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Ptačí sousedské vztahy 

Shrnutí 

V této terénní úloze se studenti seznámí s prostorovým uspořádáním jednotlivých jedinců v krajině a 

budou moci pozorovat jejich sousedské vztahy. Základem je naučit studenty jeden hlas nějakého 

pěvce (doporučuji ty nejsnáze naučitelné a zároveň běžné – budníček menší, pěnkava obecná, strnad 

obecný). Poté co studenti jsou schopni tento hlas rozpoznat, jde se v terénu s mapou a zakreslují se 

pozice jednotlivých pozorovaných zvířat. Nakonec je jejich prostorové uspořádání vyhodnoceno 

(požadavky na biotop, shlukovitost apod.). 

Cílová skupina 

Druhý stupeň ZŠ, Střední školy, pro libovolný počet studentů, je možné pracovat i ve skupinkách. 

Časová náročnost 

45 minut sběr dat v terénu, 20-30 minut vyhodnocení a diskuze nad výsledky 

terénní pozorování lze provádět pouze na jaře, v závislosti na druhu od března do června. 

Prostorové požadavky 

Úloha je prováděna v terénu, ale často postačuje i městské prostředí 

Klíčové otázky 

1. Jaké je prostorové uspořádání ptáků v terénu? 

2. Na čem toto uspořádání závisí – struktura biotopu, hustota populace? 

3. Jaké jsou etologické projevy ptáků při vymezování teritorií? 

Získané dovednosti a znalosti 

Studenti se dovědí, jaké mají ptáci ekologické požadavky; sociální interakce a projevy. 

Studenti se naučí pracovat v terénu s mapovými daty. 

Studenti se naučí poznávat vybrané druhy ptáků po hlase. 
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Návaznost na RVP 

Základní škola 

 Přírodopis 

o Biologie živočichů – Popíše fyziologické a etologické projevy nezbytné pro život. 

o Základy ekologie – Popíše ekologii vybraných druhů. 

o Praktické poznávání přírody – Aplikuje praktické poznávání přírody. 

Střední škola 

 Biologie 

o Biologie živočichů - Popíše fyziologické projevy nezbytné pro život. 

o Živočichové a prostředí – Popíše vztah ptáků k ekosystému. 

o Etologie – Popíše etologické projevy při sociálních interakcích. 

 Geografie 

o Geografické informace a terénní vyučování – Používá kartografické produkty, 

orientuje se podle map 

Materiál 

Hlasové nahrávky vybraných druhů ptáků (volně ke stažení na různých webových stránkách, např. 

www.rozhlas.cz/hlas/portal/; www.prirodainfo.cz/zvuky.php; www.ptacisvet.cz;  www.xeno-

canto.org 

Vytištěné mapové podklady pro vybranou lokalitu. Tužka (nejlépe barevná). 

Podrobné pokyny 

1) Výběr lokality a mapovaného druhu 

a. Studenti se před vlastní terénní prací musí seznámit s hlasem mapovaného druhu 

ptáka. Vyberte proto druh, který je na učení co nejjednodušší, ale zároveň je 

dostatečně početný na vybrané lokalitě. Lokalita terénní práce bude odlišná druh od 

druhu, ale měla by vždy zahrnovat alespoň 6-7 teritorií daného druhu, což odpovídá 

u většiny druhů tak dvěma až třem hektarům. Mezi nejjednodušší hlasy patří 

například kukačka nebo hrdlička zahradní, ale ty použít nelze, neboť tyto druhy 

nevykazují teritoriální chování. Optimálními druhy jsou pěnkava obecná, strnad 

obecný, budníček menší, pěnice pokřovní nebo sýkora koňadra. 

b. Pěnkava obecná je naším nejběžnějším druhem a lze ji nalézt v širokém spektru 

http://www.rozhlas.cz/hlas/portal/
http://www.prirodainfo.cz/zvuky.php
http://www.ptacisvet.cz/
http://www.xeno-canto.org/
http://www.xeno-canto.org/
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biotopů, včetně intravilánu města, ovšem pouze pod podmínkou dostatku stromů. 

Pro potřeby terénní práce je vhodný například park s dostatkem stromů, nebo 

jakýkoliv les (bez ohledu na jehličnatost nebo listnatost). Pěnkava obecná zpívá 

poměrně intenzivně, jak v průběhu dne (maximum je tak 1-2 hodiny po úsvitu, ale 

v podstatě zpívá po celý den), tak v průběhu roku (přibližně od konce března do 

června). Její hlas je dobře naučitelný, jako mnemotechnická pomůcka se často 

používá přepis do češtiny, který zní „jak nám to sluníčko dnes překrásně svítí“.  

c. Strnad obecný je také běžný, ale jeho rozšíření je omezeno na otevřenou krajinu. 

Vyhýbá se intenzivnější zástavbě a uzavřeným lesním celkům. Nejhojnější je v polní 

krajině s roztroušenými keři. Zpívá možná ještě déle než pěnkava (i dopoledne) a 

jeho hlas je také přepsatelný do češtiny dobře zapamatovatelnou formou „kdyby jsi 

sedláčku chcíp“ případně „sedláčkovi u prdelky čpí“ nebo „když jsem sed do křoví tak 

jsem se pích“.  

d. Budníček menší není tak notoricky známý jako ostatní druhy, ale je možná ze všech 

druhů nejvhodnější, protože opravdu obsazuje naprosto jakýkoliv biotop, jedinou 

podmínkou je přítomnost nějaké zeleně (alespoň keře a trávy). Nejvhodnější biotop 

jsou okraje lesů a křoviny, ale i ve městě dosahuje velkých početností. Zpívá také 

dlouho, odpoledne a dokonce je to jeden z mála druhů, které zpívají i na podzim, 

nicméně v tomto případě se nejedná o vymezování teritorií, ale o výuku synů jak 

zpívat a proto v tomto období není vhodné mapování provádět. Jeho hlas je velmi 

jednoduchý, je to neustále opakované „cip, cap“.  

e. Pěnice pokřovní je vzácnější druh, nicméně v městské zástavbě je neobyčejně hojný. 

Jejím preferovaným biotopem jsou husté křoviny, nejčastěji uměle pěstované druhy 

jalovců a tújí. Tento biotop je často rozmístěn dost ostrůvkovitě (oddělen bloky 

domů), proto je vhodnější mapování opět provádět spíše v parku, kde se může 

vyskytovat více jedinců bezprostředně vedle sebe. Pěnice pokřovní zpívá až po svém 

příletu ze zimovišť, což bývá koncem dubna a zpívá nejvíce v ranních hodinách. Její 

hlas je nápadné klokotání „gloglogloglogloglogloglo“. 

f. Sýkora koňadra je opět jeden z našich nejběžnějších druhů, její výskyt je limitován 

přítomností stromů a parkové krajině dosahuje velkých početností. Zpívá nejvíce 

v průběhu března a dubna, později při péči o mláďata již její zpěvní aktivita není tak 

nápadná. Zpívá nejčastěji v ranních hodinách. Její hlas je jasné, dvojslabičné, zvonivé 

„tý-da tý-da“ případně „ty-dá ty-dá“. 

2) Příprava mapových podkladů 

a. Pro každý vybraný druh ptáka vyberte území, na němž bude mapování provedeno. 

Z mapového portálu (www.mapy.cz  nebo http://maps.google.cz) vytiskněte letecký 

snímek dané oblasti v rozlišení umožňující identifikaci jednotlivých stromů a keřů 

(obyčejně vyhovuje 1:4000 až 1:7000). Formát A4 by měl dostačovat k pokrytí celé 

oblasti (2-3 ha). Každému studentovi (skupině) vytiskněte jednu mapu.  

http://www.mapy.cz/
http://maps.google.cz/
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b. V lokalitě zvolte liniovou trasu, jíž je možné celou oblast projít najednou, pokud 

možno bez většího křížení, nebo toho aby se nějaká část procházela dvakrát. Tato 

trasa by měla umožnit navštívit všechny potenciální vhodné biotopy studovaného 

druhu (všechny keře, stromy). Zároveň by mělo být možné ji urazit za maximálně půl 

hodiny pomalou chůzí (přibližně 1 km). Trasu do mapy zakreslete. 

3) Seznámení s hlasem ptáka 

a. Obyčejně stačí, když studenti poslouchají daný hlas několikrát před samotnou terénní 

částí, ale je možné jim dát studium hlasu jako domácí úkol. 

b. Výhodou je, pokud má student (skupina) nějaký přehrávač hudby (Mp3 přehrávač, 

mobilní telefon) s nahrávkou hlasu s sebou v terénu, aby si mohl hlas kdykoliv 

připomenout a případně srovnat s pozorovaným ptákem.  

4) Sběr dat v terénu 

a. Každý student (skupina) vyjde na trasu samostatně, jednotliví studenti by mezi sebou 

měli mít rozestupy alespoň několik minut, aby se navzájem neovlivňovali. S ohledem 

na počet studentů se vytvoří skupiny, aby se terénní práce zbytečně neprodloužila. 

Navrhuji posílat studenty ve dvouminutových intervalech. V případě, že projití celé 

trasy trvá půl hodiny, pak by mělo být maximálně 8 studentů (skupin), aby se 

poslední skupina vrátila cca patnáct minut po první. 

b. Během chůze po trase budou studenti zaznamenávat do mapy (v podobě bodů; 

doporučuji barevně, obzvláště v případě černobíle vytištěných leteckých snímků) 

pozici jednotlivých jedinců (zpívajících samců) daného druhu. Jedinec by měl být 

nalezen také opticky (pokud je to možné), nebo alespoň akusticky lokalizován 

s přesností do jednoho metru. Jeho pozice by měla být zakreslena co nejpřesněji 

(identifikovaný keř nebo strom, v němž se zvíře nachází). Pokud se během 

pozorování jedinec přemístí, mohou být zakresleny obě (všechny) pozice, na kterých 

zvíře zpívalo. 

c. Po dokončení trasy se všechny mapy odevzdají učiteli. 

5) Vyhodnocení dat 

a. Poté co budou všechny mapy pohromadě, provede se společně jejich analýza. Na 

jednu čistou mapu se překreslí všechny nasbírané body, je možné provést v počítači s 

použitím grafického software. Poté co jsou všechny body zakresleny dohromady, je 

možné zhodnotit teritoria jednotlivých jedinců. Většinou je možné identifikovat 

shluky bodů v místě, kde se jedinec vyskytuje nejčastěji. Teritorium lze tedy 

odhadnout jako mnohoúhelník kolem tohoto shluku. V situaci, kdy je biotop spojitý 

(např. les) může nastat situace, kdy jsou jednotlivá pozorování rozmístěna náhodně 

(pravidelně) po celé ploše. V takovém případě, (nebo v situaci, kdy jsou shluky 

vytvořeny, ale jsou mezi nimi nevyjasněné body) lze demonstrovat matematickou 

metodu, kterou se vytvoří hranice mezi jednotlivými zvířaty (tzv. Rappaportův 
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minimální otevřený graf – vyvinutý pro určení areálů druhů). 

b. Rappaportův minimální otevřený graf - Všechny body se spojí jedinou čárou tak, že se 

začne libovolným bodem a od něj se vede úsečka k nejbližšímu sousednímu bodu, od 

něj se pokračuje k dalšímu nejbližšímu sousedovi (samozřejmě ne zpět) a tak dále, až 

jsou všechny body propojeny. Poté se změří délky všech úseček, které spojují dva 

body, a vypočte se z nich průměr. Úsečky, které jsou delší než průměr by měly 

spojovat dva různé jedince. Tato metoda je samozřejmě tím komplikovanější, čím je 

více bodů a používá se opravdu pouze v případě, kdy nelze „od oka“ identifikovat 

shluky. Lze ji demonstrovat ale také pouze na části dat (dvě teritoria). 

c. Poté, co jsou teritoria identifikována, je možné zhodnotit ekologické požadavky 

daného druhu (zastoupení zeleně, keřů, stromů a otevřených ploch, člověkem 

vytvořených biotopů). Zároveň můžeme porovnat jednotlivá teritoria, zkusit 

zhodnotit jejich kvalitu a s tím spojenou kvalitu daného samce.  

6) Diskuze nad výsledky 

a. Se studenty můžete prodiskutovat ekologické nároky vybraného druhu, vliv člověka 

na něj (pokud sběr dat probíhal v člověkem narušeném biotopu), vliv kvality teritoria 

např. na jeho velikost (úživnější teritorium bývá menší), nebo zpěvní kvalitu samce 

(samec s horším teritoriem obyčejně zpívá méně). Dále lze diskutovat jejich zážitky 

z terénu, např. pokud sledovali nějaké etologické projevy jako souboje mezi samci 

(mimochodem velmi užitečné při určení hranic teritoria), páření apod.  

Možné modifikace úlohy: 

S ohledem na časové možnosti lze provést mapování více druhů ptáků a poté srovnat získaná data, 

což by mělo obohatit diskuzi o ekologických nárocích, nebo vlivu člověka na různé druhy. Nebo je 

možné na stejné lokalitě provést mapování stejného druhu o něco později (v jiné fázi hnízdění). Pak 

by bylo zjevné, že se zpěvní aktivita zvýšila/snížila; že dané teritorium zaniklo (lze spekulovat o 

příčinách), nebo naopak nová teritoria vznikla, nebo se změnila velikost či umístění teritoria (často se 

tak děje poté co samice vybírá místo pro hnízdo). 
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Pracovní list 

Ještě před sběrem dat zkuste zodpovědět následující otázky: 

Jaké druhy ptáků poznáte po hlase? 

 

 

 

Jak člověk ovlivňuje ptáky a jejich ekologii? 

 

 

 

 

Zde napište podrobný postup metodiky sběru dat: 

 

 

 

 

 

 

K pracovnímu listu přiložte mapu s vámi nasbíranými daty a kopii mapy shrnující všechny 

nasbíraná data a navrhující identifikovaná teritoria. 

 


