et al., 2005). Je ale
přesto velmi důležitý. Počet lesních ptáků, kteří obývají lesní fragmenty souvisí s počtem
lesů, které jsou v jeho okolí a se vzdáleností od extenzivní lesní oblasti. Izolované fragmenty,
tedy více vzdálené od velké lesní plochy, která funguje jako „zásobárna“ druhů, hostí méně
druhů než ty v její blízkosti (Opdam et al., 1984).
Populace citlivých ptáků lesního interiéru jsou ohrožené nejen lesní fragmentací na
krajinné úrovni, která vytváří oddělené ostrovy lesů obklopené nehostinnou bezlesou
krajinou, ale i vnitřní fragmentací, způsobenou holosečí, která probíhá uvnitř lesních
fragmentů. I když velikost lesního interiéru nemusí být výrazně snížena holosečí, výrazně se
zkracuje vzdálenost k nejbližšímu okraji lesa. Negativní vliv těžby tak nemusí souviset nutně
se zmenšením vnitřního prostoru lesa, ale se změnou vzdálenosti k nejbližšímu okraji
(Barbaro et al., 2007).
Se zmenšující se vzdáleností k okraji lesa mizí z lesního interiéru citlivé druhy, jako je
například datel černý (Dryocopus martius), který potřebuje velkou plochu lesa s dostatečnou
vzdáleností od okraje (Barbaro et al., 2007).
Existují ale i druhy, které jsou na antropogenní krajinu vázané, a to druhy, kterým
vyhovuje fragmentace krajiny s pozitivními okrajovými efekty. Jsou to druhy otevřených
habitatů, které jsou ohrožené, například skřivan lesní (Lullula arborea), linduška úhorní
(Anthus campestris) nebo pěnice kaštanová (Sylvia undata) (Barbaro et al., 2007).
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2.8

Druhové složení
Společenstva lesích ptáků, jsou utvářena hlavně typem lesa. Nejvýraznější gradient ve

složení ptačího společenstva byl ve studii od Hanzelky a Reifa (2016) pozorován od listnatého
k jehličnatému lesu, a to nezávisle na původu stromu. Důležitější než původ stromu je ve
strukturování ptačích společenstev adaptace na různé morfologie listů (Hanzelka & Reif
2016). Listnaté lesy obývá více druhů ptáků než jehličnaté, které jsou méně produktivní, jsou
charakterizovány kyselou půdou a vyššími nadmořskými výškami, a hostí proto chudší
společenstvo ptáků (Birčák & Reif 2015).
Složení stromů v lesích ovlivňuje ptačí společenstva: čím je v nich přítomen větší
počet druhů stromů, tím je v nich hustší a diverzifikovanější společenstvo ptáků. Díky
různorodému habitatu v nich může žít společně větší počet druhů ptáků, protože je v nich
přítomno více různých míst ke shánění potravy (Peck 1988). I atraktivitu jehličnatých plantáží
pro ptačí společenstva lze zvýšit přítomností listnatých stromů (Wilson et al., 2006).
Vzhledem k tomu, že strukturní diverzita bývá na plantážích malá, jsou druhy stromů jedinou
dimenzí, ve které se mohou druhy ptáků rozšiřovat (Peck 1988).
Většinou jsou plantáže ale velmi homogenní stanoviště, která jsou složena pouze z jednoho
druhu stromu a pro ptáky je prakticky nemožné vyhnout se interakcím s jinými druhy ptáků.
Z toho důvodu zůstane na stanovišti pouze několik druhů ptáků, kteří vykazují nejvyšší
preference pro přítomný druh stromu. Pokud je ale přítomno více druhů stromů, ptáci se
mohou rozdělit podle svých preferencí, konkurenční interakce jsou omezeny, a na místě se tak
může vyskytovat bohatší společenstvo (Peck 1988).
Nejčastější druhy stromů slouží jako zdroj potravy pro nejčastější druhy ptáků,
rozdělují se ale i podle preferencí, které má každý druh má trochu jiné, a proto preferuje, nebo
se naopak vyhýbá, různým stromům. Například sýkory modřinka a koňadra preferují dub letní
(Quercus robur), břízu bělokorou (Betula pendula) nebo olši lepkavou (Alnus glutinosa)
a vyhýbají se borovici lesní (Pinus sylvestris) (Peck 1988).
Jednou ze silných preferencí ve studii z Anglie byl javor klen (Acer pseudoplatanus),
který byl preferován všemi druhy, naopak jedlovci západnímu (Tsuga heterophylla) a buku
lesnímu (Fagus sylvatica) se všechny druhy vyhýbaly. Vyhýbání se buku bylo zdůvodněno
malou biomasou hmyzu, tento trend se ale vyskytuje ve více studiích (Peck 1988). V jedné ze
studií bylo zjištěno, že typ lesa ovlivňuje celkovou druhovou bohatost, to je počet druhů ptáků
na všech sledovaných stanovištích určitého typu lesa. Ve smíšených lesích byla celková
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druhová bohatost vyšší než v bukových, protože smíšené lesy mají více druhů stromů, a tudíž
mohou lákat širší druhové společenstvo ptáků. Lokální druhovou bohatost ale typ lesa
neovlivňoval, ta byla ve smíšených i bukových lesích stejná (Birčák & Reif 2015). Další
studie zkoumající ochranářskou hodnotu holosečí shledala bukový habitat jako nejchudší
stanoviště s nejnižší ochranářskou hodnotou (Paquet et al., 2006). V další studii, kde
srovnávali bukové lesy s dubovými lesy a jehličnatými a listnatými plantážemi, vyšly bukové
lesy spolu s dospělými jehličnatými plantážemi jako méně homogenní stanoviště, a tudíž
hostily méně homogenní společenstva ptáků. Bukové lesy ale nemají tolik mrtvého dřeva jako
jehličnaté plantáže a jsou strukturně chudší, dospělé jehličnaté plantáže jsou tedy vhodným
doplňujícím habitatem k přírodním lesům, zvlášť v oblastech, kde převládají lesy bukové
(Rodríguez-Pérez et al., 2018).

2.9

Okrajové efekty + ekotony
Ekotony jsou přechodové zóny mezi dvěma jasně definovatelnými ekosystémy,

přechody mohou být ostré (pole – les) nebo mohou postupně přecházet změnou podmínek
(Hora et al. 2009). A jako okraj mezi dvěma různými habitaty mají největší druhovou
bohatost (Paquet et al., 2006). Ekotony mají vyšší diverzitu vegetačního porostu, a poskytují
tudíž větší množství potravy a vhodných míst k hnízdění na malém prostoru. Jsou vhodné
hlavně pro druhy, které se během svého života vyskytují v různých habitatech (Domokos
& Domokos 2016).
I okraje vytvořené mezi dvěma stejnými habitaty vedou k větší diverzitě vegetace na
malém prostoru (Šálek et al., 2010). Dokonce i ve starých lesích, jako je Bělověžský národní
park, jsou okraje lesa místy s nejvyšší diverzitou ptáků (Tomiałojć & Wesołowski 2003).
Vznikají působením managementu, který všude na světě zvyšuje počet lesních okrajů
(Šálek et al., 2010), ale také přirozeně: evropská krajina je různorodá a vyskytuje se v ní
přirozeně množství okrajů. Přirozené disturbance a změny ve vegetaci vznikaly při zalednění,
lidmi způsobené disturbance způsobily ale okrajů více. Temperátní lesní ptáci jsou proto na
evropskou fragmentovanou krajinu s netrvalými habitaty adaptovaní a jejich diverzita
a hustota se na okrajích lesů většinou zvýší (Báldi 1996).
Okraje jsou dynamické habitaty a jejich dopady se mohou měnit podle jejich typu,
podle času kdy se vytvořily a podle geografické pozice území lesa (Brazaitis et al., 2007).
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Okraje mají několik fází vývoje. Nejdříve dochází k jejich formování, během kterého
společenstvo ptáků silně reaguje na nově zformované okraje. Následuje přeřazení fyzických
gradientů, kdy dochází k uzavření boční koruny a k blokaci záření, které vytváří uzavřený
okraj. A nakonec k jeho uvolnění, při kterém se může okraj rozšířit do lesa, což znamená, že
jeho efekty penetrují hlouběji do lesa. Ve většině studií vychází, že efekty okraje lesa dosahují
50 m do hloubky lesa (Brazaitis et al., 2007).
Na lesní okraje mají vliv abiotické podmínky v podobě slunečního záření, vlhkosti
a větru, které v blízkosti mladých okrajů ovlivňují prostorové rozmístění druhů a u starších
okrajů (nebo pokud se vytvoří zábrana například v podobě křovinného pokrytí) zabraňují
proniknutí abiotických procesů hlouběji do lesa. I biotické vlivy působí na okraje, a to
přímým působením abiotických faktorů na ptačího společenstva, biotické vlivy se projevují
silněji se stárnutím okrajů (Brazaitis et al., 2007).
Na ptačí společenstva působí okraje mnoha vlivy ať už negativními nebo pozitivními
(Brazaitis et al., 2007). Jedním z pozitivních faktorů je například dostupnost světla, která je
u okrajů vyšší. Díky tomu je v nich větší diverzita hmyzu, a tím pádem jsou vhodným
prostředím ke shánění potravy a k hnízdění (Šálek et al., 2010). Dalším faktorem je
komplexní vertikální struktura a složení lesních porostů, které také poskytují vhodné
podmínky pro shánění potravy (Hofmeister et al., 2017). Vhodné podmínky ke hnízdění
a shánění potravy také vytváří na okrajích se vyskytující vyšší hustota křovin a bylinného
porostu (Fuller et al., 2012). Pruh křovinné vegetace na okraji lesa může poskytovat útočiště
jak lesním ptákům, tak ptákům otevřených stanovišť a raných sukcesních stádií (Brazaitis et
al., 2007).
Ve studii, která se zabývala malými lesními fragmenty v Evropě ovšem vyšlo, že malé
fragmenty tyto pozitivní efekty nevykazují (Hofmeister et al., 2017).
Okraje ale také zvyšují predaci, kompetici a parazitismus, a tím vylučují některé druhy
(Šálek et al., 2010). Predátoři, včetně ptáků okolní krajiny, jsou přilákáni na vnější okraje
množstvím potravy a míst k hnízdění (Fuller et al., 2012). Zvyšují počet generalistů a naopak
snižují počet druhů citlivých na velikost plochy a druhy interiéru lesa (Brazaitis et al., 2007).
Generalisté se vyskytují s největší frekvencí kolem okrajů a citlivé druhy interiéru lesa
se vyskytují nejblíže kolem 150 m od něj. Lesní ptáci, kteří okraje preferují, bývají hlavně
druhy primárně sukcesních stanovišť, kteří z Evropy skoro vymizeli (Hofmeister et al., 2017).
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Lesní druhy se vyskytují hlavně ve větších, hustších lesích, které mají méně okrajů.
Ptáci otevřené krajiny naopak vyhledávají lesy s více okraji, a ve studii z Anglie se ukázalo,
že hnízdí hlavně v malých fragmentech poskytujících stanoviště, která jinde v krajině chybí.
I okrajové druhy se vyskytovaly hlavně v malých fragmentech, kterým dávaly přednost i před
velkými lesy s okraji (Bellamy et al., 1996).
Ptačí společenstva se ale mění i se vzdáleností od okraje: nejblíže okraji jsou ptačí
společenstva nejvýrazněji ovlivněna okrajovým efektem, a s větší vzdáleností od něj směrem
do lesa jeho efekt klesá, až zmizí úplně. Ptáci, kteří se vyskytují mimo jeho efekt, jsou
považováni za ptáky lesního interiéru. Ptáci se dají rozdělit na druhy, které okraje preferují,
ty, které se jim vyhýbají, a nakonec na druhy indiferentní. Ptáci, kteří okraje preferují jsou:
sýkora koňadra, sýkora babka (Poecile palustris) a sýkora modřinka, vyhýbají se jim: sýkora
uhelníček, lejsek malý (Ficedula parva) a šoupálek dlouhoprstý a indiferentní druhy jsou:
brhlík lesní a lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) (Brazaitis et al., 2007).
Některé druhy reagují na vzniklé okraje pomalu a i když na místě již pro ně nejsou
vhodné podmínky, stále na něm hnízdí. Po vzniku okraje, například holosečí, se objevují na
místě nové druhy, které mohou být potenciálními konkurenty pro druhy, které se na místě již
vyskytují. Staré lesní druhy naopak u nově vytvořeného okraje svoje počty snižují. Ptáci, na
které nemá okraj žádný efekt, jsou druhy hnízdící v dutinách; ti se vyskytují po celém
gradientu od okraje lesa do jeho středu se stejnou frekvencí (Brazaitis et al., 2007).

2.10 Disturbance
Přírodní disturbance (např. vichřice) mají většinou na ptáky pozitivní efekt, protože
zvyšují druhovou bohatost jejich společenstev. Zvyšují totiž diverzitu habitatů, takže na
jednom místě může žít více ptačích druhů (Zmihorski 2010).
Disturbance vznikající působením lesnického hospodaření můžou mít na ptáky a na
krajinu negativní vliv. Vzhledem k tomu, že kvůli klimatickým změnám bude pravděpodobně
v budoucnu potřeba těchto zásahů více, a vzhledem k tomu, že bez managementu dochází
k ekonomickým ztrátám, je důležité zjistit, jaké hospodaření je vzhledem k jeho dopadům
nejvhodnější (Zmihorski 2010).
Podle studie dělané na polomech po vichřici v Polsku vyšlo, že upravené polomy měly
nejmenší hustotu ptáků a nejmenší počet druhů ve srovnání s polomy bez jakéhokoli zásahu
a s kontrolním stanovištěm. Přírodní polomy měly výrazně vyšší hustotu a více druhů než
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polomy upravené i než kontrolní stanoviště. Ze studie vyplývá, že ptáci jsou více než
samotnými polomy způsobenými vichřicí ovlivněni jejich managementem a odstraňováním
mrtvého dřeva (Zmihorski 2010).
Jsou druhy, kterým polomy vyhovují, a to ptáci otevřených stanovišť, kteří mizí ze
zemědělské krajiny, například: bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), ťuhýk obecný nebo strnad
obecný. Disturbované lokality tak mohou být vhodným útočištěm pro druhy, které jsou v naší
krajině ohrožené (Zmihorski 2010).
Z další studie vyplývá ale něco jiného: i zde předpokládali, že množství a hustota
ptáků bude nižší v místech, kde probíhala těžba po disturbanci. Ale rozdíly mezi místy kde se
těžilo a kde se les ponechal přirozené obnově se neprokázaly. Místa, na kterých probíhala
těžba a místa na kterých neprobíhala byla co se týče hustoty, počtu druhů a množství
přirozené obnovy bez rozdílu (Werner et al., 2015).
Nejvíce druhů se vyskytovalo ve třetím zkoumaném stanovišti, a to v dospělém lese.
Dospělý les poskytuje vhodnější podmínky pro ptáky, je tam více příležitostí k nalezení
úkrytu a více potravy, hlavně pro ptáky živící se hmyzem (Werner et al., 2015).
Oproti tomu místa po polomech vhodným habitatem pro ptáky nejsou, v zimě jsou tam
hlubší sněhové pokrývky, denní teploty se rychle mění a více tam fouká vítr (Werner et al.,
2015).
Jiné disturbance na zimující ptáky tak silný vliv nemají, například v lesích po požáru
většinou zůstávají aspoň nějaké velké stromy a umožní tak lesním ptákům zůstat i přes zimu
(Werner et al., 2015).
Dopady těžby po disturbancích jsou kontroverzní. Jsou studie, ze kterých vyplývá, že
nemají žádný efekt, i studie které prokazují jejich negativní efekt (Werner et al., 2015).
Negativní efekt těžby po disturbancích je ilustrován například sníženou heterogenitou
prostředí, která je důležitá pro ptáky hlavně v zimě (Werner et al., 2015).
Pro zimující ptáky je kromě struktury habitatu velmi důležitá i přirozená obnova, která
je hlavním faktorem majícím na ně vliv a překonává i vliv těžby po disturbancích. Ve střední
Evropě přirozené obnově těžba po polomech spíš pomáhá anebo na ní nemá žádný vliv.
A vzhledem k tomu, že nebyl žádný rozdíl mezi přirozenou obnovou v místech kde se těžilo
a kde se netěžilo, naznačují autoři studie, že se tam musely vyskytovat i další neznámé faktory
(Werner et al., 2015). Na druhou stranu jasně nepříznivý vliv asanace holin byl prokázán
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v případě výskytu tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v horských lesích na Slovensku: vhodnost
biotopu pro tetřeva zásahem významně utrpěla (Mikoláš et al. 2013) a obecně pozůstatky po
různě silných disturbancích byly pro výskyt tetřevů v porostech velmi žádoucí (Mikoláš et al.
2017).
Efekt na zimující ptáky se začíná objevovat až s postupem sukcesního procesu
snižováním jejich počtů, nejnižší počty byly naměřeny asi 6 let po disturbanci, kdy byly mrtvé
stromy již hodně zvětralé, bez jehlic a neposkytovaly vhodná místa k úkrytu (Werner et al.,
2015).
Disturbance zvyšují ptačí diverzitu, protože jsou vhodným habitatem například pro
ptáky raných sukcesních stádií, kteří se jinak v dospělých lesích nevyskytují (Zmihorski
2010). Disturbance také vyhovují ptákům otevřených stanovišť, kteří se v létě objevují na
stanovištích s polomy. V zimě jich tam moc není, protože většina ptáků otevřených stanovišť
migruje. Na stanovištích po vichřici nebo po kůrovcové kalamitě se tak nacházejí hlavně
migrující ptáci (Werner et al., 2015).
Ve studii, která zkoumala přirozené a upravované polomy se v přírodních polomech
vyskytovalo nejvíc lesních specialistů, například strakapoud velký (Dendrocopos major),
střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) nebo drozd zpěvný (Turdus philomelos) a
v upravovaných polomech naopak ptáci specializující se na otevřené a okrajové habitaty,
skřivan polní (Alauda arvensis), bělořit šedý nebo konipas bílý (Motacilla alba) (Zmihorski
2010).

23

3

Hospodaření v lese

3.1

Management v lese
Důsledky lidského managementu majícími vliv na ptáky jsou například: vytváření

lesních okrajů (o vlivu na ptáky viz výše) (Šálek et al., 2010), urychlení biotické
homogenizace vlivem těžby dřeva, zvlášť společenstva ptáků vázaných na konkrétní
stanoviště, jako například bažinaté lesy, jsou na ni velmi citlivá (Rosenvald et al., 2011)
a celkový pokles biodiverzity v důsledku celosvětového odlesňování (Šálek et al., 2010).
Nejcitlivější na zvýšení intenzity lesního hospodaření jsou ptáci hnízdící v dutinách: sýkora
koňadra, sýkora modřinka nebo šoupálek dlouhoprstý (Wilson et al., 2006).
Management může mít na ptáky ale i pozitivní vliv: ve studii z Irska se ukázalo, že
lesní management je podstatný faktor, který ovlivňuje využitelnost plantáže ptáky. Například
vysazením původních druhů jako sekundárního mixu do plantáží primárně nepůvodních
dřevin se může docílit stanovišť, která se více podobají přírodním a mohou pak být vhodná
pro ptáky preferující primární i sekundární druhy stromů na plantážích. Jedním z důvodů,
proč přidání původního stromu prospívá ptákům, je dostupnost potravy. Ta je vyšší na
původních stromech, protože je na ně vázáno větší množství bezobratlé fauny, to lze vysvětlit
tím, že počet bezobratlých, které strom hostí, je spojen s dobou, po jakou se daný druh stromu
vyskytuje v regionu. Dalším způsobem, jakým původní stromy ovlivňují ptačí společenstva,
je nepřímo prostřednictvím vegetační struktury podrostu. Křoviny a traviny jsou spojené
s otevřeným korunovým patrem a zároveň původní stromy, které propouštějí více světla
zvyšují vegetační pokryv podrostu, čímž přináší více zdrojů potravy a míst na hnízdění pro
ptáky. A i vysazením listnatých stromů, které nejsou předmětem výtěžku dřeva z plantáže do
jehličnaté plantáže se zvyšuje ptačí diverzita a druhovou bohatost, a také se ukázalo, že
takové stromy jsou využívané méně častými druhy na plantáži (Sweeney et al., 2010).
V další studii, ze Švédska, vyplývají nejlepší výsledky v počtu hnízdících
a migrujících ptáků při aplikaci původního managementu, a to při kosení trávy. Tyto výsledky
byly srovnány s opuštěnou krajinou a s krajinou mechanicky obdělávanou, které dosahovaly
nejhorších výsledků. Při aplikaci původního managementu (čištění na jaře, sečení v polovině
pozdního léta a spásání na podzim) a při pasení se vyskytoval na stanovišti nejvyšší počet
hnízdících druhů ptáků, na opuštěných místech naopak hnízdilo jen pár druhů. I migrující
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ptáci vykazovali výrazně vyšší počty na místech s původním managementem, protože tyto
druhy preferují disturbance. Na opuštěných stanovištích se jich vyskytovalo jen málo, protože
je negativně ovlivňovaly všechny nepůvodní druhy managementu jako mechanické sečení
nebo opuštění stanoviště. Rozdíly mezi typy managementu se neprojevily pouze mezi
rezidenty a nepěvci (Hansson 2000).
Ve studii z Francie se ovšem ukázalo opuštění managementu jako mírně pozitivní pro
všechny ptáky. Opuštění managementu jako takové může podporovat biodiverzitu a zároveň
podporuje rozvoj strukturních prvků (mikrohabitatů), které podporují biodiverzitu. Ve studii
se potvrdilo, že velké strukturní elementy, které vznikaly po opuštění managementu, v sobě
pravděpodobněji obsahovaly mikrohabitaty. A mikrohabitaty často podporují druhovou
bohatost a množství ptáků, a to více než samotné strukturní elementy nebo opuštění
managementu. Diverzita mikrohabitatů se tedy ukázala jako přímější předpoklad biodiverzity
než velké strukturní elementy v lesní struktuře (Paillet et al., 2018).

3.2

Lesní pastva
Lesní pastvy jsou tradiční formou lesního managementu, ale i přes jejich kulturní

a ekologický význam jich v Evropě ubývá, hlavně kvůli změnám ve využívání krajiny. Jsou to
ekosystémy, které vznikaly a jsou závislé na charakteristickém managementu s nízkou
intenzitou, a jsou proto velmi křehké. Díky starým stromům a keřům jsou to ale heterogenní
krajinné prvky, které poskytují útočiště bohatému společenstvu ptáků, včetně chráněných
druhů (Hartel et al., 2014).
Při porovnání pastevních lesů s habitaty uzavřeného lesa a otevřené pastvy mají
pastevní lesy větší počet ptačích druhů a vyšší beta-diverzitu ve smyslu prostorové změny
druhů. Tradiční pastevní lesy v Rumunsku jsou habitaty s bohatými ptačími společenstvy
pěvců. Bohatost ptačího společenstva v těchto habitatech je důsledkem tradičního hospodaření
v pastevních lesích, které produkuje heterogenní habitaty s vysokou diverzitou nik (Hartel et
al., 2014).
Ptačí společenstvo pastevních lesů je výrazně odlišné od společenstev otevřených
pastvin nebo lesů. Při pozorování výskytu ptáků v lese, na otevřené pastvě a v pastevních
lesích se v Rumunsku ukázalo, že nejvíce ptáků vyskytujících se pouze na jednom stanovišti
bylo právě v pastevním lese. Pouze v lese se vyskytoval jeden druh: budníček lesní
(Phylloscopus sibilatrix), pouze na otevřené pastvě se vyskytovaly tři druhy: strnad luční
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(Emberiza calandra), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a konipas luční (Motacilla
flava) a pouze v pastevním lese se vyskytovalo osmnáct druhů, například: strnad obecný,
ťuhýk obecný nebo linduška lesní (Anthus trivialis) (Hartel et al., 2014).
Díky vysoké heterogenitě prostředí se v nich vyskytují různé druhy hnízdění: hnízdění
v keřích, v dutinách, stavění otevřených hnízd na stromech i hnízdění na zemi. Kvůli
různorodosti hnízdících strategií, které se v pastevních lesích vyskytují, je případné odstranění
dřevinné vegetace přijímáno ze strany ptačího společenstva různými způsoby. U ptáků, kteří
hnízdí v keřích a na stromech došlo po odstranění vegetace ke snížení jejich počtů, a naopak
ptákům hnízdícím na zemi takováto úprava vyhovovala. Stejně tak různé prvky vegetace jsou
důležité pro různé ptáky: mrtvé stromy jsou důležité pro ptáky hnízdící v dutinách, ovocné
stromy jsou důležité pro hmyzožravce, protože sladké ovoce láká hmyz, a křoviny jsou
důležité pro ptáky, kteří v nich hnízdí (Hartel et al., 2014).
Pokud je ale tlak spásání příliš silný, může způsobit zmenšení keřového patra a listnaté
lesy pak mohou být strukturně podobné jehličnatým, a to včetně druhové bohatosti a hojnosti
ptačích společenstev. Ve studii z Anglie např. zjistili autoři, že se listnaté a jehličnaté lesy
příliš neliší v druhové bohatosti a celkové početnosti ptačích společenstev. Liší se pouze
druhovým složením společenstev, například ptáci hnízdící v dutinách jsou častější v listnatých
stanovištích. Podobné výsledky dokládají i dalšími studiemi, například ze severní Ameriky,
kde také nejsou výrazné rozdíly v druhové bohatosti a početnosti mezi jehličnatými
a listnatými lesy, nebo ve studii, která zkoumala stejná území v Anglii, ale se zaměřením na
zimující ptačí společenstva. Uvádějí ale také studie, kde vychází opačné výsledky, ve studii
z Bělověžského národního parku byla druhová bohatost i hojnost ptáků nižší v jehličnatých
než v listnatých lesích a stejné pozorování uvádí i další studie z Bělověžského národního
parku, ale i ze severního Finska nebo severní Ameriky (Donald et al., 1997).

3.3

Zalesňování/odlesňování
Dalším typem managementu je zalesňování, které je v současné Evropě jednou

z nejčastějších změn ve využívání krajiny. Ve studii z Irska, kde zkoumali tři intenzity
managementu: nízký na rašeliništích, střední na mokrých pastvinách a vysoký na pastvinách
využívaných k pasení, se na všech intenzitách ukázalo, že zalesnění vede k celkovému
zvýšení hustoty ptáků a ke zvýšení druhové bohatosti. Ale ochranářský potenciál zalesnění se
vztahoval k místu, které nahrazoval, a hlavně k předchozímu managementu, který byl na
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místě prováděn. Hustota ohrožených druhů ptáků se zvýšila na zalesněných pastvinách
s předchozím intenzivním managementem, ale zároveň se snížila na rašeliništích a pastvinách
se střední intenzitou managementu. Plantáže stromů i křovinový pokryv, který může na místě
podpořit strukturu porostu a zvyšuje tak vhodnost habitatu pro mnoho druhů ptáků, tedy
mohou mít za určitých podmínek pro ptáky ochranářskou hodnotu. Ale vždy v kontextu
předchozího využívání krajiny: například zalesněním ploch s malou biodiverzitou, jako jsou
zemědělsky intenzivně obdělávané pastviny, zemědělské trávníky nebo místa, kde se
vyskytuje málo přírodních lesů se zvýší bohatost a hustota ohrožených ptačích druhů (Graham
et al., 2015).
Zalesnění podporuje počet lesních druhů ptáků, a naopak vede ke snížení počtu ptáků
otevřených stanovišť, proto by se neměla zalesňovat stanoviště s výskytem společenstev
ptáků otevřených stanovišť (Graham et al., 2015, Wilson et al., 2006). Naopak přírodní místa
jako například rašeliniště zalesněním i křovinovým pokryvem trpí, a snižuje se na nich se
zalesněním bohatost a hustota ohrožených druhů ptáků i celková lokální biodiverzita.
Přirozeně na nezalesněných rašeliništích není velká diverzita ptáků, ale vyskytují se na nich
ohrožené druhy ptáků specializovaných na rašeliniště, jako jsou například koliha velká
(Numenius arquata) nebo bělořit šedý, a mají proto velkou ochranářskou hodnotu (Graham et
al., 2015).

3.4

Holoseče
Posledním specifickým managementem v lesích jsou holoseče, které jsou jako lesnická

praktika zařazovány mezi ty přírodě více vzdálené a méně ochranářsky vhodné. Velké
otevřené plochy v lese mohou ohrožovat některé interiérové specialisty – například budníčka
lesního nebo strakapouda prostředního (Leiopicus medius) (Paquet et al., 2006). Také mohou
ohrožovat druhy citlivé na lesní fragmentaci, jako je například datel černý (Hofmeister et al.,
2017). Holoseče ovšem poskytují i důležitý dočasný habitat a útočiště pro některé druhy ptáků
raných sukcesních stádií, jako jsou například: ťuhýk šedý (Lanius excubitor), bramborníček
černohlavý (Saxicola rubicola), pěnice slavíková nebo linduška lesní. Proto je důležité, pokud
se budeme chtít přesunout k více přírodě blízkému způsobu lesního hospodaření, které bude
vytvářit nestejnoleté uzavřené lesy, vytvořit pro tyto druhy vhodná náhradní stanoviště
(Paquet et al., 2006).
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4

Sezónní dynamika a geografické gradienty

4.1

Počasí + klima
Diverzita ptačích společenstev a jejich rozmístění v habitatech, včetně jejich reakcí na

různé typy managementu, vykazuje výrazné sezónní změny. Např. druhovou bohatost
a diverzitu hnízdícího i zimujícího ptačího společenstva zkoumali v Itálii ve třech druzích
lesa: přírodních dubových lesích a antropogenních lesích trnovníku akátu (Robinia
pseudoacacia) a kaštanovníku setého (Castanea sativa). V zimě byla diverzita spojená
s věkem stanoviště a největší na stanovištích dubu (Quercus sp.) a kaštanovníku setého
(Laiolo et al., 2003). Ve studii od Laiolové et al. (2002) se v mladém lese nevyskytovali
v zimě dokonce téměř žádní ptáci.
S nástupem jara se ale na antropogenních stanovištích druhová bohatost zvyšuje
a rozdíly mezi přirozeným a antropogenními stanovišti se tak vyrovnávají. Důvodů
zvyšujícího se množství ptáků, které antropogenní stanoviště na jaře lákají, je více. Jedním
z nich je množství hmyzu, které se na jaře na antropogenních stanovištích výrazně zvyšuje
s růstem nových listů. Díky většímu množství hmyzu mění ptáci i svoje strategie shánění
potravy. Ptáci, kteří v zimě sbírají potravu na borce stromů (sýkora babka, sýkora modřinka a
mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)), naopak na jaře v hnízdní sezóně shání potravu
v listoví. Dalším důvodem atraktivity antropogenních stanovišť je hustší pokrytí křovinami;
křovinný podrost je pro ptáky důležitým zdrojem potravy, a také poskytuje vhodná místa
k hnízdění (Laiolo et al., 2003).
Je velký hlavně v akátových lesích, protože mají menší a řidší listy rašící později
v sezóně a díky tomu mají otevřenější korunové patro, které propustí více světla. Oproti
akátovým lesům není v lesích kaštanovníku setého ani v dubových lesích keřové patro tak
rozvinuté, protože mají uzavřené korunové patro, které je víc zastiňuje (Laiolo et al., 2003).
Podobné výsledky vychází i v dalších studiích; v jedné z nich také vychází větší
přítomnost hmyzu na jaře v otevřeném korunovém patře mladých lesů než v uzavřeném
korunovém patře starých lesů. V další studii z Francie také vychází diverzita ptáků jako
závislá na sezóně, v zimě je v mladších lesích nejmenší a na jaře v hnízdní sezóně, kdy je
ještě podpořená příletem migrujících pěnicovitých, je zase největší (Laiolo et al., 2003).
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Jediné, v čem se studie rozcházejí, jsou migrující druhy, které ve studii prováděné
v Itálii diverzitu tolik neovlivňují, protože tvoří pouze malou část místního hnízdícího
společenstva ptáků. Zvýšení diverzity v mladých lesích je tedy způsobené hlavně přesunem
rezidentních druhů, jako jsou například: sýkory, budníček menší (Phylloscopus collybita)
nebo červenka obecná (Erithacus rubecula) (Laiolo et al., 2003).
Na rozdíl od hnízdní sezóny byla v zimě větší diverzita a druhová bohatost na starších
stanovištích, tedy v dubových lesích. Ty měly nejvyšší průměrné hodnoty druhové bohatosti
i diverzity na jednotku plochy, výrazné rozdíly mezi stanovišti se ale ukázaly pouze mezi
dubovými a akátovými lesy. Akátové lesy nebyly preferované žádnou skupinou druhů ptáků,
zato hustota druhů sbírajících potravu na borce kmenů (strakapoudi, šoupálek krátkoprstý a
brhlík lesní) spolu s hustotou ptáků shánějících potravu na listech (králíček obecný (Regulus
regulus), králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) a sýkora koňadra) byla největší v přírodních
dubových lesích a hustota druhů sbírajících potravu na kůře větví (sýkora babka, sýkora
modřinka a mlynařík dlouhoocasý) byla největší na stanovišti kaštanovníku setého. Druhová
bohatost a diverzita se naopak snížily na stanovištích s velkými stromy a velkou hustotou
podrostu. Vyšší hodnoty druhové bohatosti dubových lesů by se daly vysvětlit tím, že staré
duby mají i v zimě stále velké množství potravy pro ptáky, a to v podobě žaludů, bezobratlých
vázaných na rozkládající se dřevo a hmyzu živícího se rostlinnou potravou, kterého je na
starých stromech díky většímu objemu více než na mladých. Dále mají starší stromy větší
povrch borky s více mrtvými a rozkládajícími se částmi, na které mohou shánět potravu ptáci
živící se na borce (Laiolo et al., 2003).
Stejně jako na jaře i v zimě hrálo roli v rozmístění druhové diverzity více faktorů
kromě věku lesa. Přítomnost dalších faktorů se ukázala na výsledku porovnání
antropogenních stanovišť se starším, přírodním stanovištěm dubu, kde vyšlo, že pouze
trnovník akát se jevil jako chudý habitat pro přezimující ptáky. Kaštanovník setý ovšem tak
chudým habitatem nebyl. Hypotéza vysvětlující tento jev je, že se na stanovišti kaštanovníku
setého objevila choroba: korová nekróza kaštanovníku. Ta hluboce škrábe borku stromů a
přispívá k vytváření zlomenin ve dřevě, ve kterých se vyskytuje velké množství xylofágního
hmyzu, který přitahuje ptáky živící se na borce (Laiolo et al., 2003).
V zimě je bohatší ptačí společenstvo ve starších lesích, protože stejnověké a mladé
lesy ho nedokáží tak dobře uživit, kvůli chudé bezobratlé fauně, kterou mají kvůli chybějícím
starým, rozkládajícím se stromům. A také kvůli chybějícím prohlubním, dutinám a štěrbinám
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vhodným k hnízdění. Až na jaře v hnízdní sezóně se tyto rozdíly vyrovnají (Laiolo et al.,
2003).
Dalším dopadem, který může mít zima na ptáky, je její vliv na hnízdící společenstvo
následujícího jara. Ve studii z Bělověžského národního parku autoři popisují závislost, ve
které mírnost zimy ovlivnila množství hnízdících ptáků následujícího jara. Ptáci byli
ovlivněni množstvím housenek živícími se listy, buď přímou odpovědí množství ptáků na
množství přítomných housenek v konkrétní sezóně, anebo s časovým zpožděním, kdy počty
housenek ovlivňovaly ptačí produktivitu a/nebo přežití. Tato závislost byla nejsilnější pro
lesní rezidenty (i když ani u nich se nevztahovala na všechny, neovlivňovala například brhlíka
lesního, který je ovšem jinde na zimních teplotách závislý, nebo šoupálka dlouhoprstého).
Naopak slabá byla pro ptáky, kteří migrují na krátké vzdálenosti, a dokonce neexistující pro
afrotropické migranty (Wesołowski & Tomiałojć 1997).
I z jiných oblastí jsou známy závislosti ptáků na zimních teplotách, například ovlivňují
zásobu semen na podzim, které pak ovlivňují jarní počty ptáků: brhlíka lesního, strakapouda
velkého nebo čížka lesního (Spinus spinus) (Wesołowski & Tomiałojć 1997).

4.2

Geografické gradienty
Gradient zeměpisné šířky je hlavním faktorem ovlivňujícím prostorové změny

v druhové diverzitě ptáků na globální úrovni (Charbonnier et al., 2016). Dříve se
předpokládalo, že mezi temperátními a tropickými lesy jsou obrovské rozdíly v druhové
bohatosti ptáků. Tyto výsledky ovšem vycházely z nepoměru zkoumaných stanovišť,
v tropech se zkoumaly pralesy a v temperátní oblasti lesy pozměněné člověkem, výsledky
tedy spíš ukazovaly na lidmi způsobené změny než na rozdíly v klimatických zónách.
Tomiałojć a Wesołowski (2003) ale zpracovali data z Bělověžského národního parku v Polsku
a umožnili tak provést studii na dvou srovnatelných stanovištích. Bělověžský národní park
totiž představuje nedotčenou hnízdící avifaunu, která byla dříve typická pro evropské lesy.
Výsledky z tohoto srovnání ukázaly, že rozdíly mezi tropickými a temperátními pralesy jsou
viditelné, ale nejsou tak výrazné, jak se předpokládalo. Konkrétně v Bělověžském národním
parku se na všech monitorovaných stanovištích během 25 let vyskytovalo 84 druhů a
v tropech na stejně velkých plochách se počet hnízdících ptáků různil od 156 do 245 druhů.
Tyto výsledky ukazují, že v minulosti nebyly rozdíly ve druhové bohatosti a hnízdícím
společenstvu mezi temperátními a tropickými lesy tak výrazné, a současné velké rozdíly jsou
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vytvořeny lidmi způsobenými změnami v temperátních lesích (Tomiałojć & Wesołowski
2003).
Ptačí druhová bohatost je také ovlivňována interakcemi mezi zeměpisnou šířkou,
složením lesa a jeho strukturou. Není ovšem ovlivněna samotnou lesní strukturou zřejmě
proto, že ptáci jsou taxonem s velmi širokou škálou strategií získávání potravy, a jsou tak
velmi přizpůsobiví ve využívání zdrojů. Ptačí druhová bohatost se v mírném a hlavně
v boreálním pásmu zvyšuje s pokrytím listnatými stromy díky vyššímu množství hmyzí
kořisti, která se v těchto regionech vyskytuje právě v listnatých stromech. Neplatí to ovšem
pro mediteránní pásmo, kde se ptačí druhová bohatost zvyšuje s pokrytím jehličnatými
stromy. Listnaté stromy jsou totiž v tomto regionu stálezelené a hostí méně hmyzu než ty v
mírném a boreálním pásmu. Největší ptačí početnost je v tomto regionu pozorována
v borovicových lesích, které se v něm přirozeně vyskytují (Charbonnier et al., 2016).
Existují ale i jiné prostorové gradienty, např. západně-východní gradient v Evropě, na
kterém je ze západu na východ zvětšující se druhová bohatost pěvců, nepěvců, dálkových
migrantů, ptáků hnízdících v dutinách, druhů lesního okraje, šplhavců, drozdovitých
(Turdidae) a lejskovitých (Muscicapidae). Naopak u sýkorovitých (Paridae) a pěnkavovitých
(Fringillidae) nebyl jasný gradient pozorován (Fuller et al., 2007).
Důvodem menšího množství druhů v západní Evropě jsou biogeografické a historické
faktory, v Británii pravděpodobně v kombinaci s poměrně chladným mořským klimatem.
Biogeografickým faktorem je např. velký rozdíl v rozsahu dostupných glaciálních refugií
v západní a východní Eurasii (Fuller et al., 2007). Přežití zalednění nebo přizpůsobení se
druhově bohatším lesům vedlo podle Tomiałojće (2000) k druhově bohatší avifauně východní
Evropy díky její větší velikosti. Historický faktor představuje intenzita využívání krajiny
lidmi (Fuller et al., 2007). Lidmi provozované lesní hospodaření má na svědomí, ať už přímo
nebo nepřímo, vyhynutí mnoha druhů, a dokonce se jeví jako nejvlivnější faktor generující
západovýchodní gradient v druhové bohatosti temperátní Evropy: historicky intenzivnější
management na Západě měl způsobit ochuzení místní fauny oproti méně intenzivně
hospodařícímu Východu (Mikusiński & Angelstam 1997, Tomiałojć 2000). Jsou druhy, které
se dříve vyskytovaly v celé západní Evropě a pravděpodobně i v Británii, jako například
strakapoud bělohřbetý nebo lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) (Fuller et al., 2007). Oba
faktory působí na ptáky většinou společně, ale dopady způsobené lidmi se postupně staly
výraznějšími a jsou příčinou většiny regionálních vyhynutí (Tomiałojć 2000).
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5

Syntéza zjištěných poznatků a návrhy managementu lesa

prospěšného pro ptáky
Ptáci jsou velmi různorodou taxonomickou skupinou. Mají odlišné potřeby a nároky
na prostředí. Faktor, který je pro jeden druh nezbytný k přežití, může být pro jiný druh
příčinou opuštění daného habitatu. Je proto potřeba zajistit velkou škálu různých stanovišť,
aby všechny přítomné druhy mohly najít vhodná útočiště. Např. Wilson et al. (2010)
doporučují na plantážích v Irsku management zaměřený na zkvalitnění okrajového habitatu
zvýšením jeho nerovnoměrnosti a heterogenity (druhové i strukturní) a podpořením křovin,
což bude vyhovovat generalistům, kteří se na plantážích převážně vyskytují. Ale i u tohoto
doporučení je upozornění, že takový management sníží vhodnost habitatu pro druhy, které
potřebují interiér lesa.
Při vytváření ochranářských koncepcí je proto nutné se dívat na situaci konkrétních
stanovišť z širšího pohledu a brát do úvahy více faktorů, jako jsou kontext krajiny, historie
jejího využívání a vyskytující se či potenciálně vyskytující se druhy (druhy, které se na místě
nevyskytují, ale po aplikaci vhodného managementu se na místo mohou vrátit).
Kontext krajiny a jeho dopad na ochranářský potenciál aplikovaného managementu je
zmíněn například v kapitole o zalesňování a odlesňování, kde má zalesnění v konkrétních
kontextech naprosto odlišné výsledky. Je například důležité nezalesňovat vhodné habitaty pro
ptáky otevřených stanovišť, jako jsou cvrlička zelená (Locustella naevia), bramborníček
černohlavý nebo bramborníček hnědý, kteří jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin ptáků a
mizí z plantáží po uzavření korunového patra. Naopak jim vyhovuje podpora křovinného a
bylinného patra (Wilson et al., 2006).
Příkladem důležitosti úvah o předchozím využívání krajiny jsou lidmi v historii
pozměňovaná či naopak nedotčená stanoviště. Například raně sukcesní habitaty nacházející se
v kulturní krajině, která byla v minulosti obdělávaná lidmi, jsou kriticky důležité pro
zachování biodiverzity. Vhodný management ve formě pasení, sečení nebo pálení je zde
nezbytný pro udržení jak těchto unikátních habitatů, tak na ně navázaných ptačích
společenstev. Naprosto odlišný přístup si ale vyžaduje lidmi nedotčená krajina a pralesy, kde
jsou ptačí společenstva naopak lidskými zásahy ohrožena (Hinsley et al., 2009).
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Ptáci v lese vyhledávají různá prostředí a obecně z dostupné literatury vyplývá, že čím
je větší velikost lesa a čím je les starší, tím je větší druhová bohatost ptáků i počet jedinců.
Čím jsou celky lesa větší, tím v nich bude větší heterogenita a diverzita prostředí a více
strukturních prvků. Může se v nich díky menší míře konkurence vyskytovat společně více
druhů a jsou vhodnější pro druhy interiéru lesa, které potřebují určitou vzdálenost od okraje.
Je proto důležité ve fragmentované krajině zachovávat co největší fragmenty lesa a ty
velké chránit (Frank & Battisti 2009). Pokud je zvolená technika holosečí, je vhodné podle
studie prováděné ve starém lese v Litvě koncentrovat je na část krajiny, aby se tak mohly
v ostatních částech utvořit větší celky lesa bez okrajů (Brazaitis et al., 2007). I malé
fragmenty lesa ale mohou být důležité pro ptáky, pokud jde o prostředí silně ovlivněné lidmi a
pokud jsou vhodně udržovány (Santos et al., 2005).
Zvyšující se heterogenita prostředí následovaná zvyšující se diverzitou ptáků ale
nemusí být s ohledem na kontext krajiny pozitivní. Zvýšení heterogenity chudého stanoviště
může sice zvýšit diverzitu ptáků, ale vyhnat vzácné specialisty, kteří jsou na stanoviště
vázaní. Stejně tak rozvolnění zapojeného korunového patra starých lesů lidskými
intervencemi sice obohatí jeho ptačí společenstva o nové druhy, ale budou tím trpět specialisti
vnitřního lesa.
V lesích je důležité pro ptáky vytvořit mozaiku rozmanitých prostředí, protože různé
druhy mají velmi odlišné preference. Vhodná je mozaika různých věkových skupin, protože
na starší stanoviště je navázáno více druhů, včetně lesních specialistů, ale mladší stanoviště
jsou vhodným prostředím pro ohrožené druhy otevřených stanovišť. Proto je vhodné těžit v
lese po malých částech a v rotacích (Laiolo et al., 2003, Donald et al., 1997) nebo výběrovou
těžbou, aby se utvořila mozaika různě starých stanovišť (Laiolo et al., 2003). Ideální je také
vyhradit v lese část, která bude ponechána bez zásahu, aby stromy mohly dorůst do dospělého
věku (200-220 let) (Moning & Müller 2008). Vysoký věk stromů a bezzásahovost je
například v podmínkách horských lesů střední Evropy naprosto zásadní pro vysokou
druhovou bohatost ptáků (Birčák & Reif 2015). Pokud je utvořena mozaika různě starých
stanovišť a jsou tak dostupná stanoviště více fází růstu, může i plantáž poskytovat vhodný
habitat pro poměrně druhově bohaté společenstvo ptáků (Wilson et al., 2006).
Uzavřenost korunového patra je další charakteristikou lesa, na kterou ptáci podle míry
jejího uzavření reagují různě, jak je popsáno v kapitole o korunovém pokrytí. Jsou ptáci, kteří
jsou vázáni na otevřené korunové patro, jako např. strnad obecný nebo pěnice pokřovní
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i ptáci, kteří se mu vyhýbají a preferují uzavřenější korunu, např. strakapoud bělohřbetý nebo
datlík tříprstý. Podle Moninga a Müllera (2008), kteří zkoumali smíšené horské lesy
v Německu je vhodné zajistit celý rozsah otevřenosti korunového patra od 5% do 70% aby byl
zajištěn vhodný habitat pro všechny druhy spojené s různými fázemi otevřenosti korunového
patra (Moning & Müller 2008).
Další jasnou závislostí vyplývající z práce je, že se zvyšující se druhovou bohatostí
stromů přítomných na stanovišti se zvyšuje i druhová bohatost ptačích společenstev. Různé
druhy stromů mohou poskytnout ptákům rozdílné služby od potravy přes vhodné místo
k hnízdění nebo jen dočasný úkryt před predátory. Jsou ale i druhy ptáků, kteří jsou přímo
vázaní na určité druhy stromů. Je proto vhodné, pokud je to možné, sázet mix stromů
s ohledem na kontext krajiny a přirozené prostředí daného stromu. Vysazení přidaného stromu
i v malých hustotách může mít zásadní vliv na zvýšení druhové bohatosti ptačího
společenstva daného lesa, vhodným druhotným mixem jsou například: buk (ale jen v menším
množství) bříza, dub nebo olše (Peck 1988). Vysazením listnatých stromů do jehličnatého lesa
se zvýší druhová bohatost ptáků, protože se listnaté lesy s jehličnatými doplňují (Donald et
al., 1997), podle Moninga a Müllera (2008) je ale třeba na stanovišti minimální pokryv
listnatými stromy 60% aby byli podpořeni ptáci listnatých lesů (Moning & Müller 2008).
Z práce vyplývá, že různá místa vyžadují různý typ managementu. Stejně tak jako
různé druhy ptáků vyžadují různé typy habitatů. Je proto důležité znát širší kontext místa
našeho zájmu a snažit se pokrýt nároky ptáků, kteří se na něm vyskytují. Dále z práce plyne,
že ochrana přírody a lesnická činnost nemusí jít proti sobě, ale je důležité dbát na určité
zásady a pokud možno i dělat jisté ústupky v zájmu ochrany přírody a jejích obyvatel.
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Závěr

1.

Druhy ptáků, počty jedinců a jejich populační hustoty se zvyšují se stářím lesa

nezávisle na jeho typu.
2.

Se zvyšující se heterogenitou vegetační struktury se zvyšuje druhová bohatost ptáků.

3.

Druhová bohatost a populační hustota ptáků roste s počtem druhů stromů v lese. Více

druhů ptáků obývá listnaté lesy než jehličnaté.
4.

Diverzita stromových mikrohabitatů a mrtvé stromy pozitivně ovlivňují druhovou

bohatost ptáků a pro některé druhy jsou hlavním faktorem, který je ovlivňuje.
5.

S velikostí lesa roste počet jedinců a druhová bohatost ptačího společenstva,

fragmentace lesa vyhovuje generalistům a druhům lesního okraje, a naopak vyhání specialisty
a druhy vnitřního lesa.
6.

Největší druhová bohatost bývá na ekotonech. Lesní okraje mají také vysokou

diverzitu ptáků, ale ptáci na ně reagují různě. Jsou druhy, které je preferují, druhy indiferentní
a druhy, které se jim vyhýbají.
7.

Přírodní disturbance zvyšují druhovou bohatost ptačích společenstev, ale disturbance

způsobené lesnickým hospodařením mohou mít na ptáky negativní vliv.
8.

V zimě je druhová bohatost ptáků vyšší na starších stanovištích a na jaře se druhová

bohatost mladších antropogenních stanovišť se staršími vyrovnává.
9.

Ze západu na východ je v Evropě gradient zvětšující se druhové bohatosti ptáků.

10.

Různé druhy jsou vázané na rozdílné nadmořské výšky a zapojenost korunového patra.
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