
 
 

9. ABSTRAKT 

Sledování potravní nabídky kuřat tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Krušných 

horách – metoda zemních pastí 

Klíčová slova: kuřata tetřívka obecného, ekotonální efekt, biomasa a diverzita bezobratlých 

Od počátku 20. století dochází v celé Evropě ke snížení početnosti a rozšíření tetřívka 

obecného (Tetrao tetrix). Za důležitý faktor ovlivňující abundanci a rozšíření přirozených ptačích 

populací je považována potravní nabídka. 

Ve vrcholových partií Krušných hor na ploše cca 24 km2 byly v období 2003 – 2005 

instalovány zemní pasti (v roce 2005 i smýkání) s cílem ověřit, zda se liší biomasa a/nebo 

taxonomická diverzita epigeických bezobratlých mezi různými biotopy (otevřená krajina, mladý 

lesní porost a vzrostlý les) a zjistit vztah jednotlivých skupin bezobratlých k některým 

environmentálním faktorům (výška, hustota a diverzita podrostu či stromového porostu, expozice, 

svažitost atd.). Materiál byl sbírán v týdenních intervalech od pozdního května (po vylíhnutí) do 

konce června, kdy mláďata ještě vyžadují rychlý zdroj proteinů, které získávají pojídáním 

bezobratlých. Bezobratlí byli tříděni do úrovní řádů či čeledí a řazeni do tří velikostních kategorií 

(< 5 mm, 5 – 15 mm, > 15 mm). 

Dospělý les byl po první sezóně z dalšího studia vyřazen, neboť nenabízel pro kuřata 

takové množství biomasy a není to biotop tetřívky vyhledávaný. Zdá se, že řídká a nízká otevřená 

krajina je pro svou velkou biomasu bezobratlých nejlepším biotopem, ale také mladé lesní porosty 

poskytují, kromě úkrytu, bohaté spektrum bezobratlých. V otevřené krajině a metodou smýkání 

byly zachyceny skupiny bezobratlých kuřaty preferovaných v nejmladším věku a bezobratlí 

mladého lesa a zachycení metodou zemních pastí jsou kuřaty vyhledáváni v pozdějším věku. Proto 

by kuřata mohla využívat během ontogeneze různé biotopy a výškové úrovně vegetace. Ekotonální 

efekt byl ve studované oblasti prokázán a zřejmě hraje z hlediska potravní nabídky kuřat tetřívka 

obecného v Krušných horách důležitou roli. 

 



Food Availability for Chicks of Black Grouse (Tetrao tetrix) in the Krušné hory Mts. 
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Since the beginning of 20th century, the numbers and distribution of Black Grouse were 

seriously reduced all across Europe. The food availability is considered to be an important element 

determining abundance and distribution of natural bird populations. 

On the area of 24 km2 in the upper parts of the Krušné hory Mts., pitfall traps were 

installed during three years (2003 – 2005), in 2005 also sweep-netting has been done. The main 

aim was to verify possible differences in biomass and/or taxonomic diversity of epigeic 

invertebrates (which make food availability for chicks) among various habitats (open landscape, 

young forest, mature forest). The supplementary aim was to find possible relationship between 

groups of invertebrates and some environmental factors (high, density and diversity of herbal 

underground or tree overgrowth, slope, exposition etc.). Invertebrates were sampled weekly from 

late May (after hatching of chicks) to late June when chicks require an easily digestible source of 

proteins, which is attained through eating invertebrates and sorted into the level of order/family and 

into three size categories (< 5 mm, 5 – 15 mm, > 15 mm). 

Mature forest was excluded from the study after the first season because of low biomass of 

invertebrates and because black grouse does not prefer this type of habitat. Sparse and low open 

landscape seems to be the best habitat with massive biomass of invertebrates, but also young forest 

can offer, besides better shelter, very rich spectrum of invertebrates. 

Invertebrates preferred by the youngest chicks occur in the open landscape and material 

collected by sweep-netting; those preferred by older chicks occur in the young forest and pitfall 

traps. Black grouse chicks could use another habitat and vegetation levels during their ontogeny. 

The edge effect was confirmed and it probably plays significant role in the fragmented landscape of 

the Krušné hory Mts.
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1. ÚVOD 

Od počátku tohoto století dochází téměř na celém území Evropy k vážné 

redukci rozšíření a početnosti tetřívka obecného (Tetrao tetrix). Ubývání tetřívků se 

projevuje i u nás (CRAMP 1980). Především vnitrozemské populace téměř vymizely. 

Současný výskyt tohoto druhu v rámci České republiky je omezen na pohraniční 

pohoří, kde se stavy stále snižují (HUDEC et al. 2005). 

Jedinými oblastmi, kde byl během posledních let zaznamenán zřetelný nárůst 

početnosti tetřívků, jsou narušená území typu imisních holin na hřebenových partiích 

severních a severozápadních pohraničních hor (především Krušné hory a Jizerské hory) 

nebo cvičných ploch ve vojenských prostorech (ŠŤASTNÝ et al. 1997). 

Poznání ekologických nároků tetřívka je základ pro ochranu tohoto silně 

ohroženého druhu. Potravní nabídka je považována za důležitý faktor determinující 

početnost a distribuci přirozených ptačích populací. Dospělí jedinci se živí z 99 % 

rostlinnou potravou. Kuřata tetřívka jsou však v prvních týdnech po vylíhnutí výlučně 

závislá na živočišné stravě (zejména mravenci a jejich kukly, kobylky, mandelinky, 

nosatci, pavouci, larvy motýlů, pilatky, plži, červi, výjimečně ještěrky, hadi a drobní 

ptáci (GLUTZ et al. 1973). 

Existuje celá řada prací, které se zabývají zjišťováním aktivity epigeonu 

metodou zemním padacích pastí (ADIS 1978, SPENCE & NIEMELA 1994, 

HUUSELA–VEISTOLA 1996, LUFF 1996, NIEMELA et al. 1996, MOMMERTZ et 

al. 1996). Smýkání využili v dietárních studiích ptáků např. ITÄMIES et al. (1996) a 

BAINES et al. (1993). 

Cílem této diplomové práce je: 



1) ověřit, zda jsou rozdíly v celkové biomase a/nebo v taxonomické diverzitě 

bezobratlých, tvořících potravní nabídku kuřat tetřívka obecného mezi různými typy 

biotopů (louka, mladý lesní porost, vzrostlý les) 
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2) zjistit vazbu jednotlivých skupin bezobratlých na vybrané faktory prostředí (výška a 

hustota bylinného podrostu, vlhkost, expozice apod.) 

3) zhodnotit význam (rozsah) ekotonálního efektu ve fragmentované krajině Krušných 

hor v blízkosti Flájské přehrady. Otestovat, zda je rozdíl v biomase či diverzitě uvnitř 

biotopů (louka a mladý les) a na jejich rozhraní (ekotonu), odhadnout šířku ekotonální 

zóny a zjistit, jaká je distribuce taxonů v okolí ekotonu. 


