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Ornitologický výzkum lokality Vinná hora u Hlučína pomocí
mapovací metody a metody přímého vyhledávání hnízd v roce

1994.

Ornithological research of Vinná hora near Hlučín with mapping method and
with searching of nests in 1994

Radim Ko čvara

Sledovaná plocha se nachází v síti 6175 mezínárodního kvadr átového mapování organismů.

Jiho západní část ohraničuje řeka Opava dosahující šíře 8 -25 m. Na západní straně sousedí území s
vozovkou vedoucí z Hlučína do Děhylova, severní hranicí pak tvoří vilové čtvrti a zahrádkové parcely
města Hlučína spolu s několika poli a loukami. Ve zbývající východní části se nachá zejí polní
mon okultury.

Území má přibližný tvar pásu zalomeného do písmena L, kde vzdálenost mezi dvěma
nejvzdálenějšími body činí 2478 m , nejkratšími 698 m. Rozloha je 189 ha, obvod pak 7090 m. Nadmořská
výška se pohybuje mezi 214 a 287 m.n .m. Většina plochy je tvořena vrchem zvaným Vinná hora s výškou
od 215 do 287 m .n.m. (63% území s 96% lesa), ostatní ploc:b.u tvoří rovina bez významnějších výškových
změn s výškou mezi 214 a 215 m.n.m, (37% území se 4% lesa).

Největší celistvé plochy zaujímají pole a lesy , dále pak louky, vodní plochy, úhorovité plochy, urbánní
biotopy a cest y.

Výzkum jsem prováděl v období 12.3-31.7.1994. Při prácí s mapo vací metodou jsem postupoval podle
JANDY a ŘEPY (19 86). Principem této met od y je provedení většího počtu kontrol na určité ploše. Při
každ é kontrole se znači pozice všech ptáků, přičemž se klade největší důraz na zpívající samce a vůbec

pták y s teritori álním chováním. Při vyhodnocování se překresli pozice o jednom druhu ze všech kontrol do
spolcěné mapky, čímž získáme určité shluky bodů, kde ka ždý shluk těchto bodů označuje teritorium
danéh o druhu. V praxi jsem pracoval s mapou rozdělenou na 4 části, ve které je naznačena síť od I do 63 a
od A do O , kde rozměr jednoho čtverce je ve skutcěnosti 36 x 36 m, na mapě 1 x 1 cm. Za teritorium byly
považovány nejméně 2 registrace zpívajícího samce, v určitých případech byly uděleny výjímky v
souvislosti s pozorováním právě vylétl ýdi mláďat, pozorování ptáků při stavbě hnízda, obhajování
terito ria, krmení mláďat apod

Hnízda byla vyhl edávána od 24.4. do 18.6., přičemž byla zájm ová plocha 2x prozkoumána. Poprvé to
bylo od 24.4. do 8.5., podruh é od 11.5. do 26.5. Hnízda jsem hledal při podrobném průchodu ter énu. II
na lezeného hnízda pak byla zjištěna souřadnice na mapě (mapa území ), výška, počet vajec nebo mláďat,

popř. stav hní zda , druh ptáka a druh stromu nebo keře, kde se hní zdo nachá zí.

Výsledky

Do výsledků jsou zahrn uty pouze druh y, kter é na zkoum an é lokalitě hní zdil y, a to v období
1.4-31.7.1994. Neuvádím druh y pozorované v době hnízdění , u nich ž nebylo hnízdění prok ázáno.

I - Stupeň ohrožení podle zákon a č , 114 11 992 Sb. a vyhl ášky MŽP ČR Č . 395 /1992 Sb. Druhy se tedy děli

na: SO - siluě ohrožené O - ohr ožené

II - Zjištěné kategorie stupně ohroženi podle Červenéknihy c:b.ráněných a ohrožených živočichů :

V - ohrožené R - vzácné I - vyžadující další pozorn ost

li - Počet pozorovaných jedinců. Je udána min, a max . hodnota .

DE NZIT U - (hustotu j-h . jsem spočetl jako počet teritori í daného druhu na jednotk u plochy ( 10 ha).
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DOMINANCI - d, js em spočetl jako procentick ýpodíl početnosti jednotlivých druhů na početnosti celého 42. Lejsek černohla v ý (Ficedula hyp oleuca) 1 0.05 0.14 D I6 I
společenstva. 43 . Lejsek b ělokrk ý (Ficedula albicollis) 1· 4 1.27 3.3 4 DI 6 15

S - Stupeň průkaznosti hnízdění po dle mezinárodních kódů: 44 . Kříženec (F ulbicolis X F hypoleuca) 1·2 0.0 5 0. 14 D I6 1

A - ~~o~áWmé hmzdbll (A: O) 45 . Lejsek šedý (Musc icap a striata) O V 1·7 0.11 0.28 Dl2

B - možné hnízdění (B : 1-2) 46 . Brambomíček hněd ý (Sax icola rub etra) O V I 0.05 0 .14 B2

C - pravděpodobné hnízdění (C: 3-9) 47 . Brambomíček černohlavý (Saxicola torquata) O V 1-2 0.05 0.14 D14

D ..prokázané hnízdění (D : 10-16) 48. Rehek domácí (Phoenicurus oc hruros) 1-30 0 .53 1.11 m6 :2

p - Počet nale zených hnízd, uvádím pou ze hní zda S vejci či mláďaty, úspěšná i zničen á .
49 . ~lavík obecný (l.uscinia megarhynchos) O I I 0.21 0.56 C4
50. Cervenka obecuá (Erithacus rub ecula) ]..5 1.85 4.87 DI 6 '2

II III Denz. Dam. S P
51. Kos černý (Turd us merula) 1..15 2.49 6.55 D16 72

pI lO ha
52. Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 1..20 1.59 4.18 D 16 41
53. Drozd br ávník (Turdus viscivorus) 1-3 0.05 0.14 C7

1. Kachna divoká (,4nas platyrhynchos) 1-8 0.11 0.28 D12
54 . Drozd kvičala (Turdus pilaris) 1-20 0.1 1 0.28 C4

2. Kopřivka obecn á (Anas strepera) O 1-2 0.05 0.14 D 16 1
55 . Sýkora koňadra (Parus major) 1-30 2.17 5.7 1 D l6 8

3. Káně lesní (Buteo buteo) I-S 0.11 0.28 Dl6 2
56 . Sýkora lužní (Parus monta nus) 1-2 0.05 0.14 C4

4. Poštolka obecn á (Falco tinnunculus) 1-7 0.11 0.28 D16 2
57 . Sýkora babka (Parus palustris) 1-9 0.26 0.70 D16 '2

5. Koroptev polní (perdix perdix) O V 2 0.05 0.14 C6
58. Sýkora modřinka (panu cae ruleus) 1..15 1.69 4.46 D 16 3

6. Bažant obecný (p hasianus colch icus) 1-16 0.05 0.14 D15
59. Sýkora úhelní ček (Parus ater) 1-6 0.21 0.56 C4

7. Pisík obecn ý(Actitis hypoleucos) SO 1-2 0.05 0.14 C7
60. Mlynařík dlouh oocas ý (Aeghitalos caudatus) 1-10 0.05 0 .14 D 12

8. Holub hřivn áč (Columba palumbus) 1-5 0.21 0.56 Dl 5 3
6 1. ?rWík lesní (Sitta europaea) I- S 0.69 1.81 D16 12

9. Holub domácí (Co lumba livia jdomestica) 1-8 0.05 0.14 D 15 1
62. Soupálek dlouh oprstý (Cert hia familia ris) 1-3 0.26 0.70 D 16 I

10. Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) I 0.05 0.14 C4
63. Vrabce domácí (passer dom est icus) 1..15 1.59 4.18 D 16 4

ll. Hrdličkazahradní (Streptopelia decaocto) 1-3 0.21 0.56 Dl5 3
64. Vrabce polní (passer montanus) 1..20 1.22 3.21 Dl 6 6

12. Kukačka obecn á (Cuculus canorus) 1-2 0.05 0.14 C4
65. Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) I -50 2.96 7.80 D I6 8

13. Puštík obecn ý (Strix aluco) 1-2 0.11 0.28 D16 1
66 . Dlask tlustozobý (c. coccothra ustes) 1-680 1.00 2.65 D16 7

14. Kalous ušatý (Asio otus) 1-4 0.11 ' 0.28 D16 2
67 . Zvonohlík zahradní (Serinu s serinus) I -50 0.69 1.8 1 C7

15. Ledňáček říční (A/cedo atthis) SO V 1-3 0.05 0.14 Dl3
68 . Zvonek zelen ý(Cardue lis chloris) 1-20 0.58 1.53 C7

16. Žluna šedá (Picus canus) 1-2 0.05 0.14 C3
69 . Stehlík obecný (Carduelis card uelis) 1-25 0.42 1.11 Dl 6 3

17. Strakapoud velký (Dendrocopos maj or) 1-5 0.53 1.39 Dl6 9
70 . Konopka obecná (Ca rd uelis cannabina) 1-30 0.26 0.70 Dl3

18. Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 1-2 0.05 0.14 C9
71 . Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) O R 1 0.05 0.14 C4

19. Skřívanpolní (Alauda arvensis) 1-4 0.11 0.28 Dl 3
72 . Stmad obecný (Emberiza citrinella) 1-40 1.32 3.48 Dl3

20. Konípas luční (Mo tacilla flava) V 1-2 0.05 0.28 D16 1
73. Strnad rákosní (Emb eriza schoeniclus) 1-8 0.05 0.14 D13

21. Konípas bílý (Motacilla alba) 1-20 0.16 0.42 D16 I
22. Vlaštovka obecn á (Hirundo rustica) O 1 1-30 0.53 1.39 D12 Závěr

23. Ťuhýk obecn ý(Lanius collurio) O V 1-4 0.31 0.84 Dl6 2 Celková denzita činí 38.5 párůll Oha území. Toto číslo je však značně zkresleno velkou r0710hol1

24. Žluva hajní (Oriolus oriolus) SO 1-2 0.16 0.4 2 C6 polí , kter é jsou ve sledovaném území ornitol ogicky poměrně chudé. Kdyby se tedy denzita počítala na

25. Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 1-270 1.22 3.20 Dl 6 22 rozlohu nepolních biotopů (56 ha) , získali bycho m 130 párů na 10 ha území .

26. Sojka obecná (Garrulus glanda rius) 1-9 0.16 0.42 Dl6 1 Kombina cí map ovací metody a metody přímého vyhledávání hní zd jsem zvolil z důvodu vzájenm ého

27. Straka obecn á (pica p ica) 1-7 0.05 0.14 Dl6 4 doplnění a zpřesněaí výsledků. Takt o m ů žeme omezit zkreslení , kter é vznik á při použi tí pou ze jedné z

28. Střízlík obecn ý(Troglody tes troglodytes) 1-3 0.1 6 0.42 Dl6 2 m etod.

29. Pěvuška modrá (Prunella modularis) 1-2 0.21 0.56 Dl6 1 Pří výzkumu jsem za pomocí těchto dvou metod zjistil hnízdění 72 (73) druhů ptáků, z nich ž 3 patří

30. Cvrčilka zelená (Locustella na evia) I 0.16 0.4 2 Dl3 mezi silně ohrožené a 7 mezi ohrožené druh y.

3 1. Cvrčilka říční (Locustella fluviattlis) I-S 0.37 0.97 D16 2
32. Rákosník zpěvn ý (Acrocep halus palustris) 1-2 1.32 3.48 C9
33 . SedrniWásekhajní (Hippolais icterina) 1 0.16 0 .42 Dll Summa ry

34. Pěnice slavíková (Sylvia borin) 1 0.21 0.56 C4 This paper pres ents dat a on omithological research ofthe breeding bud comm unit ies in "Vinná ho ra "
35. Pěnice černohlav á (Sy lvia at ricapilla) 1-7 2.86 7.52 D16 37 (Opava district) near Hlučín in 1994.
36 . Pěnice hnědokřidlá (Syl via communis) 1..2 0.85 2.23 Dll The mapping method and a survey of nests was used for the quantit ative research.
37 . Pěníce pokřovní (Syl via curruca) 1 0.05 0.14 C4 The total densit y (38,5 pairsll O ha ) has been influence d by a bigger rcprcsentati on of a open
38. Budníček větší (Phyl loscopus trochilus) 1 0.37 0.97 Dl3 Iandscape without trees and scrubs. The density was higher (130 pairsl1Oha) iu area WiŮ10ut open fields .
39. Budníček menši (Phylloscopus collybita) 1..2 2.86 7.52 Dl3
40 . Budníček lesní (Phylloscopus sibi latrix) 1 0.05 0.14 C4
41. Králíček obecn ý (Regulus regulus) 1-5 0.21 ,0.56 C4 Radim Ko čvara, Dukelská l , 748 Ol Hlu čin-Rovniny
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