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Studované druhy

Mezi modelové druhy byli dosud zařazeni zástupci 
dravců (poštolka obecná Falco tinnuculus), sov (sýc 
rousný Aegolius funereus, kalous ušatý Asio otus, 
puštík obecný Strix aluco), ale také vodních ptáků 
(kvakoš noční Nycticorax  nycticorax) nebo pěvců 
(např. bramborníček hnědý Saxicola rubetra, skorec 
vodní Cinclus cinclus, strdimilové rodu Cinnyris a 
Cyanomitra).  

Nabídka témat

1) Variabilita zpěvu ptačích imitátorů (skřivan lesní 
Lullula arborea, drozd zpěvný Turdus philomelos, 
rákosník zpěvný Acrocephalus palustris)
2) Potravní ekologie dravců a sov, zejména kulíška 
nejmenšího Glaucidium passerinum
3) Ekologie a životní strategie dalších vybraných 
druhů dle dohody
4) Mechanismy umožňující koexistenci druhů s 
podobnými ekologickými nároky

Riegert, J., & Jůzlová, Z. Vocal mimicry in the song of Icterine Warbler (Hippolais icterina): 
possible functions and sources of variability. Ethology Ecology & Evolution (In press).

Luka, V., & Riegert, J. Apodemus mice as the main prey that determines reproductive 
output of Tawny Owl (Strix aluco) in Central Europe. Population Ecology (In press).

Úvod

Vliv biotických a abiotických faktorů na chování a 
životní strategie ptáků je intenzivně studovanou 
tématikou v moderní ornitologii. Během posledních 
let podařilo objasnit řadu mechanismů, které se 
skrývají za strategiemi vybraných druhů. Výsledky 
poukazují na značnou flexibilitu v chování ptáků za 
účelem optimalizace aktivit spojených se získáváním 
potravy, partnera a maximalizace reprodukčních 
parametrů. 
 Zajímavé výsledky tradičně přináší porovnání 
různých strategií mírného a tropického pásu. 
V tropických oblastech věnujeme svou pozornost 
také doplnění základních informací u málo známých 
druhů a fungování společenstev v závislosti na 
faktorech prostředí. 
 Během studia se studenti seznámí s různými 
metodickými přístupy v terénu i laboratoři (metody 
mapování ptačích společenstev, odchyt a individuální 
značení jedinců, fokální pozorování jedinců, analýza 
potravního spektra, molekulární metody výzkumu 
na populační úrovni, statistické zpracování dat). 
Nesporným pozitivním výstupem je detailní znalost  
studovaných druhů, kterou lze uplatnit například v 
praktické ochraně druhů a jejich stanovišť.

Odchyt kalouse ušatého

Sýc rousný v hnízdní budce

Příkladové studie

Variabilita zpěvu sedmihláska hajního (Hippolais icterina) 
v urbánním prostředí

Zuzana Jůzlová
Variabilita zpěvu byla studována u omezeného počtu ptačích imitátorů. Sedmihlásek hajní 
je dobře známým ptačím imitátorem, dosud se ale jeho zpěvu na území Evropy věnovala 
omezená míra pozornosti. Cílem studie bylo (1) popsat variabilitu imitací, (2) stanovit 
preferované typy hlasů,  (3) porovnat akustické parametry druhově specifického zpěvu se 
zpěvem imitovaných druhů, (4) stanovit míru akustické podobnosti imitací s modelovými 
druhy a (5) porovnat výběr imitovaných druhů se složením ptačího společenstva v teritoriích 
samců.
Metodika
Výzkum probíhal v Českých Budějovicích, kde se sedmihlásek hajní hojně vyskytuje. 
Samci byli barevně označeni a poté od nich byla získána nahrávka zpěvu. V rámci teritoria 
byl zjišťován výskyt ostatních druhů ptáků. Nahrávky byly analyzovány pomocí programu 
Avisoft.
Výsledky
(1) Ve zpěvu 23 samců sedmihláska bylo zjištěno 52 imitovaných druhů ze šesti ptačích 
řádů. Mezi nejčastěji imitované druhy patřil kos černý (Turdus merula), vlaštovka obecná 
(Hirundo rustica) a poštolka obecná (Falco tinnunculus).
(2) Sedmihlásci preferovali imitace varovných hlasů před ostatními hlasovými projevy 
imitovaných druhů (teritoriální a kontaktní hlasy).
(3) Druhově specifický hlas sedmihláska byl nejvíce akusticky podobný varovné vokalizaci 
nejčastěji imitovaných druhů.
(4) Akustické parametry imitací se signifikantně lišily od modelových druhů, nicméně stále 
byly přesvědčivé.
(5) Sedmihlásci přednostně imitovali druhy, které se vyskytovaly v jejich teritoriích.

Hnízdní úspěšnost a potravní ekologie 
puštíka obecného (Strix aluco)

Václav Luka
Vztah predátor-kořist patří mezi základní témata ekologie. Cílem této studie bylo (1) 
ověřit vztah mezi potravní nabídkou a počtem hnízdících párů, (2) stanovit variabilitu 
složení potravy, (3) ověřit korelační vztahy mezi potravní nabídkou a složením potravy, 
(4) stanovit vliv potravní nabídky na reprodukční úspěšnost.
Metodika
Projekt začal instalací 60 hnízdních budek na Mnichovohradišťsku a v CHKO Kokořínsko. 
V průběhu sedmileté studie byla dále zjišťována potravní nabídka (odchyty drobných savců 
na lovištích puštíka), složení potravy (rozbor vývržků z hnízdních budek) a reprodukční 
úspěšnost (pravidelné kontroly hnízdních budek). 
Výsledky 
(1) Počet párů hnízdících na studované lokalitě nebyl korelován s potravní nabídkou na 
lovištích.
(2) V potravě dominovaly myšice rodu Apodemus (38,7%). Hraboši/norníci rodů Microtus 
a Myodes (15,4%), ptáci (12,1%) a ostatní (33,8%) představovali alternativní kořist.
(3) Zastoupení myšic rodu Apodemus v potravě bylo pozitivně korelované s nabídkou na 
lovištích, u hrabošů a norníků tento vztah nebyl statisticky signifikantní.
(4) Zastoupení myšic rodu Apodemus v potravě bylo negativně korelováno s datem 
zahnízdění a pozitivně korelováno s velikostí snůšky. V průběhu hnízdní sezóny klesala  
také velikost snůšky a počet mláďat na hnízdě.
Výsledky prokazují dominantní úlohu myšic v potravní ekologii a reprodukci puštíka 
obecného ve střední Evropě.


