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24. Ptačí mapy
Rozhodli jste se, že zmapujete ptáky ve svém okolí? Tak
jdeme na to!
A) Mapování hnízdních okrsků
Účel: Pomůže nám odhalit druhové složení ptačího společenstva naší lokality a početní zastoupení
jednotlivých druhů v něm.
Potřeby: Dalekohled, tužka, mapa. Vytiskneme si mapku území, případně si nakreslíme plánek. Pokud
chceme zmapovat větší území, rozdělíme si ho na čtverce o velikosti 100 x 100 m. Pro každou
návštěvu potřebujeme novou mapu a také pro každý druh později zhotovíme samostatnou mapu.
Postup: Lokalitu navštěvujeme během hnízdního období (přibližně od 15. dubna do 15. července) 2 x
za měsíc. Při každé návštěvě zaznamenáváme do mapky či plánku všechny viděné ptáky přímo na
místo, kde jsme je spatřili, pomocí zkratek jejich jmen. Největší váhu má pozorování zpívajících samců
nebo ptáků jinak obhajujících teritorium.
Ptáky mapujeme ráno, nejpozději do 11 hodin. Platí tady: čím dříve, tím lépe.
Každá návštěva lokality by měla začínat a končit na jiném místě a při procházení bychom měli volit
různé trasy.
Vyhodnocení: Na konci sezony sloučíme záznamy ze všech kontrol na jednu mapu pro každý druh.
Tam, kde se budou překrývat a shlukovat zkratky jmen téhož druhu, se nachází obsazený hnízdní
okrsek daného druhu. Tyto okrsky sečteme a dostaneme početnost druhu na lokalitě. Stejným
způsobem zpracujeme údaje o všech pozorovaných druzích a dostaneme přehled druhů i jejich
početnost.
Abychom shluk záznamů jednoho druhu mohli považovat za hnízdní okrsek, musí být při 8 návštěvách
alespoň 3 záznamy téhož druhu v jednom shluku.
Literatura:
František Obhlídal: Ornitologická příručka. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1977
Jiří Janda a Pavel Řepa: Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii. Státní zemědělské
nakladatelství, Praha 1986
Mapa z jedné návštěvy sledované lokality.
Zkratky jmen druhů jsme zanesli přesně na místa, kde byli ptáci
pozorováni. Vysvětlivky: Dr – drozd zpěvný, K – kos černý, Pě –
pěnkava obecná, St – střízlík obecný, Pč - pěnice černohlavá,
Skř – skřivan obecný. Zkratky si může každý vytvořit sám tak,
aby jim dobře rozuměl.
Na každou mapu zaznamenáme také datum a čas pozorování.
Zapisujeme si jen ty ptáky, které jsme bezpečně poznali. Pokud
všechny druhy ještě dobře neznáme, můžeme mapovat např.
jen pět nám známých druhů.
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B) Bodovka
Účel: Odhalit změny početnosti jednotlivých druhů mezi roky,
porovnat dvě různé lokality lišící se např. biotopem nebo mírou
ovlivnění člověkem (průmyslová oblast x listnatý les).
Potřeby: Dalekohled, zápisník, tužka, stopky.
Postup: Projdeme si dopředu zkoumanou lokalitu a stanovíme si na
ní nejméně 10 bodů, vzdálených od sebe přibližně 200–300 m. Body
si dobře popíšeme do zápisníku, případně si jejich polohu
zaznamenáme pomocí GPS souřadnic (např. pomocí chytrého telefonu), abychom při každé návštěvě
sčítali na stejném místě.
Když máme trasu a body na ní přesně popsané, můžeme se vydat sčítat ptáky. Sčítáme co nejdříve
ráno, ne však za deště a silného větru. Během hnízdní sezóny provedeme dvě sčítání – jedno zhruba
od 15. 4. do 15. 5. a druhé 15. 5. až 15. 6. Mezi oběma sčítáními by měly být alespoň dva týdny.
Na každém bodě se zastavíme na 5 minut, které si necháme odpočítávat např. stopkami na
hodinkách nebo v mobilu. Po tuto dobu zapisujeme všechny viděné a slyšené ptáky, u kterých jsme si
jisti, o jaký druh se jedná.
Vyhodnocení: Na konci hnízdní sezony máme pro každý bod dva seznamy druhů. Pro každý druh na
každém bodě vezmeme vyšší hodnotu. Všechny takto získané hodnoty pro jeden druh na všech
bodech sečteme a vydělíme počtem bodů. Tak získáme průměrnou početnost daného druhu ve
sledovaném biotopu. Např. na bodě 1 při první kontrole byli dva zpívající kosi černí, při druhé
kontrole jeden. Vezmeme hodnotu 2 a přičteme vyšší hodnoty z bodů 2-10; dostaneme např. 16.
Průměrná početnost kosa černého v okolí jednoho bodu je tedy v daném biotopu 16/10, tedy 1,6
páru. Získanou hodnotu můžeme porovnat třeba s hodnotou získanou stejnou metodou na jiné
lokalitě nebo v jiném biotopu.
Sčítáme-li více let (nejméně 2 roky), můžeme stanovit změnu početnosti mezi jednotlivými lety.
Vypočteme si Index početnosti I, který udává, o kolik % se změnila početnost mezi dvěma lety. Např.
v prvním roce napočítáme na všech bodech dohromady 15 koňader, ve druhém roce 12. Index
spočítáme podle následujícího vzorečku:
I = 12 – 15

x 100 = 22 %

½ x (12+15)
Ve druhém roce jsme tedy zaznamenali o 22 % méně koňader než v prvním roce. Pro věrohodnější
výsledky bychom ale potřebovali nejméně 20 sčítacích bodů a dlouhou časovou řadu dat (alespoň 5
let). Proto své výzkumy berte hlavně jako příležitost vyzkoušet si vědecké metody v terénu a procvičit
se v poznávání ptáků.
Literatura:
Jiří Janda a Pavel Řepa: Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii. Státní zemědělské
nakladatelství, Praha 1986
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Zápis bodovky v terénním zápisníku.
Uvedeme vždy datum a začátek a konec pozorování.
Pro každý bod nám vznikne seznam druhů, které
jsme na něm viděli nebo slyšeli. Můžeme si
zaznamenat i údaje o počasí. Při této bodovce byly
zaznamenávány i vzdálenosti od pozorovatele, to ale
není pro začátečníky nutné.

Jak to s početností druhu vypadá v rámci celé České
republiky, se můžete podívat na stránkách
Jednotného programu sčítání ptáků v ČR, kde si lze
zvolit druh, který vás zajímá, a ukáže se vám graf
s vývojem jeho početnosti na našem území. Např.
pro výše zmíněnou koňadru:
http://jpsp.birds.cz/vysledky.php?taxon=807

Údaje z posledního celostátního
mapování najdete zde:
http://birds.cz/avif/atlas_sq_alloc.php

