TEXT: RNDR. PETR VESELÝ, PH.D., VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, FOTO: JAN KUBEŠ

avifauna

ZMĚNY V PTAČÍ ŘÍŠI
JAKÝ VLIV MAJÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA ŽIVOT PTÁKŮ?
Ze sdělovacích prostředků denně slýcháme, že v krajině ubývá voda. Mnoha lidem vysychají studny,
zemědělci a zahrádkáři si stěžují na špatnou úrodu způsobenou nedostatečnou závlahou. S každým
novým rokem pozorujeme výraznější kolísání teplot, suché a teplé březny a dubny často střídají deštivé
květny a červny, což úrodě také neprospívá. Zdá se, že pravidelnosti v počasí, které odráží mnoho
lidových pranostik, již v posledních letech neplatí. Odborníci varují, že tyto změny klimatu se odehrávají
v globálním měřítku a jejich hlavní příčinou je člověk.
Extrémní projevy počasí a oteplování způsobené rychlými, klimatickými změnami mají vliv na život lidí ve
městech i na vesnici, zpěv ptáků přesto každé jaro zaznívá v parcích, v zahradách i ve volné přírodě,
takže to na první pohled vypadá, že na život ptáků zvyšující se teploty a výkyvy počasí zásadní vliv nemají. Jaká je tedy pravda?
Na to jsme se zeptali ornitologa Dr. Petra Veselého z Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity
v Českých Budějovicích.
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Lesní druhy ptáků, jako je strakapoud velký (1) nebo žluna
zelená (2), mohou být výrazně postiženy odumíráním lesů způsobeném suchem. Sýkora parukářka (6) je navíc silně vázána
na smrkové a borové porosty, které trpí suchem nejvíc.
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I zrnožraví ptáci, jako jsou zvonek zelený (3), vrabec polní (4)
a vrabec domácí (5), často krmí svá mláďata hmyzem. Změna
klimatu způsobuje, že tyto druhy během příliš suchého, nebo
naopak příliš deštivého jara nenacházejí dostatek potravy pro
svá mláďata a ta jim pak hynou.

Jaký vliv mají změny klimatu na život ptáků?
Zvyšující se globální teplota má mnoho důsledků, proto není
snadné na tuto otázku odpovědět jednoduše. Jedním z důsledků
zvyšujících se teplot je vysychání některých území, jinde tají
ledovce, nebo se zvyšuje hladina oceánu. Všechny tyto projevy
mají přirozeně vliv i na ptactvo po celém světě. Někde zanikají
vhodná místa k hnízdění, ptáci obtížně shánějí potravu a mění se
jejich migrační chování.
V důsledku zvyšujících se teplot se rozšiřují pouště, jako je
Sahara, a tím mizí pro spoustu ptáků jejich přirozené prostředí,
stepi na okraji pouště. Podobně jsou mnohé horské druhy ptáků
v tropických oblastech zatlačovány vzrůstajícími teplotami do
vyšších nadmořských výšek. Jejich optimální biotop např. horské
bambusové lesy se sice vyskytují v tropech, ale klima mají kvůli
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vysoké nadmořské výšce podobné našemu. Stačí nepatrné zvýšení
teploty a tento biotop se posune do vyšší nadmořské výšky, kde
pro ptáky vzniknou ideální podmínky. Může se ale stát, že hora, na
které se tento biotop vyskytuje, není dostatečně vysoká a podnebí
nedosahuje vhodných podmínek ani na vrcholu. Potom ovšem
biotop horského bambusového lesa z této hory úplně zmizí a s ním
i všechny druhy ptáků, které jsou na něj specializované. Tento
efekt je o to významnější, že v tropech se některé druhy ptáků
vyskytují pouze na jediné hoře a zmizení jejich biotopu může vést
přímo k vymizení daného druhu.
Asi nejmarkantněji se vliv klimatických změn projevuje
v polárních oblastech, Arktidě a Antarktidě, kde klimatologové
i ornitologové v posledních letech sledují výrazné změny fungování zdejších ekosystémů. Mění se rozložení srážek v průběhu
roku, množství sněhu a mořského ledu v zimě, délka vegetační
sezóny, na to vše reagují i ptáci.
Konkrétním případem může být, že zimu přežívá méně drobných savců, především lumíků. Zimy, které jsou za polárním
kruhem opravdu chladné, zvládají drobní savci kupodivu dobře,
protože zůstávají skryti pod sněhovou pokrývkou, kde mají konstantní teploty i dostatek potravy.
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V posledních letech způsobují teplotní výkyvy dočasné tání
sněhu v průběhu zimy, drobným savcům tím úkryt pod sněhem
mizí a následně zase promrzá a oni pak často hynou. A právě drobní savci jsou významným potravním zdrojem pro mnoho arktických predátorů, jako jsou polární lišky nebo sovice sněžní. Ti se
pak musí přeorientovat na jinou potravu a tou jsou především
ptáci. Důsledky teplé zimy v Arktidě tak nepřímo snižují populace
ptáků, kteří do Arktidy přilétají pouze na léto, aby profitovali
z prodloužené vegetační sezóny.
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Arktida je pro nás dosti vzdálenou oblastí. Jak se projevují klimatické změny u ptáků například ve střední
Evropě nebo přímo v České republice?
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Populace holuba hřivnáče (7) i rehka zahradního (8)
v současné době v České republice přibývají. Nejvýrazněji se to
projevuje v blízkosti lidských sídel, kde oba tyto druhy obsazují
parky a zahrady.
Pravdou je, že v naší krajině není dopad klimatických změn na
ptačí populace tak nápadný. Nicméně odborníci sledují změny
v početnosti všech u nás hnízdících druhů ptáků již několik desítek
let a z takto dlouhé časové řady lze již změny odvozovat.
Ornitologové například zjistili, že naše ptačí druhy v reakci na
teplejší jarní měsíce dokáží posouvat své oblasti rozšíření směrem
na sever.
V našich podmínkách má však klimatická změna za následek
především sucho, které významně ovlivňuje krajinu. Mnoho druhů
ptáků je svým hnízděním vázáno na podmáčené louky (např.
vodouš rudonohý, břehouš černoocasý), které v současnosti plošně
vysychají. Zároveň zažíváme výrazné odumírání lesů převážně
způsobené také suchem. Lesy jsou na ptačí druhy velmi bohaté,
některé druhy dokáží žít např. pouze ve smrkových a borových
lesích (králíček obecný, sýkora parukářka). V situaci, kdy smrkové
porosty v ČR plošně odumírají, může i u těchto druhů dojít
k poklesům populací.
Následky sucha v naší krajině ale mohou být pro ptáky i přímé.
V situaci, kdy během několika po sobě jdoucích týdnech nespadne
ani kapka vody, jsou samozřejmě ptáci silně ohroženi. Některé
druhy ptáků dokáží získávat vodu z hmyzí potravy, ale např. holubi nebo zrnožraví pěvci musí pravidelně pít. Pro vlaštovky obecné
a jiřičky obecné je často sucho limitující v nedostatku bláta, které
potřebují k výstavbě hnízd, a proto v některých oblastech vůbec
nezahnízdí, nebo hnízdění musí odložit až po deštích.
Klimatické změny se však velmi výrazně projevují na druzích
tažných. Často se jedná o dálkové migranty, kteří tráví zimu
v tropech, např. na již zmiňovaném okraji Sahary, a v situaci, kdy
jim v důsledku rozšiřování pouště zmizí jejich oblíbená zimoviště,
se může stát, že neseženou přes zimu dostatek potravy a uhynou.
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Potom můžeme sledovat úbytek našich vlaštovek i přesto, že se na
jejich hnízdišti vlastně nic nápadného nezměnilo. Ptáci navíc
reagují na aktuální průběh teploty pomaleji než hmyz, který je
důležitou součástí jejich potravy, pozdější přílet tak může mít za
následek nižší hnízdní úspěšnost.

Od září 2020 proběhne na školách přednáškový cyklus
„Změny v ptačí říši“, který připravila Ornita, z.ú.
pro žáky prvního a druhého stupně základních škol.
Přednášky žákům představí dopady klimatických
změn na život ptáků, budou uzpůsobené věku
posluchačů a tradičně je doprovodí ukázky vybraných
ptačích druhů s výkladem zkušeného chovatele.

Nejvýraznějším projevem změny klimatu u našich ptáků je
odlišné migrační chování. Populace pěnice černohlavé (9) nebo
králíčka ohnivého (10) tradičně zimovala v západním
Středomoří. V posledních letech se stále častěji objevují jedinci,
kteří tráví zimu u nás.
U mnoha tažných druhů ptáků bylo pozorováno, že dokáží
měnit své migrační chování. Často se stává, že na jaře přilétají
dříve (např. pěnice černohlavá), zimují blíže svým hnízdištím
(např. husa velká, čáp bílý), nebo na zimu neodlétají vůbec (havran
polní, kavka obecná). Je to způsobeno především lepší dostupností
potravy v chladnější části roku. Dříve byla pole celou zimu
zasněžená a havrani na nich hledali potravu jen obtížně. Především
v nižších polohách ale v posledních letech sníh již prakticky neleží
a havrany tedy nic nenutí k tahu do teplejších oblastí západní
Evropy.
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Oteplování klimatu může mít za
následek rozšíření některých jižních
druhů i na naše území. Zvonohlík
zahradní (12) hnízdí v ČR od počátku
20. století, hrdlička zahradní (11)
dokonce až od 60. let.

www.ornita.cz
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