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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá významem nově vytvořených biotopŧ pro ptactvo, 

které vznikly spojením městských sídel, aglomerací, společně s vysazováním stromŧ, keřŧ a 

tvorbou městských parkŧ, jeţ jsou mnohdy souhrnně označovány jako tzv. , plíce města“. 

Monitoring avifauny byl uskutečněn ve třech modelových oblastech městských parkŧ. Jedná 

se lesopark v Havířově Podlesí, dále Centrální park a park mimo centrum města- přírodní 

památka meandry Lučiny. Pozorování bylo zahájeno v květnu roku 2009 do března roku 

2010. Údaje o avifauně jednak poslouţí z hlediska ekologického výzkumu např. vyuţití pro 

potřeby ochrany krajiny, jednak z hlediska výskytu a rozšíření ptákŧ v jednotlivých oblastech. 

Ze získaných dat mŧţeme usoudit jakou roli a funkci mají parky pro ţivot ptačích 

společenstev a do jaké míry jsou přizpŧsobena, či ovlivňována městským prostředím. 

Klíčová slova: Centrální park, přírodní památka meandry Lučiny, Havířov, městský 

park, lesopark, synantropní druhy, monitoring avifauny. 

SUMMARY 

This thesis is deal with the importance of the newly created game habitants for birds, 

which be caused by urban settlements, along with planting trees, shrubs and the creation of 

urban parks, which are often collectively referred to as a ", the lungs of the city." 

Biomonitoring of the avifauna carried out in three model areas of city parks. It is a forest park 

in Havířov-Podlesí, the Central Park and the park outside the city center, a natural monument 

Lučina meanders. Observation was initiated in May 2009 to March 2010. Details of avifauna, 

first will serve in terms of ecological research for example in using for the needs to protect the 

landscape. We can assume the role and fiction parks have to for life of bird communities for 

the dates. We can assume how bird communities are adapter or how they are influenced by 

the urban environment. 

Keywords: Central Park, Natural Monument Lučina meanders, Havířov, city park, 

forest park, synanthropic species, monitoring of avifauna.  
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ÚVOD 

Městská zeleň, ať se jiţ jedná o městské parky, lesoparky, aleje, stromy, či keře, je 

jiţ od nepaměti místem, kde lidé tráví nezanedbatelnou část svého ţivota. Stanoviště 

městských parkŧ plní nejen funkci odpočinku a relaxace obyvatel ve stínu korun stromŧ, 

ale také se zde koncentrují veškeré negativní účinky moderní civilizace, které mají vliv na 

samotné zdraví člověka. Stromy napomáhají škodlivé vlivy odbourávat nebo eliminovat. 

Zároveň umoţňují sniţování prašnosti, regulují proudění vzduchu, akumulují teplo, 

upravují vlhkostní reţim města, či sniţují hlukovou hladinu. V neposlední řadě přispívá 

městská zeleň k estetickému významu, rozdává pocity radosti, štěstí a podílí se na rázu 

celého města.  

Asi nejdŧleţitější role městské zeleně jistě připadá na nová stanoviště, místa pro 

ţivot ţivočichŧ. Jiţ z kraje jara přiláká svou pozorností a barevností probouzející se 

květena a pučící květy stromŧ nesčetné mnoţství hmyzu, které právě v květech nachází 

svou obţivu. Pro velkou část kmene členovcŧ se stromy a keře stávají také jejich 

domovem. Toho s radostí vyuţívají drobní, mnohdy krásně zbarvení, švitořící ptáci, 

rozdávající své hlasy a potěšení do dalekého okolí. V době hnízdění jim koruny a větve 

stromŧ poskytují nejen domov a ochranu před moţnými predátory, ale také rychlé 

poskytnutí potravy pro svá mláďata, v podobě jiţ zmiňovaného hmyzu. Ptáci se zase 

stromŧm odvděčují sezobáváním hmyzích larev, které si často libují v poţírání listových 

ploch, tak dŧleţité k potřebnému a ţivotodárnému dýchání a fotosyntetické asimilaci. Ne 

všichni opeřenci jsou však milovníky hmyzu. Najdou se i čistě býloţravé druhy ptákŧ, 

které se ţiví plody, či semeny stromŧ a keřŧ, a jejich přenášením zajišťují nové rozsévání 

semen do okolí. Semena tak dostávají novou šanci pro ţivot a zakořeňují. 

Práce se tedy zabývá vztahem a významem městské zeleně pro ptačí společenstva. 

Ornitologický výzkum byl prováděn na třech odlišných lokalitách, které se liší zejména 

skladbou porostu. Jedná se o městské parky přímo v centru města s křovinným, či bez 

křovinného porostu a následně park s křovinným porostem mimo centrum města. 

Cílem práce bylo zjistit význam parkŧ a městské zeleně pro avifaunu v závislosti na 

druhovém sloţení květeny a dřevin, které poskytují příleţitosti k úkrytu a vytváření nového 

domova v korunách stromŧ, štěrbinách či dírách, dále k vyhledávání nových moţností 

hnízdění, obstarávání a shánění potravy. Dalším úkolem je zjištění, na kolik jsou ptačí 
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společenstva přizpŧsobena městskému prostředí a jak jsou tímto prostředím ovlivňována. 

Jednotlivé lokality jsou mezi sebou porovnávány s návrhem pro další ochranu nejen těchto 

ţivočichŧ, ale i samotných lokalit. 
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1 CHARAKTERISTIKA A PŘÍRODNÍ POMĚRY 

SLEDOVANÝCH ÚZEMÍ 

Prŧzkum avifauny probíhal od začátku května roku 2009 ve třech rozličných, 

nedaleko od sebe vzdálených lokalitách města Havířova. Jednotlivé parky se od sebe liší 

jednak velikostí výzkumných ploch, jejich obhospodařováním, vyuţíváním lidmi k 

odpočinku, vzdáleností od centra města, hlučností, či samotným druhovým sloţením 

jednotlivých rostlinných pater a ţivočichŧ. Tyto parky poskytují pro ptactvo příznivé 

podmínky pro vytváření hnízdních okrskŧ, samotné hnízdění, odchování potomkŧ, 

obstarávání potravy v podobě bobulí, oříškŧ, semen a dalších plodŧ rostlin, či samotnou 

ochranu před predátory. Pro tento monitoring byl zvolen typicky městský park, Centrální 

park města Havířova v blízkosti náměstí Republiky, ohraničený ulicemi E. F. Buriana, 

Národní a Dlouhá třída, jako druhý byl vybrán lesopark pod ulicí Kubelíkova poblíţ 

mateřské školy a nakonec park s křovinným podrostem mimo centrum města přírodní 

památka meandry Lučiny (viz Mapa č. 1:Rozmístění modelových parků v Havířově 1 

   Zdroj: Mapy.cz) 

 

 Mapa č. 1:Rozmístění modelových parků v Havířově 1    Zdroj: Mapy.cz 
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Legenda 

1 – Lesopark pod ulicí Kubelíkova v Havířově-Podlesí 

2 – Centrální park 

3 – Přírodní památka meandry Lučiny 

1.1 Vznik a historie města 

Pro výzkum avifauny jsem si zvolila statutární město Havířov (49°47‘ severní 

šířky, 18°25‘30‘‘ východní délky) v okrese Karviná, kraj Moravskoslezský.  

,,Podle článku 99 Ústavy České republiky je město Havířov základní samosprávný 

územní celek a je součástí vyššího územního samosprávného celku Moravskoslezský kraj. 

Město Havířov, vzniklo ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona se 

jedná o město statutární. Dále podle § 18 odst. 1 občanského zákoníku má zpŧsobilost mít 

práva a povinnosti fyzické a právnické osoby, kdy podle § 18 odst. 2 písm. c) občanského 

zákoníku je právnickou osobou jako jednotka územní samosprávy. Právní subjektivita 

města je tedy dána výše uvedenými právními normami. Město vzniklo ze zákona a 

nezapisuje se do obchodního rejstříku (www. havirov-city.cz 2008).“ 

,,Havířov vznikl na jiţním okraji ostravsko-karvinské prŧmyslové oblasti v podhŧří 

Beskyd. Hlavním dŧvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolŧ a 

hutí v období rozvoje prŧmyslu na Ostravsku po 2. světové válce. Po skončení druhé 

světové války nic nenasvědčovalo tomu, ţe na území dnešního Havířova zanedlouho 

vznikne nové město. Typická mírně zvlněná krajina těšínského regionu s roztroušeným 

osídlením slezského typu ţila vcelku poklidným zpŧsobem ţivota, kontrastujícím v mnoha 

směrech s nedalekými městy a četnými hornickými koloniemi. Území, na němţ mělo 

vzniknout nové město, leţelo na rozhraní tří okresŧ. Obce Šenov, Dolní Datyně a Šumbark 

náleţely v roce 1949 do okresu ostravského, Dolní Bludovice a Ţivotice patřily k okresu 

Český Těšín a Dolní i Horní Suchá k okresu Karviná. Jedno však bylo všem společné. 

Byly součástí Těšínska, země s bohatými a svébytnými dějinami, odráţejícími se ve staleté 

historii kaţdé ze jmenovaných obcí (HON a kol. 2004).“ 
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1.2 Vymezení území a geomorfologie 

Havířov se nachází: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Poloha města:  - 49°47‘ severní šířky 

  - 18°25‘30‘‘ východní délky (VANĚK a kol. 2003). 

,,Havířov je jednotkou územní samosprávy Moravskoslezského kraje České 

republiky, je základním samosprávným územním celkem. Havířov se stal ze zákona č. 

367/1990 Sb. Statutárním městem a od roku 2003 patří ke čtyřem statutárním městŧm 

Moravskoslezského kraje (VANĚK a kol. 2003).“ 

,,Samotný Havířov je rozdělen na 8 městských částí: Město, Ţivotice, Bludovice, 

Podlesí, Dolní Suchá, Prostřední Suchá, Šumbark a Dolní Datyně. Rozprostírá se na ploše 

3208 ha v nadmořské výšce 260 m (HON a kol. 2004).“ 

1.3 Geomorfologické členění 

Z geomorfologického hlediska podle Demka Havířov zařadíme: 

 

     Tabulka č. 2:Geomorfologická charakteristika území (WEISSMANOVÁ a kol. 2004) 2 

Geomorfologické poměry Geomorfologická charakteristika území 

PROVINCIE Karpaty 

SOUSTAVA Západní Karpaty 

Podsoustava Vněkarpatská sníţenina 

CELEK Severní Vněkarpatská sníţenina 

Podcelek Ostravská pánev 

Okrsek Havířovská plošina 

 

Kontinent Evropa 

Stát Česká republika 

Kraj Moravskoslezský (Slezská část) 

Okres Karviná 

Tabulka č. 1:Obecné vymezení Havířova (VÁLOVÁ 2010) 1 
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,,K provincii Západní Karpaty náleţejí dvě soustavy, Vněkarpatské sníţeniny a 

Vnější Západní Karpaty. Ze soustavy Vněkarpatských sníţenin zasahují na území kraje dvě 

podsestavy: Západní a Severní Vněkarpatské sníţeniny. Ze Západních Vněkarpatských 

sníţenin zasahuje do kraje celek Moravská brána (její severní podcelek Oderská brána) a 

ze Severních pak celek Ostravská pánev (WEISSMANOVÁ a kol. 2004).“ 

,,Jsou to roviny aţ ploché níţinné pahorkatiny na čtvrtohorních sedimentech ve 

střední nadmořské výšce 244 m. Severovýchodní část pánve tvoří Karvinská plošina. 

Široká niva Olše ji odděluje od západněji poloţené Orlovské plošiny rozkládající se mezi 

Petřvaldem, Orlovou a Karvinou. Tuto plošinu na jihu lemuje protáhlá Havířovská plošina. 

Obě plošiny se vyvinuly na čtvrtohorních usazeninách Ostravské pánve a mají plochý 

polygenetický georeliéf (WEISSMANOVÁ a kol. 2004).“ 

1.4 Geologické a pedologické poměry 

,,Miocénní sedimenty vyplňují ve velkých mocnostech Ostravskou pánev. Většinu 

povrchu terénu v okrese však pokrývají čtvrtohorní usazeniny. Jsou tu sedimenty 

ledovcové (glaciální série), fluviální, proluviální, lakustrinní, eolické a svahové. 

Nejvýznamnější jsou sedimenty glaciální série (tilly, fluvioglaciální a glacilakustrinní 

sedimenty), jak z doby elsterského, tak sálského zalednění. Ve středním pleistocénu byla 

totiţ velká část okresu opakovaně pokryta ledovcem (WEISSMANOVÁ a kol. 2004).“ 

,,Údolí řek jsou lemována pleistocénními říčními terasami, mnohde překrytými 

sprašovými hlínami. Značný rozsah mají údolní a poříční nivy. Spodní souvrství niv tvoří 

würmské fluviální štěrky. Na nich leţí holocenní povodňové hlíny (WEISSMANOVÁ a 

kol. 2004).“ 

,,Reliéf města je členitý. Je to mírně zvlněná pahorkatina s nadmořskou výškou v 

rozpětí 240- 300 m. n. m. se sníţenou podél Lučiny a Sušanky, rozdělená v severní 

vyvýšenou část Ostravské plošiny (označované téţ jako Ostravská nebo Orlovská tabule, 

součást Ostravské pánve) a jiţní zvlněnou Těšínskou pahorkatinu (část Podbeskydské 

pahorkatiny). Území krajinářsky hodnotné se nachází na severozápadním okraji Karpatské 

soustavy.  Pás pahorkatin přechází k východu na území Polska jako tzv. Pogorze, na západ 

pokračuje jako Příborská pahorkatina. Od vlastního masivu Moravskoslezských Beskyd 
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(resp. i Slezských) je odděluje sníţenina Jablunkovské a Třinecké brázdy (VANĚK a kol. 

2003)“ 

,,Povrch tvoří sedimenty- převáţně štěrkopísky, písky, jíly i sprašové hlíny svým 

pŧvodem spojené se čtvrtohorním zaledněním. Dokladem o tom byla naleziště pískŧ a 

cihlářských hlín. Na tvářnosti krajiny se v severní části města podílela těţba černého uhlí, 

která se místy projevila poklesy terénu. Terén také ovlivnily odkalovací nádrţe související 

s těţbou uhlí (VANĚK a kol. 2003).“ 

,,Krajinný pokryv Havířovska tvoří převáţně zemědělské areály s výrazným 

podílem přirozené vegetace, louky a pastviny, či nezavlaţovaná orná pŧda. Samotné 

centrum je reprezentováno městskou zástavbou urbanizovaného a technizovaného areálu 

(WEISSMANOVÁ a kol. 2004).“ 

1.4.1 Geologické poměry řeky Lučiny 

,,V severozápadní části řeky Lučiny tvoří geologický podklad fluviální štěrky a 

štěrkopísky s bloky převáţně v profilu svrchní akumulace hlavní terasy, ve fragmentech v 

podloţí levého i pravého břehu. Ojediněle se zachovaly erozně obnaţené v břehovém 

srubu. Povrch téměř celé lokality (kromě řečiště, kde jsou pouze fluviální štěrky) pokrývají 

fluviální sedimenty niv a mladších údolních teras, štěrky a povodňové hlíny akumulované 

od atlantiku do recentu. V jihovýchodní části jsou místy patrné vyvřeliny a pyroklastika 

těšínské asociace ve slezské jednotce (KNEBLOVÁ, CZERNIK 2006).“ 

1.5 Hydrologické poměry 

,,Osmdesátitisícové město má na zásobování vodou vysoké nároky, je pro ně 

zdrojem i médiem vyuţívaným k dalším potřebám. Přitom však vodní zdroje na území 

města tyto nároky naplňují jen v omezené míře. Zásobování vodou je zabezpečováno 

systémem Beskydského skupinového vodovodu. Blízké vodní nádrţe Těrlicko a Ţermanice 

naplňují jen doplňkovou, byť velmi ţádanou funkci- moţnost kaţdodenní rekreace i 

turistiky (VANĚK a kol. 2003).“ 

,,Dva vodní toky na území města však mají specifický charakter. Sušanka, 

protékající v podkovovitém směru severovýchodním a severním okrajem města a pak širší 

sníţeninou ve směru na jihozápad k vyústění do Lučiny, byla spíše sběrným tokem pro 
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tekuté odpady především z dŧlních závodŧ a dŧlní vody. Zcela jiná je Lučiny s výrazně 

zahloubeným údolím v jihozápadní části města. Přitéká od hráze Ţermanické vodní nádrţe 

a v přímém kontaktu s koncentrovanou zástavbou městského jádra vytváří četné meandry, 

které jsou spolu s významnou skladbou luţní flóry i fauny chráněny. Stojaté vody 

představují dvě kategorie. Jsou to rybníky a vodou zatopené poklesové lokality v dŧlních 

polích. Rybníky podél Sušanky byly dříve vyuţívány jako sedimentační nádrţe pro uhelné 

kaly (VANĚK a kol. 2003).“ 

,,Meandry Lučiny byly vyhlášeny za přírodní památku 1. 1. 1992. V období 

přívalových dešťŧ a jarního tání mŧţe v dŧsledku přírodního (neregulovaného) toku 

docházet k rozlévání a zaplavován přilehlých částí nivy (MAGISTRÁT MĚSTA 

HAVÍŘOVA, ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2001).“ 

,,Lučina pramení v nadmořské výšce 580 m na svazích Prašivé, ústí do řeky 

Ostravice v Ostravě (205 m. n. m.). Délka toku je 37,3 km, plocha povodí je 197,1 km
2
. 

Prŧměrný prŧtok u ústí dosahuje 2,39 m
3
, reţim prŧtoku je převáţně určován vodní nádrţí 

Ţermanice. V úseku přírodní památky se jedná o pstruhovou vodu (KNEBLOVÁ, 

CZERNIK 2006).“ 

1.6 Meteorologické a klimatologické poměry 

Pro Havířov jsou pouţita data z nejbliţší klimatologické stanice Lučina (hráz 

Ţermanické přehrady, nadm. výška 300 m. n. m.). Přímo v Havířově se klimatologická 

stanice nenachází (HON a kol. 2004). 

,,Popisovaná lokalita patří do oblasti mírně teplé. Slovy bych charakterizovala toto 

klima takto: dlouhé léto, teplé a mírně suché, krátké přechodné období s mírně teplým 

jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. Zvláště v zimních měsících se vyskytují teplotní inverze 

(KLEINOVÁ 1993).“ 
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Klimatické charakteristiky:  

 

Tabulka č. 3:Klimatické charakteristiky Havířova (HON a kol. 2004) 3 

počet letních dnŧ   36 

počet tropických dnŧ   4 

počet mrazových dnŧ   110 

počet dnŧ ledových   32 

počet dnŧ se sněhovou pokrývkou   57 

počet dnŧ se sráţkami   184 

počet dnŧ se slunečním svitem   268 

prŧměrná roční teplota vzduchu   8,0 °C 

prŧměrný roční úhrn sráţek   810,0 mm 

prŧměrný roční úhrn nového sněhu   119 cm 

prŧměrné roční trvání slun. svitu   1 481,0 hod 

prŧměrná rychlost větru   2,3 m/s 

 

 

Převládajícím směrem větru je jihozápadní (17,9%), dále pak severní (14,3%) a jiţní 

proudění (12%). Poměrně často se zde vyskytuje bezvětří (17,4%)(HON a kol. 2004). 

1.7 Floristické poměry 

Město Havířov zaslouţeně získalo v říjnu předešlého roku status Města stromŧ.  

,,Celoroční ekologicko-osvětová kampaň, jejímţ cílem je podnítit zájem obyvatel 

všech věkových skupin o ochranu ţivotního prostředí a vyvolat pozitivní vztah k přírodě, 

symbolizované stromy, bude oficiálně zahájena v říjnu a bude trvat 12 měsícŧ. Havířov 

převezme symbolické ţezlo Města stromŧ od představitelŧ Krnova. Malí i velcí obyvatelé 

Havířova a okolí se mohou těšit na dvanáct měsícŧ plných zajímavých akcí s tématikou 

stromŧ a jejich ochrany. Mottem našeho projektu je „Zelené město-město budoucnosti"( 

www.havirovmestostromu.cz 2009).“   

,,Na území Havířova se nachází 18 památných stromŧ uvedených v Ústředním 

seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (www.havirov-city.cz 

http://www.havirovmestostromu.cz/
http://www.havirov-city.cz/
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2008).“ Památné stromy jsou chráněny dle §46, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny.  

1.7.1 Historie vysazování dřevin v Havířově 

,,Podstatná část dřevin ve městě má svŧj pŧvod v době, kdy byla jednotlivá sídliště 

budována. Výstavba Havířova probíhala postupně v prŧběhu padesátých aţ osmdesátých 

let dvacátého století. V padesátých letech byla vystavěna severozápadní část středu města - 

dnes je to památková zóna Sorela ohraničena ulicemi Na nábřeţí, U Stromovky, 

Dělnickou, Náměstím republiky a Beethovenovou. Později pak město rostlo panelovou 

výstavbou dále k jihovýchodu aţ k lesu na Bludovickém kopci. Rozvolněná zástavba obou 

částí byla uţ od počátku doplňována výsadbou zeleně ve vnitroblocích a prolukách mezi 

domy. A tak dnes na výše vymezeném území o rozloze asi 3 km
2
 ţije kolem 50 000 

obyvatel a roste více neţ 20 000 stromŧ (ČERVENÝ 2009).“ 

,,Ve městě není jediná ulice či náměstí, které by byly úplně vydláţděné, pokryté 

asfaltem nebo betonem. Kde by nebyl aspoň jeden strom (ČERVENÝ 2009).“ 

,,Stejně jako se v prŧběhu desetiletí postupně měnila architektura domŧ (vlivem 

pouţitých materiálŧ a technologií), i na výsadbě dřevin veřejné zeleně jsou patrné postupné 

změny. V dolní části města (Sorela) byly pŧvodně vysazovány tradiční domácí dřeviny jen 

v nečetných varietách: lípy, rychle rostoucí topoly, olše, habry (např. alej sloupovitých 

habrŧ ve Stavbařské ulici), javory (mléče a kleny), duby, jasany a břízy (ČERVENÝ 

2009).“ 

,,Z jehličnanŧ pak smrky a modříny. Dnes uţ se samozřejmě projevuje vliv 

náhradních výsadeb, ale javory amurské, tatarské a jasanolisté, ani barevné variety mléče a 

klenu tu příliš časté nejsou. Stejně tak cypříšky, túje, smrky omoriky nebo jedle 

stejnobarvé pocházejí spíše z pozdější doby (ČERVENÝ 2009).“ 

,,V šedesátých a sedmdesátých letech, kdy vznikala panelová zástavba, se objevují 

barevné javory, třešně, ozdobné smrky a jedle, douglasky a zejména rŧzné variety cypříškŧ 

a zeravŧ. Ze stromŧ, které lemovaly bývalou Císařskou cestu, byly ponechány některé 

solitérní stromy, které dnes představují nejstarší exempláře ve městě: chráněné lípy, jasany 

a jírovec maďal na ulici Elišky Krásnohorské, další jasan ztepilý v ul. E. F. Buriana a dub 

letní za č. 23 na Národní třídě (ČERVENÝ 2009).“ 
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,,V poslední době dochází k intenzivnější obnově výsadeb. Jsou odstraňovány 

stromy, kterým se ve městě nedaří či rychle rostoucí dřeviny, které jiţ splnily svŧj účel. A 

jsou nahrazovány novými druhy, které lépe reagují na specifické podmínky města 

(ČERVENÝ 2009).“ 

,,V neposlední řadě jsou rekonstruovány celé plochy. Například Dětský, Centrální a 

Školní Park (ČERVENÝ 2009).“ 

1.7.2 Flóra města 

,,V loňském roce započalo město Havířov celkovou rekonstrukci Hlavní třídy. 

Hlavní třída je součástí silnice první třídy I11, v kaţdém směru je silniční doprava vedena 

ve dvou pruzích. Uprostřed, mezi oběma směry, se nachází několik metrŧ široký travnatý 

pás. Na obou krajích Hlavní třídy je široký bulvár sestávající z chodníkŧ se stromořadími, 

které aţ do letošního roku byly tvořeny lipami. Významnou změnou bude také výsadba 

nové aleje. Pŧvodní aleje se skládaly ze 180 lip. Tyto stromy zde byly vysazeny v době 

výstavby města. Od té doby jiţ mnohé z nich byly v nevyhovujícím stavu. Výsledkem bylo 

rozhodnutí nahradit lípy jiným druhem stromŧ. Vybrán byl pyramidální habr (Carpinus 

betulus ‘Fastigiata‘), coţ je kultivar habru obecného se specifickým tvarem koruny. Habr 

je oproti lípě odolnější vŧči nepříznivým vlivŧm, jako je znečištění prostředí, lépe také 

snáší zasolení pŧdy, které bývá časté na okrajích komunikací z dŧvodu zimního solení 

vozovek (KRISIAN 2008).“ 

1.7.3 Flóra řeky Lučiny a okolí 

,,Dnešní břehové porosty, lemující říční koryto Lučiny, jsou pouhým pozŧstatkem 

dřívějších rozsáhlých, pravidelně zaplavovaných luţních lesŧ, které v minulosti zaujímaly 

údolní polohy všech větších řek a potokŧ. Luţní lesy byly našimi dávnými předky 

vykáceny a přeměněny na zemědělskou pŧdu. Z čistě praktických dŧvodŧ byl ponechán 

mnohdy pouze úzký pás keřŧ a stromŧ na březích tokŧ (viz Obrázek č. 2:Řeka Lučina 

(VÁLOVÁ 2009) 1, který měl za úkol ochránit pŧdu před neustálými útoky řeky. Tam, kde 

břehový porost vinou nedostatečné péče ze strany člověka zanikl, jsme svědky rozvoje 

nebývale silné říční eroze. Řeka při zvýšených prŧtocích nedostatečně chráněnou pŧdu 
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strhává a odnáší ji (MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ŢIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 2001).“ 

,,Břehové porosty plní v dnešní době hustě obydlené krajině, v níţ je nedostatečně 

zastoupena nelesní, tzv. rozptýlená zeleň, mnoho dŧleţitých funkcí. Především poskytuje 

útočiště rostlinným a ţivočišným druhŧm, které nejsou schopny přeţívat v hustě 

obydleném a silně zastavěném prostředí, ba nejsou schopny existence ani v hospodářských 

lesích či na plochách zemědělské pŧdy. Svou druhovou, věkovou, výškovou i tloušťkovou 

rŧznorodostí dřevin a díky přítomnosti rozpadových stádií stromŧ se formace břehových 

porostŧ nejvíce přibliţují přirozeným lesŧm, které jsou předmětem zájmu institucí 

zabývajících se ochranou přírody (MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR 

ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2001).“ 

 

Obrázek č. 2:Řeka Lučina (VÁLOVÁ 2009) 1 
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Dřeviny:  

Olše šedá (Alnus incana)   Jilm horský (Ulmus glabra) 

Hloh obecný (Crataegus oxyacantha) Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)  Střemcha hroznovitá (Prunus padus) 

Líska obecná (Corylus avellana)  Topol osika (Populus tremula) 

Vrba bílá (Salix alba)    Vrba jíva (Salix caprea) 

Trnka obecná (Prunus spinosa)  Dub letní (Quercus robur) 

Kalina obecná (Viburnum opulus)  Bez černý (Sambucus nigra) 

Javor klen (Acer pseudoplatanus)  Topol černý (Polupus nigra) 

Byliny: 

Blatouch bahenní (Caltha palustris)   Česnek medvědí (Allium ursinum) 

Devětsil lékařský (Petasites hybridus)  Orsej jarní (Ficaria verna) 

Prvosenka vyšší (Primula elatior)    Kosatec ţlutý (Iris pseudacorus) 

Sasanka hajní (Anemone nemorosa)   Křivatec ţlutý (Gagea lutea) 

Mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium aternifolium) (MAGISTRÁT MĚSTA 

HAVÍŘOVA, ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2001). 

1.8 Faunistické poměry 

Na městské zeleni je v dnešní době závislé čím dál, tím větší mnoţství ţivočichŧ. Je 

to snad tím, ţe svá pŧvodní stanoviště mají jiţ obsazena konkurenty téhoţ druhu, a proto 

musí obhajovat nová a ještě neobsazená teritoria na okrajích pŧvodních stanovišť? Nebo je 

snad do víru měst donutil přijít všudypřítomný hlad? Města poskytují domov a potravu 

nespočtu druhŧ ţivočichŧ. Oproti tomu okraje měst a příměstské oblasti přecházející v 

otevřenou krajinu a přírodu okolo řek jsou domovem jak běţným, tak i mnohdy chráněným 

druhŧm. 
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1.8.1 Fauna města 

Příznivé podmínky městského prostředí v podobě nových úkrytŧ, zákoutí a 

většinou také dostatku potravy vytvářejí příznivé podmínky k ţivotu mnoha ţivočichŧ. 

Rozmanitost nových ţivočišných obyvatel města je rok od roku stále vyšší.  Města jsou 

hojná především hlodavci, jeţky, netopýry, veverkami a mnohdy také kunami či lasičkami. 

Neodmyslitelnou skupinu tvoří také ptáci, zejména synantropní druhy, které se odpoutaly 

od svých přirozených biotopŧ a našly zázemí a hojnost právě ve městech. Typickými 

představiteli synantropních druhŧ jsou např.:Kos černý, drozd zpěvný, holub domácí, 

hrdlička zahradní, vlaštovka obecná, ale také poštolka obecná, která se přestala bát 

městského ruchu a najde zde jak příznivé podmínky pro hnízdění, tak dostatek potravy v 

podobě drobného ptactva a hlodavcŧ.  

1.8.2 Fauna řeky Lučiny 

,,Biotop řeky Lučiny se stal domovem desítek druhŧ ţivočichŧ, z nichţ mnozí 

podléhají státní zákonné ochraně (KNEBLOVÁ, CZERNIK 2006).“ 

Ohrožené druhy:  

 Obojţivelníci- Rosnička zelená (Hyla arborea)  SOH 

  Ropucha obecná (Bufo bufo)   OH 

  Ropucha zelená (Bufo viridis)  SOH 

  Skokan zelený (Rana kl. esculenta)  SOH 

  Skokan skřehotavý (Rana ridibunda) KOH 

  Čolek obecný (Triturus vulgaris)  SOH 

Plazi-  Uţovka obojková (Natrix natrix)  OH 

  Ještěrka obecná (Lacerta agilis)  SOH 

Savci-  Veverka obecná (Sciurus vulgaris)  OH 

Korýši- Rak říční (Astacus astacus)   KOH 

Kruhoústí- Mihule potoční (Lampetra planeri)  KOH 
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Ryby-  Střevle potoční (Phoxinus phoxinus)  OH 

Ptáci-  Ledňáček říční (Alcedo atthis)  SOH 

  Lejsek šedý (Muscicapa striga)  OH 

  Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) OH 

   Ţluva hajní (Oriolus obolus)   SOH  

 

(KNEBLOVÁ, CZERNIK 2006). 
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2 CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM MĚSTSKÝCH PARKŮ 

PRO AVIFAUNU 

2.1 Historie a vznik městské zeleně 

,,Historie stromŧ ve městě je spjata v našich podmínkách s údobím rozvoje 

středověkých měst ve 13. a 14. století. V ohrazených seskupeních dvorcŧ a domŧ byly 

stromy a keře zastoupeny sporadicky, a to z prostorových a ochranných dŧvodŧ 

(PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ 1995).“ 

,,Uvnitř města vše slouţilo bezprostředně uţitku a dostatek stromoví byl aţ v 

prstenci, který město obklopoval (PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ 1995).“ 

,,Renesanční město se sice bez stromŧ neobešlo, ale sevřenost gotického 

předchŧdce obvykle překonat nedokázalo. Ve prospěch zlepšení zpŧsobu bydlení byly 

realizovány mnohdy náročné přestavby, které daly vyrŧst palácovým stavbám i honosným 

měšťanským domŧm často s pozoruhodnými arkádovými dvory, úţasnými portály a také 

zahradami. Bohatství, v renesanční zahradě shromáţděné, muselo být přehledné, na prvý 

pohled zřejmé. Proto porosty i lemy čtvercových polí byly nízké a stromy byly pouţity aţ 

v okrajových částech zahrady (PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ 1995).“ 

,,Jasnost, přehlednost a ukázněnost jsou základními postuláty tvorby renesanční 

zahrady, vyuţívající bohatě statického i dynamického vodního prvku a formující terén 

v úsilí o vytvoření harmonického prostředí (MARHOLD 1996).“ 

,,Stromoví uvnitř města (a ostatně i mimo) nemělo v ţádném údobí takový 

architektonický význam a výrazové postavení jako v baroku. Jedinečné postavení stromŧ 

ve městech barokní epochy souvisí s komplementárním vztahem barokních tvŧrcŧ 

k prostředí, s jejich smyslem pro prostorovou gradaci i schopností vystihnout měřítko. 

Pracovali se stromy jako s články architektonických a urbanistických konceptŧ, nechápali 

je a nepouţívali je jako pouhé doplňky. Prokazuje to jak uplatnění stromŧ v barokních 

zahradách tak rozhodné a příhodné posazení stromŧ na náměstí a do ulic. Mistrovsky 

pracovali s alejemi. Aleje s oblibou pouţívali jako spojnice s okolní krajinou 

(PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ 1995).“ 
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,,Jiţ od poloviny 18. stol. se u nás objevuje přírodně krajinářský park v jeho 

klasicistní podobě i romantické podobě (Vlašim, Veltrusy, Lednice, Kroměříţ, Krásný 

Dvŧr, Nové Hrady). Patří mu rovněţ 19. století. V jeho prŧběhu se začíná objevovat také 

jeho specifická odnoţ, nazývaná městský park či městský veřejný park. Parky tohoto typu 

byly zakládány na náměstích, na zrušených fortifikacích i na jiných místech. Vzhledem 

k tomu, ţe jejich vznik je časově shodný s prŧmyslovým rozvojem měst, s nímţ souvisela 

překotná stavební činnost a vzestup cen pozemkŧ, je na tehdejších představitelích obcí 

podivuhodné, ţe pro ně tyto plochy dokázali uhájit (PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ 

1995).“ 

,,Zeleň a voda je vlastně jedinou sloţkou městského ţivotního prostředí, které toto 

prostředí nenarušují a které slouţí existenci a regeneraci jiných sloţek. Ve většině našich 

měst je však stav těchto ploch značně neuspokojivý. Zhruba 2/3 měst mají kvantitativně 

nedostačující zeleň. Pouze u 15 % měst lze vybavení zelenými plochami označit za dobré. 

Je také známo, ţe ve velkých městech jsou poměry horší neţ ve městech menších. Ani 

z hlediska kvantitativního není stav vyhovující, protoţe převáţná část zelených ploch byla 

v našich městech zaloţena zhruba v polovině 19. století a později a rozsáhlejší výsadbové 

akce jsou ojedinělé (MARHOLD 1996).“ 

2.2 Monitoring avifauny v městském biotopu 

,,Především bychom se měli zastavit u biotopŧ lidských sídel, často souborně 

označovaných jako urbánní.  Široké spektrum těchto biotopŧ rŧzně ovlivněných lidskou 

přítomností a činností, umoţňuje velmi dobře sledovat prostorové nároky většiny běţných 

ptačích druhŧ a jejich schopnost adaptace na změněné podmínky. Synantropní druhy mají 

navíc dosti velký praktický význam. Ornitocenózy nezastavěných urbánních biotopŧ se 

vcelku neliší od ornitocenóz odpovídajících biotopŧ otevřené krajiny. Specifický problém 

zde představují pouze synantropní druhy pronikající ze zastavěných oblastí (vrabec 

domácí, hrdlička zahradní) a synantropní populace druhŧ, které jsou zde ve srovnání s 

odpovídajícími biotopy otevřené krajiny výrazně početnější (kos černý, drozd zpěvný). 

Ornitocenózy souvislé zástavby jsou tvořeny téměř výlučně synantropními druhy. Velmi 

obtíţně zpracovatelný je zde především vrabec domácí, holub domácí a rorýs obecný. 

Ostatní druhy jsou málo početné. Jednotlivé typy urbánních biotopŧ se liší také svou 

prŧchodností a přehledností. Zpracování nezastavěných biotopŧ nezpŧsobuje prakticky 
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ţádné neobvyklé problémy. Specifický charakter jednotlivých typŧ urbánních biotopŧ 

značně ztěţuje volbu vhodné sčítací metodiky. Relativně nejjednodušší situace vzniká, 

chceme-li zpracovávat pouze jeden typ těchto biotopŧ. Pro zpracování nezastavěných 

biotopŧ se jako nejvhodnější jeví plošné metody, neboť jejich malá celková rozloha 

(maximálně několik desítek hektarŧ) znemoţňuje pouţít metody liniové nebo bodové 

(JANDA, ŘEPA 1986).“ 

,,Metodiky pouţívané pro zpracování ornitocenóz urbánních biotopŧ je nutno 

přizpŧsobit také jejich kvalitativnímu a kvantitativnímu sloţení. Specifický problém 

představují proti jiným ornitocenózám především všechny výlučně synantropní druhy a ty 

druhy otevřené krajiny, které vytvářejí kvalitativně odlišné synantropní populace. Výrazně 

synantropními druhy jsou především vrabec domácí, holub domácí, rorýs obecný, hrdlička 

zahradní, jiřička obecná a vlaštovka obecná. Jednotlivé páry poštolky obecné lze odlišit na 

základě výsledkŧ vizuálního pozorování. Sova pálená, havran polní a kavka obecná rovněţ 

vytvářejí synantropní populace, vyskytují se však v současné době pouze nepravidelně. 

Výskyt sovy pálené lze prokázat pouţitím podobných metod jako u sov v otevřené krajině. 

Početnost havrana polního a kavky obecné je moţno zjistit vizuálním pozorováním, 

popřípadě inventarizací hnízd. Ostatní ptačí druhy typické synantropní populace 

nevytvářejí. Ty z nich, které se pravidelně vyskytují v městském prostředí, je moţno 

charakterizovat jako druhy urbanizované. Setkáváme se s nimi především v biotopech, 

které se alespoň vzdáleně blíţí odpovídajícím biotopŧm otevřené krajiny (nezastavěné 

urbánní biotopy, vilové čtvrti, vzácněji i některá sídliště). Převáţnou část urbanizovaných 

druhŧ tvoří pěvci. Metody, které lze pouţít ke stanovení jejich výskytu a početnosti, se 

neliší od metod pouţitelných v otevřené krajině. Mezi metodicky problematické druhy 

patří především čečetka zimní, konopka obecná, dlask tlustozobý, zvonek zelený, sýkora 

koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka a pěnice hnědokřídlá. Z ostatních řádŧ se v 

městském prostředí pravidelně vyskytují zástupci šplhavcŧ, dravcŧ, sov a hrabavých. Pro 

metodiku jejich výzkumu platí totéţ co u pěvcŧ (JANDA, ŘEPA 1986).“ 

2.3 Ptáci v blízkosti lidských sídel 

„Do blízkosti člověka se nastěhovalo mnoho ptačích druhŧ. Některé z nich našly na 

budovách vhodná místa pro zaloţení svých hnízd, jiné přilákalo snadnější získávání 

potravy. Typickým příkladem je vrabec domácí. K člověku se přidruţil asi uţ v době, kdy 
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lidé začali pěstovat obilí, a stal se pravděpodobně prvním ptačím druhem, který se v sídlišti 

člověka usadil trvale.  Dnes se vyskytuje vrabec domácí i ve středu velkých měst na 

hlavních značně rušných ulicích a náměstích, kde by jiný pták svou existenci vŧbec 

neuhájil. Vrabec se tu aţ neuvěřitelně rychle přizpŧsobil novým podmínkám a začal se 

ţivit všemi moţnými zbytky ţivočišného i rostlinného pŧvodu. Naučil se dokonce i 

jakémusi ,,jednání s člověkem“. Umí dobře odhadnout, do jaké vzdálenosti se mŧţe 

přiblíţit k svému ,,chlebodárci“ a zároveň úhlavnímu nepříteli. V parku přihopká aţ do 

těsné blízkosti člověka, který ho krmí, a ví, ţe mu tady nehrozí ţádné nebezpečí (FELIX, 

HÍSEK 1974).“ 

,,Kos černý je dnes rovněţ běţným prŧvodcem člověka, ale do jeho blízkosti se 

nastěhoval mnohem později neţ vrabec domácí. Ještě v roce 1855 popisovali ornitologové 

kosa jako velmi plachého lesního ptáka. Potom se však začal stále častěji usazovat v 

parcích a zahradách. Souţití s člověkem mělo velký vliv také na stěhování kosŧ. Pŧvodně 

odlétali na zimu jihozápadním směrem a přezimovali v oblastech kolem Středozemního 

moře. Dnes zŧstávají ve svých sídlištích po celý rok nejen staří samci, ale i část mladých 

jedincŧ a také samic. Dnes uţ si kos v osadách lidí nestaví hnízda jen v křovinách nebo na 

stromech, ale přímo na stavbách, na okenních římsách, na balkónech, na trámu pod 

střechou kŧlny, v otevřené schránce na dopisy a na nejrŧznějších podobných místech. Je 

zajímavé, ţe ve městech se kosi mnoţí rychleji, mají v hnízdě více mláďat a vyhnízdí 

víckrát v roce neţ kosi lesní. Mají zde dostatek potravy a teplejší prostředí (FELIX, HÍSEK 

1974).“ 

,,Během posledních několika desítek tet se stávají městskými ptáky také drozdi, i 

kdyţ převáţná část jejich populací zŧstává stále ještě obyvateli lesŧ (FELIX, HÍSEK 

1974).“ 

,,Téměř úplně opustila svŧj domov vlaštovka, pŧvodní obyvatel skalnatých míst, 

kde si stavěla hnízda pod převisy skalních stěn při okrajích jeskyň. Přestěhovala se do 

těsné blízkosti člověka a někteří jedinci přímo do jeho příbytku  stavějí si hnízdo v 

chlévech, na chodbách domŧ, v koupelnách a dokonce v obytné místnosti. Uprostřed měst 

a zvláště v nových moderních sídlištích však vlaštovky v poslední době vymizely pro 

nedostatek příleţitosti k hnízdění. Nejhojnější jsou na venkově, kde najdou nejen vhodná 

místa k postavení hnízda, ale také mnoho hmyzu, jímţ se ţiví (FELIX, HÍSEK 1974).“ 
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,,Také jiřičky se nastěhovaly k lidem. Svá hnízda, často v celých koloniích, si 

stavějí na vnějších stěnách domŧ, pod střechou, pod balkóny apod. Z velkých měst, kde 

ještě před časem hojně hnízdily i na frekventovaných ulicích, však v poslední době téměř 

vymizely. Zdá se, ţe hlavní příčinou jsou jedovaté zplodiny výfukŧ automobilŧ a další 

škodlivé produkty velkoměst, které pŧsobí neblaze i na člověka (FELIX, HÍSEK 1974).“ 

,,Zvláštní pozornost zasluhuje špaček obecný. Špaček byl pŧvodně lesním ptákem, 

hnízdícím v dutinách kmenŧ nebo větví rŧzných stromŧ. Přijal však pohostinství člověka, 

který mu začal pověšovat na zahradách budky a poskytl mu tak příhodná místa k zaloţení 

hnízd. Mnozí špačkové však zŧstali věrni svému domovu a setkáváme se s nimi ve 

světlých lesích, kde je dostatek dutin (FELIX, HÍSEK 1974).“ 

,,Dva další ptačí druhy- rehek domácí a rehek zahradní, které na zimu odlétají do 

jiţních krajŧ, rovněţ vyhledávají rok od roku stále více lidská sídliště. Zvláště rehka 

domácího často zastihneme na venkovských dvorech, ale hnízdí i na okrajích velkých 

měst, kde se spokojí třeba s dutinou po vypadlé cihle ve zdi a samozřejmě ţe nepohrdne 

vyvěšenou polobudkou. Pŧvodně byl rehek výlučným obyvatelem vysokohorských strání, 

kde se s ním ještě občas mŧţeme setkat (FELIX, HÍSEK 1974).“ 

,,Jedním z nejznámějších a dnes nejhojnějších ptákŧ, kteří se přímo hrnou do 

zahrad a parkŧ, je pěnkava obecná. Stejně hojné jako v parcích a zahradách jsou však 

pěnkavy také v lesích. Příčina, pro kterou vyhledávají těsnou blízkost člověka, bude asi v 

jejich náhlém přemnoţení  ptáci hledají nová místa pro zaloţení svých rodin (FELIX, 

HÍSEK 1974).“ 

,,Za povšimnutí stojí také stěhování zvonohlíka zahradního, a to nejen do blízkosti 

člověka, ale při osidlování Evropy vŧbec (FELIX, HÍSEK 1974).“ 

,,Ještě nápadnější je pronikání dalšího ptačího přivandrovalce do Evropy, hrdličky 

zahradní, závislé na člověku dokonce po celý rok (FELIX, HÍSEK 1974).“ 

2.4 Období jarního tahu 

,,V této době se mŧţeme v přírodě setkat zhruba se třemi kategoriemi ptákŧ. 

Především jsou to stálé druhy, které se v předchozím období vyskytovaly v daném území 

převáţně v hejnech (sýkory apod.) a u nichţ se tato hejna nyní postupně rozpadají, ptáci 
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začínají obhajovat teritoria a začnou poměrně rychle hnízdit. Druhou skupinou jsou ptáci, 

kteří naším územím protahují do hnízdišť dále na severu. Jejich prŧtah mŧţe probíhat i 

značně opoţděně a mŧţe často zasahovat i do dalšího období. Poslední skupinou jsou taţné 

druhy, které hnízdí u nás, ihned po příletu obsazují teritoria a zahajují přípravy k hnízdění. 

Jako celek se období jarního tahu vyznačuje velkou dynamikou a výraznými změnami v 

počtech ptákŧ ze dne na den (JANDA, ŘEPA 1986).“ 

,,Velice obtíţné bývá často určení doby, kdy končí období tahu a začíná hnízdní 

období. Tato doba je totiţ rŧzná pro rŧzné druhy ptákŧ a bývá dále ovlivněna vývojem 

počasí a rovněţ i například nadmořskou výškou sledované lokality. Pokud nám jde o 

zkoumání celého ptačího společenstva, budeme často nuceni určovat hranici mezi tahem a 

hnízděním jen přibliţně na dobu, kdy proběhne přílet většiny ptačích druhŧ s tím, ţe 

nejvýraznějším výkyvŧm během prŧtahu některých druhŧ vhodně přizpŧsobíme 

pouţívanou metodiku a navíc budeme při vyhodnocování výsledkŧ těmto tzv. 

problematickým druhŧm přihlíţet (JANDA, ŘEPA 1986).“ 

2.5 Hnízdní období 

,,Obecně lze za hnízdní období označit tu část roku, kdy ptáci hnízdí, vychovávají 

mláďata, a proto jsou ve většině případŧ mnohem více vázaní k jednomu konkrétnímu 

místu (teritoriu), z něhoţ se vzdalují jen výjimečně a na krátkou vzdálenost. V našich 

podmínkách bývá za hnízdní sezónu zpravidla označováno období od dubna do června, 

kdy hnízdí většina našich ptačích druhŧ (JANDA, ŘEPA 1986).“ 

,,V době hnízdění obývá kaţdý pár určité vymezené území, jemuţ říkáme hnízdní 

okrsek nebo také hnízdní teritorium. Toto území je ohraničeno pomyslným oplocením a lze 

je přirovnat třeba k oploceným zahradám nebo vymezeným pozemkŧm člověka, který si 

pak na nich postaví svŧj dŧm. Také ptáci si vyhradí určité území, jehoţ hranice obvykle 

ptáci sousedního okrsku respektují. Někdy však jedinec stejného druhu vnikne hluboko do 

obsazeného území a snaţí se si je přisvojit. Kdyby se na stejném místě usadily třeba tři 

nebo více párŧ stejných druhŧ, například sýkor koňader, nenašly by potom všechny dost 

potravy pro svá mláďata, protoţe nemohou létat do větších vzdáleností. Jedinci jiného 

druhu mohou obvykle zasahovat do okrskŧ jiných druhŧ ptákŧ celkem bez povšimnutí, 

protoţe nejsou jejich přímými konkurenty. I kdyţ si hledají potravu na stejném území, 
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sbírají ji na jiných místech nebo shánějí potravu úplně odlišnou. Velikost hnízdních okrskŧ 

je rŧzná a mŧţe se lišit i u jednotlivých ptákŧ téhoţ druhu. Ovlivňuje ji mnoţství potravy a 

rozsah území, na němţ jsou jednotlivé okrsky. Drobní ptáci mají hnízdní okrsky 

samozřejmě menší neţ druhy větší, třeba datlové, a značně rozsáhlé hnízdní území mají 

velcí dravci. U drobných pěvcŧ bývá okrsek asi 40 aţ 70 m v okruhu kolem hnízda, ale 

hnízdo nemusí být vţdy v pomyslném středu území (FELIX, HÍSEK 1975).“ 

,,Ve volné přírodě hnízdí ptáci na nejrŧznějších místech. Havrani si například staví 

hnízda ve vrcholcích stromŧ, zatímco labutě na hladině jezer a řek. Při procházce podél 

řeky mŧţete také nevědomky minout hnízdo ledňáčka, který klade vajíčka do zvláštních 

chodbiček vyhloubených do říčních břehŧ. Ve městě mŧţete také zahlédnout vrány 

hnízdící na kostelních věţích, vrabčí hnízda v nejrŧznějších prasklinách a racky hnízdící na 

okenních římsách opuštěných domŧ (HOWELL 2008).“ 

Na fotografii č. 3 mŧţeme spatřit hnízdícího drozda zpěvného (Turdus philomelos). 

2.6 Pohnízdní období 

,,U většiny našich ptákŧ je to doba krátce po skončení hnízdění a zahrnuje zhruba 

nejteplejší letní měsíce (především červenec). Většina ptákŧ v této době pelichá, a proto 

Obrázek č. 3:Hnízdící samice drozda zpěvného (Turdus philomelos) (VÁLOVÁ 

2009) 2 



Eliška Válová:Význam městské zeleně pro avifaunu 

2010  23 

jsou poměrně nenápadní. Mnohdy mŧţeme mít dokonce dojem, ţe z biotopu zcela mizí. 

Situaci dále komplikuje to, ţe se u většiny druhŧ objevují poměrně intenzivní potulky, 

přičemţ celé toto pohnízdní období plynule přechází do období tahu. Problematikou tohoto 

období se např. podrobně zabýval MÁCHA (1984). Z jeho zjištění vyplývá, ţe se kromě 

menší aktivity, a tedy i zjistitelnosti ptákŧ, na sníţení počtŧ podílí i značná emigrace z 

některých biotopŧ (především lesních) (JANDA, ŘEPA 1986).“ 

2.7 Podzimní tah 

,,Podle toho, zda se ptáci v prŧběhu roku stěhují nebo zŧstávají na jednom místě, 

rozdělujeme je do tří skupin: 

1. Ptáci stálí neopouštějí svá rodiště ani v zimním období a zdrţují se v blízkém okolí 

hnízdišť. 

2. Ptáci stěhovaví neboli taţní opouštějí kaţdoročně na podzim své domovy a létají na 

zimoviště často aţ tisíce kilometrŧ vzdálené, víceméně směrem na jih. 

3. Ptáci přelétaví (toulaví, potulní) se po vyhnízdění toulají v širokém okolí okruhu 

svého domova, často ve vzdálenosti několika set kilometrŧ (FELIX, HÍSEK 

1975).“ 

,,Pro toto období platí zhruba totéţ, co bylo zdŧrazněno u jarního tahového období, 

snad jenom s tím rozdílem, ţe na našem území podzimní tah u mnoha druhŧ obvykle 

probíhá intenzivněji a především nápadněji neţ jarní. Znalosti o tom, kudy a v jakých 

počtech u nás ptáci protahují, jsou velice dŧleţité nejen pro svŧj obecně vědecký význam, 

ale i z praktického hlediska, např. proto, abychom mohli účinně a včas ochránit poslední 

zbytky biotopŧ, v nichţ se protahující ptáci zdrţují apod. (JANDA, ŘEPA 1986).“ 

 

2.8 Zimní období 

,,Stejně tak, jako bývá zdŧrazňován mimořádný význam znalostí o početnosti a 

struktuře ptačích populací v hnízdním období, bývá zpravidla velká pozornost věnována i 

charakteristikám avifauny v zimním období. Ptačí populace v zimě jsou opět relativně 

stabilizované, a i kdyţ prostorová aktivita většiny ptákŧ je nepoměrně větší neţ v době 

hnízdění, nedochází k tak výrazným pohybŧm a změnám početnosti jako např. při 
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podzimním tahu. Potíţe se sčítáním ptákŧ v zimním období vyplývají především z jejich 

větší prostorové aktivity. Navíc je identifikace pozorovaných jedincŧ v zimě moţná 

prakticky pouze vizuálně, popřípadě podle varování, takţe odpadá nejnápadnější 

identifikační znak většiny druhŧ – zpěv (JANDA, ŘEPA 1986).“ 

2.9 Potrava 

,,Potrava ptákŧ je nesmírně rŧznotvará a jednotlivé druhy či čeledi nelze jako u 

savcŧ rozdělit zcela přesně na býloţravce, masoţravce a všeţravce. Mezi výlučné 

masoţravce mŧţeme zařadit jen 52 čeledí ptákŧ, především mořských. Smíšenou potravou 

se ţiví 82 čeledí: u 16 z nich převaţuje rostlinná, u 26 naopak ţivočišná potrava a u 40 je 

poměr obou druhŧ potravy zhruba shodný. Obecně lze říci, ţe u ptákŧ převládá potrava 

ţivočišného pŧvodu, a to hlavně hmyz, měkkýši, červi, z obratlovcŧ především ryby, 

obojţivelníci, plazi, ptáci a savci. Naopak výlučných vegetariánŧ, kteří se ţiví jen zelenými 

částmi rostlin, je mezi ptáky velmi málo. Je to zejména proto, ţe trávení celulózy vyţaduje 

delší dobu a získat z rostlin dostatek energie vyţaduje konzumaci velkých mnoţství zelené 

potravy (VESELOVSKÝ 2001).“ 

,,Z ptákŧ severní polokoule se na poţírání plodŧ specializovali brkoslavi 

(Bombycillidae), kteří se na podzim a v zimě výlučně ţiví plody a bobulemi. V době jejich 

nedostatku v severních oblastech podnikají rozsáhlé zimní tahy do teplejších částí 

kontinentŧ. Ostatně bobulemi se aspoň na podzim ţiví hýlové, kvíčaly, drozdi, kosi a 

pěnice. Poţíráním plodŧ a bobulí ptáci značnou měrou pomáhají k šíření těchto rostlin. U 

mnoha semen a pecek je totiţ podmínkou lepší klíčivosti, aby prošly zaţívacím traktem 

ptákŧ. Rozmnoţování parazitických rostlin, jako je u nás ochmet a jmelí, si bez pomoci 

ptákŧ nelze ani představit. S výskytem kvetoucích rostlin na Zemi se otevřel pro ţivočichy 

nový potravní zdroj, rostlinná semena. Na existenci tohoto zdroje do značné míry závisí i 

existence celých ptačích skupin. Výhodou této potravy je vysoký obsah ţivin. Díky 

semenŧm mohou ptáci přeţít i nejchladnější roční období. Semeny se v zimě přiţivují i 

jinak převáţně hmyzoţraví ptáci, jako sýkory a brhlíci. Na rozdíl od nich se na poţírání 

semen zcela specializovali snovači, astrildi, strnadi a pěnkavy. Naopak většina datlŧ 

naklovává zobákem ve stromech otvŧrky a s oblibou vylizují jejich mízu (VESELOVSKÝ 

2001).“ 
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,,Ţivočišná sloţka ptačí potravy je daleko pestřejší. Pro suchozemské ptáky je 

nejbohatším potravním zdrojem ţivočišného pŧvodu bezesporu hmyz. Z pěvcŧ hledají 

svou kořist na zemi drozdovití, krkavcovití, skřivanovití a konipasovití ptáci. Převáţná část 

pěvcŧ chytá hmyz lezoucí po stromech, na kŧře, na listech a mezi zástupce této skupiny 

patří sýkory, střízlíci, pěnice, ale i budníčci, šoupálci a brhlíci. Vlaštovky, rorýsi a v noci 

většina lelkŧ loví hmyz v letu. Mají kratičký zobák a silně rozvíratelné čelisti zobáku, coţ 

jim usnadňuje při rychlém letu polapit kořist jako do čeřenu. Kromě hmyzu vyuţívají ptáci 

k potravním účelŧm i bohatství pavoukŧ, korýšŧ a dalších skupin bezobratlých ţivočichŧ. 

Mezi eurasijskými a severoamerickými ptáky se na pavouky specializovali šoupálci 

(Certhiidae), ale i sýkory a další hmyzoţraví ptáci. Pozemními plţi se ţiví zejména drozdi, 

kteří ulitu hlemýţďŧ rozbíjejí údery o kameny či kořeny (VESELOVSKÝ 2001).“ 

Mimo ptáky hmyzoţravé, býloţravé a všeţravé se v Evropě, přesněji v Maďarsku 

vyskytl případ, kdy sýkora koňadra (Parus major) opakovaně napadala populaci netopýra 

hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus) (WILHELMOVÁ 2010). 

,,Vědci z Plancova institutu popíšou za poslední dvě zimy celkem 18 případŧ, kdy 

si sýkory počíhají na dříve probuzené netopýry. Ti by pravděpodobně upadli zpět do 

hibernace, ale vypuštění ultrazvuku jim nachystá oprátku. Pták vlétne do jeskyně, chopí se 

pětigramového tělíčka a s vypětím všech sil si jej odnese ven na strom. Netopýr se snaţí 

probrat a bránit, ale ztuhlé tělo ho nebude ještě chvíli poslouchat. Koňadra to moc dobře ví. 

Hnána hladem nelítostně buší zobákem do netopýří lebky, aţ se proklove k touţebnému 

soustu- mozku (WILHELMOVÁ 2010)!“ 

2.10 Prostředí pro život ptáků v blízkosti měst 

 
Straka obecná (Pica pica)- obývá otevřenou krajinu s keři a stromy- travnatá území 

(zvláště pastviny) s vysokými ţivými ploty nebo silnějšími okraji lesŧ s hustým porostem 

křovin a otevřeným prostranstvím, nebo dokonce neúrodné suché země s několika stromy a 

keři (CAMPBELL 1975). 

 

Havran polní (Corvus frugilegus)- má vyhrazené velmi specializované poţadavky na 

krmení a hnízdění- potřebuje rozsáhlý otevřený terén s nízkou vegetací, pokud moţno 
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nejlépe s odkrytou pŧdou pro potravu a s vysokými stromy (ale nesmí se jednat o hustý 

lesní porost) (CAMPBELL 1975). 

 

Sojka obecná (Garrulus glandarius) - obývá lesnaté oblasti s moţnou předností širokých, 

rozsáhlých výletŧ na paseky a mýtiny. Najdeme ji také v lesních zahradách nebo parcích 

ve městě (CAMPBELL 1975). 

 

Kos černý (Turdus merula) (viz Obrázek č. 4:Kos černý (Turdus merula) (VÁLOVÁ 2009) 3- 

je nesmírně rozmanitý, co se týče prostředí- navštěvuje zahrady, lesy, aţ k téměř bezlesé 

pustině a ostrovy (CAMPBELL 1975). 

 

Obrázek č. 4:Kos černý (Turdus merula) (VÁLOVÁ 2009) 3 

 

Drozd zpěvný (Turdus philomelos) (viz Obrázek č. 5:Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 

(VÁLOVÁ 2009) 4- preferuje otevřené lesy s podrostem, křoviny s velkým mnoţstvím 

potravy, kosodřeviny, parky a zahrady (CAMPBELL 1975). 



Eliška Válová:Význam městské zeleně pro avifaunu 

2010  27 

 

Obrázek č. 5:Drozd zpěvný (Turdus philomelos) (VÁLOVÁ 2009) 4 

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)- má domov jak ve městě, tak na vesnici. Není pochyb, 

ţe pŧvodně obýval lesy, ale náhradní ubytování poskytované budovami mu umoţnily 

rozvíjet se mimo od rodných lesŧ. Stromy jsou obvykle dŧleţitým zdrojem potravy v 

podobě housenek, potrava tak dŧleţitá pro výchovu mladých jedincŧ, ale ne zcela zásadní- 

některé populace jsou vychovávány na bezlesých ostrovech (CAMPBELL 1975). 

 

Ţluna zelená (Picus viridis) (viz Obrázek č. 6:Ţluna zelená (Picus viridis) (VÁLOVÁ 2009) 5- 

není tak vyhrazená na lesní porosty jako jiní šplhavci. Nachází se v zahradách, parcích 

nebo na ohrazených loukách (CAMPBELL 1975). 
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Obrázek č. 6:Žluna zelená (Picus viridis) (VÁLOVÁ 2009) 5 

Brhlík lesní (Sitta europaea)- je vázán na lesnaté oblasti, parky, zahrady, staré ovocné 

sady, vrbové porosty břehŧ řek, stručně řečeno kdekoli s vyzrálými a starými stromy 

(CAMPBELL 1975). 

 

Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)- obývá lesy a parky bohaté na dřevo a také 

zahrady (CAMPBELL 1975). 

 

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) (viz Obrázek č. 7:Pěnice černohlavá (Sylvia 

atricapilla) (VÁLOVÁ 2009) 6- pro hnízdění preferuje otevřenou krajinu s hustým keřovým, 

mnohdy bobulovitým podrostem v níţinách podél řek, nebo parky a velké zahrady s 

obdobnou skladbou stromŧ a hustě skrytým povrchem země (CAMPBELL 1975). 
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Obrázek č. 7:Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) (VÁLOVÁ 2009) 6 

Budníček menší (Phylloscopus collybita)- si pro hnízdění volí otevřené lesy nebo ţivé 

ploty a křoviny s vyššími stromy, později potřebné ke zpěvu. Po hnízdění je oblíbeným 

místem těchto ptákŧ niţší vegetace, často bezlesé okolní prostředí (CAMPBELL 1975). 

 

Červenka obecná (Erithacus rubecula) (viz Obrázek č. 8:Červenka obecná (Erithacus 

rubecula) (VÁLOVÁ 2009) 7- prostředí k ţivotu červenky je velice rozmanité, ale více 

preferuje keře a nízkou vegetaci, neţ stromy. Červenka potřebuje také určitou část volného 

prostranství, a proto je obvyklá v parcích a zahradách (CAMPBELL 1975). 
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Obrázek č. 8:Červenka obecná (Erithacus rubecula) (VÁLOVÁ 2009) 7 

Zvonek zelený (Carduelis chloris)- se v období rozmnoţování vyskytuje v otevřených 

lesích, či na okrajích hustších lesních porostŧ, ţivých plotŧ, křovin nebo zahrad. Vyskytuje 

se také v parcích, kde se nacházejí stromy a keře současně (CAMPBELL 1975). 

 

Sýkora modřinka (Parus caeruleus)- nalézá se v lesích, zahradách, parcích, v intenzivněji 

obdělávaných sadech, čive vrbových porostech břehŧ řek. V zimě je hojná také poměrně v 

rákosových záhonech nebo podobné rostlinné vegetaci. Totéţ platí pro její příbuznou 

sýkoru koňadru (Parus major) (viz Obrázek č. 9:Sýkora koňadra (Parus major) (VÁLOVÁ 

2009) 8(CAMPBELL 1975). 
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Obrázek č. 9:Sýkora koňadra (Parus major) (VÁLOVÁ 2009) 8 

Sýkora babka (Parus palustris)- osidluje zejména opadající listnaté lesy s keřovým 

podrostem (CAMPBELL 1975). 

 

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)- má svŧj domov především v keřích 

porostlých potravou, na okraji jehličnatých lesŧ a dřevin, poté preferuje hustší opadavé 

listnaté lesy a mlází (CAMPBELL 1975). 

 

Králíček obecný (Regulus regulus) - obývá jehličnaté lesy a dřeviny, zahrady a parky s 

jehličnany. V zimě mohou králíčci vylétat do jiných druhŧ lesŧ (CAMPBELL 1975). 

 

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)- pták otevřených lesŧ (zahrnující dospělé, vyzrálé 

sosnové háje) a okrajŧ lesních oblastí, které snadno a rychle přijala za svŧj domov 

(CAMPBELL 1975). 

 

Vrabec polní (Passer montanus) – poměrně dost osidluje zemědělské oblasti neţ 

neobdělávaná místa. Nachází se také ve vrbových údolích řek a zahrad (předměstských 

oblastí), vţdy na dosah orné pŧdy, především v zimním období (CAMPBELL 1975). 

 

Vrabec domácí (Passer domesticus)- nevyskytuje se nikdy daleko od lidských sídel 

(CAMPBELL 1975). 
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Holub domácí (Columba livia) (viz Obrázek č. 10:Holub domácí (Columba  livia) (VÁLOVÁ 

2009) 9- Domácí formy jsou chovány prakticky po celém světě a zdivočelé populace tzv. 

věţáci, ţijí zejména ve městech, ale někdy i ve volné přírodě (BOBEK 2002). 

 

Obrázek č. 10:Holub domácí (Columba  livia) (VÁLOVÁ 2009) 9 

Poštolka obecná (Falco tinnunculus)- ţije v otevřené krajině a ve městech. Ke hnízdění 

vyuţívá buď stromových hnízd jiných ptákŧ, nebo hnízdí na skalách či na budovách 

(PLESNÍK 2002). 

2.11 Avifaunistická sledování 

,,Nedílnou součástí základních znalostí o ptactvu určité oblasti jsou samozřejmě i 

údaje o početnosti jednotlivých druhŧ. Dříve bývalo zvykem početnost jednotlivých druhŧ 

v popisu avifauny nějaké oblasti vyjadřovat pouze přibliţnými údaji (hojný, obecný, řídký, 

ojedinělý apod.). Zvláště v poslední době se však i v avifaunistických přehledech začínají 

pouţívat exaktní číselné údaje o abundanci jednotlivých druhŧ, získané některou 

kvantitativní metodou. Je to především výsledek obecného pokroku ve vědním oboru, 

který zpŧsobuje zvyšování poţadavkŧ na exaktnost pracovních podkladŧ. Svŧj význam má 

ovšem i to, ţe v několika posledních desetiletích mimořádně zesílily vlivy lidské činnosti 

na přírodní prostředí, a tím se prohloubily a hlavně zrychlily změny ve faunách větších i 

menších oblastí, takţe vzniká potřeba přesnějšího hodnocení početnosti při sestavování 

faunistických přehledŧ (JANDA, ŘEPA 1986).“ 
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2.12 Ekologický výzkum 

,,Výsledky kvantitativních studií ptactva se mohou uplatnit jako pomŧcka při 

nejrŧznějších směrech ekologického výzkumu. Uplatní se při sledování autekologických 

(sledování hnízdní bionomie, potravy, migrace jednoho druhu), tak i samozřejmě při 

studiích synekologických (studium celého společenstva), kde jsou údaje o sloţení 

společenstev v podstatě základním podkladem. Upozorníme zvláště na směry ekologického 

výzkumu, v nichţ se výsledky kvantitativních sledování uplatňují, které jsou v současné 

době v popředí zájmu (JANDA, ŘEPA 1986).“ 

,,Při studiu vztahu sloţení vegetačního pokryvu k ţivočišným společenstvŧm se 

objevují otázky vztahu sloţení a především struktury porostu k sloţení ţivočišných, tedy i 

ptačích společenstev. V ornitologii se těmito problémy zabývá především americká 

ekologická škola, z níţ nejznámější jsou R. H. MacArthur, A. T. MacArthur a M. L. Cody, 

kteří mimo jiné přispěli k uplatnění pojmu diverzity v ornitologii a v ekologii vŧbec (např. 

MACARTHUR a MACARTHUR 1961). V současné době se vztahem struktury porostŧ a 

diverzity ptačích společenstev zabývali i středoevropští ornitologové (ERDELEN 1978, 

CYR a CYR 1979, ZENKER 1980 aj.) (JANDA, ŘEPA 1986).“ 

,,Obecně se ovšem k této problematice dá říci to, co zdŧrazňuje SVENSSON 

(1980) o problémech ekologie ptákŧ vŧbec:“teorií o vztahu struktury porostu a sloţení 

ptactva je mnoho, ale chybí dostatek konkrétních údajŧ, hlavně dlouhodobých, k jejich 

ověření“ (JANDA, ŘEPA 1986).“ 

2.13 Využití pozorování ptactva pro potřeby ochrany 

krajiny 

,,V současné době probíhají v naší krajině explozivní změny související nejen 

s mohutným rozvojem prŧmyslu a sídlištní výstavby a s rozvojem prŧmyslu a sídlištní 

výstavby a s rozvojem komunikací, ale i se zaváděním velkovýrobních postupŧ do 

zemědělství, lesnictví, rybníkářství a dalších výrobních oborŧ pracujících s přírodou. Tyto 

změny krajiny výrazně ovlivňují veškerou naši faunu, tedy i ptactvo. Při úpravě krajiny 

mizí mnoho pŧvodních stanovišť, ale současně se objevují i nové biotopy, vytvořené 

lidskou činností. Tak např. při velkoplošných úpravách pozemkŧ mizí mnoho rozptýlené 
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nelesní zeleně, rŧzných remízkŧ, hájkŧ, polních křovisek apod., avšak naopak se hojně 

vysazuje zeleň kolem nejrŧznějších technických zařízení a staveb. I tyto stavby samy o 

sobě se stávají vhodným stanovištěm pro výskyt ptactva. Je ovšem třeba přesně znát 

sloţení ptačích společenstev na mizejících biotopech, abychom měli představu, které druhy 

ptákŧ a do jaké míry jsou jejich odstraňováním ohroţeny. Naopak znalost sloţení ptactva 

na nově vznikajících biotopech ukáţe, které druhy jsou v nových podmínkách preferovány, 

a proto lze u nich předpokládat pozitivní rozvoj početnosti (JANDA, ŘEPA 1986).“ 

,,Velký význam pro ptactvo by měly také mít nové výsadby stromŧ, které jsou 

v současné době v ČSSR stále intenzivnější, ať jiţ jde o výsadbu v sídlištích, v okolí 

rŧzných technických prŧmyslových i zemědělských zařízení, nebo na vhodných místech ve 

volné krajině (skrývky, lomy, u komunikací, na neplodných pŧdách apod.). Je však třeba 

dobře znát poţadavky ptactva na prostředí, aby kromě jiného také co nejlépe vyhovovala 

jako hnízdiště ptactva. Kvantitativní rozbory ptactva v úsecích krajiny, kde byly provedeny 

tyto cílevědomé umělé zásahy, jsou samozřejmě nejlepším zpŧsobem kontroly účinnosti 

těchto zásahŧ (JANDA, ŘEPA 1986).“ 
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3 VYMEZENÍ TRVALÝCH VÝZKUMNÝCH PLOCH, JEJICH 

ZAMĚŘENÍ A POPIS 

3.1 Lesopark pod ulicí Kubelíkova 

 
Mapa č. 2:Lesopark v Havířově - Podlesí  2     Zdroj: Mapy.cz 

 

3.1.1 Lokalizace a rozloha parku 

Lesopark (49  46´ 25.096´´ N, 18  27´ 18.527´´ E) se nachází v městské části 

Havířov Podlesí a rozkládá na ploše zhruba 3,45 ha. Nadmořská výška této lokality se 

pohybuje zhruba okolo 262 m. n. m (viz Mapa č. 2:Lesopark v Havířově - Podlesí  2 

    Zdroj: Mapy.cz). 
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3.1.2 Popis současného stavu 

Jedná se o zvlněný lesnatý terén (viz Obrázek č. 11:Zvlněný terén v lesoparku 

Havířově - Podlesí (VÁLOVÁ 2009) 10 obklopený ze tří stran ulicemi a bloky domŧ, z 

poslední strany navazuje na nevelikou trávníkovou plochu, skrz kterou vedou parkové 

chodníky prostupující i samotným lesoparkem. Společně s lavičkami k posezení a 

sportovním vyţitím pro děti tvoří lesopark příjemné místo pro odpočinek a relaxaci 

obyvatel. To však přináší také svá úskalí. Neukáznění lidé a mladiství se zde zbavují 

přebytečných obalŧ a odpadkŧ, i přesto, ţe se co cca. 15 m nacházejí dřevěné odpadkové 

koše a v blízkosti panelových domŧ zase speciální kontejnery na tříděný odpad podléhající 

pravidelným svozŧm odpadkŧ. Naštěstí zde kaţdoročně probíhá zejména v prŧběhu jarních 

měsícŧ tradiční úklid. Pravidelné úklidy jsou prováděny dobrovolníky z řad samotných 

obyvatel ţijících v této lokalitě i v dalších z mnoha havířovských parkŧ. 

3.1.3 Vegetační poměry a živočichové 

Stromové patro 

Jiţ z názvu parku vyplývá, ţe nejvýznamnější roli zde hraje především stromové 

patro. Dominantními dřevinami jsou především vzrostlé jehličnaté stromy borovice lesní 

(Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies), modřín opadavý (Larix decidua). Najdeme 

zde také tis červený (Taxus baccata). Z listnatých stromŧ jsou to především buk lesní 

(Fagus sylvatica), dub letní (Quercus robur), dub červený (Quercus rubra) a bříza 

bělokorá (Betula pendula), významná zejména pro zpevnění svahŧ. Koruny těchto stromŧ 

vytvářejí hustý zápoj, který propouští méně dopadajícího slunečního světla k zemskému 

povrchu. Jedná se tedy o typ smíšeného lesa. Dalšími druhy stromŧ nacházející se v dané 

lokalitě jsou javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), lípa srdčitá 

(Tilia cordata) a ořešák královský (Juglans regia), který je povaţován za náletovou 

rostlinu. V samotné blízkosti okraje lesoparku nalezneme borovici černou (Pinus nigra), či 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Ke keřovému patru, co do velikosti mŧţeme zařadit také 

velké mnoţství mladých stromkŧ, zejména se jedná o lípu srdčitou (Tilia cordata) a javor 

mléč (Acer platanoides). 
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 Obrázek č. 11:Zvlněný terén v lesoparku Havířově - Podlesí (VÁLOVÁ 2009) 10 

Keřové patro 

Z keřového patra je hojně zastoupen bez černý (Sambucus nigra), líska obecná 

(Corylus avellana), ostruţiník křovitý (Rubus fruticosus), střemcha obecná (Prunus padus) 

a svída krvavá (Swida sanguinea). Stejně tak, jako u stromového patra jsou na okrajích 

lesoparku přítomny i ostatní druhy keřŧ: zlatice prostřední (Forsythia intermedia), 

pámelník bílý (Symphoricarpos albus) a hloh (Crataegus spp.). 

Bylinné patro 

Bylinné patro lesoparku je zastoupeno poměrně nízkou pokryvností jednotlivých 

druhŧ. Roste zde např. kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), jitrocel prostřední (Plantago 

media.), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), kuklík městský (Geum urbanum), 

jahodník obecný (Fragaria vesca), popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea), 

pampeliška obecná (Taraxacum officinale) a česnek medvědí (Allium ursinum). 

Živočichové 

 Na lokalitě parku prozatím nebyl ţádný faunistický prŧzkum proveden. 

Nejpočetněji jsou na daném území zastoupeni ptáci a to zejména pro dobré podmínky k 

jejich ţivotu. Jednak se zde střetává les ve svém pŧvodním stavu, jsou zde ponechány staré 

vykotlané buky, a jednak v době zimního období mohou být tito tvorové přikrmováni 
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samotnými lidmi, bydlícími v blízkosti tohoto parku. Z druhŧ vyskytujících se v tomto 

lesoparku mŧţeme např. jmenovat velkou populaci kosa černého (Turdus merula), dále se 

zde vyskytuje strakapoud velký (Dendrocopos major) a ţluna zelená (Picus viridis), 

červenka obecná (Erithacus rubecula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), holub domácí 

(Columba livia) s holubem hřivnáčem (Columba palumbus), hrdlička zahradní 

(Streptopelia decaocto), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), rehek zahradní 

(Phoenicurus phoenicurus), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora koňadra (Parus 

major), brhlík lesní (Sitta europaea) a číţek lesní (Carduelis spinus). V období jarního 

tahu je často slyšet hlas drozda zpěvného (Turdus philomelos). V zimním období se zde 

často nachází havran polní (Corvus frugilegus), či kavka obecná (Corvus monedula). 

Kromě ptákŧ jsou stálými obyvateli tohoto parku také savci, zejména tmavé 

veverky obecné (Sciurus vulgaris). 

3.1.4 Vlastník pozemku 

Pokud se v této lokalitě jedná o samotnou zeleň, přesněji lesní pozemek, který je 

vyuţíván jinou formou neţ hospodářsky, vlastníkem jsou Lesy České republiky, s. p. se 

sídlem v Hradci Králové. Parkové chodníky a přilehlé komunikace mají na starost 

Technické sluţby města Havířova. Ţádná z těchto ploch nepodléhá ochraně 

(www.nahlizenidokn.cuzk.cz 2004-2010). 

3.1.5 Doplňující informace 

Význam doupných stromů pro obratlovce 

,,Při dnešní lesnické a sadařské praxi nemají staré doupné stromy mnoho prostoru. 

Tyto hospodářsky bezcenné stromy (viz Obrázek č. 12:Trouchnivějící strom na území 

lesoparku (VÁLOVÁ 2009) 11 jsou však v ekosystému takřka nenahraditelné. Vedle rŧzných 

povětrnostních činitelŧ se na jejich vzniku podílejí i datlovití ptáci, např. datel černý, 

ţluny, nebo strakapoud velký (KOUBEK 2007).“ 

,,Stromové dutiny se stávají domovem řady druhŧ ţivočichŧ, kteří pomáhají při 

biologické ochraně okolních lesních i polních kultur. Z nich mŧţeme jmenovat např. rŧzné 

rudy sýkor (koňadra, modřinka, parukářka), lejsky, některé druhy netopýrŧ (rezavý, 

http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
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stromový, parkový, vodní, velkouchý) nebo sovy (puštík obecný). Tito ţivočichové jsou 

často významnými regulátory hmyzu či drobných hlodavcŧ. Dutiny jsou pro ně místem 

rozmnoţování nebo úkrytu (KOUBEK 2007).“ 

,,Na dutiny jsou také vázány některé velice vzácné druhy ptákŧ. Patří mezi ně např. 

dudek chocholatý, krutihlav obecný, holub doupňák nebo kavka obecná. U těchto druhŧ 

přitom platí, ţe úbytek doupných stromŧ je i jednou z příčin sniţování jejich počtu v České 

republice (KOUBEK 2007).“ 

Dutiny stromŧ vyuţívají k úkrytu také někteří stromoví savci. Patří mezi ně i 

chránění ţivočichové, jako jsou všechny druhy našich plchŧ nebo veverka obecná 

(KOUBEK 2007). 

,,Pokud nějaký strom (nebo skupina stromŧ, park, sad apod.) hostí zvláště chráněný 

druh obratlovce, jakýkoli zásah do něho (a kácení zejména) je třeba posuzovat jako zásah 

do prostředí chráněného druhu. Aby mohlo dojít k pokácení takového stromu, musí 

existovat výjimka z ochranných podmínek chráněného druhu. Nevhodné jsou především 

zásahy do stromŧ v období hnízdění a vyvádění mláďat. Musíme si uvědomit, ţe kaţdý 

doupný strom v lesním porostu, v parku, v sadu, v zástavbě či ve volné krajině je 

nenahraditelný pro zachování druhové rozmanitosti v přírodě (KOUBEK 2007).“ 
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 Obrázek č. 12:Trouchnivějící strom na území lesoparku (VÁLOVÁ 2009) 11 
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3.2 Centrální park 

 
Mapa č. 3:Centrální park 3       Zdroj: Mapy.cz 

 

3.2.1 Lokalizace a rozloha parku 

Centrální park (49° 46' 41.725"N, 18° 26' 7.91“E) se nachází v samotném srdci 

Havířova, v blízkosti náměstí Republiky v nadmořské výšce asi 260 m. n. m. Hlavní část 

tohoto parku hraničí s ulicemi Dlouhá třída, Národní třída a E. F. Buriana. Do tohoto 

pozorování byla také zahrnuta zeleň v okolí náměstí Republiky. Rozloha monitorovaných 

ploch tedy činí 7,93 ha (viz Mapa č. 3:Centrální park 3     

  Zdroj: Mapy.cz) 

3.2.2 Popis současného stavu 

Na rovinatém terénu parku se sdruţují četné travnaté plochy, které jsou protkány 

parkovými chodníky s novými lavičkami a odpadkovými koši vybudovanými při přestavbě 
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samotného parku (viz Obrázek č. 13:Centrální park (VÁLOVÁ 2009) 12. Jedná se o místa 

často vyhledávaná občany pro odpočinek nebo procházky parkem. Součástí parku je také 

oblíbené menší dětské hřiště. Kompozici parku doplňují všudypřítomné umělecké 

skulptury vybudované z rŧzných druhŧ materiálŧ a přírodnin, ať se jiţ jedná o kámen, 

malvínský pískovec, godulský pískovec, křištanovský diorit, strzegomskou ţulu, či dřevo. 

Sochy, nacházející se v parku, ve spojení s netradiční zelení pak dodávají parku kulturního 

ducha. Druhová rozmanitost stromŧ a keřŧ je zde vysoká. Stromový porost tvoří zejména 

nově vysazené okrasné druhy a kultivary. Ve spojení s vysokými budovami tvoří tento 

park nová místa pro ţivot a hnízdění ptačích společenstev vázaných k městskému biotopu 

a součástí je také několik ptačích budek připevněných na kmenech stromŧ. Park je 

celoročně udrţován a jeho atmosféru dotvářejí také květinové výzdoby měnící se dle 

ročního období. Jako velký přínos pro zeleň a ţivotní prostředí v Havířově shledávám 

zpŧsob městské, přesněji autobusové dopravy tzv. ekobusy vyuţívající zemní plyn. 

 

 Obrázek č. 13:Centrální park (VÁLOVÁ 2009) 12 
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3.2.3 Vegetační poměry a živočichové 

Stromové patro 

 Při zpracování stromového porostŧ lokality jsem čerpala informačních zdrojŧ 

podle ČERVENÉHO (2009). Stromové patro je zastoupeno především okrasnými druhy 

stromŧ. Jsou to zejména kultivary typických dřevin, ale také zde nalezneme určité rarity. 

Okolo Národní třídy se mŧţeme setkat např. s cypříškem nutkajským (Chamaecyparis 

nootkatensis), který je nápadný zejména převislými výhonky s četnými šiškami. Výhodou 

tohoto stromu je, ţe dobře odolává mrazŧm. Dále se zde mŧţeme setkat s jedlí ojíněnou 

(Abies concolor) dobře snášející suchá prostředí ve městech. Borovice těţká (Pinus 

ponderosa) se v centrálním parku vyskytuje dokonce ve dvou kusech. Je zajímavá tím, ţe 

ji mŧţeme povaţovat za indikátor ozónu v ovzduší, na který velice citlivě reaguje. Dalším 

druhem typickým pro parkové oblasti a patřícím do skupiny jehličnanŧ je jinan 

dvoulaločný (Gingko biloba), který taktéţ dobře odolává mrazŧm. V centrálním parku se 

nachází od roku 2005. Mŧţeme zde také najít dva druhy katalp. Katalpa trubačovitá 

(Catalpa bignonioides) a katalpa nádherná (Catalpa speciosa). Rostou zde také rŧzné 

druhy javorŧ. Javor dlanitolistý (Acer palatum) nacházející se u autobusové zastávky. U 

tohoto typu javoru se mohou vyskytovat také keřovité kultivary. Javor tatarský (Acer 

tataricum) dobře snáší sušší, tuhou zimu a javor ginnala (Acer ginnala), jenţ je povaţován 

za nenáročnou dřevinu. Od května do července zde spatříme krásně zelenooranţové květy 

liliovníku tulipánokvětého (Liriodendron tulipifera). Nalezneme zde také statný jírovec 

maďal (Aesculus hippocastanum), lípu stříbrnou (Tilia tomentosa) velice odolnou vŧči 

výfukovým plynŧm, nebo střemchu hroznovitou (Prunus padus). Z typičtějších zástupcŧ 

stromového porostu v parku mŧţeme jmenovat borovici černou (Pinus nigra), borovici 

kleč (Pinus mugo), smrk pichlavý (Picea pungens), zerav západní (Thuja occidentalis), tis 

červený (Taxus baccata), břízu bělokorou (Betula pendula), platan javorolistý 

(Platanus acerifolia), či dub letní (Quercus robur). Havířov se však mŧţe pochlubit i 

takovými unikáty, jako je například stromořadí šestnácti metasekvojí čínských 

(Metasequoia glyptostroboides) nacházejících se přímo v centru města, na náměstí 

Republiky (viz Obrázek č. 14:Stromořadí metasekvojí čínských (VÁLOVÁ 2009) 13, či 

korkovníky amurskými (Phellodendron amurense). 
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 Obrázek č. 14:Stromořadí metasekvojí čínských (VÁLOVÁ 2009) 13 

Keřové patro 

Keřové patro není bohuţel zastoupeno v takové hojnosti jako v ostatních dvou 

případech. Opět se jedná zejména o okrasné druhy keřŧ, jako jsou např. šeřík obecný 

(Syringa vulgaris), dřišťál Thunbergŧv (Berberis thunbergii), skalník vodorovný 

(Cotoneaster horizontalis), mrazuvzdorný keř kalina svraskalá (Viburnum rhytidophyllum), 

rod pěnišník (Rhododendron spp.), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), kultivar 

hortenzie velkolisté (Hydrangea macrophylla), hloh jednosemenný (Crataegus 

monogyna), rŧţe šípková (Rosa canina), mochna křovitá (Potentilla fruticosa). 

Bylinné patro 

 Z bylinného patra se nachází v Centrálním parku pampeliška obecná (Taraxacum 

officinale), barvínek menší (Vinca minor), nebo se sedmikráska chudobka (Bellis 

perennis). 

Živočichové 

Také v městském parku nebyl doposud ţádný faunistický prŧzkum proveden. Ve 

větvích stromŧ i na zemi se v prŧběhu celého roku nejčastěji setkáme s jedinci kosa 
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černého (Turdus merula), holuba domácího (Columba livia), holuba hřivnáče (Columba 

palumbus), či hrdličkou zahradní (Streptopelia decaocto). Ojediněle se zde vyskytoval také 

vrabec domácí (Passer domesticus), zvonek zelený (Carduelis chloris), jiřička obecná 

(Delichon urbica), rorýs obecný (Apus apus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), straka 

obecná (Pica pica) a sojka obecná (Garrulus glandarius). V podzimních dnech bylo 

spatřeno nad Centrálním parkem letící hejno kormoránŧ velkých (Phalacrocorax carbo), v 

keřích se zase schovával střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) a budníček menší 

(Phylloscopus collybita). Sýkoru koňadru (Parus major), sýkoru modřinku (Parus 

caeruleus) a mlynaříka dlouhoocasého (Aegithalos caudatus) nejčastěji spatříme v malých 

hejnech pohybujících se okolo krmítek v zimním čase. S havranem polním (Corvus 

frugilegus), či kavkou obecnou (Corvus monedula) se setkáme jiţ od pozdního podzimu, 

přes celou zimu, mnohdy aţ do roztátí posledního sněhu. 

3.2.4 Historie Centrálního parku 

,,Park v blízkosti náměstí Republiky patřil počátkem sedmdesátých let minulého 

století mezi nejhezčí části centra Havířova. Jeho ozdobou byly hlavně květinové záhony, 

které zŧstaly zachovány i přes rozhodnutí vedení města z 27. února 1964, vypracovat 

architektonickou studii o gigantické výstavbě středu města (PINTÉR 2005).“ 

,,Jsou to zároveň místa, kde se v dávné minulosti nacházela pŧvodní Císařská cesta 

vedoucí z Těšína do Opavy. Po ní jezdily vozy většinou celé ze dřeva a převáţely hlavně 

sŧl. Proto se jí někdy také říkalo solná (PINTÉR 2005).“ 

,,Oblíbeným místem pro posezení a odpočinek Havířovanŧ bylo dlouhou dobu 

prostředí kolem kašny v centrálním parku poblíţ náměstí. Zdobila ho kamenná socha 

nazvaná Sedící ţena od akademického sochaře Čestmíra Hlavinky. Ta byla v minulých 

letech přemístěna o několik desítek metrŧ dál. Malou vodní plochu nahradila vydláţděná 

plocha často slouţící jako jeviště pro hudební a pěvecká vystoupení. V oblibě ji mají také 

děti. Dnes tu dominuje bohatá zeleň a stromy vyrostlé v prŧběhu doby (PINTÉR 2005).“ 

3.2.5 Vlastník pozemku 

Vlastníkem zeleně Centrálního parku a s ním spojených komunikací je samotné 

Statutární město Havířov. Komunikace okolo parku a ulice E. F. Buriana náleţí firmě 



Eliška Válová:Význam městské zeleně pro avifaunu 

2010  46 

M&M Servistrading s.r.o. se sídlem v Moravské Ostravě. V tomto městském parku 

zároveň nejsou evidovány ţádné zpŧsoby ochrany této zeleně (www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

2004-2010). 

3.3 Přírodní památka meandry Lučiny 

 
Mapa č. 4:Přírodní památka meandry Lučiny4     Zdroj: Mapy.cz 

 

3.3.1 Lokalizace a rozloha parku 

Přírodní památka meandry Lučiny (49°46'30.00"N, 18°25' 39.00"E) byla vyhlášena 

1. 1. 1992. Tento park se rozprostírá na rozloze 40, 65 ha od jihozápadního okraje města v 

nadmořské výšce pohybující se od 244 do 264 m. Účelem vyhlášení přírodní památky je 

volně meandrující tok řeky Lučiny (viz Obrázek č. 15:Pohled na přírodní památku z ulice 

Na Nábřeţí (VÁLOVÁ 2009) 14. Rozloha monitorovaného území činí 7, 22 ha (viz Mapa č. 

4:Přírodní památka meandry Lučiny4     Zdroj: Mapy.cz). 

 

http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
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3.3.2 Popis současného stavu 

,,Lučina pramení na severozápadních svazích Prašivé v nadmořské výšce 580 m, 

celková délka toku činí 37,66 km, povodí má plochu 197,1 km
2
. Ústí zprava do Ostravice v 

Ostravě v nadmořské výšce 205 m, prŧměrný prŧtok u ústí činí 2,39 m
3.s-1

. Horní část 

povodí leţí v oblasti velmi vodné, střední část v oblasti dosti vodné, dolní část v oblasti 

středně vodné, retenční schopnost je malá, prŧtok silně rozkolísaný, koeficient odtoku je v 

horní části povodí vysoký, ve střední a v dolní části dosti vysoký. Biogeograficky náleţí 

pramenná část povodí Lučiny do Beskydského biogeografického regionu, který je součástí 

Západokarpatské biogeografické podprovincie. Z hlediska regionálně fytogeografického 

členění se jedná o fytogeografický obvod Karpatské oreofytikum (www.pod.cz 2005).“ 

,,Na dolním toku přechází Lučina do Ostravské pánve. Protéká Havířovskou 

plošinou s reliéfem ploché pahorkatiny, tvořené souvrstvím sedimentŧ ledovcovo-říčního a 

říčního pŧvodu s překryvy sprašových hlín. V povodí převaţují luvizemě pseudoglejové a 

pseudogleje luvizemní, v nivě glejové pŧdy. V posledním úseku protéká Lučina rovinou 

Ostravské nivy, tvořenou souvrstvím pleistocenních štěrkopískŧ a holocenních písčito-

hlinitých nánosŧ, na nichţ vznikly typické a glejové fluvizemě.  Klimaticky se jedná o 

mírně teplou oblast MT10, prŧměrné roční teploty se pohybují mezi 8-9 C, prŧměrné roční 

sráţky činí 700-800 mm (www.pod.cz 2005).“ 

,,V této části toku dochází k boční erozi – meandrování. Boční erozí pracuje řeka 

také napříč k hlavnímu směru svého toku. Proudnice řeky neprobíhá totiţ jejím středem, 

nýbrţ se přibliţuje v zákrutech k strmému, konkávnímu, nárazovému (výsepnímu) břehu, 

který je tak neustále podemílán, zatímco na plochém, vypuklém (jesepním) břehu 

následkem pomalejšího toku (vodní proud se tře v nevelké hloubce o dno) dochází k 

akumulaci nánosŧ. Tímto zpŧsobem vytváří řeka zákruty zvané meandry. Tvorbou 

meandrŧ rozšiřuje řeka svoje koryto a současně vyrovnává spádovou křivku. Příčinou 

vychýlení proudnice mohou být nepravidelnosti a nerovnosti říčního koryta, říční nánosy, 

vyústění přítokŧ, sváţný jazyk, zlomové linie aj. Většina řek intenzivně meandruje teprve 

dosaţení rovnováţného profilu (CHÁBERA 1996).“ 

http://www.pod.cz/
http://www.pod.cz/
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Typické meandrování v této krajině je doprovázeno mokřady a zbývajícím luţním 

porostem, který byl v minulosti vykácen a nahrazen převládajícími lučinami. V prŧběhu 

roku za vytrvalých, či přívalových sráţek dochází ke zvýšení vodní hladiny a následnému 

rozlití vody z koryta do okolí. Přechod ze zastavěné části města do téměř nepoškozené, 

přírodě blízké krajiny a přechod této krajiny v zemědělsky obdělávanou je zcela jedinečný. 

Svou rozmanitostí a bohatostí rostlinných druhŧ, jejich výškou, stářím, zápojem, 

protierozní a stabilizační funkcí okolo řeky vytváří ideální místo ať uţ pro střet ptákŧ 

vázaných k vodnímu prostředí a břehovým porostŧm, na les, zemědělskou krajinu, ptactva 

měst a vesnic, či střet s ptáky taţnými. 

,,V letech 1991 a 1995 bylo na území přírodní památky vyhloubeno a vyčištěno 

sedm tŧněk. Na obou březích jsou pravidelně koseny louky, lesní porosty jsou ponechány 

bez zásahu (WEISSMANOVÁ a kol. 2004).“ 

3.3.3 Vegetační poměry a živočichové 

Pod Havířovem, na ř. km 15,00 dochází k plynulému přechodu nivních 

společenstev do skupin typŧ geobiocénŧ širokých říčních niv. Převaţují relativně nejsušší 

habro-jilmové jaseniny vyššího stupně (Ulmi-fraxineta carpini superiora), v některých 

úsecích zaujímají větší plochy i vlhčí dubové jaseniny vyššího stupně (Querci roboris 

fraxineta superiora), pouze ostrŧvkovitě se vyskytují nejvlhčí olšové vrbiny vyššího 

stupně (Alni-glutinosae saliceta superiora) a vývojová stádia vrbin vrby křehké niţšího 

stupně (Saliceta fragilis inferiora) na štěrkových náplavech (www.pod.cz 2005). 

Stromové patro 

  Jiţ z ulice Na Nábřeţí, kolem letního kina, aţ dolŧ k fotbalovému hřišti spatříme 

vysoké porosty borovice lesní (Pinus sylvestris), smrku ztepilého (Picea abies), dubu 

letního (Quercus robur) a břízy bělokoré (Betula pendula). Tato skladba stromŧ kromě 

dalších představuje lesní biotop, který postupně přechází v parkový porost táhnoucí se 

podél celé této ulice. Břehové porosty Lučiny na pravé straně toku jsou lemovány zejména 

olší šedou (Alnus incana) a olší lepkavou (Alnus glutinosa). Kolem řeky se dále vyskytuje 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), habr obecný 

(Carpinus betulus), topol osika (Populus tremula), topol černý (Populus nigra), jilm 

horský (Ulmus glabra), a střemcha hroznovitá (Prunus padus). Nezastupitelnou roli 

http://www.pod.cz/
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mokřadních porostŧ v této oblasti má mnoho druhŧ vrb. Mohu jmenovat např. vrbu bílou 

(Salix alba), vrbu jívu (Salix caprea) nebo vrbu košíkářskou (Salix viminalis) nacházející 

se v těsné blízkosti zahrádkářské kolonie. 

 

 Obrázek č. 15:Pohled na přírodní památku z ulice Na Nábřeží (VÁLOVÁ 2009) 14 

Keřové patro 

 Keřové patro je v oblasti přírodní památky značně bohaté, a proto vytváří ideální 

podmínky pro ţivot ptačích společenstev vázaných na tato patra. Do značné míry poskytují 

v době od pozdního léta do podzimu zdroj potravy, ať se jiţ jedná o bobule, kterými se 

rády ţiví jinak hmyzoţravé pěnice nebo o semena lákající rovněţ několik málo druhŧ 

ptákŧ. Zaznamenána byla zde přítomnost hlohu obecného (Crataegus oxyacantha), lísky 

obecné (Corylus avellana), kaliny obecné (Viburnum opulus), dřínu obecného (Cornus 

mas), bezu černého (Sambucus nigra), ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare), trnky 

obecné (Prunus spinosa), ostruţiníku polního (Rubus caesius), brslenu evropského 

(Euonymus europaeus), jmelí bílého (Viscum album), svídy bílé (Swida alba), svídy krvavé 

(Swida sanguinea) a z popínavých dřevin mŧţeme jmenovat např. břečťan popínavý 

(Hedera helix). 



Eliška Válová:Význam městské zeleně pro avifaunu 

2010  50 

Bylinné patro 

Pro bylinné patro v této části Havířova je z hlediska početnosti druhŧ 

nejvýznamnějším obdobím, jak uţ to obvykle bývá jaro. Jiţ ke konci března začíná kvést 

sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), 

orsej jarní (Ficaria verna), křivatec ţlutý (Gagea lutea), blatouch bahenní (Caltha 

palustris), ohroţená piţmovka mošusová (Adoxa moschatelina), prvosenka vyšší (Primula 

elatior), devětsil lékařský (Petasites hybridus), později česnek medvědí (Allium ursinum), 

pampeliška obecná (Taraxacum officinale), vzácnější zapalice ţluťuchovitá (Isopyrum 

thalictroides), chráněný ďáblík bahenní (Calla palustris), kosatec ţlutý (Iris pseudacorus), 

mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium aternifolium) nebo konopice sličná (Galeopsis 

speciosa). V létě a na podzim se zde nalezneme pcháče osety (Cirsium arvense) (viz 

Obrázek č. 16:Pcháč oset (Cirsium arvense) (VÁLOVÁ 2009) 15, na kterých se velice rádi 

zdrţují menší ptáci, jako např. sýkory babky (Parus palustris).  

 

  Obrázek č. 16:Pcháč oset (Cirsium arvense) (VÁLOVÁ 2009) 15 

Živočichové 

Toto území je domovem pro nespočet ţivočišných druhŧ. Ze skupiny savcŧ obývá 

břehy Lučiny ondatra piţmová (Ondatra zibethicus), na stromech mŧţeme zase spatřit 

potravu obstarávající veverku obecnou (Sciurus vulgaris).  
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Další velice početnou skupinou je třída ptáci- Aves. Jiţ z jara zde zaslechneme 

mnoho švitořících ptačích druhŧ ohlašujících konec zimního období. Z mnoha mŧţu 

jmenovat např. drozda zpěvného (Turdus philomelos), velice hojnou ţlunu zelenou (Picus 

viridis), kosa černého (Turdus merula), sedmihláska hajního (Hippolais icterina), budníčka 

menšího (Phylloscopus collybita), ťuhýka obecného (Lanius collurio), šoupálka 

krátkoprstého (Certhia brachydactyla), sojku obecnou (Garrulus glandarius), strakapouda 

velkého (Dendrocopos major), hýla obecného (Pyrrhula pyrrhula), dlaska tlustozobého 

(Coccothraustes coccothraustes), či kukačku obecnou (Cuculus canorus). Tato přírodní 

památka se stává domovem také pro početnou skupinu sýkor, jako je např. typická sýkora 

koňadra (Parus major), sýkora babka (Parus palustris), sýkora modřinka (Parus 

caeruleus) nebo sýkora luţní (Parus montanus). Kdyţ budeme pozorní, uvidíme i 

drobného střízlíka obecného (Tryglodytes tryglodytes). Ojediněle byl zde spatřen také 

moudivláček luţní (Remiz pendulinus) nebo mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus). 

V keřových porostech okolo vodního toku se skrývá také mnoho druhŧ pěnic (Sylvia spp.). 

Kdyţ budeme mít štěstí, mŧţeme v přilehlých loukách narazit na skupinku čápŧ bílých 

(Ciconia ciconia), u řeky potkáme rodinu morčákŧ velkých (Mergus merganser), pestře 

zbarvené ledňáčky říční (Alcedo atthis), ojediněle i na skorce vodního (Cinclus cinclus) a 

mnoho dalších. 

,,Mokřady jsou biotopem čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchy zelené (Bufo 

viridis), ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana zeleného (Rana esculenta) (www.iszp.kr-

moravskoslezsky.cz 2008).“ 

,,V okolí toku a vodních ploch bylo zjištěno celkem 15 druhŧ váţek, mezi vzácnější 

patří šidélko znamenané (Erythromma viridulum) a váţka bělořitná (Orthetrum 

albistylum). Pestrá je rovněţ ichtyofauna – bylo zjištěno 13 druhŧ ryb, mezi nimi ohroţený 

druh střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a ojediněle i kriticky ohroţená mihule potoční 

(Lampetra planeri) (www.iszp.kr-moravskoslezsky.cz 2008).“ 

3.3.4 Vlastník pozemku 

Pozemky okolo řeky Lučiny se dělí do několika základních skupin. Největší 

skupinou z hlediska rozlohy tvoří travnaté porosty, které se rozprostírají na ploše 5,04 ha a 

tím zaujímají asi 69,8% celkové rozlohy monitorované plochy. Tyto louky spadají do 

http://www.iszp.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.iszp.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.iszp.kr-moravskoslezsky.cz/


Eliška Válová:Význam městské zeleně pro avifaunu 

2010  52 

samotné přírodní památky meandry Lučiny a jsou předmětem ochrany jako menší 

chráněná území, památkově chráněná území nebo patří do zemědělského pŧdního fondu. 

Vlastníci jednotlivých území jsou samostatné fyzické osoby, popř. Statutární město 

Havířov (www.nahlizenidokn.cuzk.cz 2004-2010). 

Druhou skupinou pozemkŧ jsou území se zelení, která zaujímají rozlohu 1,23 ha 

sledované plochy, coţ připadá na 17% a vlastníkem je Statutární město Havířov. Tyto 

plochy opět podléhají ochraně (www.nahlizenidokn.cuzk.cz 2004-2010). 

Další druhy pozemkŧ jsou charakterizovány jako ostatní plocha, zpŧsob vyuţití zde 

není, jedná se o tzv. neplodnou pŧdu. Jejich rozloha činí 0,37 ha a nepodléhá ochraně.  

Poslední skupinu sledovaných ploch tvoří ostatní plochy slouţící jako komunikace. 

Tato místa zabírají plochu 0,58 ha. Ochrana těchto ploch je zde střídavá. Některé plochy 

ochraně nepodléhají, jiné naopak spadají mezi menší chráněná území. Vlastníkem 

posledních dvou skupin je opět Statutární město Havířov (www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

2004-2010). 

3.3.5 Doplňující informace 

,,Pro ochranu meandrujícího úseku toku s přirozenými břehovými porosty byla 

roku 1992 v nivě Lučiny v Havířově na ploše 40,65 ha zřízena přírodní památka Meandry 

Lučiny. Zvýšenou péči a ochranu zasluhují i další úseky toku s příbřeţním pásmem, 

vymezené jako ekologicky významné segmenty krajiny a celá řada významných stromŧ, z 

nichţ některé dosahují parametrŧ památných stromŧ (JANDA, ŘEPA 1986).“ 

,,V současné krajině se velice často mŧţeme setkat s tzv. přechodovými nebo 

okrajovými biotopy. Jsou to území, na nichţ jeden biotop přechází v druhý (např. otevřená 

plocha v les, louka do rybníka apod.). V těchto územích se společenstva typická pro 

jednotlivé stýkající se biotopy mísí a obecně lze říci, ţe tzv. okrajové biotopy často bývají 

kvalitativně i kvantitativně velmi bohaté. Tento jev bývá okrajovým efektem (edge effect) 

a v ekologických studiích je mu věnována poměrně velká pozornost, ať uţ jde o jeho 

eliminaci při výzkumu homogenních (stejnorodých) biotopŧ, nebo naopak o poznání 

zákonitostí, jimiţ se struktura společenstev v těchto přechodových biotopech řídí (JANDA, 

ŘEPA 1986).“ 

  

http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
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4 MATERIÁL A METODIKA 

Pro výzkum ornitocenózy bylo zvoleno Statutární město Havířov. Po odborné 

dohodě byly v období měsíce dubna roku 2009 následně zvoleny tři lokality nacházející se 

na tomto území. Jedná se o biotopy městských parkŧ a přilehlých lidských sídel a kaţdý z 

těchto parkŧ oplývá svým specificky odlišným rázem. Zpracována byla oblast lesoparku 

pod ulicí Kubelíkova v městské části Havířov Podlesí, dále Centrální park nacházející se 

poblíţ náměstí Republiky a nakonec část oblasti přírodní památky Meandry Lučiny. 

Pozorování ptačích společenstev probíhalo od května 2009 do poloviny března roku 

2010. Celkem bylo v tomto období provedeno 21 sčítání ptactva na všech třech lokalitách. 

4.1 Použité materiály 

Samotné údaje o rozlohách a zaměření monitorovaných ploch pocházejí ze serveru: 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. K zjištění 

samotných parcelních čísel a vyhodnocení výměry pozorovaných ploch mi velice přispěla 

přehledová mapa ČR, která je na těchto stránkách zveřejněna. 

Pro určování bylin vyskytujících se v daných oblastech jsem pouţívala publikaci 

Naše květiny Deyla a Híska (2001). Porosty keřŧ a stromŧ byly současně určovány podle 

knihy Stromy a keře manţelŧ Dreyer (2004) a podle knihy Stromy manţelŧ Spohn (2008). 

Pro určování ptačích druhŧ jsem rovněţ vyuţila dvou publikací. První z nich je s 

názvem: Ottŧv prŧvodce přírodou- PTÁCI (2002) a druhá: Ptáci Evropy, Severní Afriky a 

Blízkého Východu Svensson (1999). 

Ptáci byli identifikováni nejen vizuálně, ale také podle hlasŧ. Pro následné 

zaznamenávání a vyhodnocování ptačích hlasŧ jsem pouţívala diktafon značky Olympus 

DS-75. Nápomocny mi byly také komentované nahrávky Ptáci našich měst a vesnic z edice 

Hlas pro tento den od Pelze (2002). 

Jelikoţ se člověk při pozorování ptačích společenstev nemŧţe pohybovat v těsné 

blízkosti těchto tvorŧ, pro sledování mi byl velice nápomocen dalekohled NIKON Nikon 

10 25 DCF Sport Lite, triedr Traveler 10-30 60 a fotoaparát značky Panasonic Lumix 

DMC-TZ2. 
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4.2 Monitoring 

První orientační návštěva v těchto parcích proběhla jiţ koncem měsíce dubna 2009, 

kde jsem si prohlédla a zmapovala terén pro budoucí monitoring. Samotné pozorování 

začalo 2. 5. 2009 a od tohoto data jsem navštěvovala Havířov v přibliţných intervalech 

okolo 14 dnŧ v závislosti na předpovědi počasí. Další monitoring byl odloţen pouze v 

případě špatného počasí, deště, nízké teploty a silného větru, ve kterém je ptačí aktivita 

minimální a pozorování se nedoporučuje. Má obchŧzka začala jiţ v brzkých ranních 

hodinách, tedy okolo páté hodiny ranní. Pro mnohé druhy ptákŧ je tato doba označována 

jako maximální zpěvná aktivita.  Nejdříve jsem za doprovodu otce nebo přítele navštívila 

přírodní památku Meandry Lučiny (viz Obrázek č. 17:Meandr řeky Lučiny (VÁLOVÁ 2009) 

16), ke které jsem se dostala od hlavního nádraţí pěšky směrem k centru města Havířova a 

dále cestou kolem letního kina. Park jsem si rozloţila do několika pozorovacích míst, tzv. 

bodŧ, jelikoţ se jedná o rozlehlé území, na kterém se sdruţuje více biotopŧ najednou. 

Prvním pozorovacím místem byl právě lesní biotop okolo jiţ zmiňovaného letního kina.  

 

  Obrázek č. 17:Meandr řeky Lučiny (VÁLOVÁ 2009) 16 
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Druhým místem pozorování byl jiţ samotný les, který mŧţeme spatřit na obrázku 

č.18. (viz Obrázek č. 18:Lesní porost poblíţ zahrádkářských kolonií (VÁLOVÁ 2009) 17 

 

  Obrázek č. 18:Lesní porost poblíž zahrádkářských kolonií (VÁLOVÁ 2009) 17 

Z lesa jsem přecházela podél meandrŧ řeky aţ k prvnímu mostu, přes který jsem se 

dostala do dalšího biotopu zemědělské krajiny (viz Obrázek č. 19:Biotop obhospodařované 

krajiny (VÁLOVÁ 2009) 18. Zde se vyskytovalo jiţ třetí místo samotného monitoringu a 

zároveň se jednalo o první místo na opačném břehu řeky. V tomto místě se pravidelně 

vyskytovaly ptačí druhy vázané jednak na luční porosty a keře (viz Obrázek č. 20:Luční 

porosty a keře (VÁLOVÁ 2009) 19, ale také na nedaleké břehové porosty. 
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  Obrázek č. 19:Biotop obhospodařované krajiny (VÁLOVÁ 2009) 18 

 

  Obrázek č. 20:Luční porosty a keře (VÁLOVÁ 2009) 19 

Odtud jsem se opět vracela přes lávku na přilehlou stezku, táhnoucí se podél celého 

vodního toku. Lesní cesta mě zavedla k předposlednímu místu pozorování na dané lokalitě, 

k zahrádkářským koloniím (viz Obrázek č. 21:Zahrádkářské kolonie (VÁLOVÁ 2009) 20, kde 

jsem se setkala asi s největší koncentrací čeledí Paridae- sýkorovití.  
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  Obrázek č. 21:Zahrádkářské kolonie (VÁLOVÁ 2009) 20 

Poslední zastávku jsem si zvolila u druhého mostu přes řeku Lučinu. Monitoring 

avifauny probíhal po obou březích vodního toku (viz Obrázek č. 22:Poslední místo 

monitoringu za řekou Lučinou (VÁLOVÁ 2009) 21. Malebné místo bylo doprovázeno hojným 

počtem ptačích druhŧ, z nichţ za nejpŧsobivější povaţuji asi pozorování pestře zbarveného 

ledňáčka říčního (Alcedo atthis), jako střelka letící v korytě říčního toku. 

  



Eliška Válová:Význam městské zeleně pro avifaunu 

2010  58 

 

  Obrázek č. 22:Poslední místo monitoringu za řekou Lučinou (VÁLOVÁ 2009) 21 

  

Zde má cesta v přírodní památce končí, vydávám se do kopce, procházím ulicemi 

Na Nábřeţí a Fibichova, která mě zavede aţ na náměstí Republiky a k samotnému 

Centrálnímu parku zobrazeném na obrázku č. 23 (viz Obrázek č. 23:Zákoutí dětského 

hřiště v Centrálním parku (VÁLOVÁ 2009) 22. 
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  Obrázek č. 23:Zákoutí dětského hřiště v Centrálním parku (VÁLOVÁ 2009) 22 

 Na území druhého parku jiţ nebyla vytyčená pozorovací místa, jelikoţ se nejedná 

o tak rozlehlé území, jako to bylo v případě přírodní památky meandry Lučiny. K 

poslednímu lesoparku (viz Obrázek č. 24:Lesopark v Havířově- Podlesí (VÁLOVÁ 2009) 23 

se v závislosti na počasí dostávám pěšky, popřípadě městskou hromadnou dopravou. 

 

  Obrázek č. 24:Lesopark v Havířově- Podlesí (VÁLOVÁ 2009) 23 
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4.3 Sledované parametry 

Na jednotlivých místech jsem setrvávala asi okolo 15-20 min. V období jarního 

tahu a přes léto byly zaznamenávány ptačí druhy s přesností na jednotlivé kusy, dále bylo 

zaznamenáváno pohlaví jedincŧ, zpívající samci pro pěvce, volající samci pro nepěvce, 

pokud to bylo moţné, byla zaznamenávána mláďata v prachovém peří a tohoroční 

mláďata, ne zcela dospělí a nedospělí jedinci, ptačí páry, či hnízdící páry. Při přeletu 

ptačích hejn byl jejich počet stanovován z pořízených fotografií nebo odhadem. Také jsem 

si všímala pohlavního dimorfismu, který je typický pro některé druhy ptákŧ, ptákŧ ţijících 

po celý ţivot s jedním partnerem, nebo příleţitostí a míst k samotnému hnízdění. Při 

kaţdém sčítání byl zaznamenáván také čas příchodu a odchodu z dané oblasti, ranní teplota 

a počasí.  

4.4 Vyhodnocení pořízených dat 

Pro vyhodnocování ptačích společenstev v závislosti na prostředí městského 

biotopu mi velice poslouţila publikace Bohumila Lososa a kolektivu: Ekologie ţivočichŧ, 

ze které jsem pro porovnání ptačích společenstev jednotlivých parkŧ vyuţila zejména 

charakteristiky faunistické podobnosti, vyjádřené Jaccardovým číslem, dále Kulczynského 

a Sörensovým indexem. Podobnost společenstev jsem vyjádřila také Rekonenovým číslem.  

Vzhledem k porovnání avifauny v závislosti na druhovém sloţení dřevin dané 

lokality jsem jiţ nevyuţila dalších syntetických a analytických znakŧ zoocenóz a 

vyhodnocení jsem provedla slovní formou. Těmito vlastnostmi a podrobnějšími metodami 

kvantitativního výzkumu ornitologie se budu zabývat v diplomové práci navazujícího 

studia. Jednotlivá čísla a indexy faunistické podobnosti jsou zpracovány dle LOSOSA 

(1984). 

4.4.1 Dominance 

 Jako dominanci povaţujeme procentuální sloţení zoocenózy, často bez ohledu na 

velikost zkoumané plochy nebo objemu. Zde skutečně jde jen o procentuální zastoupení 

druhových populací na kvantitativní struktuře celého společenstva. 
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 D – dominance, vyjádříme v % 

 n – počet jedincŧ určitého druhu, nacházejících se na lokalitě 

 s – celkový počet jedincŧ zoocenózy 

  

Klasifikace, obsahující 5 tříd dominance 

eudominantní druh – více neţ 10% 

dominantní druh – 5-10% 

subdominantní druh – 2-5% 

recedentní druh – 1-2% 

subrecedentní druh – méně neţ 1% 

4.4.2 Faunistická podobnost 

Faunistická podobnost neboli identita vyjadřuje shodu druhového sloţení dvou 

nebo většího počtu srovnávaných zoocenóz. Dá se vyjádřit rŧzným zpŧsobem 

(SCHWERDTFEGER, 1975), nejčastěji Jaccardovým číslem (Ja) nebo indexem 

podobnosti. 

 

 

Ja – index podobnosti, vyjádřený v % 

s – počet druhŧ společně se vyskytujících se ve dvou srovnávaných zoocenózách 

s1 – počet druhŧ jedné zooceózy 

s2 – počet všech druhŧ druhé zooceózy 

  

Kulczyńského index (Ku) 

 

Ku – Kulczyńského index podobnosti 

s – počet druhŧ společně se vyskytujících se ve dvou srovnávaných zoocenózách 
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s1 – počet druhŧ jedné zooceózy 

s2 – počet všech druhŧ druhé zooceózy 

 

Sörensův index (Sö) – slouţí k výpočtŧm druhové identity dvou nebo více 

biocenóz. 

 

Sö – Sörensŧv index podobnosti 

s – počet druhŧ společně se vyskytujících se ve dvou srovnávaných zoocenózách 

s1 – počet druhŧ jedné zooceózy 

s2 – počet všech druhŧ druhé zooceózy 

Rekonenovým číslem (Re) -nazýváme podobnost dominance, kde místo počtu 

společných druhŧ, pouţijeme jejich dominanci. 

 

Re – Rekonenovo číslo 

d1, d2, d3 - di – dominance jednotlivých druhŧ společné oběma zoocenózám 
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

V této kapitole se budu zabývat zpracováním výsledkŧ a statistiky monitoringu 

avifauny za období od května roku 2009 aţ do března 2010. Vyhodnocovány a 

prezentovány jsou výsledky jednotlivých lokalit zvlášť, neboť se jedná o území, která jsou 

charakteristická odlišnou vegetací a na ní závislé přítomnosti ptačích druhŧ. Následně jsou 

jednotlivé lokality mezi sebou porovnávány dle faunistické podobnosti. Vzácné a chráněné 

druhy ptákŧ havířovských parkŧ jsou klasifikovány podle vyhlášky č.395/1992 Sb. v 

platném znění, Červeného seznamu ohroţených druhŧ České republiky a Natury 2000. 

5.1 Celkový souhrn avifauny na monitorovaných 

lokalitách 

Tento souhrn zahrnuje vybrané oblasti monitorování avifauny, udává celkový počet 

vyskytujících se druhŧ ptákŧ, kteří jsou zařazeni do řádŧ, a dále podle ochrany. Výskyt 

druhŧ na daném stanovišti je odŧvodněn z hlediska vegetačního pokryvu, dostupnosti 

potravy, příleţitosti ke hnízdění, ekologické valenci, či samotné vzdálenosti od centra 

města. 

5.1.1 Souhrn avifauny lesoparku pod ulicí Kubelíkova 

Na území lesoparku v Havířově Podlesí se za dobu výzkumu nacházelo celkem 30 

druhŧ ptákŧ zařazených do 4 řádŧ. Statisticky byl nejvyšší počet druhŧ zaznamenán v řádu 

pěvcŧ a to 24 druhy. Dále byl zde zastoupen 3 druhy řád měkkozobých, 2 druhy řád 

šplhavcŧ a řád dravci 1 druhem.  

Nejvyšší početnost druhŧ byla monitorována v období měsíce ledna letošního roku 

(viz Graf č. 5: Počet druhů spatřených na lokalitách v daných měsících). Kromě stálých 

obyvatel lesoparku zde v zimních měsících nalezneme např. havrana polního (Corvus 

frugilegus), který je povaţován za dominantní druh, dále kavku obecnou (Corvus 

monedula), stehlíka obecného (Carduelis carduelis), či pěnkavu jíkavce (Fringilla 

montifringilla). Zvýšení početnosti právě v měsíci lednu přisuzuji k přítomnosti zimních 

hostŧ, kteří tvoří velká hejna a přilétají k nám ze svých hnízdišť na severu a východě 

Evropy. Ve většině případŧ dochází především v zimních měsících také k seskupování 
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odlišných druhŧ ptákŧ do hejn. Tato hejna mají své výhody i nevýhody. Za výhodu 

povaţujeme vyšší ochranu před případným napadením z řad dravcŧ, naopak nevýhodou se 

mŧţe stát niţší postavení jedincŧ oproti dominantním druhŧm v krmné efektivitě. 

Kaţdopádně lze podotknout, ţe v případě blízkosti lesoparku a lidských obydlí je krmení 

pro ptactvo v zavěšených budkách dostatečně zajištěno. 

Co se týče výskytu ptákŧ v ostatních měsících, blíţí se prŧměrná hodnota asi ke 12 

pozorovaným druhŧm měsíčně. Za čistě eudominantní druh se dá povaţovat populace kosa 

černého (Turdus merula) (viz Tabulka č. 11: Ptačí společenstvo lesoparku v Podlesí), v 

jehoţ případě bylo nalezeno dokonce i hnízdo s mláďaty. Dalším eudominantním druhem 

je také sýkora koňadra (Parus major), která za celé období pozorování byla na území 

lesoparku spatřena celkem 69 krát. Při posuzování přítomnosti holuba domácího (Columba 

livia) na lokalitě v lesoparku vycházím ze skutečnosti, ţe daný druh byl zde pozorován v 

hejnu o 12 jedincích, v dalších případech se jednalo o dosti početná hejna, přelétající nad 

tímto lesoparkem. 

Za přínos povaţuji ponechání starých vykotlaných stromŧ, které jsou v daném 

ekosystému nenahraditelné nejen pro ţivot a úkryt drobných ţivočichŧ a ptactva, ale také 

pro jejich hnízdění. Přítomnost jehličnatých dřevin (Pinus sylvestris, Pinus nigra, Picea 

abies, Larix decidua) vytváří ideální podmínky k ţivotu králíčka obecného (Regulus 

regulus) a číţka lesního (Carduelis spinus) (viz Obrázek č. 25:Samice číţka lesního 

(Carduelis spinus) (VÁLOVÁ 2009) 24, kteří jsou na hnízdění v porostech s přítomností 

jehličnanŧ závislí. 

 Další skupinou jsou ptačí druhy vyhledávající smíšené a listnaté lesy se starými, 

mnohdy dutinovými stromy a na potravu bohaté podrosty – z nich si zde své místo našli 

strakapoud velký (Dendrocopos major), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), rehek 

domácí (Phoenicurus ochruros), početná čeleď Paridae, mlynařík dlouhoocasý 

(Aegithalos caudatus), brhlík lesní (Sitta europaea), červenka obecná (Erithacus 

rubecula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla), 

hýl obecný. Nalezneme zde také dlasky tlustozobé (Coccothraustes coccothraustes) 

preferující především listnaté porosty Fagus sylvatica, Quercus robur, Quercus rubra, 

Acer pseudoplatanus, Acer platanoides nebo Tilia cordata. 
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Kavka obecná (Corvus monedula) podléhá ochraně v následujících bodech: Je 

povaţována za silně ohroţený druh dle vyhlášky č. 395/1992 v platném znění a dále za 

téměř ohroţený druh dle Červeného seznamu ohroţených druhŧ. Havran polní (Corvus 

frugilegus) je zařazen za zranitelný druh, ţluna zelená (Picus viridis) je zařazena do 

skupiny málo dotčených druhŧ dle Červeného seznamu. 

 

  Obrázek č. 25:Samice čížka lesního (Carduelis spinus) (VÁLOVÁ 2009) 24 

5.1.2 Souhrn avifauny Centrálního parku 

Na území Centrálního parku bylo zjištěno celkem 27 druhŧ, zařazených do 6 řádŧ. 

Řád pěvci je zastoupen 20 druhy, řád měkkozobých 3 druhy a řády veslonozí, vrubozobí, 

šplhavci a svišťouni vţdy po 1 druhu. 

V období hnízdění, které připadá na dobu od měsíce května do července, činil 

prŧměrný počet 10 druhŧ nacházejících se v Centrálním parku (viz Graf č. 3: Počet druhů 

spatřených na lokalitách v daných měsících). Za období podzimního tahu se prŧměrný 

počet sníţil o 1 druh (viz Graf č. 4: Počet druhů spatřených na lokalitách v daných 

měsících). Naopak v zimním čase se zde projevil stejný efekt, jako v případě lesoparku v 

Podlesí a počet monitorovaných druhŧ ptákŧ se vyšplhal aţ k 16 (viz Tabulka č. 

16:Celkový počet druhů pozorovaných na lokalitách v daném období). Nejpočetnějším 

druhem je holub domácí (Columba livia domest.) a po dobu sčítání bylo celkem spatřeno 
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267 jedincŧ daného druhu (viz Tabulka č. 10:Ptačí společenstvo Centrálního parku), 

přičemţ prŧměrný počet holubŧ za kaţdé pozorování je okolo 14 jedincŧ.  Holub domácí, 

který je s největší pravděpodobností potomkem holuba skalního, je povaţován za čistě 

synnantropní druh.  Jeho domovem jsou především urbánní biotopy, jako např. náměstí, 

hřbitovy, či městské parky. Holubi se ţiví převáţně semennou potravou, které však v parku 

není dostatek, a proto vyuţívají potravu organického pŧvodu, nejrŧznější odpadky. Ideální 

místa pro hnízdění jim poskytují převáţně vysoké budovy, jejich výklenky a římsy. Holubi 

v Havířově jsou zastoupeni mnoha barevnými varietami. 

Ptačí společenstvo Centrálního parku svým vysokým počtem doplňuje havran polní 

(Corvus frugilegus) a kos černý (Turdus merula) . Za dominantní druhy jsou 

povaţováni:sýkora koňadra (Parus major) a vrabec domácí (Passer domesticus). Mezi 

subdominantními druhy parku zařadíme:hrdličku zahradní (Streptopelia decaocto), 

mlynaříka dlouhoocasého (Aegithalos caudatus), sýkoru modřinku (Parus caeruleus), 

pěnkavu obecnou (Fringilla coelebs), a zvonka zeleného (Carduelis chloris). Ostatní druhy 

povaţujeme za recedentní a subrecedentní. 

V jarních měsících si na budovách a pod střechami v okolí městského parku 

vytvořily svá hnízda populace rorýse obecného (Apus apus) a jiřičky obecné (Delichon 

urbica). U Delichon urbica  se jednalo o populaci 5 jedincŧ se 4 hnízdy. Apus apus se zde 

nacházel v 10 jedincích, kteří střídavě a po krátkou dobu zalétali ke svým hnízdŧm, 

umístěným v děrách zdí. Apus apus i Delichon urbica  potravu zajišťovali vylétáním ze 

svých hnízd a lovením hmyzu, či vzdušného planktonu ve vzduchu. Vylétání druhŧ bylo 

doprovázeno hlasitými pokřiky. 

 Typickými druhy doprovázející lidská sídla jsou např.:vrabec domácí (Passer 

domesticus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), zvonek zelený (Carduelis chloris) (viz 

Obrázek č. 26:Samice zvonků zelených (Carduelis chloris) (VÁLOVÁ 2009) 25, zvonohlík 

zahradní (Serinus serinus), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina).  

Velký význam pro Hippolais icterina a Serinus serinus v parku vytváří vysoké 

porosty metasekvojí čínských (Metasequoia glyptostroboides) a břízy bělokoré (Betula 

pendula), jejichţ okraje větví vyuţívají pro svŧj zpěv. Oba druhy si svá hnízda staví na 

stromech a v porostech keřŧ, přičemţ Serinus serinus preferuje pro hnízdění zejména 

jehličnaté stromy, kterých je v parku dostatek. 
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 Pro Carduelis chloris je městský park s rozptýlenou zelení ideální pro ţivot i 

hnízdění. Zvonek zelený se vyhýbá pouze souvislým lesním porostŧm. V zimě se zvonci 

spojují do větších hejn a vyhledávají si především semennou potravu. 

Passer domesticus, velice častý návštěvník krmítek na balkónech během zimy. V 

jarních a letních měsících není tento druh milovníkem kosení trav. 

 I v méně zastoupeném keřovém porostu parku se ojediněle nachází střízlík obecný 

(Troglodytes troglodytes) nebo budníček menší (Phylloscopus collybita). Oba druhy 

preferují především husté porosty keřŧ, nacházející se v blízkosti přírodní památky 

meandry Lučiny. 

V otevřené části parku v blízkosti náměstí Republiky byly v období podzimního 

tahu spatřeny rovněţ dvě hejna, kormoránŧ velkých (Phalacrocorax carbo) a labutí 

velkých (Cygnus olor). 

Centrální park se vyznačuje vysokou diverzitou vysazených rostlinných druhŧ, 

která se mŧţe do budoucna stát i přínosem pro ptačí společenstva, která se skladbě stromŧ, 

dřevin a keřŧ přizpŧsobí. 

Co se týče ochrany jednotlivých druhŧ, dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném 

znění se na území parku nacházejí 2 ohroţené druhy- kormorán velký (Phalacrocorax 

carbo) a rorýs obecný (Apus apus). Za silně ohroţený druh je povaţována kavka obecná 

(Corvus monedula). 

Dle Červeného seznamu ohroţených druhŧ České republiky spadá pod status 

zranitelného druhu kormorán velký (Phalacrocorax carbo), labuť velká (Cygnus olor), 

havran polní (Corvus frugilegus). Do téměř ohroţeného druhu je zahrnuta čečetka zimní 

(Carduelis flammea), kavka obecná (Corvus monedula) a jiřička obecná (Delichon urbica). 

K málo dotčenému druhu se dle seznamu řadí vrabec domácí (Passer domesticus). Pod 

Naturu 2000 nespadá ţádný z druhŧ nacházejících se na dané lokalitě. 
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  Obrázek č. 26:Samice zvonků zelených (Carduelis chloris) (VÁLOVÁ 2009) 25 

5.1.3 Souhrn avifauny přírodní památky meandry Lučiny 

V části lokality přírodní památky meandry Lučiny se za dobu pozorování vyskytlo 

celkem 68 druhŧ ptákŧ, zařazených do 13 řádŧ. Nejpočetněji zastoupen byl řád pěvci, do 

kterého zařadíme celkem 47 druhŧ ptákŧ. Tento řád má v oblasti zásadní význam, jelikoţ 

tvoří 69% celkového počtu druhŧ ptačího společenstva. Dalším početným řádem jsou 

šplhavci, jeţ zastupují 4 druhy. Řády měkkozobí a dravci jsou souhlasně prezentovány 

vţdy po 3 druzích ptákŧ, řád vrubozobí a brodiví zase 2 druhy. Řády potápky, veslonozí, 

krátkokřídlí, dlouhokřídlí, kukačky, srostloprstí a hrabaví jsou souhlasně tvořeny 1 

druhem. 

Nejvyšší početnost za dobu pozorování byla monitorována v období hnízdění, kdy 

bylo v nivě řeky pozorováno celkem 33 druhŧ v měsíci květnu (viz Tabulka č. 14:Celkový 

počet druhů pozorovaných na lokalitách v daném období). O měsíc později klesla 

početnost na 29 druhŧ, naopak v červenci opět vystoupala k 35 určeným druhŧm. V období 

podzimního tahu, od srpna do listopadu, činila prŧměrná početnost okolo 15 pozorovaných 

druhŧ, přičemţ nejvyšší sledovanost, tedy 23 druhŧ byla zaznačena v měsíci září (viz Graf 

č. 4: Počet druhů spatřených na lokalitách v daných měsících) (viz Tabulka č. 15:Celkový 

počet druhů pozorovaných na lokalitách v daném období). V měsíci prosinci a lednu, tedy 
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v období zimování se nacházel na lokalitě stejný počet tedy 20 druhŧ. Za měsíc únor klesl 

tento počet na 13 druhŧ. V době jarního tahu bylo zde zaznamenáno celkem 10 druhŧ 

ptákŧ. 

Nejsledovanějšími a zároveň dominantními ptačími druhy na lokalitě přírodní 

památky se staly kos černý (Turdus merula), sýkora koňadra (Parus major) a především 

náš zimní host havran polní (Corvus frugilegus). Subdominantní druhy jsou zastoupeny 

kachnou divokou (Anas platyrhynchos), ţlunou zelenou (Picus viridis), vlaštovkou 

obecnou (Hirundo rustica), střízlíkem obecným (Troglodytes troglodytes), drozdem 

zpěvným (Turdus philomelos), pěnicí černohlavou (Sylvia atricapilla), mlynaříkem 

dlouhoocasým (Aegithalos caudatus), sýkorou modřinkou (Parus caeruleus), sýkorou 

babkou (Parus palustris), brhlíkem lesním (Sitta europaea), pěnkavou obecnou (Fringilla 

coelebs) a čečetkou zimní (Carduelis flammea). Zbytek druhŧ nacházejících se na daném 

území připadá do recedentních a subrecedentních druhŧ (viz Tabulka č. 9:Ptačí 

společenstvo přírodní památky meandry Lučiny). 

Jak jiţ bylo uvedeno v předešlých kapitolách, je oblast přírodní památky meandry 

Lučiny charakteristická zejména svou skladbou biotopŧ, které vytvářejí optimální 

podmínky pro ţivot ptactva. Jelikoţ kaţdý z přítomných biotopŧ je význačný odlišným 

sloţením stromŧ a dřevin, je pro dané území příznačné, ţe rozmanitost a početnost druhŧ 

bude v této lokalitě dosti vysoká. 

Biotop smíšeného lesa, představující vysoké porosty borovice lesní (Pinus 

sylvestris), smrku ztepilého (Picea abies), dubu letního (Quercus robur), buku lesního 

(Fagus sylvatica), javoru babyky (Acer campestre) a břízy bělokoré (Betula pendula) 

vytvářejí příhodná místa k ţivotu určitých druhŧ ptákŧ, vázaných na les. Pro další druhy se 

lesní porost mŧţe stát čistě úkrytem před predátory. Za nejdŧleţitější funkci lesu povaţuji 

přítomnost starých, odumřelých dutinových a doupných stromŧ. Tlející staré stromy na 

sklonku svého ţivota jsou především hlavním zdrojem potravy, v podobě bezobratlých 

ţivočichŧ, kteří jsou obyvateli takových stromŧ nebo napomáhají případnému přirozenému 

rozkladu stromu. Další variantou jsou tzv. dutinové stromy, vzniklé především vyhlubující 

činností strakapoudŧ (Dendrocopos sp.), datlŧ černých (Dryocopus martius) (viz Obrázek 

č. 27:Datel černý (Dryocopus martius) (VÁLOVÁ 2009) 26 či ţlun (Picus spp.). Dutinové 

stromy však neobydluje jen zmiňovaný datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký 



Eliška Válová:Význam městské zeleně pro avifaunu 

2010  70 

(Dendrocopos major), ţluna šedá (Picus canus) nebo ţluna zelená (Picus viridis), nýbrţ na 

hnízdění ve vytvořených prostorech je závislý téţ rehek zahradní (Phoenicurus 

phoenicurus), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora koňadra (Parus major), sýkora 

uhelníček (Par us ater), sýkora babka (Parus palustris), sýkora luţní (Parus montanus), 

brhlík lesní (Sitta europaea) a kavka obecná (Corvus monedula). Doupné stromy jsou 

místem k hnízdění také pro morčáka velkého (Mergus merganser), kriticky ohroţený druh 

dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Dŧkazem je přítomnost samice morčáka velkého společně s 9 

mláďaty, spatřená na břehu řeky Lučiny zkraje měsíce července. 

Keřové patro a především okraje lesŧ mají zásadní význam, jak pro ptáky, hnízdící 

ve výškách okolo 1-2 m nad zemí, ale také v obstarávání potravy.  Zásadní význam hrají 

ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a trnka obecná (Prunus spinosa), které lemují 

okrajové časti lesa a ptákŧm poskytují v husté spleti větví nejen ochranu před dravci 

v době hnízdění, ale také úkryt a potravu setrvávající na keřích aţ do zimy. Plody svídy 

bílé (Swida alba) a svídy krvavé (Swida sanguinea) naopak v zimním období nepohrdne 

např. kos černý (Turdus merula). Z keřŧ se zde také nachází dřín obecný (Cornus mas), 

bez černý (Sambucus nigra) brslen evropský (Euonymus europaeus), na kterém si 

nejčastěji pochutnávají zejména červenka obecná (Erithacus rubecula), straka obecná 

(Pica pica) nebo drozd zpěvný (Turdus philomelos). Přítomnost hlohu obecného 

(Crataegus oxyacantha) poskytuje ptákŧm dobrý úkryt. Mnohé z plodŧ jsou ptáky 

vyhledávány aţ po pŧsobení silných mrazŧ v období zimy, kdy část plodŧ ztratí svou 

přirozenou trpkost. Kdeţto plody kaliny obecné (Viburnum opulus) nejsou poţivatelné ani 

pro ptactvo. V keřích nejčastěji nalezneme: střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes), 

mládě pěvušky modré (Prunella modularis), hnízdící samici drozda zpěvného (Turdus 

philomelos), či budníčka menšího (Phylloscopus collybita).   

Lesní porost pozvolna přechází v břehové pásmo okolo samotné řeky, které je 

tvořeno zejména olší šedou (Alnus incana) a olší lepkavou (Alnus glutinosa). Kolem řeky 

se zde dále nachází téţ jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus), topol osika (Populus tremula), topol 

černý (Populus nigra), jilm horský (Ulmus glabra), a střemcha hroznovitá (Prunus padus). 

Největší část břehových porostŧ ovšem zaujímá vrba bílá (Salix alba), vrba jíva (Salix 

caprea), či vrbu košíkářská (Salix viminalis) nacházející se v těsné blízkosti zahrádkářské 

kolonie. Obyvateli těchto porostŧ jsou zejména pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), 
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pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), moudivláček 

luţní (Remiz pendulinus) nebo cvrčilka říční (Locustella fluviatilis). 

Jelikoţ se jedná o přírodní památku meandry Lučiny, ve strmých březích řeky našel 

svŧj domov také ledňáček říční (Alcedo atthis) a poskromnu zde také nalezneme skorce 

vodního (Cinclus cinclus). V zimních měsících, kdy řeka nezamrzá, se stává tato oblast 

příhodnou pro velké mnoţství ptactva. Objevil se zde např.:kormorán velký 

(Phalacrocorax carbo), potápka roháč (Podiceps cristatus), kachna divoká (Anas 

platyrhynchos) (viz Obrázek č. 29:Samice kachny divoké (Anas platyrhynchos) (VÁLOVÁ 

2009) 28 nebo lyska černá (Fulica atra). V hustějších porostech okolo meandrŧ byla 

spatřena volavka popelavá (Ardea cinerea). 

Dalším významným biotopem pro oblast v blízkém okolí přírodní památky jsou 

louky, postupně navazující v obdělávanou krajinu. Na okrajích luk, v blízkosti stavení 

nalezneme vysoké porosty, na kterých byly spatřeny namlouvající se poštolky obecné 

(Falco tinnunculus), často zde přelétala také káňata lesní (Buteo buteo) a velkou raritou 

bylo také spatření jednoho kusu luňáka červeného (Milvus milvus). Solitérní osamocený 

porost křovin na opačném okraji luk přivítaly konopka obecná (Carduelis cannabina), 

čečetka zimní (Carduelis flammea), vrabec polní (Passer montanus). Na osamoceném 

vršku keře uprostřed louky byl také z dálky pozorován samec ťuhýka obecného (Lanius 

collurio). V polovině měsíce července se na louce určené pro výběh koní nacházelo 6 

jedincŧ čápa bílého (Ciconia ciconia). Příhodné místo pro tvorbu hnízd našly ve stájích 

vlaštovky obecné (Hirundo rustica), bylo zjištěno celkem 16 jedincŧ daného druhu. I přes 

výraznou intenzifikaci v zemědělství obecně, která výrazně ohroţuje především ptačí 

společenstva vázaná na biotopy luk a polí, byl na lokalitě uslyšen a také shlédnut ve 2 

kusech konipas bílý (Motacilla alba), skřivan polní (Alauda arvensis), a dokonce 

v blízkosti toku spatřen konipas horský (Motacilla cinerea). V dálce byl slyšet hlas 

kukačky obecné (Cuculus canorus). Významnou bylinou rostoucí na okrajích luk je pcháč 

oset (Cirsium arvense), jímţ se především v době ,,babího léta“ ţivily zejména početné 

populace sýkor (Parus spp.), přilétající pro obţivu z nedaleké zahrádkářské kolonie. 

Z hlediska ochrany ptactva podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění 

vyplývá, ţe na území přírodní památky meandry Lučiny se nachází: 2 kriticky ohroţené 

druhy - morčák velký (Mergus merganser) v 10 jedincích (viz Obrázek č. 28:Mláďata 
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morčáka velkého (Mergus merganser) (VÁLOVÁ 2009) 27 a 1 jedinec luňáka červeného 

(Milvus milvus). Mezi silně ohroţené druhy zařadíme ledňáčka říčního (Alcedo atthis) 

pozorováni 3 jedinci, bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), zastoupeného 1 kusem a kavku 

obecnou (Corvus monedula) 2 jedinci. K ohroţeným druhŧm z hlediska ochrany 

patří:Potápka roháč (Podiceps cristatus) – 1 kus, kormorán velký (Phalacrocorax carbo) – 

14 kusŧ, čáp bílý (Ciconia ciconia) – 6 kusŧ, vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – 16 

jedincŧ, lejsek šedý (Muscicapa striata) – 4 jedinci, moudivláček luţní (Remiz pendulinus) 

– 4 kusy, ťuhýk obecný (Lanius collurio) – 3 jedinci. 

Dle červeného seznamu ohroţených druhŧ České republiky naleţí do skupiny 

kriticky ohroţených druhŧ tito zástupci: morčák velký (Mergus merganser) a luňák 

červený (Milvus milvus). Za ohroţené druhy povaţujeme bělořita šedého (Oenanthe 

oenanthe). Zranitelnými druhy nacházející se na lokalitě jsou kormorán velký 

(Phalacrocorax carbo), potápka roháč (Podiceps cristatus), racek chechtavý (Larus 

ridibundus) v 6 jedincích, ledňáček říční (Alcedo atthis), ţluna šedá (Picus canus) – 5 kusŧ 

a havran polní (Corvus frugilegus) celkem 69 jedincŧ. Mezi téměř ohroţené druhy patří 

volavka popelavá (Ardea cinerea) – 2 kusy, čáp bílý (Ciconia ciconia) (viz Obrázek č. 

30:Dva jedinci čápů bílých (Ciconia ciconia) (VÁLOVÁ 2009) 29, moudivláček luţní (Remiz 

pendulinus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), kavka obecná (Corvus monedula) a čečetka 

zimní (Carduelis flammea) spatřena celkem v 27 jedincích. 

Do seznamu druhŧ ptačích oblastí spadající pod Naturu 2000 z dané lokality 

zařadíme čápa bílého (Ciconia ciconia), luňáka červeného (Milvus milvus), ledňáčka 

říčního (Alcedo atthis), ţlunu šedou (Picus canus), datla černého (Dryocopus martius) a 

ťuhýka obecného (Lanius collurio). 
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  Obrázek č. 27:Datel černý (Dryocopus martius) (VÁLOVÁ 2009) 26 

 

  Obrázek č. 28:Mláďata morčáka velkého (Mergus merganser) (VÁLOVÁ 2009) 27 
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  Obrázek č. 29:Samice kachny divoké (Anas platyrhynchos) (VÁLOVÁ 2009) 28 

 

  Obrázek č. 30:Dva jedinci čápů bílých (Ciconia ciconia) (VÁLOVÁ 2009) 29 
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6 DISKUZE A SOUHRN 

Základním záměrem této kapitoly je srovnání ptačích společenstev, vyskytujících se 

na území přírodní památky, s publikovanými pracemi, dále porovnání jednotlivých parkŧ 

mezi sebou z hlediska faunistické podobnosti a následným pouţitím jednotlivých indexŧ 

podobnosti. Součástí kapitoly je také graf, který zobrazuje současný stav ptákŧ 

stěhovavých, stálých a přelétavých na území města Havířova. Závěrem se vyhodnotí 

všechny dosaţené výsledky za dobu 1 roku monitorování na lokalitách. 

6.1 Porovnání ptačích druhů jednotlivých parků 

Havířova 

Srovnání ptačích společenstev s  předešlými lety bohuţel není moţné, jelikoţ 

monitoring avifauny neprobíhal v ţádné z oblastí lesoparku v Podlesí nebo Centrálního 

parku. V případě vyhlášení přírodní památky meandry Lučiny, byly zpracovány studie, 

obsahující celkové pojetí této chráněné oblasti, a tedy i omezené mnoţství informací, 

týkající se těchto ţivočichŧ. 

6.1.1 Srovnání ptačích druhů v okrese Karviná 

,,Význam lesních biotopŧ s druhově i početně nejbohatší avifaunou, je v okrese o to 

větší, ţe lesnatost je velmi malá (13,5%). Ve fragmentech relativně rozsáhlejších lesŧ 

(převládají smíšené kultury s nepŧvodním smrkem) hnízdí například jestřáb lesní 

(Accipiter gentilis), sporadicky včelojed lesní (Pernis apivorus), holub doupňák (Columba 

oeans) a několik párŧ krkavce velkého (Corvus corax). Porosty luţního charakteru se 

zachovaly podél větších vodních tokŧ, z chráněných druhŧ pravidelně hnízdí ţluva hajní 

(Oriolus oriolus) a slavík obecný (Luscinia megarhynchos) (WEISSMANOVÁ a kol. 

2004).“ 

,,Polovina celkové rozlohy okresu připadá na zemědělskou pŧdu. V nivních 

loukách a v některých polních kulturách hnízdí křepelka polní (Coturnix coturnix), vzácně 

chřástal polní (Crex crex). Ruderální plochy osidlují konipas luční (Motacilla flava), 

koroptev polní (Perdix perdix), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), ťuhýk 
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obecný (Lanius collurio), na výsypkách hlušiny a podobných místech bělořit šedý 

(Oenanthe oenanthe). Nejcennějším biotopem jsou zamokřené louky, které se v okrese 

zachovaly uţ jen na několika místech. Jsou přirozeným hnízdním prostředím kriticky 

ohroţených bahňákŧ, na Karvinsku především vodouše rudonohého (Tringa totanus). Na 

zamokřených loukách hnízdí výjimečně také bekasiny otavní (Gallinago gallinago) a 

břehouš červenoocasý (Limosa limosa) (WEISSMANOVÁ a kol. 2004).“ 

,,Říční biotopy (strmé břehy meandrŧ, štěrkové náplavy, břehové porosty) obývají 

další ohroţené druhy - ledňáček říční (Alcedo atthis), břehule říční (Riparia riparia), pisík 

obecný (Actitis hypoleucos), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), moudivláček luţní 

(Remiz pendulinus), hýl rudý (Carpodacus erythrinus). (WEISSMANOVÁ a kol. 2004).“ 

6.1.2 Srovnání ptačích druhů v přírodní památce 

meandry Lučiny 

,,V břehových porostech hnízdí řada ptákŧ vázaných na okolí vod a luţní les. 

Dutiny starých stromŧ vyuţívají strakapoud velký (Dendrocopos major), ţluna zelená 

(Picus viridis) a šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla). Za potravou sem zalétá 

ledňáček říční (Alcedo atthis) (WEISSMANOVÁ a kol. 2004).“ 

Monitoring avifauny je do nynější doby prováděn přibliţně 1 rok. Na poznání a 

shrnutí informací o všech druzích, vyskytujících se v této oblasti a jejich vztahu k 

prostředí, je to jen zanedbatelná doba. Je nutno podotknout, ţe pro vytvoření širších závěrŧ 

je potřeba získat mnohem více informací, větší praxe a především delší časový interval, po 

který bude monitoring i nadále prováděn. 

 Z toho minima informací, které mi příroda poskytla, mohu usuzovat na častém 

výskytu mnoha druhŧ pěnic (Sylvia spp.). Nalezneme zde pěnici černohlavou (Sylvia 

atricapilla), pěnici hnědokřídlou (Sylvia communis), pěnici pokřovní (Sylvia curruca). 

Příhodné místo zde naleznou téţ sýkora koňadra (Parus major) a sýkora modřinka (Parus 

caeruleus), sýkora uhelníček (Parus ater), sýkora babka (Parus palustris) nebo sýkora 

luţní (Parus montanus). Z dalších zástupcŧ, kteří zde naleznou domov, mohu jmenovat 

např.: skřivana polního (Alauda arvensis), vlaštovku obecnou (Hirundo rustica), konipase 

bílého (Motacilla alba), konipase horského (Motacilla cinerea), střízlíka obecného 

(Troglodytes troglodytes), budníčka menšího (Phylloscopus collybita), moudivláčka 
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luţního (Remiz pendulinus), ťuhýka obecného (Lanius collurio), číţka lesního (Carduelis 

spinus), konopku obecnou (Carduelis cannabina), čečetku zimní (Carduelis flammea), 

dlaska tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes), strnada obecného (Emberiza 

citrinella).  

Z ptákŧ vázaných na vodní prostředí to jsou především zástupci potápky roháče 

(Podiceps cristatus), kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), volavky popelavé (Ardea 

cinerea), čápa bílého (Ciconia ciconia), morčáka velkého (Mergus merganser) a lysky 

černé (Fulica atra). 

Za největší vzácnost dané oblasti povaţuji spatření luňáka červeného (Milvus 

milvus) a skorce vodního (Cinclus cinclus). 

6.2 Porovnání modelových parků mezi sebou 

navzájem pomoci indexů podobnosti  

Pro srovnání podobnosti ptačích společenstev jednotlivých parkŧ jsem vyuţila 

charakteristiky faunistické podobnosti pomocí 4 indexŧ podobnosti. 

6.2.1 Srovnání modelových oblastí pomoci Jaccardova 

čísla 

 Tabulka č. 4:Podobnost ptačích společenstev podle Jaccardova čísla (VÁLOVÁ 2010) 4 

Ja v % Meandry Lučiny Centrální park Lesopark v Podlesí 

Meandry Lučiny 0 0 0 

Centrální park 33,8 0 0 

Lesopark v Podlesí 38,03 42,5 0 

 

Podobnost druhového sloţení je nejvyšší mezi lesoparkem v Podlesí a Centrálním 

parkem, jedná se o hodnotu 42,5% . Jelikoţ jsou obě lokality v přímém styku s městským 

prostředím, mŧţeme ze závěru usoudit, ţe se ve většině případŧ jednalo o přítomnost 

zejména synantropních druhŧ, které jsou pro obě lokality typické.  Druhá nejvyšší 

podobnost byla zaznamenána mezi lesoparkem a meandry Lučiny. 
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6.2.2 Srovnání modelových oblastí pomoci 

Kulczynského indexu 

 

 
 Tabulka č. 5:Podobnost ptačích společenstev podle Kulczynského indexu (VÁLOVÁ 2010) 5 

Ku Meandry Lučiny Centrální park Lesopark v Podlesí 

Meandry Lučiny 0 0 0 

Centrální park 5,17 0 0 

Lesopark v Podlesí 4,8 7,04 0 

 

Podobnost stálosti druhŧ určené pomoci Kulczynského indexu byla nejvyšší opět 

mezi lesoparkem v Podlesí a Centrálním parkem, naopak druhá nejvyšší hodnota - 5,17 

byla zjištěna u Centrálního parku a meandrŧ Lučiny. Podobnost mezi lesoparkem v Podlesí 

a meandrŧ Lučiny je malá, hodnota 4,8. 

6.2.3 Srovnání modelových oblastí pomoci Sörensova 

indexu 

 Tabulka č. 6:Podobnost ptačích společenstev podle Sörensova indexu (VÁLOVÁ 2010) 6 

Sö Meandry Lučiny Centrální park Lesopark v Podlesí 

Meandry Lučiny 0 0 0 

Centrální park 50,53 0 0 

Lesopark v Podlesí 55,1 42,5 0 

 

U srovnání ptačích společenstev dle Sörensova indexu došlo k výrazné změně, kdy 

nejpodobnějšími lokalitami s hodnotou 55,1, se z hlediska podobnosti druhŧ stal lesopark 

v Podlesí a meandry Lučiny. Naopak Centrální park a lesopark v Podlesí jsou si dle 

Sörensova indexu nejméně podobnými oblastmi. 
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6.2.4 Srovnání modelových oblastí pomoci Rekonenova 

čísla 

 Tabulka č. 7:Podobnost ptačích společenstev podle Rekonenova čísla (VÁLOVÁ 2010) 7 

 

 

 

 

 

Podle dominancí společně se vyskytujících druhŧ v daných oblastech vyšlo, ţe 

výrazně podobnými jsou zejména lokality lesopark v Podlesí a Centrální park s hodnotou 

182,16. Za nimi následuje podobnost lesoparku v Podlesí a meandrŧ Lučiny s hodnotou 

163,98 a poslední, nejméně podobný Centrální park s přírodní památkou meandry Lučiny. 

6.2.5 Vyhodnocení srovnávaných oblastí dle využitých 

indexů podobnosti 

Pro srovnávání a vyhodnocení druhové podobnosti jsme vyuţili 4 základních 

indexŧ faunistické podobnosti. V třech případech, tedy u Jaccardova indexu, Kulczynského 

indexu a Rekonenova čísla, byly vyhodnoceny jako oblasti s největší podobností druhŧ 

Centrální park a lesopark v Podlesí. V závislosti na blízkosti parkŧ a samotného města 

mŧţeme konstatovat, ţe jsou si dané lokality podobny zejména sloţením synantropních 

ptačích druhŧ. Vyskytují se zde holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička zahradní 

(Streptopelia decaocto), kos černý (Turdus merula), havran polní (Corvus frugilegus), 

kavka obecná (Corvus monedula), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná 

(Pica pica), špaček obecný (Sturnus vulgaris) a vrabec domácí (Passer domesticus). 

Centrální park je na rozdíl od lesoparku obohacen o druhy, jako jsou rorýs obecný (Apus 

apus), jiřička obecná (Delichon urbica), vázáni na vysoké budovy, dále střízlík obecný 

(Troglodytes troglodytes), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), zvonohlík zahradní 

(Serinus serinus) a čečetka zimní (Carduelis flammea). V lesoparku zase najdeme 

obvyklého obyvatele lesŧ číţka lesního (Carduelis spinus). Co se týče zeleně, je lesopark 

v Podlesí podobnější přírodě blízké krajině, neţ Centrální park s typickými parkovými 

kultivary. 

Re Meandry Lučiny Centrální park Lesopark v Podlesí 

Meandry Lučiny 0 0 0 

Centrální park 157,1 0 0 

Lesopark v Podlesí 163,98 182,16 0 
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U Sörensova indexu naopak došlo k vyjádření nejvyšší podobnosti mezi přírodní 

památkou Meandry Lučiny a lesoparkem v Podlesí. Tuto skutečnost bych okomentovala 

z hlediska sloţení porostŧ, společně se vyskytujících, na obou zmíněných lokalitách. Jedná 

se zejména o lesní biotop představující vysoké jehličnaté porosty borovice lesní (Pinus 

sylvestris), smrku ztepilého (Picea abies), z listnatých stromŧ jsou to buk lesní (Fagus 

sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus), dub letní (Quercus robur), a bříza bělokorá 

(Betula pendula). Toto lesní společenstvo tak poskytuje domov stejným druhŧm, 

vyskytujících se v obou lokalitách a upřednostňující lesní biotop. Jsou to např. strakapoud 

velký (Dendrocopos major), číţek lesní (Carduelis spinus) a ţluna zelená (Picus viridis). 

Druhovou podobnost sloţení ptákŧ na těchto lokalitách ovlivňuje také přítomnost keřového 

patra. Pro obě lokality jsou typickými zástupci kromě synantropních druhŧ: červenka 

obecná (Erithacus rubecula), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), rehek zahradní 

(Phoenicurus phoenicurus) mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora koňadra 

(Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora babka (Parus palustris), sýkora 

uhelníček (Parus ater) a brhlík lesní (Sitta europaea). Záleţí také na velikosti jejich 

ekologické valence, do jaké míry jsou dané druhy schopny adaptovat na nově vznikající 

stanoviště a faktory na těchto stanovištích. 

6.3 Stav ptačích společenstev z hlediska tahu 

Některé ptačí druhy podnikají ve svém ţivotě kaţdoroční cestu, kdy na svých 

poutích za potravou, hnízděním a vyvedením mladých jedincŧ překonají vzdálenost 

několika tisíc kilometrŧ. Tyto ptáky nazýváme jako taţné neboli stěhovavé. Jiní jsou 

naopak věrni po celý ţivot svému rodnému místu a setrvávají v jeho blízkém okolí. 

Dalšími ptáky jsou protahující druhy, které na našem území nacházejí vhodná místa pro 

vyhledávání potravy, či odpočinek. 
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Graf č. 1:Procentuální složení tažných, stálých, protahujících a zalétávajících druhů (VÁLOVÁ 2010) 1 

 

Z grafu vyplývá, ţe ptačí společenstvo Havířova tvoří přesně 50% stálých druhŧ, 

48% druhŧ ptákŧ je naopak taţných, tudíţ se dá říci, ţe obě tyto skupiny jsou v rovnováze. 

Druhy protahující a většinou na lokalitě zimující tvoří 1% a 1% tvoří také druh podnikající 

zálet do těchto oblastí (viz Graf č. 1:Procentuální sloţení taţných, stálých, protahujících a 

zalétávajících druhů (VÁLOVÁ 2010) 1). 

Přesnější vyjádření druhŧ, kteří daným územím protahují, zde hnízdí nebo zimují, 

mŧţete spatřit v grafu č. 2 (viz         Graf č. 2:Procentuální zastoupení jednotlivých taţných 

a stálých druhů (VÁLOVÁ 2010) 2). 

  

48%
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tH- tažné druhy sH- stálé druhy

T- zálet P/Z- protahující, zimující druh 
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Stálé druhy ptákŧ města Havířova tvoří 43% celkové avifauny, do kterých zařadíme 

např.: labuť velká (Cygnus olor), kachna divoká (Anas platyrhynchos), poštolka obecná 

(Falco tinnunculus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), ledňáček říční (Alcedo 

atthis), rod ţluna (Picus sp.), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký 

(Dendrocopos major), skorec vodní (Cinclus cinclus), střízlík obecný (Troglodytes 

troglodytes), rod sýkora (Parus spp.), rod vrabec (Passer spp.) atd.  

Čistě taţné hnízdící druhy zaujímají 23% ptačího společenstva. Jsou to:kormorán 

velký (Phalacrocorax carbo), čáp bílý (Ciconia ciconia), luňák červený (Milvus milvus), 

holub hřivnáč (Columba palumbus), rorýs obecný (Apus apus), drozd zpěvný (Turdus 

philomelos), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), lejsek šedý (Muscicapa striata), 

43%

4%
23%

1%

1%
6%

10%

3%
8%

1%

sH-stálý hnízdící druh

sH+t- stálý hnízdící druh, někteří tažní

tH- tažný hnízdící druh

tH+s- tažný hnízdící druh, někteří stálí

T- zálet

tH/P-tažný hnízdící druh, protahující

tH/Z- tažný hnízdící druh, zimující

sH/Z-stálý hnízdící druh,zimující

tH/P/Z- tažný hnízdící druh, protahující, zimující

P/Z - protahující, zimující druh 

        Graf č. 2:Procentuální zastoupení jednotlivých tažných a stálých druhů (VÁLOVÁ 2010) 2 
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ťuhýk obecný (Lanius collurio) (viz Tabulka č. 13:Celkový součet a procentuální 

zastoupení stálých, taţných a zalétávajících druhů). 

Pro některé taţné hnízdící druhy se mohou stát příhodné, potravě blízké lokality 

také jejich zimovišti. Takový případ nastává v 10% např. u potápky roháče (Podiceps 

cristatus), konipase bílého (Motacilla alba), rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus), 

budníčka menšího (Phylloscopus collybita), havrana polního (Corvus frugilegus), číţka 

lesního (Carduelis spinus), čečetky zimní (Carduelis flammea).   

Protahující ptáci, kteří v oblastech téţ zimují, zaujímají celkem 8% veškeré 

avifauny. Jsou to zejména pěvuška modrá (Prunella modularis), červenka obecná 

(Erithacus rubecula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), moudivláček luţní (Remiz 

pendulinus) či špaček obecný (Sturnus vulgaris). 

Taţnými protahujícími druhy nacházející se na lokalitách jsou vlaštovka obecná 

(Hirundo rustica), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), pěnice hnědokřídlá (Sylvia 

communis), ţluva hajní (Oriolus oriolus). 

Káně lesní (Buteo buteo), racek chechtavý (Larus ridibundus) a králíček obecný 

(Regulus regulus) jsou zástupci stálých hnízdících druhŧ, přičemţ někteří z nich mohou 

být i taţní (viz Tabulka č. 12:Seznam ptačího společenstva a jejich rozdělení podle tahu). 

Stálé hnízdící druhy tvoří 3%. Jsou to straka obecná (Pica pica) a zvonohlík 

zahradní (Serinus serinus).  

Po 1% zaujímají ptáci zalétající na lokality - morčák velký (Mergus merganser), 

taţné hnízdící, někdy stálé druhy - volavka popelavá (Ardea cinerea) a protahující, kteří 

zde často zimují, jako je např. pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla). 

6.4 Stav ptačích společenstev z hlediska ochrany 

Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. se celkově na území města Havířova vyskytují 2 

kriticky ohroţené druhy, 3 silně ohroţené a 8 ohroţených druhŧ. 

Podle Červeného seznamu ohroţených druhŧ České Republiky se zde nachází 2 

kriticky ohroţené druhy, 1 ohroţený druh, 7 zranitelných, 7 téměř ohroţených druhŧ a 8 

málo dotčených druhŧ. 
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 Soustava Natura 2000 – soustava chráněných území evropského významu obsahuje 

6 druhŧ – (viz Tabulka č. 8:Celkový seznam ptáků, zařazení do řádů a jejich ochrana) 

Soupis druhŧ, nacházejících se na jednotlivých lokalitách je součástí kapitol 5.1.1, 

5.1.2 a 5.1.3 . 
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7 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se věnuje poznatkŧm, získaným za dobu od května roku 2009 aţ 

do poloviny března 2010. Na počátku byly pro výzkum avifauny vybrány 3 modelové 

oblasti městských parkŧ. Parky byly zvoleny podle 2 základních kritérií. Jednak se jedná o 

park s křovinným podrostem v centru města, pro který byl následně zvolen lesopark 

v Havířově – Podlesí, park bez keřového podrostu opět v centru města – Centrální park 

v blízkosti náměstí Republiky a třetím zvoleným se stala přírodní památka meandry 

Lučiny, tedy park s křovinným podrostem mimo centrum města. Oblasti se od sebe lišily 

jednak strukturou a sloţením dřevin a keřových porostŧ, svou velikostí a vzdáleností od 

města, či ovlivněním lidskou činností. Základním záměrem práce není provedení součtu 

ptačích obyvatel jednotlivých oblastí dle určité metody pozorování, ani vyhodnocení podle 

těchto metod, kvalitativních a kvantitativních znakŧ zoocenóz, nýbrţ určení významu 

městské zeleně pro avifaunu a vztah ptákŧ k městským biotopŧm. 

Ptáci jsou významnými ţivočišnými druhy zejména z hlediska ekologického 

výzkumu, tak i z hlediska potřeb ochrany krajiny. Významnou součástí přírody lesoparku a 

přírodní památky se stávají staré dutinové a doupné stromy, poskytující ptákŧm hnízdní 

prostředí pro vyvedení mladých jedincŧ, ochranu před predátory, ale ponechání 

trouchnivějících stromŧ v krajině přináší ptákŧm také dostatek potravy. Vysazování 

nových druhŧ zeleně v Centrálním parku zvyšuje nejen druhovou rozmanitost flóry města a 

napomáhá ke zlepšení negativních vlivŧ lidské činnosti, ale vytváří téţ nová stanoviště pro 

ţivot těchto tvorŧ. Vysoké historické budovy v centru města, přináší i dobré hnízdní 

podmínky v podobě okapŧ, říms, pod střechami domŧ, v odvětrávacích otvorech, na 

atikách, či na konzole přípojky elektrického vedení. 

Avifaunistický výzkum prokázal celkem 79 druhŧ vyskytujících se na jednotlivých 

lokalitách města Havířova. Z ornitologického hlediska je nejzajímavější lokalitou přírodní 

park meandry Lučiny, který skýtá mnoho moţností pro hnízdění i potravu ptákŧ. 

V přírodní památce bylo prokázáno hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser), který 

byl zde spatřen s 9 mláďaty. I kdyţ se na ostatních lokalitách vyskytovala řada chráněných 

druhŧ, nelze je bohuţel označit za zcela významné, jelikoţ nedošlo k prokázání hnízdění 

ohroţených druhŧ ptákŧ.  
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Monitoring avifauny bude i nadále v rámci diplomové práce uskutečněn ve všech 

jiţ zmíněných oblastech, kde se budu blíţe věnovat metodám pozorování ptactva a 

zpŧsobŧm vyhodnocení dat pomocí kvantitativních a kvalitativních metod. Jelikoţ je 

město Havířov mladým městem, bylo by vhodné také do budoucna vyhledat archivní 

dokumentace o výskytu ptačích druhŧ na daném území jiţ před samotnou výstavbou a 

vyhlášením města roku 1955 a tyto údaje porovnat s daty získanými za delší časové období 

pozorování. Součástí výzkumu bude téţ dlouhodobé zhodnocení změn vztahu mezi 

městskou zelení a ptačích společenstev. Studium významu městské zeleně pro avifaunu je 

významné do budoucna i z pohledu vytváření nových lokalit pro ptáky. 
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