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Evans et al. 2005: Functional Ecology
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Evoluce nám běží
"pod nosem"! 

Jetz et al. 2008: PLoS Biology

Introdukované
populace konvergují
k původním druhům! 



mírný pás tropy
velikost snůšky 4 – 6 2
velikost vejce malá velká
počet snůšek/rok 1 – 2 4 – 5
hnízdní období 3 – 4 měsíce 6 – 10 měsíců
inkubace ♀ ♂ + ♀
krmení mláďat ♀ > ♂ ♂ + ♀
frekvence krmení vysoká nízká
délka rodičovské péče krátká dlouhá
velikost teritoria páry na hektar hektary na pár
zpěv jen ♂ - hodně ♂ + ♀ - oba málo
zpěvní aktivita v hnízdním období celoročně
hladina testosteronu proměnlivá, vysoká trvale nízká
nevěra standard vzácná

Ptačí ekologie 
v globálu

Co je pro ptáky typické?

sýkorka je 
exotický 
úchyl !!!



Typický (tj. tropický) pták

Grim & Remeš 2006: Vesmír

Ptačí ekologie v globálu
• introdukované populace konvergují k původním druhům 

• proč? co určuje ptačí životní styl?

• tradiční představa: potravní nabídka

• princip výhodnosti investice

life-history theory = teorie životních stylů
• vysoká mortalita mláďat malá snůška
• vysoká mortalita dospělců velká snůška



Martin 2004: Auk

Ptačí ekologie v globálu
mortalita mírný pás tropy
dospělců ~ 50% ~ 20%
hnízd ~ 50% ~ 75%
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Grim & Remeš 2006: Vesmír

Ptačí ekologie v globálu
• proč "průšvih"?



„„Because of their worldwide Because of their worldwide 
dominance, tropical birds typify the dominance, tropical birds typify the 
adaptive realm of birds and it is their adaptive realm of birds and it is their 
natural history that should be viewed natural history that should be viewed 

as the norm for birds.as the norm for birds.““

(Stutchbury & Morton 2001)

ptáci mírného pásma rychlé strategie
ptáci tropického pásma pomalé strategie

ptáci mírného pásma abiotická selekce
ptáci tropického pásma biotická selekce

Evans et al. 2010: Biological Reviews

Globální experiment doma na zahradě
• podobné změny i ve městech !

• kos černý - model pro studium "změstštění" ptáků



Evans et al. 2010: Biological Reviews

Kos černý: učebnicový příklad urbanizace
• 19. (18.) stol.

• Německo

• jak se kosi šířili?

• skokem (leap-frog pattern)

• nezávisle (independent colonization)

• introdukce v zajetí ("v lidské péči") odchovaných kosů

• lesní v městě vyhynuli

• městští v novém městě přežili

• genetická divergence?

• špatný exp. design!

Graczyk 1982: Memorabilia Zoologica 
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Kos černý: učebnicový příklad urbanizace



Evans et al. 2009: Proceedings of the Royal Society London B

Kos černý: učebnicový příklad urbanizace
• všechno je jinak - nezávislá kolonizace

• pozor na obyčejné pozorování

Predátorský paradox 
• města - víc predátorů

• ale ne nižší hnízdní úspěšnost!

• predátor - žere něco jiného / někde jinde

• hnízdní úspěch - málo žrádla 

• pozor na obyčejné pozorování



•• "common garden experiment""common garden experiment"

•• ninižžšíší migramigraččnníí neklidneklid

•• deldelšíší fyziol. pfyziol. přřipravenost k hnipravenost k hníízdzděěnníí

•• ninižžšíší stresovstresováá reakce (kortikosteron)reakce (kortikosteron)

Partecke & Gwinner 2007: Ecology; Partecke et al. 2006: Ecology

Jsou mJsou měěststššttíí kosi adaptovankosi adaptovaníí na mna měěsto?sto?

Ale jak se na to přišlo?
• srovnávat dvě (populace, druhy, biotopy, ...) je nesmysl

• dvě (cokoli) se vždy liší (při dostatečné velikosti vzorku)

• pseudoreplikace

Partecke et al. 2006: Ecology; Hurlbert 1984: Ecological Monographs



Meta-replikace
• pseudoreplikace - fatální chyba

• replikace - neumožňuje zobecnění

• meta-replikace - jediný přístup dávající obecné poznatky

• více populací

• Saint-Exupéry ("Věda je ... ")

• párový přístup 

• velikost těla

• směr a velikost rozdílů specifické pro různé lokality
Evans et al. 2009: Oikos (a)

Příroda vs. město: město je zdravější
• městští jsou zdravější než lesní

• konkrétní lokalita vs. obecný trend

• městští jsou prům. starší

• lepší přežívání (?)

Evans et al. 2009: Oikos (b) 

urban rural



Hnízdní hustoty
• invazní ekologie města

• více populací

• více druhů

• párový přístup

• ~30 % nárůst ve městech

• starší kolonizace → vyšší nárůst popul. hustoty
Møller et al. 2012: Oecologia

Antipredační chování
• nemusíme čekat na kočky a psy: může simulovat každý 

• flight initiation distance (FID) = útěková vzdálenost

Blumstein 2006: Animal Behaviour; Møller 2010: Journal of Evolutionary Biology



Evoluční ekologie strachu
• město < ne-město

• latitudinální gradient (3 000 km)

• antipredační chování ~ početnost predátorů

Møller et al. (MS)

urbánní

rurální



Vajgly

• 90 % hnízd

• ~10 vajglů

• max. 48!

• více oharků = méně parazitů
Suárez-Rodríguez et al. 2013: Biology Letters

Vajgly

• "drug hypothesis" 

• "nest protection hypothesis"

• "exploatation of pre-existing preferences"

Gwinner et al. 2000: Animal Behaviour; Igic et al. 2009: Notornis



Vajgly a urbanizace
• urbanizace = nejen rušení, teplota a žrádlo

• zdroje: zánik starých, vznik nových

• vše zlé je k něčemu dobré

• pozorování i pokusy: nejisté závěry

xxx

Attenborough: Život ptáků

Chytré vrány



Vše zlé je k něčemu dobré: hnízdní příležitosti

El Destino, Argentina

Vše zlé je k něčemu dobré: hnízdní příležitosti
vs.



Ve městě se zpívá jinak
• městský hluk - nízké frekvence

• městští ptáci zpívají:

• na vyšších frekvencích

• hlasitěji

• častěji

Slabbekoorn & Peet 2003: Nature

Ale proč? Nejisté závěry
• proč zpívají ptáci ve městě jinak?

• akustický únik před antropogenním hlukem

• struktura prostředí - architektura  

• vyšší popul. hustota → více interakcí (samčí kompetice)

• vedlejší produkt fyziologie (testosteron)

Mockford et al. 2011: PLoS ONE; Nemeth & Brumm 2009: Animal Behaviour



Rozplést příčinnost není snadné ...

Martin 2004: Auk

Urbanizace
• významný celosvětový trend

• 50 % lidstva

• homogenizace fauny a flóry

• nové abiot. i biot. interakce

Wikipedia; Grimm et al. 2008: Science



Urbánní vs. rurální prostředí
• 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) <2,5 >10
Lidé (ex./ha) 1-10 >10



Jak se ptáci urbanizují?
• učebnice: "stačí jediná oplozená samička"

• realita: dlouhodobý cyklus lokálních re-kolonizací a extinkcí

• postupný nárůst popul. hustoty

• různé populace 1 druhu jsou různě staré a adaptované!

Censky et al. 1998: Nature; zdravý selský rozum

Jak se ptáci urbanizují?

• genetická diferenciace mezi parky (!)

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

očekávání realita
genetická variabilita město < les město > les
genový tok město ← les město → les



• ve městech

• nižší druhová pestrost

• vyšší popul. hustota některých druhů (až 10-100x)

• ve výhodě:

• generalisté

• grani- a frugivorní druhy

• druhy ne-hnízdíci na zemi

• vliv nemá:

• behaviorální flexibilita

• migrační chování
Evans et al. 2011: Global Change Biology

Obecné rozdíly - patterny

• ve výhodě:

• běžné druhy (velký areál, populace, hustota)

• vyšší schopnost šíření ("dispersal")

• více potravních inovací

• vyšší tolerance k riziku predace (FIDs)

• vysoká plodnost

• vysoké přežívání

• lepší imunita

Møller 2009: Oecologia

Obecné rozdíly - patterny



• různé studie = různé metodiky = různé závěry!

Standardní zkušenost ve vědě:-)

Pozor ... !

Møller 2009 Evans et al. 2011
dispersal urban > rural urban = rural
oblast západní Palearkt Velká Británie
urbanizace kategorie kontinuální
klasifikace spp. 
(vrána, střízlík)

ne-urbanizované urbanizované

dispersal -
měřítko

počet ssp., max. 
vzdálenost k ostrovní
populaci

přímá data 
(kroužkování)

Obecné rozdíly - patterny
• meta-analýza: pravda se pozná hlasováním

Chamberlain et al. 2009: Ibis



Obecné rozdíly - patterny: nelze paušalizovat
"urban avoiders"

"urban adapters"

"urban exploiters"

Obecné rozdíly - příčiny
• město je extrémní

• teplota - srov. s glob. změnou klimatu!



Obecné rozdíly - příčiny
• predace - neliší se

• potrava - v zimě více, v létě méně

• lepší přežívání v zimě ... ale ...

• popul. hustota roste

• horší tělesná kondice rodičů

• méně potravy per juv. capita 

• "mláďata více zdechají"

Chamberlain et al. 2009: Ibis

Take-home messages (= poučení)
• evoluce "za humny", tady a teď

• urbanizace fauny - přehlížené téma

• v čase i prostoru největší experiment v dějinách lidstva !!!

• důvod? "jen les je příroda"

• kritické čtení: vrabec je pták, ne "ptáci"

:-)


