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Proč nemají ptáci rádi přírodu 
a stěhují se do měst?
Tomáš Grim, Katedra zoologie, UP Olomouc

Víme málo: pod svícnem...
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Naše příroda 5/2017 
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Kdo to je?

Kde? 
mapy.cz

foto: TG

xxx

Jak kos ke kroužkům přišel?

© Daniel Hanley
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Kdo to je?

Samaš a kol. 2013

Kosi jsou usedlí
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xxx

Kdo to je?

175 ± 22 m

xxx

Kdo to je?

797 ± 47 m
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foto: TG

Městská usedlost ...

... umožňuje místní adaptaci

foto: TG

Hlaste nás!
Děkujeme 
za pomoc!

Tato noha je 
pravá ...
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Evans et al. 2010: Biological Reviews

Jak se k nám dostali?
• Kos měšťák: 19. (18.) stol.

• Německo

• „žabí“ skok (leap-frog pattern)

• nezávislá kolonizace

Ptačí svět 3/2016

Kos není ptáci…!



8

Díaz a kol. PLoS ONE 2013

… proto studujeme celá společenstva

urbánní

rurální

Co se děje pak? Je město past?

Björklund et al. 2010: Biological Journal of the Linnean Society

očekávání realita

genetická variabilita město < les město > les

genový tok město ← les město → les

genetická diferenciace mezi parky (!)
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Vysoká fragmentace & izolace

Co je vlastně „město“?

Gaston 2010: Urban Ecology

Stát Počet Hustota (obyvatel.km-1)

Nový Zéland >1000 -

Kanada - >400

Japonsko >5000 >4000

• podle definice ...



10

Co je vlastně „město“?
• obecný problém definic: kontinuální variabilita vs. kategorie

• biotopy, r- a K-strategie, mimikry, ...

Møller et al. 2012: Oecologia

Parametr Rurální Urbánní

Zastavěná plocha (%) 5-20 >50

Budovy (ex.ha-1) <2,5 >10

Lidé (ex.ha-1) 1-10 >10
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Urbanizace
• globální homogenizace fauny a flóry

• nové vztahy

• synantropizace, synurbanizace

• následky na životní projevy?

Wikipedia; Grimm et al. 2008: Science

Nižší / jiná diverzita

Møller et al. 2012: Oecologia foto: TG
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Hnízdní hustoty: 30% nárůst

Møller et al. 2012: Oecologia foto: TG

Ve městě se zpívá jinak

• vyšší frekvence

• hlasitější

• častější

• v noci

• v ziměSlabbekoorn & Peet 2003: Nature
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foto: TG

Pigmentové odchylky

van Grouw 2013: British Birds

• nižší migrační neklid

• delší fyziol. připravenost k hnízdění

• nižší stresová reakce (kortikosteron)

Partecke et al. 2006, 2007: Ecology foto: Ingo Teich

Změny chování: ...
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Obecné mezidruhové rozdíly

„urban avoiders“

„urban adapters“

„urban exploiters“

• ve výhodě:

• generalisté

• semeno- a plodožravci

• druhy ne-hnízdíci na zemi

• vliv nemá:

• behaviorální flexibilita

• migrační chování

Evans et al. 2011: Global Change Biology

Obecné rozdíly

foto: TG
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Attenborough: Život ptáků

Chytré vrány

Proč ženou se do měst jako diví? 
Cožpak je pole neuživí?

foto: TG
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Potrava: zima vs. léto

Dvojsečnost potravních výhod

foto: TG
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Proč jsme vyměnili lesa lán 
za zlověstný města 
chřtán
my?

foto: TG

Umístění hnízda

foto: TG
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Umístění hnízda

foto: Yanik Chauvin

příčinu nelze 
odlišit od 
následku

Rozplést příčinnost není snadné ...

Martin 2004: Auk
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Proč jít do města?

foto: TG

xxx

foto: Per H. Olsen
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foto: Oldřich Mikulica

Protože tam nejsou kukačky

foto: TG

Protože tam není poušť
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I město může být cíl, protože:
• město je extrémní vs.  globální změna klimatu!

foto: TG
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Nelze paušalizovat asi vůbec nic ...

foto: TG

urbanizace invaze feralizace
aktivita ptáků člověka člověka a ptáků
původ ptáků rurální urbánní domestikovaný
podnebí stejné jiné stejné i jiné
prostor 1x – 10x km 100x – 1000x km 10x m – 1x km

foto: TG

Děkuji vám 
za pozornost




