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ZPRAvy A SD~LENt MITTEILUNGEN-

HNtZDNt ORNITOCENÓZA V LUZNtM LESE U ~EKY ODRY

Sledovaná plocha se nachází v Horním lese, zvaném také Bliicherùv
les, v katastru obce Polanka nad Odrou, okres Ostrava. Celý souvislý les
má rozlohu asi 30 ha. Výzkum jsem provádìl v jeho jižní èásti na ploše
tvaru pøibližnì ètverce o rozloze 10 ha. Horní les leží 220 m n. m., na vý-
chodním okraji tvoøí jeho hranici øeka Odra. Geologicky je území tvoøeno
ètvrtohorními sedimenty z naplavenin Odry. Terén je rovinatý, v území
se nachází nìkolik slepých ramen Odry, z nichž jedno v délce 200 m a šíø-
ce 4 m zasahuje do sledované plochy. Prùmìrná roèní teplota je 8,0 DC,
prùmìrné roèní srážky 708 mm (mìøeno v letech 1960- 73 na klimatolo-
gické stanici v Mošnovì, která je 8 km jižnì od lokality).

Typologicky les patøí do jilmového luhu bršlicového na naplavených
a og)ejených pùdách -viz MUCHA 1983 (asociace Querceto-Ulme-
tum medioeuropaeum ISSLER 1926 -viz KOUTECKA 1980). Vìk
døevin byl od 70 do 90 let. Stromové patro mìlo vìtšinou jednotný zápoj
korun. Dominujícími druhy byly habr obecný (Carpinus betulus), lípa
srdèitá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a dub letní
(Quercus robus); dále se tam nacházely jilmy (Ulmus), javory (Acer)
a olše (Alnus). Výška stromù se pohybovala v rozmezí 25 až 30 m. Keøové
patro bylo vyvinuto pøibližnì na jedné ètvrtinì plochy, nejèastìji byly
zastoupeny svída krvavá (Cornus sanguinea), støemcha hroznovitá (Pa-
dus avium) a lípa srdèitá (Tilia cordata). Bylinné patro bylo velmi dobøe
vyvinuto na celé ploše, nejèastìjšími druhy byly snìženka podsnìžník
(Galanthus nivalis), èesnek medvìdí (Allium ursinum), bažanka vytrva-
lá (Mercurialis perennis), kopøiva dvoudomá (Urtica dioica) a místy
netýkavka nedùtklivá (lmpatiens noli-tangere).

V okolí Horního lesa do vzdálenosti 1 km se nacházely vìtšinou louky
a obilná pole støídající se s rybníky a listnatými lesíky.

Výzkum jsem uskuteènil v roce 1979 s použitím metody mapování
hnízdních teritorií. Plochu jsem navštívill0ki"át: 30. 4., 9. 5., 13.5., 20. 5.,
27. 5., 30. 5., 3. 6., 11. 6., 24. 6., 27. 6. Najeden snímek jsem potøeboval
prùmìrnì 1 h 55 min. èasu. Vìtšina snímkù byla provedena od 6.50 do
10.30 h, jeden veèerní snímek byl uskuteènìn 30. 5.
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Pøehled zachycených hnízdních druhu, jejich denzita a dominace je
uveden v tab. 1.

N a ploše jsem vyhodnotil celkem 25 druhu jako druhy hnízdící. 3 byly
eudominantní, 2 dominantní, 6 subdominantních, 9 recedentních a 5 sub-
recedentních.

Tabulka 1
Denzita (páry/l0 ha) a dominance (%) pták6 v lužnlm lese u Odry v roce 1979

Dominance
%

Denzita
páry/lij ha

Druh

16,5
15,5
14,5
II
10
5
4
4
3,5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

14,6
13,7
12,8
9,7
8,8
4,4
3,5
3,5
3,1
2,6
2,6
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Poros major
Ficedula albicollis
Sylllia atricapilla
Sturnus lIulgaris
Fringilla coelebs
Passer montanus
Poros caeruleus
Turdus merula
Phylloscopus collyblta
Muscicapa striata
Dendrocopos major
Certhia brachydactyla
Certhia familiaris
Troglodytes troglodytes
Phylloscopus trochllus
Coccothraustes coccothraustes
Locustella j7ulliatilis
SiUa europaea
Erithacus rubecula
Turdus philomelos
Prunella modularis
Ficedula hypoleuca
Oriolus oriolus
Phoeinicurus phoenicurus
Phasianus colchicus

Celkem 113,0 100,0

Výraznì nejhojnìjšími druhy byli sýkora koòadra, lejsek bìlokrký
a pìnice èernohlavá. U prvních dvou je hustota výskytu mnohem vyšší
než v podobných prostøedích u Odry v Dolním Slezsku (RANOSZEK
1969, TOMIALOJC 1974, TOMIALOJC a PROFUS 1977) i na støední
Moravì (CHYTIL 1984, BURES 1986). Hnízdící lejsek bìlokrký nebyl
dokonce na nìkterých zde srovnávaných lokalitách vùbec zaregistrován.
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N a mnou sledované lokalitì byla denzita lejska bìlokrkého a sýkory ko-
òadry zvýšena vyvìšováním budek, hnízdìní lejska bìlokrkého bylo navíc
maximálnì podporováno. Pøes vysoký poèet párù zjištìný mapovací me-
todou nebyly u lejska bìlokrkého zachyceny všechny páry, resp. teritoria,
reprezentující hnízda.

Bìhem pravidelných týdenních kontrol od konce dubna do konce
èervna jsem na dané ploše 10 ha sledoval u tohoto druhu celkem 20 hnízd
od snášení vajec po vylíhnutí mláïat -mapovací metodou jsem tedy za-
chytil jen 77,S % párù. Menší poèet teritorií zjištìných mapovací metodou
si vysvìtluji tím, že lejsek bìlokrký se pøi hnízdìní teritoriálnì projevuje
èasto ménì nápadnì, srovnáme-li jej s n,ìkterými jinými pìvci (napø. pìn-
kavaobecná, pìnice èernohlavá). Rovnìž intenzita varování starých
ptákù po mém pøiblížení k obsazené budce nebyla u všech párù stejná.
Vzhledem k jeho vysoké hustotì na lokalitì nelze vylouèit polygamii,
která již byla u tohoto druhu prokázána (HUDEC a kol. 1983). U nìkte-
rých budek, kde samice zahøívala snùšku nebo již peèovala o mláïata,
jsem samce nikdy nespatøil. Polygamie u druhu mùže rovnìž ovlivnit pod-
hodnocení výsledkù získaných mapovací metodou.

Z hlediska místa hnízdìní ve spoleèenstvu pøevažovali dutinoví hnízdi-
èi, kteøí tvoøili celkem 66 párù (58 0;0). Z této skupiny ptákù kromì již
uvedené sýkory koòadry a lejska bìlokrkého také další druhy èasto hníz-
dily v budkách; byla to vìtšina párù vrabce polního, tøetina párù špaèka
obecného, dále sýkora" modøinka, lejsek èernohlavý a rehek zahradní.
Strakapoud velký ovšem hnízdil jen v pøirozených dutinách.

Nezvyklé je zjiš~ìní bažanta obecného, u nìhož jsem nalezl hnízdo
s vejci asi 80 m od okraje lesa uvnitø sledované plochy.

The bird community in a lowland forest near the river Odra

This paper present the results of research of breeding bird community
in a wood of type Ulmeto Fraxinetum carpineum (association Querce-
to- Ulmetum medioeuropaeum ISSLER 1926), which is situated near the
river Odra in the district Ostrava (NE Moravia. Czechoslovakia, 40o44'N,
ISo OS'E). The research was carried out in the year 1979 on the area of
size 10 ha, the authot used the mapping method.

On the mapping area 25 species were found out the density of whj)le
community was 113 pairs. Most abundant species were Great Tit (Parus
majos L.), Collared Flycatcher (Ficedula albicollis TEMM.) and
Blackap (Sy/via atricapilla L.). The very high density of some species
was influenced by the quantity of nest boxes on the area (SO pieces) and
by paralell research of breeding bionomy Qf bi•ds, especially Ficedula al-
bicollis TEMM.. which bred in these boxes.
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BUDNtCEK ZELENÝ (PhyUoscopus trochiloides SUNDEV ALL)
V BESKYDECH

U hájovny Mezivodí pøi silnici mezi Horní Beèvou a Bílou jsem dne
30. dubna 1986 uslyšel ptaèí zpìv, který jsem neznal. V korunovém patøe
pøevážnì listnatého porostu jsem snadno triédrem"našel zpívajícího ptáka,
byl to budníèek. Pomocí fonotéky, kterou mi ochotnì zapùjèil dr. Kux,
jsem bezpeènì poznal, že pozorovaný pták byl budníèek zelený (Phyllo-
scopus trochiloides). Pro èasovou tíseò jsem ho nemohl déle ani opako-
vanì pozorovat; pøi popsaném pozorování jsem nezjistil nic, co by pøipo-
tttínalo hnízdní chování. '

Griiner Laubsanger (Phylloscopus trochiloides SUNDEV ALL) in den
Beskiden

Beim Forsthaus Mezivodí an der Strasse zwischen Horní Beèva und
Bílá horte ich am 30. April 1986 einen mir unbekannten Gesang. In den
Asten eines Laubwaldes fand ich mit Hilfe eines Trieders den singenden
Vogel, es hándelte sich um einen Laubsanger. Mit Hilfe der Fonoteka des
Herrn Dr. Kux, erkannte ich ganz sicher, dass es sich beim singendem
Vogel um einen Griinen Laubsanger handelte. Aus Zeitmangel konnte ich
nicht Langere Zeit und auch wiederhohlend den Vogel beobachten.
Wahrend der beschriebenen Beobachtungszeit erkannte ich nichts, was
ein N isten erwahnen sollte.
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