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Abstract 
The presented article describes the changes in the structure of nesting bird populations 

in the floodplain forest localities in the model area of the Bird Area Litovelské Pomoraví 
(Czech Republic). Based on a comparison of the data obtained with older data from these 
locations and taking into account the development of forest geobiocenoses, possible causes 
behind the changes in the structures of nesting bird populations within the floodplain forests 
are discussed (an impact of fragmentation etc.). 
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Úvod 
Středoevropské lužní lesy představují geobiocenózy s mimořádně vysokou 

biodiverzitou (Klimo, Hager, 2001), přestože v krajině údolní nivy hrají významnou roli 
antropogenní faktory (Lipský, 2008). Krajinnou strukturu lužních lesů významně ovlivňují 
lesnická hospodářská opatření (Oszlányi, 2000). Lesnický management lužních lesů proto 
zásadně ovlivňuje biodiverzitu těchto geobiocenóz, které jsou ve střední Evropě řazeny 
mezi evropsky významné typy biotopů v soustavě Natura 2000 (Machar, 2007a). Vhodným 
modelem aplikovaných ekologických studií lesního prostředí (habitatu) jsou ptačí 
společenstva (Wiens, 1989a). Předmětem mnoha výzkumů jsou ekologické souvislosti mezi 
druhovou a věkovou výstavbou lesa (výrazně utvářenou lesním hospodařením) a diverzitou 
společenstev ptáků (Berg , 2002; DeGraaf  et al. 1998; King et al. 1996; King et al. 2000; 
Laiolo, 2002; Wendy et al. 2003; Yahner, 2000). Znalosti o vlivech různých forem lesního 
hospodaření na ptačí společenstva jsou důležité v biologii ochrany přírody při formulování 
zásad ochranářského managementu lesních ekosystémů (Thompson, 1993; Fuller, 1990; 
Krementz, Christie, 2000), při využití ptáků jako bioindikátorů (Zasadil, 2001; Šťastný et 
al. 2004; Šťastný et al. 2005) i pro ochranu některých ptačích druhů v lokalitách soustavy 
Natura 2000 (Machar, 2007b). Literární rešerše k tomuto tématu zpracovali např. Petty, 
Avery (1990), Sallabanks et al. (2000) a Korňan (2006). V podmínkách středoevropských 
lesů má zřejmě největší vliv na strukturu a diverzitu ptačího společenstva celková 
heterogenita lesního porostu (Zasadil, 2003). Tomu odpovídá zjištění Adamíka et al. 
(2003),  že hmyzožraví ptáci mají v pralesním porostu mnohem širší potravní niky než 
v monokulturním (hospodářském) lese.  

Cílem této práce je přispět k diskusi o zásadách managementu geobiocenózy lužního 
lesa, tvořícího biocentrum ÚSES, v souladu s ekologickými nároky evropsky významných 
ptačích druhů a to na příkladu dvou případových studií v geobiocenózách tvrdého lužního 



lesa (2. vegetační stupeň v pojetí prof. Zlatníka) v modelovém území Ptačí oblasti 
Litovelské Pomoraví (Česká republika). 

Vliv ochrany biotopu lužního lesa na strukturu ptačího společenstva 
Studie (Machar, 2008a) proběhla v lokalitě souvislého vyspělého komplexu lužního 

lesa (36 ha). Lokalita je dnes součástí přírodní rezervace v I. zóně CHKO Litovelské 
Pomoraví a je dlouhodobě ponechávána v bezzásahovém režimu s vyloučením lesnických 
úmyslných zásahů. V r.2006 a 2007 zde byl proveden opakovaný ornitologický 
inventarizační průzkum lokality stejnou metodou jako v r.1986 na studijní ploše, která byla 
vytýčena tak, aby eliminovala vliv okrajového efektu. Bylo zjištěno hnízdění 33 druhů 
ptáků s průměrnou denzitou párů 134,7/10ha. Za období bezzásahového režimu se 
statisticky signifikantně zvýšila celková denzita ornitocenózy a zvýšila se celková míra 
diverzity ptačího společenstva (index diverzity se zvýšil z 3,00 při ekvitabilitě 0,81 na 4,46 
při ekvitabilitě 0,89). 

Významně se zvýšila početnost ptačích druhů, patřících do hnízdní gildy dutinových 
hnízdičů a do guildy ptáků hnízdících v nízkých křovinách a na zemi. Celková druhová 
diverzita hnízdního společenstva ptáků se výrazně nezměnila (z 37 hnízdících druhů na 33 
hnízdících druhů), což je zřejmě dáno mimo jiné velkou rozlohou studovaného lesního 
komplexu a vlivem okrajového efektu na data zjišťovaná v r.1986.  

Ptačí druhy lužního lesa, které patří do předmětu ochrany Ptačí oblasti Litovelské 
Pomoraví, jsou strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a lejsek bělokrký (Ficedulla 
albicollis). Geobiocenózy vyspělého a prostorově diferencovaného lužního lesa na studijní 
lokalitě mohou být považovány za optimální hnízdní prostředí pro oba druhy, a to zejména 
díky přítomnosti velkého množství stromových dutin. Výsledky této studie ukazují, že 
hnízdní populace obou ptačích druhů v tomto typu biotopu jsou v průběhu srovnávaného 
období 20ti let dlouhodobě stabilní. 

Vliv fragmentace biotopu lužního lesa na strukturu ptačího společenstva 
Studie (Machar, 2008b) hodnotila vliv fragmentace souvislého komplexu lužního lesa 

na strukturu ornitocenózy a to na základě ornitologického výzkumu ornitocenózy vyspělého 
lužního lesa před (1995-1996) a po (2006-2007) provedené fragmentaci geobiocenózy 
lesnickými obnovními zásahy (holosečná obnova). Ukázalo se, že fragmentace lesa mírně 
zvýšila druhovou diverzitu hnízdících ptáků, ovšem ve prospěch ptačích druhů 
charakteristických pro otevřenou kulturní krajinu, jejichž hnízdění nebylo před fragmentací 
původně celistvého lesního ekosystému zjištěno. Typické druhy lesního interiéru 
souvislých starších komplexů lužního lesa (Dryocopus martius, Dendrocopos medius) po 
fragmentaci vymizely. Fragmentace lesní geobiocenózy holosečí nastartovala proces změn 
diverzity a denzity dosud relativně stabilního hnízdního společenstva ptáků. Změny 
druhového a kvantitativního složení ptačího společenstva lesních geobiocenóz v závislosti 
na vývoji lesního porostu v důsledku lesnického hospodaření lze považovat za určitý model 
antropogenně řízené sukcese společenstva (Lešo, 2003). Výsledky této studie ukazují, že 
pro hnízdní populaci druhu Dendrocopos medius v tomto typu biotopu může být narušení 
lesní geobiocenózy vlivem fragmentace značně negativní.  
 



Závěry a doporučení pro management lužního lesa v biocentrech ÚSES 
Dosud zjištěná data naznačují, že pro udržení hnízdní ornitocenózy ptačích druhů 

lesního interiéru lužního lesa včetně vzácných druhů, vázaných na věkově vyspělé porosty 
(Dendrocopos medius) nebo druhů, které hnízdí výhradně ve stromových dutinách, 
případně ptačích budkách (Ficedula albicollis) má zřejmě pozitivní efekt prodloužení 
obmýtí u starých lesních porostů a negativní efekt fragmentace souvislých lesních 
komplexů vlivem holosečné obnovy lesa. Zároveň se ukazuje, že v plánu péče pro území 
Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví bude vhodné z hlediska ochrany ornitocenózy vymezit 
plošně rozsáhlejší a kompaktní celky starších porostů lesního lesa s dlouhodobým 
vyloučením lesnických obnovních zásahů, které by byly v bezzásahovém režimu 
ponechávány jako jádrové části („core zone“) vymezených biocenter ÚSES.  

 
Práce na tomto příspěvku byla podpořena z grantu VaV MŽP ČR TARMAG 

č. SP/2d4/59/07. 
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