Pestrá ptačí společenstva jsou ukazatelem kvality životního
prostředí velkých měst, prokázal projekt GAČR
Praha, 17. června 2021 - Mezinárodní vědecký tým potvrdil, že pestrá ptačí společenstva
jsou spolehlivým ukazatelem kvality životního prostředí velkých měst. Analýza dat z
šestnácti evropských velkoměst prokázala souvislost mezi vzrůstajícím zastoupením
prvků městské zeleně a rostoucím počtem druhů ptáků. Více urbanizovaná města mají
společenství ptáků více homogenní s druhy málo potravně specializovanými.
Výzkum týmu Federika Morelliho z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze probíhal v
letech 2018–2020 v rámci projektu GAČR „Vliv urbanizace na různé aspekty diverzity ptáků:
vztah složení ptačích společenstev k míře znečištění, vegetaci a hustotě zástavby.“ Ambicí
projektu je získat informace, které v praxi povedou k šetrnějšímu a přírodě bližšímu rozvoji
městského prostředí.
„Zmapovali jsme místní charakteristiky měst z hlediska způsobu využití půdy, struktury
zástavby a typu a množství vegetace v městské zeleni a stanovili úroveň hlukového a
světelného znečištění prostředí,“ uvedl Morelli. Hlavním cílem projektu bylo zhodnotit dopad
různých vlastností městského prostředí na biodiverzitu, přičemž ptáci sloužili jako modelové
organismy. V šestnácti evropských velkoměstech probíhal po dobu dvou let terénní sběr dat,
prostorová analýza a statistické modelování. Díky nim vědci získali nové poznatky
o možnostech identifikace území s vysokou kvalitou prostředí ve městech.
Vědci odhalili také souvislost mezi přítomností trávy, stromů a vodních prvků s rozmanitostí
ptačích komunit – s vyšší přítomností městské zeleně klesá příbuznost ptačích druhů.
„Ukazatele vysoké úrovně urbanizace krajiny, jako je zástavba, hustota chodců, úroveň
světelného znečištění, jsou spojeny s vyšší fylogenetickou příbuzností druhů. Fylogeneticky
jsou si dva druhy příbuznější, čím blíže do minulosti mají společného předka. Takové
komunity jsou potenciálně méně odolné, pokud čelí ekologickému stresu. Je zajímavé, že
přítomnost keřů v zahradách a na zelených plochách pomohla zmírnit tento účinek,“ upřesnil
Morelli.
Hlavní význam projektu spočívá v jeho zaměření na velkou prostorovou škálu a v zapojení
spolupracovníků z mnoha evropských zemí. Výsledky projektu (www.urbanbiodiversity.net)
mají ambici získat cenné informace, které by v praxi vedly k šetrnějšímu a přírodě bližšímu
rozvoji městského prostředí. „Udržení diverzity ptáků vede ke zvýšení odolnosti ekosystémů
našich měst, jinými slovy ochrana městské biologické rozmanitosti má také pozitivní dopad i
na život občanů,“ uzavřel Morelli.
Federico Morelli je kvantitativní ekolog, v současné době pracující jako docent na České
zemědělské univerzitě v Praze. Podílel se na několika evropských projektech modelování
dopadu využívání půdy a změny klimatu na prostorové rozložení biologické rozmanitosti.
Těžištěm jeho výzkumného zájmu je makroekologie, modely distribuce druhů, městská a

silniční ekologie, prostorové vzory biologické rozmanitosti a bioindikátory jako nástroj
plánování ochrany.
Česká zemědělská univerzita v Praze
ČZU je čtvrtou až pátou největší univerzitou v ČR. Spojuje v sobě stodesetiletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou
a výzkumem v oblasti zemědělství a lesnictví, ekologie a životního prostředí, technologií a techniky, ekonomie a managementu. Moderně
vybavené laboratoře se špičkovým zázemím, včetně školních podniků, umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu, včetně
zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu
třetího věku. Podle mezinárodních žebříčků univerzita patří k nejlepším 3 procentům na světě. V roce 2020 se ČZU se stala 53.
nejekologičtější univerzitou na světě díky umístění v žebříčku UI Green Metric World University Rankings. V žebříčku Academic Ranking
of World Universities (tzv. Šanghajský žebříček) se v roce 2020 umístila na 801. – 900. místě na světě a na 5. místě z hodnocených univerzit
v ČR.
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