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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný druh, hnízdící v nižších a středních polohách celého sle-
dovaného území; s těžištěm výskytu do 700 m n. m., ale pravidelně se
vyskytující až nad horní hranicí lesa (Stříbrné návrší: 1420 m, Úpské
rašeliniště: 1430 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň (remízky, zarostlé meze, jednotlivé keře) v podhorské
zemědělské krajině; méně často luční enklávy montánního stupně,
zarůstající imisní holiny a subalpínské a alpínské trávníky s roztrou -
šenými porosty kleče.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 825–1470 párů (resp. 1650–2940 jedinců)
[1991–94 (E): 1100–2380 p, 2012–14 (E): 1300–2800 / 1400–3000 p]
Odhad M v párech je nižší než odhad E. V tomto případě je však použitý
převod dvou jedinců na 1 pár zkreslující (viz Metodika: Odhady celkové
početnosti). Výrazná většina sčítaných ptáků jsou totiž samci a při
použití interpretace „1 jedinec = 1 pár“ se již odhady překrývají.

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s minulým mapováním se počet obsazených kvadrátů zvýšil
o 20 %, druh se posunul především do vyšších poloh, kde však hnízdí
v relativně nízkých počtech. Četnějšímu výskytu ve výše položených
čtvercích odpovídá i významný posun průměrné hranice výškového
rozšíření z 650 na 714 m n. m. v uplynulých 20 letech. HLAVATÝ (2006)
hodnotí populaci v českém podhůří jako poměrně stabilní. Hnízdní
početnost na sledovaném území se zdá být mírně stoupající, podobně
jako v celé ČR i v Polsku (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Potenciální úbytek vhodných hnízdních stanovišť a potravních zdrojů,
související s nevhodným zemědělským hospodařením.

Ťuhýk obecný
Gąsiorek
Lanius collurio

Neuntöter
Red-backed Shrike

CZ: O, ČS: NT, PL: CH, ERL: LC, BDir I, SPEC 3, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek, gniazdujący w niższych i średnich partiach
całego badanego obszaru; występujący przeważnie do wysokości
700 m n.p.m., jednak regularnie pojawiający się również ponad górną
granicą lasu (Stříbrné návrší: 1420, torfowisko Úpské rašeliniště: 1430 m
n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń (aleje drzew, zarośnięte miedze, zakrzewienia) w
krajobrazie rolniczym u podnóża gór; rzadziej enklawy łąkowe i zaras-
tające poimisyjne halizny w lasach oraz  alpejskie i subalpejskie łąki
z rozproszonymi zaroślami kosodrzewiny.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 825–1470 par (odpowiedno 1650–2940 osobników)
[1991–94 (E): 1100–2380 p, 2012–14 (E): 1300–2800 / 1400–3000 p]
Szacunek M w parach jest niższy niż szacunek E. W tym przypadku jest
jednak użyty zniekształcający transfer dwóch osobników na 1 parę
(patrz Metodyka: „Całkowite szacunki liczebności“). Zdecydowana więk-
szość liczonych ptaków to samce i za pomocą interpretacji „1 osobnik =
1 para” szacunki się już pokrywają.

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gąsiorka kwadratów zwiększyła się o 20%, a przede wszystkim
gatunek przesunął się na wyżej położone tereny, chociaż gniazdują tam
jeszcze stosunkowo nieliczne ptaki. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpiło
przesunięcie średniej wysokości nad poziomem morza występowania
tego gatunku z 650 m do 714 m n.p.m. HLAVATÝ (2006) ocenia populację
gąsiorka na czeskim podgórzu jako stosunkowo stabilną. Liczebność
populacji lęgowej na całym badanym terenie wydaje się nieznacznie
wzrastać podobnie jak w Republice Czeskiej i Polsce (ČSO 2014, PMŚ
2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Potencjalny zanik optymalnych siedlisk lęgowych oraz odpowiedniej
bazy pokarmowej, związany z wielkoobszarową gospodarką rolną.Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Početnost (v párech na km2)
Liczebność (w parach na km2)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Vzácný druh, hnízdící pouze na několika málo lokalitách v polském pod-
hůří do 630 m n. m. (Niedamirów).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve strukturně pestré podhorské zemědělské krajině
s lesíky, remízky, zarostlými mezemi i jednotlivými stromy a keři.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 10–15 párů
[1991–94 (E): 1–2 p, 2012–14 (E): 4–6 p]

VÝVOJ POPULACE

Při minulém mapování byl zaznamenán pouze na dvou lokalitách na
české straně hor, nově je uváděn ze čtyř kvadrátů (a z dalších tří minule
nemapovaných) na polském území. Početnost druhu mírně vzrostla.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Ťuhýk šedý
Srokosz
Lanius excubitor

Raubwürger
Great Grey Shrike

CZ: O, ČS: VU, PL: CH, ERL: VU, SPEC 3, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Rzadki gatunek, gniazdujący wyłącznie na nielicznych stanowiskach
u podnóża polskich Karkonoszy, do wysokości  630 m n.p.m.
(Niedamirów).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w krajobrazie rolniczym u podnóża gór,
z zadrzewieniami śródpolnymi, alejami drzew, zarośniętymi miedzami
oraz pojedynczymi drzewami i krzewami.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 10–15 par
[1991–94 (E): 1–2 p, 2012–14 (E): 4–6 p]

ZMIANY POPULACJI

Podczas poprzednich badań atlasowych obserwowany wyłącznie na
dwóch stanowiskach po czeskiej stronie gór; obecnie jego wys-
tępowanie zanotowano w czterech kwadratach (oraz w kolejnych
trzech nowych, nie mapowanych podczas poprzednich badań) w pol-
skiej części obszaru. Liczebność gatunku nieznacznie wzrosła.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Bez znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Zjištěný výskyt (dle kategorií hnízdění A-C)
Stwierdzone występowanie (dla kategorii lęgowości A-C)

A

B

C

Kategorie hnízdění
Kategoria lęgowości
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nepočetně hnízdící, ale přibývající druh, vyskytující se zejména
v severovýchodním podhůří a roztroušeně i na české straně pohoří;
s těžištěm výskytu do 600 m n. m., ale zaznamenaný až při horní hranici
lesa (Pod Łabskim Szcytem: 1120 m, Kowarski Grzbiet: 1200 m, Růžová
hora: 1320 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Listnaté a smíšené lesy především v údolích řek a potoků, lesíky v pod-
horské zemědělské krajině, okraje smrkových porostů a lučních enkláv
ve středních polohách, výjimečně i horské smrčiny.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-II): 50–75 párů (CZ 10–15, PL 40–60)
[1991–94 (E): 15–30 p, 2012–14 (E): 40–60 p]

VÝVOJ POPULACE

Počet obsazených kvadrátů se ve srovnání s minulým mapováním ztroj-
násobil, druh se rozšířil zejména v českém podhůří a do středních poloh
pohoří. Průměrná hranice výškového rozšíření se v uplynulých 20 letech
významně posunula z 531 na 616 m n. m., velikost hnízdní populace se
ve stejném období přinejmenším zdvojnásobila (v ČR i v Polsku rovněž
narůstá – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Žluva hajní
Wilga
Oriolus oriolus

Pirol
Eurasian Golden-oriole

CZ: SO, ČS: LC, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nieliczny gatunek lęgowy o wzrastającej liczebności, występujący
przede wszystkim u północno-wschodniego podnóża gór oraz w
rozproszeniu również po stronie czeskiej, najczęściej na wysokości do
600 m n.p.m., obserwowany jednak również przy górnej granicy lasu
(Łabski Szczyt: 1120, Kowarski Grzbiet: 1200, Růžová hora: 1320 m
n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Liściaste i mieszane lasy, szczególnie w dolinach rzek i strumieni, w kraj-
obrazie rolniczym u podnóża gór, skraje lasów świerkowych i enklaw
łąkowych w średnich położeniach górskich, wyjątkowo również górskie
świerczyny.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-II): 50–75 par (CZ 10–15, PL 40–60)
[1991–94 (E): 15–30 p, 2012–14 (E): 40–60 p]

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów potroiła się, a gatunek rozprzestrzenił się
szczególnie u podnóża po czeskiej stronie aż do średnich partii gór.
Średnia wysokość nad poziomem morza występowania gatunku prze-
sunęła się w okresie ostatnich 20 lat z 531 do 616 m n.p.m. W tym
samym czasie liczebność populacji lęgowej wzrosła co najmniej
dwukrotnie (wzrasta również w Republice Czeskiej i Polsce – ČSO 2014,
PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów



C M Y K

Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný a stále přibývající druh, hnízdící na celém sledovaném
území (početněji na severních svazích hor) od podhůří po horní hranici
lesa; nejčastěji do 1000 m n. m., s ojedinělým hnízdním výskytem
i v subalpínském stupni kolem 1400 m n. m.

PROSTŘEDÍ

Listnaté, smíšené a smrkové lesní porosty, izolované lesíky v zeměděl-
ské krajině, v posledních letech i větší plochy zeleně ve městech a ves-
nicích (parky, hřbitovy aj.).

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-III): 1000–1800 párů
[1991–94 (E): 870–1520 p, 2012–14 (M): 4410–5920 p]
Vzhledem k tomu, že značnou část pozorování tvoří pohybující se je-
dinci, je odhad M pravděpodobně výrazně nadhodnocený (BUCKLAND

2006); odhad E je patrně bližší reálné početnosti.

VÝVOJ POPULACE

V období od minulého mapování v letech 1991–94 stoupla početnost
hnízdní populace zhruba o 20 % (viz graf ), což odpovídá i rostoucímu
trendu v ČR a v Polsku (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Sojka obecná
Sójka
Garrulus glandarius

Eichelhäher
Eurasian Jay

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, BDir IIB

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy o wciąż wzrastającej liczebności, wys-
tępujący na całym badanym obszarze (liczniejszy na północnych
stokach gór), od podnóża po górną granicę lasu; najczęściej do 1000 m,
wyjątkowo lęgowy również w piętrze subalpejskim, maksymalnie do
wys. 1400 m n.p.m.

ŚRODOWISKO

Lasy liściaste, mieszane i świerkowe, zadrzewienia śródpolne w krajo-
brazie rolniczym, w ostatnich latach również większe powierzchnie
zielone w obrębie miast i wsi (parki, cmentarze itp.).

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-III): 1000–1800 par
[1991–94 (E): 870–1520 p, 2012–14 (M): 4410–5920 p]
Ponieważ znaczną część obserwacji stanowią przelatujące osobniki, sza-
cunek M prawdopodobnie może być bardzo zawyżony (BUCKLAND 2006);
natomiast E jest bliższy rzeczywistym wartościom liczebności. 

ZMIANY POPULACJI

W ostatnich 20 latach jakie upłynęły od poprzednich badań atlasowych
liczebność gatunku wzrosła o ok. 20% (patrz wykres), co jest zgodne
również z ogólnym trendem wzrostowym panującym w całej Repub-
lice Czeskiej i Polsce (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)

228



C M Y K

Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)

229



C M Y K

230

CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Hojně hnízdící a stále přibývající druh, vyskytující se téměř na celém
sledovaném území; běžně do 900 m n. m., ale pravidelně také kolem
horní hranice lesa a v klečových porostech subalpínského stupně
(Strzecha Akademicka, Pančavská a Labská louka, Dom Śląski, Úpské
rašeliniště: až 1430 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň na okrajích měst (v poslední době proniká i do jejich
center), ve vesnicích a v zemědělské krajině; břehové porosty řek a po-
toků; okraje smrkových lesů a lučních enkláv ve středních a vysokých
polohách; méně často i porosty kleče nad horní hranicí lesa.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-III): 360–600 párů
[1991–94 (E): 240–410 p, 2012–14 (M): 1600–2370 p]
Vzhledem k tomu, že značnou část pozorování tvoří pohybující se je-
dinci, je odhad M pravděpodobně velmi nadhodnocený (BUCKLAND

2006); odhad E je patrně bližší reálné početnosti.

VÝVOJ POPULACE

V 19. století a zhruba do 50. let 20. století byla straka obecná uváděna
jako zřídka se vyskytující druh v Krkonoších (MILES 1980 a 1986), v 60.
letech ji DYRCZ (1973) považoval za „bardzo nieliczny gatunek“ hnízdící
jen v nejnižších polohách. Četnost pozorování začala vzrůstat koncem
60. let minulého století, v následujícím období se zařadila mezi běžně
hnízdící druhy a začala se šířit i do vyšších poloh (MILES 1980 a 1983).
V roce 2003 bylo její hnízdění prokázáno v porostech kleče u Labské
boudy (KOVAŘÍK et al. 2003). Průměrná hranice výškového rozšíření se
v uplynulých 20 letech významně posunula z 691 na 763 m n. m., ve-
likost hnízdní populace vzrostla ve stejném období zhruba o 50 %
(podobný trend jako v ČR a v Polsku – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Straka obecná
Sroka
Pica pica

Elster
Black-billed Magpie

CZ: –, PL: –, ERL: LC, BDir IIB

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Licznie gnieżdżący się gatunek o wciąż wzrastającej liczebności, wys-
tępujący niemal na całym badanym obszarze; powszechnie do
wysokości 900 m n.p.m., ale regularnie także pojawiający się w okoli-
cach górnej granicy lasu i zaroślach kosodrzewiny w piętrze subalpej-
skim (Strzecha Akademicka, Pančavská i Labská louka, Dom Śląski,
torfowisko Úpské rašeliniště: do 1430 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń na skrajach miast, we wsiach i w krajobrazie rol-
niczym; nadbrzeżna roślinność rzek i strumieni; skraje lasów
świerkowych i łąkowych enklaw w średnich i wyższych położeniach
górskich; rzadziej również zarośla kosodrzewiny ponad górną granicą
lasu. Ostatnio również centra mniejszych i większych miejscowości
podgórskich. 

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-III): 360–600 par
[1991–94 (E): 240–410 p, 2012–14 (M): 1600–2370 p]
Ponieważ znaczną część obserwacji stanowią przelatujące osobniki, sza-
cunek M prawdopodobnie może być bardzo zawyżony (BUCKLAND 2006);
natomiast E jest bliższy rzeczywistym wartościom liczebności. 

ZMIANY POPULACJI

Od XIX do połowy XX wieku sroka była uważana za rzadki gatunek
w Karkonoszach (MILES 1980, 1986), zaś w latach 60. DYRCZ (1973) uznał
ją za „bardzo nieliczny gatunek“, gniazdujący wyłącznie w najniższych
położeniach górskich. Częstotliwość obserwacji zaczęła wzrastać pod
koniec lat 60. ubiegłego stulecia i w następnym okresie sroka stała się
gatunkiem powszechnie występującym, który zaczął się rozprze -
strzeniać również do wyższych partii gór (MILES 1980, 1983).
W 2003 r. udokumentowano jej gniazdowanie w zaroślach kosodrze -
winy w okolicach Labské boudy (KOVAŘÍK et al. 2003). W ciągu ostatnich
20 lat średnia wysokość nad poziomem morza występowania gatunku
przesunęła się z 691 do 763 m n.p.m., natomiast liczebność populacji
lęgowej wzrosła w tym samym okresie o ok. 50% (trend zbliżony do ob-
serwowanego w całej Republice Czeskiej i Polsce – ČSO 2014, PMŚ
2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)

231



C M Y K

232

CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nepočetný, ale mírně přibývající druh, hnízdící ve středních a vyšších
polohách na obou stranách hor; s těžištěm výskytu zhruba od 800 m
n. m. po horní hranici lesa a s výjimečnými nálezy v podhůří (Jablonec
nad Jizerou a Podgórzyn: 480 m, Kalná Voda: 500 m n. m.) i v subalpín-
ském stupni (Labská louka: 1370 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Převážně smrkové porosty, především mladší a husté monokultury. 

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-II): 110–160 párů
[1991–94 (E): 85–115 p, 2012–14 (E): 110–160 p]

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s minulým mapováním vzrostl počet obsazených čtverců
o 45 %, zejména v nižších polohách a v západní části území. DIVIŠ (in litt.
2014) odhaduje hnízdní denzitu na 0,10–0,14 páru/km2 pro oblast Rý-
chor a Žacléřského hřbetu. Početnost hnízdících ptáků vzrostla během
uplynulých 20 let zhruba o třetinu (v ČR je stabilní – ČSO 2014). 

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Ořešník kropenatý
Orzechówka
Nucifraga caryocatactes

Tannenhäher
Spotted Nutcracker

CZ: O, ČS: VU, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nieliczny gatunek o nieznacznie wzrastającej liczebności, gniazdujący
w średnich i wyższych partiach po obu stronach gór, występujący prze-
ważnie od 800 m n.p.m. do górnej granicy lasu, wyjątkowo obser-
wowany również u podnóża gór (Jablonec n. Jiz. i Podgórzyn: 480, Kalná
Voda: 500 m n.p.m.) oraz w piętrze subalpejskim (Labská louka: 1370 m
n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Przeważnie lasy świerkowe zwłaszcza młodsze i gęste monokultury. 

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-II): 110–160 par
[1991–94 (E): 85–115 p, 2012–14 (E): 110–160 p]

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów wzrosła o 45%, szczególnie w niższych par-
tiach gór oraz w zachodniej części badanego obszaru. DIVIŠ (in litt. 2014)
ocenia zagęszczenie populacji na 0,1–0,14 par/km2 w okolicach Rýchor
i Žacléřského hřbetu. W ciągu ostatnich 20 lat liczebność gatunku
wzrosła o około jedną trzecią (w Republice Czeskiej trend utrzymuje się
na poziomie stabilnym – ČSO 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nehojně hnízdící a silně ubývající druh, vyskytující se především v pol-
ském podhůří a již jen na několika málo lokalitách na jižním úpatí hor,
do nadmořské výšky kolem 700 m n. m. (Szklarska Poręba, Kowary).

PROSTŘEDÍ

Budovy ve větších obcích krkonošského podhůří, již jen výjimečně také
bukové porosty.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-II): 115–175 párů (CZ 15–25, PL 100–150)
[1991–94 (E): 190–370 p, 2012–14 (E): 115–175 p]

VÝVOJ POPULACE

MILES (1986) odhadoval populaci v českém podhůří na 70–100 párů
(Vrchlabí 25–30, Prosečné 2, Janské Lázně 10–20, Antonínovo Údolí 2–
3, Maršov IV 7–10, bučiny pod Dvorským lesem a v Prkenném Dole 10–
15, resp. 15–20). Odhady z minulého mapování, tj. po 25 letech, byly
ještě srovnatelné (celkem asi 80 párů, z toho Vrchlabí a okolí 55, Svo-
boda n. Ú. 10, Janské Lázně, Horní Maršov a Mladé Buky po 5), vymizela
však všechna známá lesní hnízdiště a zůstala jen ta městská. Od té doby
druh zmizel z téměř 30 % kvadrátů, na české straně dokonce z více než
40 %. Populace ve Vrchlabí byla v roce 2001 odhadnuta na 11–15 párů
(VODNÁREK 2002), v Kowarech a Sobieszowie aktuálně hnízdí asi po
30 párech, ve Szklarskiej Porębie a v Karpaczi asi po 15 párech (GRAMSZ,
ŚWISTAK & WASIAK nepubl.). Aktuální početnost v českém podhůří
dosahuje asi čtvrtiny stavu před 20 lety, v polské části území byl pokles
mírnější. V ČR druh silně ubývá, naopak v Polsku mírně vzrůstá (ČSO
2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Přesné důvody poklesu početnosti nejsou známy, patrně však souvisejí
s úbytkem vhodných hnízdišť (jejich likvidace zejména při rekon-
strukcích a zateplování budov).

Kavka obecná
Kawka
Corvus monedula

Dohle
Eurasian Jackdaw

CZ: SO, ČS: NT, PL: CH, ERL: LC, BDir IIB

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nieliczny gatunek lęgowy o silnie obniżającej się liczebności, wystę -
pujący przede wszystkim w polskiej części u podnóża gór oraz już tylko
na kilku stanowiskach po czeskiej stronie, do wysokości ok. 700 m
n.p.m. (Szklarska Poręba, Kowary).

ŚRODOWISKO

Budynki w większych miejscowościach, wyjątkowo również lasy
bukowe. 

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-II): 115–175 par (CZ 15–25, PL 100–150)
[1991–94 (E): 190–370 p, 2012–14 (E): 115–175 p]

ZMIANY POPULACJI

MILES (1986) szacował liczebność karkonoskiej populacji po czeskiej
stronie na 70–100 par (Vrchlabí: 25–30, Prosečné: 2, Janské Lázně: 10–
20, Antonínovo Údolí: 2–3, Maršov IV: 7–10, buczyny: Dvorský les
i Prkenný Důl odpowiednio: 10–15 i 15–20). Ocena liczebności gatunku
z poprzednich badań atlasowych, tj. po 25 latach, była jeszcze porówny-
walna z powyższymi wynikami (ok. 80 par, w tym Vrchlabí i okolice: 55,
Svoboda n. Ú.: 10, Janské Lázně, Horní Maršov i Mladé Buky po 5),
zaniknęły jednak wszystkie znane leśne stanowiska gatunku a pozostały
jedynie znajdujące się w miejscowościach. Zaś od czasu poprzedniego
mapowania do dzisiaj gatunek zaniknął w prawie 30% kwadratów na
całym terenie, a po stronie czeskiej nawet w ponad 40%. W 2001 r.
populacja we Vrchlabí liczyła tylko 11–15 par (VODNÁREK 2002),
w Kowarach i Sobieszowie aktualnie gnieździ się po ok. 30 par,
w Szklarskiej Porębie i Karpaczu po ok. 15 par (GRAMSZ, ŚWISTAK & WASIAK

niepubl.). Obecna liczebność u czeskiego podnóża gór osiąga około
jednej czwartej stanu sprzed 20 lat, w części polskiej spadek był łagod-
niejszy. W Republice Czeskiej populacja gwałtownie spada, zaś w Polsce
wykazuje umiarkowany wzrost (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Nie są znane dokładne przyczyny spadku liczebności, prawdopodob-
nie są związane z zanikiem optymalnych siedlisk lęgowych (ich lik-
widacją zwłaszcza podczas renowacji i izolacji budynków).

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Ojediněle se vyskytující druh, pozorovaný na jediné lokalitě pouze
v kate gorii možného hnízdění (A1: 10. 4. 2013 a 27. 4. 2014, Vrch-
labí/Pro střední Lánov, 2 ex., 460 m n. m. – J. Flousek, T. Telenský).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň s remízky a větrolamy uprostřed zemědělské krajiny.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 0–1 pár
[1991–94 (E): 0–2 p, 2012–14 (E): 0–1 p]

VÝVOJ POPULACE

Bez hodnotitelného trendu. Rovněž většina pozorování z minulého
mapování byla jen v kategorii možného hnízdění (A1), pouze na jedné
lokalitě bylo hnízdění pravděpodobné (B6). Ze stejné oblasti pochází
i současný nález.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Havran polní
Gawron
Corvus frugilegus

Saatkrähe
Rook

CZ: –, ČS: VU, PL: CH2, ERL: LC, BDir IIB

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Sporadycznie występujący gatunek, obserwowany wyłącznie na jed-
nym stanowisku i jedynie w kategorii gniazdowania możliwego (A1:
10.4.2013 i 27.4.2014, Vrchlabí/ Prostřední Lánov, 2 os., 460 m. n.p.m. –
J. Flousek, T. Telenský).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń z kępami drzew w krajobrazie rolniczym.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14(E-I): 0–1 para
[1991–94 (E): 0–2 p, 2012–14 (E): 0–1 p]

ZMIANY POPULACJI

Bez oceny trendu zmian liczebności. Również większość obserwacji z lat
1991–94 była klasyfikowana w kategorii gniazdowania możliwego (A1)
i stwierdzono tylko jedno stanowisko prawdopodobnie lęgowe (B6) –
w tej samej lokalizacji, z której pochodzi również obecna obserwacja.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Zjištěný výskyt (dle kategorií hnízdění A-C)
Stwierdzone występowanie (dla kategorii lęgowości A-C)

A

B

C

Kategorie hnízdění
Kategoria lęgowości
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi vzácně hnízdící druh, vyskytující se převážně v českém podhůří
do nadmořské výšky zhruba 700 m n. m. (Paseky nad Jizerou, Sklenařice,
Jablonec nad Jizerou, Roprachtice). Řada ptáků tu asi hnízdí
ve smíšených párech s vránou šedou Corvus cornix.

PROSTŘEDÍ

Izolované lesíky v zemědělsky obhospodařované krajině, okraje smr -
kových lesů a rozsáhlejších lučních enkláv. 

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-II): 2–4 páry
[1991–94 (E): 0–2 p, 2012–14 (E): 2–4 p]

VÝVOJ POPULACE

Při minulém mapování byly zastiženy jen jednotlivé exempláře na dvou
lokalitách. S odstupem 20 let počet pozorování v Krkonoších zřetelně
vzrostl (obsazeno bylo 11 čtverců) a bylo zde prokázáno i první hnízdění
– ve smíšeném páru s vránou šedou (JASSO 2013). Hnízdní početnost pa-
trně mírně vzrůstá.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Vrána černá
Czarnowron
Corvus corone

Rabenkrähe
Carrion Crow 

CZ: –, ČS: NT, PL: CH, ERL: LC, BDir IIB

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo rzadki gatunek lęgowy, występujący przeważnie w czeskiej
części gór, do wysokości ok. 700 m n.p.m. (Paseky i Jablonec n. Jiz. oraz
Sklenařice i Roprachtice). Wiele ptaków prawdopodobnie gniazduje tu
w parach mieszanych z wroną siwą Corvus cornix.

ŚRODOWISKO

Zadrzewienia śródpolne w krajobrazie rolniczym, skraje lasów
świerkowych i rozległych enklaw łąkowych.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-II): 2–4 pary
[1991–94 (E): 0–2 p, 2012–14 (E): 2–4 p]

ZMIANY POPULACJI

Podczas poprzednich badań atlasowych stwierdzono tylko pojedyncze
osobniki na dwóch stanowiskach. W ciągu ostatnich 20 lat liczba ob-
serwowanych ptaków w Karkonoszach znacznie wzrosła (zajętych przez
gatunek jest obecnie 11 kwadratów) i wykazano również pierwsze gnia-
zdowanie gatunku – w parze mieszanej z wroną siwą (JASSO 2013).
Liczebność populacji lęgowej najwyraźniej nieznacznie wzrasta.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Zjištěný výskyt (dle kategorií hnízdění A-C)
Stwierdzone występowanie (dla kategorii lęgowości A-C)

A

B

C

Kategorie hnízdění
Kategoria lęgowości
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nepočetně hnízdící a ubývající druh, který se vyskytuje téměř na celém
sledovaném území od podhůří po horní hranici lesa (1250 m n. m.); jeho
početnost však s rostoucí nadmořskou výškou klesá.

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň (zejména izolované lesíky) v zemědělské krajině; list-
naté, smíšené a smrkové lesy, okraje smrkových porostů a lučních en-
kláv.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-III): 130–170 párů
[1991–94 (E): 170–210 p, 2012–14 (M): 155–495 p]
Vzhledem k tomu, že značnou část pozorování tvoří pohybující se je-
dinci, je odhad M patrně nadhodnocený (BUCKLAND 2006); odhad E je
pravděpodobně bližší reálné početnosti.

VÝVOJ POPULACE

Počet obsazených čtverců klesl ve srovnání s minulým mapováním
téměř o 20 %; ústup byl zaznamenán zejména ve vyšších polohách.
Kvalitní údaje o vývoji početnosti scházejí, hrubý odhad velikosti
hnízdní populace však ukazuje na pokles asi o 25 % (podobně jako v ČR
a v Polsku – ČSO 2014, PMŚ 2013).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení; důvodem poklesu početnosti může být
konkurence ze strany narůstající populace krkavce velkého Corvus
corax.

Vrána šedá
Wrona siwa
Corvus cornix

Nebelkrähe
Hooded Crow 

CZ: –, ČS: NT, PL: –, ERL: LC, BDir IIB

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nieliczny gatunek lęgowy o zmniejszającej się liczebności, występujący
niemal na całym badanym obszarze od podnóża gór do górnej granicy
lasu (1250 m n.p.m.); jego liczebność spada wraz ze wzrostem
wysokości.

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń (szczególnie zadrzewienia śródpolne) w krajobrazie
rolniczym; lasy liściaste, mieszane i iglaste, skraje lasów świerkowych
i enklaw łąkowych.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-III): 130–170 par
[1991–94 (E): 170–210 p, 2012–14 (M): 155–495 p]
Ponieważ znaczną część obserwacji stanowią przelatujące osobniki, sza-
cunek M prawdopodobnie może być zawyżony (BUCKLAND 2006); nato-
miast E jest prawdopodobnie bliższy rzeczywistym wartościom
liczebności.

ZMIANY POPULACJI

Liczba zajętych przez gatunek kwadratów w porównaniu z poprzed-
nimi badaniami spadła prawie o 20%, głównie w wyższych partiach gór.
Przybliżone szacunki wskazują na około 25% spadek populacji lęgowej
(podobnie jak w przypadku całej Republiki Czeskiej i Polski – ČSO 2014,
PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak zauważalnych zagrożeń; powodem spadku liczebności gatunku
może być również konkurencja, jaką stanowi wzrastająca populacja
kruka Corvus corax.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nepočetně hnízdící a přibývající druh, vyskytující se na celém sle-
dovaném území od podhůří po horní hranici lesa; za potravou zaletuje
až na horské hřebeny. Nápadné jsou pohnízdní koncentrace až mnoha
desítek ptáků, sletujících se patrně z mnohem rozsáhlejšího území než
je vlastní pohoří.

PROSTŘEDÍ

Izolované lesíky v zemědělské krajině, smíšené a smrkové lesy s holi-
nami a lučními enklávami (hnízdí na stromech, skalních výstupcích i na
stožárech elektrického vedení).

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-IV): 50–90 párů
[1991–94 (E): 27–39 p, 2012–14 (E): 50–90 p]

VÝVOJ POPULACE

Historické prameny výskyt krkavce velkého v Krkonoších nezmiňují,
novodobá pozorování pocházejí až z roku 1974 (MILES 1986). Pravidelný
hnízdní výskyt je zaznamenáván od roku 1983 (1983: 2 páry, 1985:
3 páry – BĚLKA et al. 1989), do začátku 90. let 20. století (minulé
mapování) početnost vzrostla asi na 40 hnízdících párů (FLOUSEK 1997).
Od té doby stoupl počet kvadrátů, ve kterých byl druh zaznamenán,
o 65 %. Vzhledem k velkému akčnímu rádiu jednotlivých ptáků a ne-
dostatku kvantitativních dat je však odhad hnízdní populace značně
obtížný. Jen velmi zhruba lze proto odhadnout, že během uplynulých
20 let vzrostla asi na dvojnásobek.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení, s rizikem nezákonného odstřelu.

Krkavec velký
Kruk
Corvus corax

Kolkrabe
Common Raven

CZ: O, ČS: VU, PL: –, ERL: LC, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nieliczny gatunek lęgowy o wzrastającej liczebności, występujący na
całym badanym obszarze od podnóża po górną granicę lasu; w poszuki-
waniu pokarmu dolatuje nawet nad górskie grzbiety. Charakterysty-
czne są polęgowe koncentracje ptaków, dochodzące do kilkudziesięciu
osobników, prawdopodobnie zalatujących tu z większego obszaru niż
Karkonosze.

ŚRODOWISKO

Zadrzewienia śródpolne w krajobrazie rolniczym, lasy mieszane i
świerkowe z polanami i enklawami łąkowymi (gniazduje na drzewach,
półkach skalnych, a także słupach wysokiego napięcia).

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-IV): 50–90 par
[1991–94 (E): 27–39 p, 2012–14 (E): 50–90 p]

ZMIANY POPULACJI

W dawniejszych źródłach historycznych brak wzmianek o występowa-
niu kruka w Karkonoszach, współczesne obserwacje gatunku pochodzą
dopiero z roku 1974 (MILES 1986). Regularnie lęgowy jest on od 1983 r.
(1983: 2 pary, 1985: 3 pary – BĚLKA et al. 1989), zaś do początku lat 90.
ubiegłego stulecia (poprzednie badania atlasowe) jego liczebność
wzrosła do ok. 40 par lęgowych (FLOUSEK 1997). Od tego czasu liczba
kwadratów, w których reprezentowany jest gatunek wzrosła o 65%. Ze
względu na znaczną mobilność ptaków oraz brak szczegółowych
danych ilościowych, trudno jest jednoznacznie ocenić wielkość
karkonoskiej populacji. W przybliżeniu można oszacować, że jej liczeb-
ność w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła dwukrotnie. 

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak zauważalnych zagrożeń, ryzyko nielegalnego odstrzału.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Běžně hnízdící druh, vyskytující se především v nižších a středních polo-
hách sledovaného území; s těžištěm výskytu do 750 m n. m., ale vy-
stupující až k horní hranici lesa (1250 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a podhorské zemědělské kra-
jině; listnaté a smíšené, méně často i smrkové lesy v nižších a středních
polohách; břehové porosty rybníků a vodních toků.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 540–960 párů
[1991–94 (E): 480–850 p]

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s minulým mapováním vzrostl počet obsazených čtverců
o plnou polovinu, druh dosídlil celé české podhůří a posunul se i do
výše položených kvadrátů na obou stranách pohoří. Podklady pro hod-
nocení změn početnosti nejsou dostatečné, i když lze usuzovat,
že hnízdní populace přinejmenším mírně narůstá (trend v ČR a v Pol-
sku je dlouhodobě stabilní – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Sýkora babka
Szarytka
Poecile palustris 

Sumpfmeise
Marsh Tit

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, SPEC 3, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Liczny i powszechnie występujący gatunek lęgowy, głównie w niższych
i średnich położeniach górskich; najczęściej do wysokości 750 m,
niekiedy aż do górnej granicy lasu (1250 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i podgórskim krajobrazie rol-
niczym; liściaste, mieszane, rzadziej świerkowe lasy w niższych i śred-
nich partiach gór; zarośla przybrzeżne  stawów rybnych  i cieków wod-
nych.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 540–960 par
[1991–94 (E): 480–850 p]

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi wzrosła o połowę
liczba zajętych przez gatunek kwadratów, rozprzestrzenił się on na
całym czeskim podgórzu i przesunął do wyżej położonych, nad
poziomem morza, kwadratów po obu stronach gór. Brak dostatecznych
danych ilościowych do oceny trendu populacji, ale można przy-
puszczać, że prawdopodobnie nieznacznie ona wzrasta (trend w Re-
publice Czeskiej i Polsce jest długofalowo stabilny – ČSO 2014, PMŚ
2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów



C M Y K

Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný druh, hnízdící na obou stranách pohoří od podhůří až po
horní hranici lesa (1350 m n. m.); nejčastěji v polohách mezi 500–900
m n. m., ale běžně i výše v horách.

PROSTŘEDÍ

Smíšené a smrkové porosty ve všech vegetačních stupních; méně často
rozptýlená zeleň v zemědělské krajině, břehové porosty rybníků a vod-
ních toků.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-III): 900–1600 párů
[1991–94 (E): 870–1560 p]

VÝVOJ POPULACE

Počet obsazených čtverců se od minulého mapování nezměnil. Druh
dosídlil řadu lokalit v nižších a středních polohách, naopak nebyl zjištěn
v některých výše položených kvadrátech, kde se před 20 lety vyskyto-
val. Početnost hnízdní populace se zdá být stabilní (v ČR mírně stoupá,
v Polsku naopak mírně klesá – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Sýkora lužní
Czarnogłówka
Poecile montanus

Weidenmeise
Willow Tit

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek, gniazdujący po obu stronach gór, od podnóża aż
po górną granicę lasu (1350 m n.p.m.); najczęściej na wysokości 500–
900 m n.p.m., jednak powszechny również wyżej.

ŚRODOWISKO

Lasy mieszane i świerkowe we wszystkich piętrach górskich; rzadziej
rozproszona zieleń w krajobrazie rolniczym oraz zarośla przybrzeżne
stawów rybnych i cieków wodnych.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-III): 900–1600 par
[1991–94 (E): 870–1560 p]

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów nie zmieniła się. Czarnogłówka rozprze -
strzeniła się na wielu stanowiskach położonych w niższych i średnich
partiach gór, jej obecności nie stwierdzono natomiast w niektórych
spośród wyżej położonych kwadratów, w których występowała jeszcze
20 lat temu. Liczebność populacji lęgowej prawdopodobnie jest sta-
bilna (w Republice Czeskiej zanotowano nieznaczny wzrost, zaś w Pol -
sce umiarkowany spadek – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
po horní hranici lesa (1350 m n. m.); s těžištěm výskytu mezi 600–
1000 m n. m.

PROSTŘEDÍ

Smíšené a smrkové lesní porosty, luční enklávy s rozptýlenou zelení,
izolované lesíky v podhorské zemědělské krajině, ojediněle i zeleň v in-
travilánech obcí.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 30 850–35 030 párů
[1991–94 (E): 7130–14 190 p, 2012–14 (E): 8700–17 000 p]
Odhad M je pravděpodobně bližší skutečné početnosti. Odhad E bude
patrně podhodnocen, neboť předpokládá hlasovou aktivitu jedinců na
úrovni 100 % (viz Výsledky a diskuse: Odhady početnosti).

VÝVOJ POPULACE

Početnost hnízdní populace stoupala do přelomu 20. a 21. století,
posledních zhruba 15 let je stabilní (viz graf ), podobně jako v ČR; v Pol-
sku mírně vzrůstá (ČSO 2014, PMŚ 2014). Nelze vyloučit, že její růst byl
návratem k původní početnosti před plošnou destrukcí krkonošských
lesů v 70. a 80. letech minulého století. Sýkora uhelníček totiž patřila
mezi druhy, jejichž denzita klesala s rostoucím poškozením lesa (FLOUSEK

1989 a 1994a; GRAMSZ 1993 a 1995).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Sýkora uhelníček
Sosnówka
Periparus ater

Tannenmeise
Coal Tit

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek, gniazdujący na całym badanym obszarze od
podnóża po górną granicę lasu (1350 m); przeważnie na wysokości
600–1000 m n.p.m.

ŚRODOWISKO

Lasy mieszane i świerkowe, enklawy łąkowe z rozproszoną zielenią,
zadrzewienia śródpolne w krajobrazie rolniczym, sporadycznie również
obszary zielone w obrębie miejscowości.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 30 850–35 030 par
[1991–94 (E): 7130–14 190 p, 2012–14 (E): 8700–17 000 p]
Szacunek M jest prawdopodobnie bliższy rzeczywistej liczebności. Sza-
cunek E może być zaniżony, ponieważ zakłada 100% aktywność
głosową osobników (patrz Wyniki i dyskusja: „Szacunki liczebności“).

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej wzrastała do przełomu XX i XXI w. a w
ciągu ostatnich 15 lat utrzymywała się na mniej więcej stabilnym
poziomie (patrz wykres) (podobnie jak w Republice Czeskiej, w Polsce
zaś wykazany był w tych latach umiarkowany wzrost – ČSO 2014, PMŚ
2014). Nie można wykluczyć, że odnotowany wzrost był powrotem do
pierwotnej liczebności sprzed klęski ekologicznej karkonoskich lasów,
do której doszło w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Sosnówka bowiem
należała do gatunków, których zagęszczenie zmniejszało się wraz ze
wzrostem uszkodzenia lasów (FLOUSEK 1989, 1994a , GRAMSZ 1993, 1995).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Početnost (v párech na km2)
Liczebność (w parach na km2)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří po
horní hranici lesa (1400 m n. m.); preferuje zejména polohy mezi 600–
1000 m n. m. a ubývá směrem do podhůří (zejména na jižním úpatí).

PROSTŘEDÍ

Smíšené a smrkové lesní porosty ve středních a vyšších polohách, méně
často izolované lesíky v podhorské krajině.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 5500–8150 párů
[1991–94 (E): 2030–4660 p, 2012–14 (E): 2100–4700 p]
Odhad M patrně více odpovídá skutečné početnosti. Odhad E bude
pravděpodobně podhodnocen, protože předpokládá hlasovou akti vitu
jedinců na úrovni 100 % (viz Výsledky a diskuse: Odhady početnosti).

VÝVOJ POPULACE

Při srovnání s minulým mapováním vzrostl počet obsazených čtverců
o necelých 10 %; druh nově obsadil řadu kvadrátů v českém podhůří.
Početnost hnízdní populace výrazně kolísá, ale dlouhodobě je stabilní
(viz graf). Trend v ČR je podobný, v Polsku mírně vzrůstá (ČSO 2014, PMŚ
2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Sýkora parukářka
Czubatka
Lophophanes cristatus

Haubenmeise
Crested Tit

CZ: –, ČS: LC, PL: CH, ERL: LC, SPEC 2, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek, gniazdujący na całym badanym obszarze od
podnóża po górną granicę lasu (1400 m); preferuje wysokość od 600
do 1000 m n.p.m., a jego populacja się zmniejsza w kierunku niższych
wysokości (zwłaszcza południowego podnóża gór).

ŚRODOWISKO

Mieszane i świerkowe lasy w średnich i wyższych położeniach górskich,
rzadziej izolowane mniejsze zadrzewienia u podnóża gór.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 5500–8150 par
[1991–94 (E): 2030–4660 p, 2012–14 (E): 2100–4700 p]
Szacunek M jest prawdopodobnie bliższy rzeczywistej liczebności. Sza-
cunek E może być zaniżony, ponieważ zakłada 100% aktywność
głosową osobników (patrz Wyniki i dyskusja: „Szacunki liczebności“).

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów wzrosła o niecałe 10%; czubatka została
wykazana w wielu nowych kwadratach po czeskiej stronie gór. Liczeb-
ność populacji lęgowej wyraźnie się waha, ale długofalowo pozostaje
stabilna (patrz wykres), podobnie jak w całej Republice Czeskiej (ČSO
2014). W Polsce wykazano umiarkowany wzrost (PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Početnost (v párech na km2)
Liczebność (w parach na km2)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
po horní hranici lesa (1350 m n. m.); nejčastěji do 800 m n. m., směrem
do vyšších poloh její početnost klesá.

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích, v zemědělské krajině a na
horských loukách; listnaté, smíšené, méně často i smrkové lesy; břehové
porosty rybníků a vodních toků.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 12 990–16 100 párů
[1991–94 (E): 4470–9040 p]
Odhad M pravděpodobně lépe odpovídá reálné početnosti, protože vy-
chází mimo jiné z kvalitních dat z podhorských biotopů. Odhad E bude
patrně podhodnocen předpokladem detektability na úrovni 100 % (viz
Výsledky a diskuse: Odhady početnosti).

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s minulým mapováním obsadila sýkora koňadra řadu
kvadrátů v nejvyšších horských polohách. Početnost hnízdní populace
v montánním stupni je stabilní (viz graf ); v ČR i v Polsku mírně stoupá
(ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Sýkora koňadra
Bogatka
Parus major

Kohlmeise
Great Tit

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek, gniazdujący na całym badanym obszarze od
podnóża po górną granicę lasu (1350 m); najczęściej do 800 m n.p.m.,
a obniżający swą liczebność wraz ze wzrostem wysokości.

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach, krajobrazie rolniczym i na górs-
kich łąkach; liściaste, mieszane, rzadziej też świerkowe lasy; zarośla przy-
brzeżne stawów rybnych i cieków wodnych.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 12 990–16 100 par
[1991–94 (E): 4470–9040 p]
Szacunek M prawdopodobnie lepiej odpowiada rzeczywistej liczeb-
ności, ponieważ opiera się między innymi na precyzyjnych danych
z biotopów podgórskich. Szacunek E prawdopodobnie może być
zaniżony, gdyż zakłada 100% wykrywalność ptaków (patrz Wyniki
i dyskusja: „Szacunki liczebności“).

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi bogatka roz -
przestrzeniła się w wielu kwadratach położonych w najwyższych par-
tiach gór. Liczebność jej populacji lęgowej w piętrach górskich jest
stabilna (patrz wykres) (w Republice Czeskiej i Polsce nieznacznie
wzrasta – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
téměř k horní hranici lesa (1200 m n. m.); nejčastěji v polohách do 800 m
n. m., výše do hor početnost klesá.

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích, v zemědělské krajině a na
horských loukách; listnaté, smíšené, méně často i smrkové lesy; břehové
porosty rybníků a vodních toků.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 7850–10 570 párů
[1991–94 (E): 2240–4630 p]
Odhad M pravděpodobně více odpovídá reálné početnosti, protože vy-
chází mimo jiné z kvalitních dat z podhorských biotopů. Odhad E bude
patrně podhodnocen předpokladem detektability na úrovni 100 % (viz
Výsledky a diskuse: Odhady početnosti).

VÝVOJ POPULACE

Počet obsazených čtverců vzrostl od minulého mapování o 20 %; druh
se posunul zejména do vyšších poloh. Početnost hnízdní populace
v montánním stupni stoupá (viz graf ), což odpovídá i trendu v ČR (ČSO
2014); v Polsku je stabilní (PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Sýkora modřinka
Modraszka
Cyanistes caeruleus

Blaumeise
Blue Tit

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek, gniazdujący na całym badanym obszarze od
podnóża niemal aż do górnej granicy lasu (1200 m); występujący naj-
częściej do 800 m n.p.m., a obniżający swą liczebność wraz ze wzrostem
wysokości.

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach, krajobrazie rolniczym i na górs-
kich łąkach; liściaste, mieszane, rzadziej też świerkowe lasy; zarośla przy-
brzeżne stawów rybnych i cieków wodnych.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 7850–10 570 par
[1991–94 (E): 2240–4630 p]
Szacunek M prawdopodobnie lepiej odpowiada rzeczywistej liczeb-
ności, ponieważ opiera się między innymi na precyzyjnych danych
z biotopów podgórskich. Szacunek E prawdopodobnie może być
zaniżony, gdyż zakłada 100% wykrywalność ptaków (patrz Wyniki
i dyskusja: „Szacunki liczebności“).

ZMIANY POPULACJI

Od czasu poprzednich badań atlasowych liczba kwadratów, w których
reprezentowany jest gatunek wzrosła o 20%; przesunął się on szczegól-
nie w kierunku wyższych wysokości. Liczebność populacji lęgowej w
piętrach górskich wzrosła (patrz wykres), co jest zgodne również z tren-
dem zaobserwowanym w całej Republice Czeskiej (ČSO 2014). W Polsce
populacja modraszki jest stabilna (PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi vzácný a ubývající druh, pravidelně hnízdící pouze na rybnících
u Podgórzynu (340 m n. m.) a ojediněle se vyskytující i v českém pod-
hůří (Vrchlabí: 470 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Vzrostlá zeleň lužního typu (především břízy, vrby a topoly) na březích
rybníků.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 3–6 párů (CZ 0–1, PL 3–5)
[1991–94 (E): 5–8 p, 2012–14 (E): 3–6 p]

VÝVOJ POPULACE

Při obou mapováních byl druh zjištěn ve dvou stejných oblastech. Za-
tímco na rybnících u Podgórzynu hnízdí stále, z rybníků v českém pod-
hůří jako hnízdící druh vymizel (početnost tu však nikdy nebyla velká –
nejvýše 2 hnízdící páry).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Likvidace vzrostlé zeleně, opravy a intenzivní hospodaření na rybnících
a výstavba v jejich nejbližším okolí (mizení z českého podhůří zřejmě
souvisí se silným poklesem početnosti v celé ČR – ČSO 2014).

Moudivláček lužní
Remiz
Remiz pendulinus

Beutelmeise
Eurasian Penduline-tit

CZ: O, ČS: NT, PL: CH, ERL: LC, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo rzadki gatunek lęgowy o obniżającej się liczebności, regularnie
gniazdujący tylko na stawach w okolicach Podgórzyna (340 m), zaś spo-
radycznie pojawiający się również na czeskim podnóżu gór (Vrchlabí:
470 m n.p.m.). 

ŚRODOWISKO

Zarośla drzewiaste o charakterze łęgów (głównie brzoza brodawkowata
Betula pendula, wierzba Salix sp. i topola Populus sp.) na brzegach
stawów rybnych.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 3–6 par (CZ 0–1, PL 3–5)
[1991–94 (E): 5–8 p, 2012–14 (E): 3–6 p]

ZMIANY POPULACJI

Podczas obu badań atlasowych obecność gatunku wykryto na dwóch
identycznych obszarach. O ile jednak na stawach w okolicach
Podgórzyna gniazduje on cały czas, o tyle jako gatunek lęgowy zaniknął
ze stawów u czeskiego podnóża gór (chociaż jego liczebność tutaj
nigdy nie była wysoka – najwyżej 2 pary lęgowe).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Wycinanie zadrzewień, remontowanie i intensywne zagospo-
darowywanie stawów oraz rozwój zabudowy w ich najbliższym
sąsiedztwie (zanikanie z czeskiego podgórza jest prawdopodobnie
związane z silnym spadkiem liczebności notowanym w całej Republice
Czeskiej – ČSO 2014).

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Vzácně hnízdící druh, zjištěný na několika málo lokalitách v podhůří,
středních polohách i při horní hranici lesa (Slunný důl: 1200 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

V podhůří suchá, vyhřátá stanoviště ve strukturně pestré krajině
s mozaikou sídel, polí, pastvin a rozptýlené zeleně; ve vyšších polohách
rozhraní smrkových lesů a lučních enkláv nebo mýtin.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 9–14 párů (CZ 2–4, PL 7–10)
[1991–94 (E): 0–1 p, 2012–14 (E): 9–14 p]

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s četnějšími nálezy v 60. a 70. letech minulého století (MILES

1986) byl během minulého mapování konstatován téměř absolutní
ústup skřivana lesního z Krkonoš (nalezen na jediné lokalitě a pouze
v kategorii možného hnízdění). V současnosti se vyskytoval přinej-
menším na 7 lokalitách, což je ve srovnání se stavem před 20 lety
zřetelný nárůst. Hnízdní početnost je však stále velmi nízká.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Zejména nedostatek vhodných hnízdních stanovišť.

Skřivan lesní
Lerka
Lullula arborea

Heidelerche
Woodlark

CZ: SO, ČS: EN, PL: CH, ERL: LC, BDir I, SPEC 2, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Rzadki gatunek lęgowy, którego obecność zanotowano jedynie na kilku
stanowiskach u podnóża, w średnich partiach gór oraz przy górnej
granicy lasu (Slunný důl: 1200 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Suche i nasłonecznione siedliska w krajobrazie rolniczym z mozaiką
osiedli, pól, pastwisk i rozproszonej zieleni – u podnóża, oraz skraje
lasów świerkowych i łąkowych enklaw – w wyższych partiach gór.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 9–14 par (CZ 2–4, PL 7–10)
[1991–94 (E): 0–1 p, 2012–14 (E): 9–14 p]

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z liczniejszymi obserwacjami pochodzącymi z lat 60.
i 70. ubiegłego stulecia (MILES 1986), podczas poprzednich badań atla-
sowych stwierdzono niemal całkowity zanik występowania lerki w Kar -
konoszach (gatunek zaobserwowany był wyłącznie na jednym
stanowisku i tylko w kategorii gniazdowania możliwego). Obecnie lerka
występuje co najmniej na 7 stanowiskach, co jest znacznym wzrostem
populacji w porównaniu ze stanem sprzed 20 lat. Liczebność populacji
lęgowej jest jednak ciągle bardzo niska.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Przede wszystkim brak optymalnych siedlisk lęgowych.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojně hnízdící, ale ubývající druh, obývající obě extrémní výškové
polohy – těžiště výskytu je v podhůří asi do 700 m n. m. a na hřebenech
hor mezi 1250–1550 m n. m. (nejvýše na Luční a Studniční hoře); na
české straně nepočetně osídluje i nelesní enklávy mezi těmito polo-
hami.

PROSTŘEDÍ

Louky, pole a pastviny v podhůří; luční enklávy a holiny ve středních
polohách; hřebenová rašeliniště a subalpínské a alpínské trávníky nad
horní hranicí lesa.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 3310–4540 párů
[1991–94 (E): 6270–13 680 p, 2012–14 (E): 5000–11 000 / 5300–11 500 p]
Důvody disproporce v odhadech nejsou zřejmé. Odhad M však vychází
i z kvalitních dat z podhorských lokalit a může tak lépe odrážet klesající
trend druhu v optimálních biotopech.

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s minulým mapováním se počet obsazených kvadrátů snížil
téměř o 20 %; druh ustoupil zejména z vyšších poloh. Hnízdní počet-
nost v montánním stupni a nad horní hranicí lesa klesá (viz graf ), v pod-
hůří není trend známý. Velikost populace v ČR i v Polsku klesá (ČSO
2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Výrazné změny v podhorské zemědělské krajině – úbytek vhodných
hnízdních stanovišť, související s velkoplošným zemědělským hospo-
dařením, jeho mechanizací a chemizací, se změnami ve způsobech
hospodaření (např. zvyšující se podíl ozimů) a s šířící se plošnou zá-
stavbou ve volné krajině. Důvody ústupu z vyšších poloh nejsou známy,
mohou však souviset s celkovým poklesem početnosti v obou státech
i v celé Evropě (VOŘÍŠEK & ŠKORPILOVÁ 2014).

Skřivan polní
Skowronek
Alauda arvensis

Feldlerche
Eurasian Skylark

CZ: – PL: CH, ERL: LC, BDir IIB, SPEC 3, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, ale o obniżającej się liczebności, który
zamieszkuje dwa skrajne, pod względem wysokości nad poziomem
morza, siedliska – najliczniej występuje u podnóża gór do wysokości
700 m oraz na górskich grzbietach między 1250–1550 m n.p.m. (naj -
wyżej Luční i Studniční hora); na stronie czeskiej nielicznie zasiedla
również bezleśne enklawy między tymi siedliskami.

ŚRODOWISKO

Łąki, pola i pastwiska u podnóża; enklawy łąkowe i poleśne halizny
w średnich partiach gór; wierzchowinowe torfowiska oraz łąki alpejskie
i subalpejskie ponad górną granicą lasu.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 3310–4540 par
[1991–94 (E): 6270–13 680 p, 2012–14 (E): 5000–11 000 / 5300–11 500 p]
Przyczyny dysproporcji szacunków nie są oczywiste. Szacunek M jest
jednak oparty na precyzyjnych danych z biotopów podgórskich i może
lepiej odzwierciedlać tendencję spadkową w optymalnym siedlisku
gatunku.

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba kwadratów,
w których był reprezentowany gatunek obniżyła się prawie o 20%;
gatunek ustąpił przede wszystkim z wyższych partii gór. Liczebność
populacji obniżyła się w piętrach leśnych oraz ponad górną granicą lasu
(patrz wykres), u podnóża gór trend nie jest znany. Populacja w Re-
publice Czeskiej i Polsce spada (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Wyraźne zmiany w krajobrazie rolniczym u podnóża gór – zanik opty-
malnych siedlisk lęgowych związany z wielkoobszarową gospodarką
rolną, mechanizacją i chemizacją rolnictwa, a także ze zmianami w sposo-
bie zagospodarowania (np. zwiększający się udział ozimin) oraz rozwo-
jem zabudowy. Powody ustępowania z wyższych partii gór nie są znane,
mogą mieć jednak związek z ogólnym spadkiem liczebności gatunku
w obu krajach a także w całej Europie (VOŘÍŠEK & ŠKORPILOVÁ 2014).
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Vzácný druh, hnízdící patrně jen v polském podhůří, nejvýše v 630 m n. m.
(Borowice). Největší hnízdní kolonie (15–30 párů) se nachází na vodní
nádrži Sosnówka u Podgórzynu (400 m n. m. – B. Gramsz, K. Struś).
Na české straně byl v hnízdním období zjištěn jen na jediné lokalitě (A1:
červen 2014, opakovaný výskyt několika ex., Vrchlabí: areál automo-
bilky, 450 m n. m. – V. Horák).

PROSTŘEDÍ

Vysoké štěrkopískové břehy ostrovů na vodní nádrži, písčité stěny na
staveništích a další místa s přítomností strmých hlinitých či písčitých
stěn vhodných k hloubení hnízdních nor.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 30–50 párů
[1991–94 (E): 10–20 p, 2012–14 (E): 30–50 p]

VÝVOJ POPULACE

Hnízdění břehule říční zavisí na nabídce vhodných biotopů, která se
v oblasti ne úplně typické pro její pravidelný výskyt (jako jsou Krkonoše)
relativně rychle a výrazně mění. Početnost zdejší hnízdní populace
proto výrazně kolísá podle aktuální dostupnosti a velikosti hnízdních
stěn.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Limitujícím faktorem je nedostatek vhodných hnízdních stanovišť.

Břehule říční
Brzegówka
Riparia riparia

Uferschwalbe
Sand Martin

CZ: O, ČS: NT, PL: CH, ERL: LC, SPEC 3, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Rzadki gatunek gniazdujący prawdopodobnie jedynie w polskiej części
gór, występujący do wysokości 630 m n.p.m. (Borowice). Największa
kolonia lęgowa (15–30 par) znajduje się na Zbiorniku Sosnówka w okoli-
cach Podgórzyna (400 m n.p.m. – B. Gramsz). Po czeskiej stronie stwier -
dzono obecność brzegówki w okresie lęgowym tylko na jednym
stanowisku (A1: czerwiec 2014, wielokrotne obserwacje kilku osob-
ników, Vrchlabí: teren fabryki samochodów, 450 m n.p.m. – V. Horák).

ŚRODOWISKO

Wysokie kamienisto-piaszczyste brzegi wysp na zbiorniku zaporowym,
piaszczyste skarpy na placach budowy, zawsze z obecnością pia -
szczystych lub gliniastych stromych ścian odpowiednich do kopania
nor lęgowych.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 30–50 par
[1991–94 (E): 10–20 p, 2012–14 (E): 30–50 p]

ZMIANY POPULACJI

Gniazdowanie brzegówki uzależnione jest od obecności odpowiednich
biotopów, które na obszarach raczej nietypowych z punktu widzenia
jej regularnego występowania (takich jak Karkonosze) ulegają relaty-
wnie szybkim i wyraźnym zmianom. Liczebność tutejszej populacji lę-
gowej wyraźnie waha się, zależnie od aktualnej dostępności ścian
odpowiednich do kopania nor lęgowych.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Czynnikiem ograniczającym jest brak optymalnych siedlisk lęgowych.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Zjištěný výskyt (dle kategorií hnízdění A-C)
Stwierdzone występowanie (dla kategorii lęgowości A-C)

A

B

C

Kategorie hnízdění
Kategoria lęgowości
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojně hnízdící druh, vyskytující se především v nižších a střed-
ních polohách celého sledovaného území; nejčastěji do 700 m n. m.,
výjimečně i nad horní hranicí lesa (Luční bouda: 1410 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Budovy ve městech a vesnicích, zemědělské usedlosti (kravíny, stáje) či
osamělá hospodářská stavení; objekty na horských lučních enklávách,
ojediněle i horské boudy na hřebenech.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-III): 750–1500 párů
[1991–94 (E): 790–1570 p]

VÝVOJ POPULACE

Počet obsazených čtverců se mezi oběma mapováními výrazně
nezměnil. V několika kvadrátech se druh nově objevil, naopak z jiných,
zejména výše položených, zmizel. Vývoj početnosti hnízdní populace
však není známý (v ČR mírně klesá, v Polsku je stabilní – ČSO 2014, PMŚ
2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení, s rizikem úbytku vhodných hnízdišť.

Vlaštovka obecná
Dymówka
Hirundo rustica

Rauchschwalbe
Barn Swallow

CZ: O, ČS: LC, PL: CH, ERL: LC, SPEC 3, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, występujący przede wszystkim w
niższych i średnich partiach całego badanego terenu; najczęściej do
wysokości 700 m, i wyjątkowo również ponad górną granicą lasu (Luční
bouda: 1410 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Budynki w miastach i wsiach, rolnicze zabudowania gospodarcze
(obory, stajnie); obiekty na polanach górskich wśród lasów, sporady-
cznie także schroniska górskie.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-III): 750–1500 par
[1991–94 (E): 790–1570 p]

ZMIANY POPULACJI

Pomiędzy jednymi a drugimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów nie uległa istotnej zmianie. W kilku kwadra -
tach dymówki dopiero teraz się pojawiły, z innych znów zniknęły,
szczególnie z tych położonych wyżej. Długofalowy trend liczebności
populacji lęgowej tego gatunku nie jest jednak znany (w Republice
Czeskiej liczebność nieznacznie się obniża, a w Polsce jest stabilna –
ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń, ryzyko zaniku optymalnych siedlisk lę-
gowych.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný druh, hnízdící zejména v nižších a středních polohách
celého sledovaného území; běžně do 900 m n. m., méně často, ale
pravidelně i výše (Labská bouda: 1300 m, Luční bouda: 1410 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Budovy ve městech a vesnicích krkonošského podhůří, stavení na
horských lučních enklávách, horské boudy nad horní hranicí lesa.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-III): 1800–3700 párů
[1991–94 (E): 2030–4220 p]

VÝVOJ POPULACE

Mezi oběma mapováními klesl počet obsazených kvadrátů o více než
10 %, zejména ve vyšších polohách. Už minulý atlas na základě srovnání
starých a nových údajů o hnízdech na horských boudách konstatoval,
že početnost přinejmenším v tomto prostředí od 60. a 70. let 20. století
poklesla. JASSO (2006) počítal v období 2003–06 hnízda v řadě
krkonošských obcí a na horských boudách se závěrem, že druh v re-
gionu ubývá. V souvislosti s likvidací hnízd jiřiček uvádí DIVIŠ (2007a), že
její počty v Peci pod Sněžkou klesly ze stovek na pár desítek jedinců.
Naopak GRÚZ (2004) zjistil v letech 1995–2003 v podhorské obci Pro-
sečné mírně rostoucí počet hnízdících párů. Na základě uvedených
údajů lze usuzovat, že početnost hnízdní populace v horské části sle-
dovaného území klesá, v podhůří pak může kopírovat rostoucí trend
v ČR (ČSO 2014). Trend v Polsku je stabilní (PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Úbytek hnízdních lokalit, způsobený nezákonnou likvidací hnízd při
údržbě a rekonstrukci objektů na celém území (DIVIŠ 2007, JASSO 2009a).

Jiřička obecná
Oknówka
Delichon urbica

Mehlschwalbe
Northern House-martin

CZ: –, PL: –, ERL: LC, BDir IIA

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek, gniazdujący zwłaszcza w niższych i średnich par-
tiach całego badanego terenu; powszechnie występujący do wysokości
ok. 900 m, rzadziej, choć regularnie, również wyżej (Labská bouda: 1300
m; Luční bouda: 1410 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Budynki w miastach i wsiach u podnóża Karkonoszy, zabudowania na
polanach górskich wśród lasów, schroniska górskie ponad górną
granicą lasu.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-III): 1800–3700 par
[1991–94 (E): 2030–4220 p]

ZMIANY POPULACJI

Pomiędzy jednymi a drugimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów zmniejszyła się o ponad 10%, szczególnie w
wyższych partiach badanego terenu. Już w poprzednim atlasie, na pod-
stawie porównania historycznych i nowszych danych, dotyczących
gniazdowania oknówki w schroniskach górskich, wywnioskowano, że
od lat 60. i 80. ubiegłego stulecia liczebność tego gatunku zmalała przy-
najmniej w tych siedliskach. JASSO (2006) w latach 2003–06 w wyniku
inwentaryzacji gniazd w wielu karkonoskich miejscowościach i w schro-
niskach górskich, stwierdził spadek liczebności tego gatunku w re-
gionie. DIVIŠ (2007a) podaje, że w związku z likwidacją gniazd oknówek
w Pecu pod Sněžkou liczebność gatunku spadła tam z kilkuset do
kilkudziesięciu osobników. Przeciwnie GRÚZ (2004) prowadząc badania
w latach 1995–2003, w miejscowości Prosečna u podnóża gór, stwierdził
nieznaczny wzrost liczebności gatunku. Na podstawie powyższych
danych można z pewnym prawdopodobieństwem stwierdzić, że liczeb-
ność populacji lęgowej w górskiej części badanego obszaru spada,
natomiast u podnóża możliwy jest analogiczny trend wzrostowy jak w
całej Republice Czeskiej (ČSO 2014). Trend w Polsce jest stabilny (PMŚ
2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Zanik optymalnych siedlisk lęgowych, spowodowany między innymi
bezprawną likwidacją gniazd w trakcie konserwacji i remontów obiek-
tów na całym badanym obszarze (DIVIŠ 2007, JASSO 2009a).

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Běžně hnízdící druh, vyskytující se v nižších a středních polohách na
obou stranách pohoří; s těžištěm výskytu do 700 m n. m., výjimečně
i výše až téměř k horní hranici lesa (Zlaté návrší: 1080 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině (parky,
zahrady, hřbitovy, remízky apod.); smíšené a smrkové lesy, často při
okrajích lučních enkláv.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 640–1290 párů
[1991–94 (E): 320–550 p]
Odhad M patrně lépe odpovídá reálné početnosti, protože je založen
zejména na kvalitních datech z podhorských biotopů.

VÝVOJ POPULACE

Počet obsazených čtverců se ve srovnání s minulým mapováním zvýšil
o celou třetinu. Druh byl zjištěn ve většině kvadrátů v podhůří a rozšířil
se i do výše položených lokalit. Vývoj početnosti hnízdní populace není
známý, z výše uvedeného trendu však lze usuzovat, že hnízdní popu-
lace může vzrůstat (v ČR je stabilní – ČSO 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Mlynařík dlouhoocasý
Raniuszek
Aegithalos caudatus

Schwanzmeise
Long-tailed Tit

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Liczny gatunek lęgowy, zamieszkujący niższe i średnie partie po obu
stronach gór; przeważnie do wysokości 700 m, wyjątkowo również
wyżej, aż do górnej granicy lasu (Zlaté návrší: 1080 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona roślinność w miastach, wsiach i krajobrazie rolniczym
(parki, ogrody, cmentarze, kępy drzew itd.); lasy mieszane i świerkowe,
często na skrajach polan.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 640–1290 par
[1991–94 (E): 320–550 p]
Szacunek M prawdopodobnie lepiej odzwierciedla rzeczywistą liczeb-
ność, ponieważ jest oparty na precyzyjnych danych z biotopów
podgórskich.

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów zwiększyła się o jedną trzecią. Stwierdzono
występowanie raniuszka w większości kwadratów u podnóża gór, ale
rozprzestrzenił się on również na wyżej położonych stanowiskach. Dłu-
gofalowa ocena zmian liczebności tego gatunku nie jest znana, jednak
na podstawie powyższych tendencji można przypuszczać, że jego
liczebność może wzrastać (w Republice Czeskiej jest stabilna – ČSO
2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)

269



C M Y K

CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný a přibývající druh, hnízdící na celém sledovaném území od
podhůří po nejvyšší vrcholy (jižní svahy Sněžky: 1500 m n. m.); četnost
jeho výskytu (zejména od 700 m n. m.) vzrůstá se stoupající nad-
mořskou výškou a nejpočetnější je v nejvyšších polohách.

PROSTŘEDÍ

Porosty křovin v ledovcových karech, souvislejší klečové porosty i izolo-
vané ostrůvky kleče na subarktických rašeliništích, subalpínských
trávnících a svazích nejvyšších vrcholů; luční enklávy a zarůstající imisní
holiny ve středních a vyšších polohách; smrkové a smíšené lesy s větším
podílem mlazin (zejména listnatých s břízou a jeřábem); méně často
větší plochy vzrostlé zeleně ve městech, vesnicích a zemědělské kra-
jině.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 14 180–17 080 párů
[1991–94 (E): 5120–10 310 p, 2012–14 (E): 11 000–21 000 p]

VÝVOJ POPULACE

Velikost hnízdní populace dlouhodobě vzrůstá. Do poloviny 90. let mi -
nulého století byla zhruba stabilní, od té doby se přinejmenším zdvoj -
násobila (viz graf ). Podobný, mírně rostoucí trend je zaznamenán
i v Polsku (PMŚ 2014), naopak početnost v ČR mírně klesá (ČSO 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Budníček větší
Piecuszek
Phylloscopus trochilus

Fitis
Willow Warbler

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny i zwiększający liczebność gatunek, gniazdujący na całym
badanym terenie, od podnóża po najwyższe szczyty (S stoki Śnieżki:
1500 m); jego liczebność (szczególnie od 700 m n.p.m.) wzrasta wraz
z rosnącą wysokością, osiągając maksimum na najwyżej położonych
stanowiskach. 

ŚRODOWISKO

Zarośla krzewów w kotłach polodowcowych, zwarte zarośla koso-
drzewiny i izolowane jej płaty na torfowiskach subarktycznych, łąkach
subalpejskich i stokach najwyższych szczytów; zarośnięte polany
i poimisyjne halizny w średnich i wyższych partiach gór; lasy świerkowe
i mieszane z większym udziałem młodników liściastych (brzoza,
jarzębina i in.); rzadziej większe obszary zielone w miastach, wsiach
i krajobrazie rolniczym.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 14 180–17 080 par
[1991–94 (E): 5120–10 310 p, 2012–14 (E): 11 000–21 000 p]

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej długookresowo wzrasta. Do połowy lat
90. ubiegłego wieku była mniej więcej stabilna, jednak od tamtego
czasu uległa co najmniej podwojeniu (patrz wykres). Podobnie jak w
Polsce, gdzie ma miejsce umiarkowany wzrost, z kolei trend w Repub-
lice Czeskiej jest lekko spadkowy (PMŚ 2014, ČSO 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Početnost (v párech na km2)
Liczebność (w parach na km2)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný a přibývající druh, hnízdící na celém sledovaném území
od podhůří po nejvyšší hřebeny (Úpské rašeliniště: 1430 m n. m.); bez
zjevné preference nějakého výškového rozpětí.

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň v lidských sídlech a okolní zemědělské krajině;
smíšené a smrkové lesy, luční enklávy a zarůstající holiny; porosty křovin
v ledovcových karech a souvislejší klečové porosty na subalpínských
trávnících.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 27 780–31 940 párů
[1991–94 (E): 6370–12 520 p, 2012–14 (E): 11 000–21 000 p]
Odhad M je pravděpodobně bližší reálné početnosti, důvody dispro-
porce v odhadech však nejsou zřejmé.

VÝVOJ POPULACE

Velikost hnízdní populace dlouhodobě vzrůstá. Do poloviny 90. let mi -
nulého století byla zhruba stabilní, od té doby vzrostla asi o 70 % (viz
graf ), což odpovídá i stoupajícímu trendu v ČR (ČSO 2014). Populace
v Polsku je stabilní (PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Budníček menší
Pierwiosnek
Phylloscopus collybita

Zilpzalp
Common Chiffchaff

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny i zwiększający liczebność gatunek, gniazdujący na całym
badanym obszarze od podnóża po najwyższe grzbiety (torfowisko
Úpské rašeliniště: 1430 m n.p.m.); bez widocznej preferencji dotyczącej
wysokości.

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w osiedlach ludzkich i otaczającym krajobrazie rol-
niczym; lasy mieszane i świerkowe, enklawy łąkowe i zarastające
poleśne halizny; zarośla krzewów w kotłach polodowcowych, zwarte
zarośla kosodrzewiny na subalpejskich łąkach.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 27 780–31 940 par
[1991–94 (E): 6370–12 520 p, 2012–14 (E): 11 000–21 000 p]
Szacunek M jest prawdopodobnie bliższy rzeczywistej liczebności; przy-
czyny dysproporcji szacunków nie są oczywiste.

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej długookresowo wzrasta. Do połowy lat
90. ubiegłego stulecia była mniej więcej stabilna, jednak od tamtego
czasu wzrosła o około 70% (patrz wykres), co jest zgodne z trendem
wzrostowym obserwowanym w Republice Czeskiej (ČSO 2014). W
Polsce populacja jest stabilna (PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Početnost (v párech na km2)
Liczebność (w parach na km2)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný, ale ubývající druh, hnízdící na celém sledovaném území
od podhůří po horní hranici lesa; preferuje střední polohy mezi 500–
900 m n. m., ale pravidelně se vyskytuje i výše (severní a jihozápadní
svahy Sněžky: 1250 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Uzavřené lesní komplexy starších listnatých a smíšených porostů
s téměř chybějícím keřovým patrem; smrkové lesy ve vyšších polohách
(téměř vždy však se zastoupením alespoň jednotlivých buků nebo ja-
vorů klenů); méně často rozptýlená zeleň v zemědělské krajině.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 5670–7800 párů
[1991–94 (E): 2360–5130 p]
Odhad M patrně více odpovídá reálné početnosti. Odhad E bude asi
podhodnocen, neboť vychází z detektability druhu na úrovni 100 % (viz
Výsledky a diskuse: Odhady početnosti).

VÝVOJ POPULACE

Velikost hnízdní populace v montánním stupni dlouhodobě mírně
klesá. Do začátku 90. let minulého století výrazně vzrůstala, od té doby
s četnými výkyvy ubývá, takže nyní dosáhla zhruba stavu z poloviny
80. let (viz graf ). Trend v ČR je mírně klesající, naopak v Polsku mírně
rostoucí (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Úbytek vhodných hnízdních stanovišť, zejména větších komplexů
starých listnatých a smíšených lesů; při citlivém hospodaření v lesích
však bez významných problémů.

Budníček lesní
Świstunka
Phylloscopus sibilatrix

Waldlaubsänger
Wood Warbler

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, SPEC 2, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny, ale zmniejszający liczebność gatunek, lęgowy na całym
badanym terenie od podnóża do górnej granicy lasu, preferuje średnie
położenia górskie od 500 do 900 m, jednak regularnie występuje
również wyżej (N i SW stoki Śnieżki: 1250 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Zwarte kompleksy starszych liściastych i mieszanych lasów, prawie
pozbawionych piętra krzewów; lasy świerkowe w wyższych położe-
niach górskich (niemal zawsze z domieszką przynajmniej pojedynczych
buków lub jaworów); rzadziej rozproszona zieleń w krajobrazie rol-
niczym.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 5670–7800 par
[1991–94 (E): 2360–5130 p]
Szacunek M prawdopodobnie lepiej odzwierciedla rzeczywistą liczeb-
ność. Szacunek E może być trochę zaniżony, gdyż zakłada 100% wykry-
walność ptaków (patrz Wyniki i dyskusja: „Szacunki liczebności“).

ZMIANY POPULACJI

W dłuższej perspektywie czasowej liczebność populacji lęgowej w pię-
trach leśnych lekko spada. Do początku lat 90. ubiegłego stulecia
wyraźnie rosła, jednak od tamtego czasu maleje z częstymi wahaniami,
osiągając obecnie stan mniej więcej z połowy lat 80. (patrz wykres).
W Republice Czeskiej panuje trend lekko spadkowy, a w Polsce popu-
lacja umiarkowanie wzrasta (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Zanik optymalnych siedlisk lęgowych, szczególnie większych liściastych
i mieszanych starszych kompleksów leśnych; pod warunkiem
prowadzenia przemyślanej gospodarki leśnej – brak znaczących za-
grożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Početnost (v párech na km2)
Liczebność (w parach na km2)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nepočetně hnízdící druh, vyskytující se zejména ve středních a vyšších
polohách pohoří; s těžištěm výskytu mezi 800–1200 m n. m., ale
nalézaný také v podhůří (Podgórzyn: 370 m n. m.) i při horní hranici lesa
(Malá Mumlava, Kozí hřbety, jihozápadní svahy Sněžky: až 1280 m n. m.).
Na území Krkonoš zasahuje jihozápadní okraj evropské části jeho areálu
rozšíření (HAGEMEIJER & BLAIR 1997).

PROSTŘEDÍ

Smrkové porosty kolem 60 let stáří na březích vodních toků; ojediněle
i původní horské smrčiny nebo smíšené porosty kleče, jeřábů a vrb
v ledovcových karech (FLOUSEK 1993, FLOUSEK & PAVELKA 1993).

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-II): 70–120 párů
[1991–94 (E): 25–30 p, 2012–14 (E): 70–120 p]

VÝVOJ POPULACE

První údaje o výskytu druhu v Krkonoších pocházejí z konce 70. a z 80.
let 20. století, pravidelně je však pozorován od roku 1987 a první hní -
zdění bylo prokázáno v roce 1992 (FLOUSEK 1993, FLOUSEK & PAVELKA 1993,
FLOUSEK & ŠÁLEK 2007). Počet pozorování kulminoval v letech 2012–14
(viz graf ), což do značné míry souvisí s aktuálním mapováním. Přesto
byla početnost v uvedeném období výjimečně vysoká, zejména v roce
2012 (FLOUSEK 2012c), kdy stoupl počet pozorování i v celé ČR a v Polsku
(http://avif.birds.cz, http://komisjafaunistyczna.pl). Velikost populace
vzrostla na 300–400 % stavu před 20 lety, je však ovlivněna polohou na
okraji areálu, a podléhá proto značným početním výkyvům. Ve srovnání
s minulým mapováním se významně snížila průměrná hra nice
výškového rozšíření z 1130 na 937 m n. m.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení. Existence populace na okraji areálu je však
závislá na hnízdní úspěšnosti a početnosti jádrových populací.

Budníček zelený
Wójcik
Phylloscopus trochiloides

Grünlaubsänger
Greenish Warbler

CZ: –, ČS: VU, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nieliczny gatunek lęgowy, występujący szczególnie w średnich
i wyższych partiach gór; przeważnie do wysokości 800–1200 m, obser-
wowany jednak również u podnóża (Podgórzyn: 370 m) i przy górnej
granicy lasu (Malá Mumlava, Kozí hřbety, SW stoki Śnieżki: do 1280 m
n.p.m.). Na obszarze Karkonoszy znajduje się południowo-zachodnia
granica występowania tego gatunku w Europie (HAGEMEIJER & BLAIR 1997).

ŚRODOWISKO

Lasy świerkowe w wieku około 60 lat porastające brzegi potoków górs-
kich; wyjątkowo również naturalne górskie świerczyny lub mieszane
zarośla kosodrzewiny, jarząbów i wierzb w kotłach polodowcowych
(FLOUSEK 1993, FLOUSEK & PAVELKA 1993).

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-II): 70–120 par
[1991–94 (E): 25–30 p, 2012–14 (E): 70–120 p]

ZMIANY POPULACJI

Pierwsze dane o występowaniu tego gatunku w Karkonoszach
pochodzą z końca lat 70. i początku 80. XX w., jednak regularnie no-
towany był dopiero od 1987 r., natomiast pierwsze gniazdowanie
udokumentowano w roku 1992 (FLOUSEK 1993, FLOUSEK & PAVELKA 1993,
FLOUSEK & ŠÁLEK 2007). Liczba obserwacji była najwyższa w latach 2012–
14 (patrz wykres), co częściowo miało związek z dokładniejszymi
i bardziej intensywnymi kontrolami na użytek aktualnego atlasu. Ale
był to również faktyczny wzrost liczebności, szczególnie w roku 2012
(FLOUSEK 2012c), kiedy zarejestrowano również wyraźny wzrost ob-
serwacji tego gatunku w całej Republice Czeskiej i w Polsce
(http://avif.birds.cz, http://komisjafaunistyczna.pl). W porównaniu ze
stanem sprzed 20 lat liczebność populacji lęgowej wzrosła o 300–400%,
na co ma wpływ jednak położenie obszaru badań na skraju areału wys-
tępowania tego gatunku, w związku z czym jego liczebność podlega
dosyć dużym wahaniom. Od czasu poprzednich badań atlasowych
znacząco obniżyła się średnia wysokość nad poziomem morza, na
której występuje wójcik w Karkonoszach, z 1130 do 937 m n.p.m.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak zauważalnych zagrożeń. Liczebność gatunku na skraju jego areału
zależy jednak od wielkości populacji lęgowej na głównych obszarach
jego występowania.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów

Změny početnosti / Zmiany liczebności
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nepočetně hnízdící a ubývající druh, vyskytující se především
v severovýchodním podhůří a roztroušeně i na české straně pohoří; nej-
častěji od 400 do 700 m n. m., ojediněle pak mezi 1000–1150 m n. m.
(Mrtvý vrch, Pomezní hřeben).

PROSTŘEDÍ

Břehové porosty rybníků a vodních nádrží, neobhospodařované pod-
máčené louky v zemědělské krajině, nekosené části horských lučních
enkláv na české straně, ojediněle i zarůstající holiny a vysokostébelné
louky v subalpínském stupni.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-II): 100–130 párů
[1991–94 (E): 140–170 p, 2012–14 (E): 85–110 p]

VÝVOJ POPULACE

Počet obsazených čtverců se ve srovnání s minulým mapováním
výrazně nezměnil. Druh se však objevil na řadě níže položených lokalit,
zejména v polském podhůří, a naopak vymizel z výše položených
kvadrátů (patrně v souvislosti se zarůstáním imisních holin). Tento trend
potvrzuje i významné snížení průměrné hranice výškového rozšíření
ze 742 na 636 m n. m. během uplynulých 20 let. Početnost hnízdní po -
pulace klesla od minulého mapování asi o 35 % (v Polsku mírně ubývá,
v ČR je stabilní – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Úbytek vhodných hnízdních stanovišť (likvidace mokřadních biotopů
v zemědělské krajině, přirozené zarůstání imisních holin apod.).

Cvrčilka zelená
Świerszczak
Locustella naevia

Feldschwirl
Common Grasshopper-warbler

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nieliczny gatunek lęgowy o spadającej liczebności, występujący przede
wszystkim na północno-wschodnim podnóżu gór oraz na rozpro-
szonych stanowiskach po czeskiej stronie; najczęściej na wysokości od
400 do 700 m, wyjątkowo 1000–1150 m n.p.m. (Mrtvý vrch, Pomezní
hřeben).

ŚRODOWISKO

Zarośla nadbrzeżne przy stawach rybnych i zbiornikach zaporowych,
niezagospodarowane podmokłe łąki w krajobrazie rolniczym, po
czeskiej stronie niekoszone polany w strefie lasów reglowych, oraz
rzadko, poleśne halizny i łąki górskie w strefie subalpejskiej.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-II): 100–130 par
[1991–94 (E): 140–170 p, 2012–14 (E): 85–110 p]

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów nie uległa wyraźnej zmianie. Świerszczak po-
jawił się jednak na wielu niżej położonych stanowiskach, szczególnie
na polskim podnóżu, zniknął zaś z wyżej położonych kwadratów (praw-
dopodobnie w związku z zarastaniem poimisyjnych halizn). Powyższa
tendencja została też potwierdzona przez znaczne obniżenie średniej
wysokości nad poziomem morza, na której występuje ten gatunek,
z 742 do 636 m n.p.m. w okresie minionych 20 lat. Od czasu poprzed-
niego mapowania liczebność populacji lęgowej obniżyła się mniej
więcej o 35% (w Polsce populacja wykazuje umiarkowany spadek, pod-
czas gdy w Republice Czeskiej jest stabilna – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Zanik optymalnych siedlisk lęgowych (likwidacja podmokłych
biotopów w krajobrazie rolniczym, naturalne zarastanie poimisyjnych,
poleśnych halizn itd.).

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nepočetný druh, hnízdící téměř výhradně jen v severovýchodním a ji-
hovýchodním podhůří; s pravidelným výskytem v polohách do 700 m
n. m., výjimečně zastižený i výše (Grzbiet Lasocki: kolem 800 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Břehové porosty menších vodních toků a rybníků.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-II): 40–80 párů
[1991–94 (E): 20–30 p, 2012–14 (E): 30–60 p]

VÝVOJ POPULACE

V období od minulého mapování se počet obsazených kvadrátů téměř
zdvojnásobil, zhruba srovnatelně vzrostla i velikost hnízdní populace
(v ČR i v Polsku mírně klesá – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení, s rizikem úbytku vhodných hnízdních
stanovišť při likvidaci břehových porostů podél stojatých i tekoucích
vod.

Cvrčilka říční
Strumieniówka
Locustella fluviatilis

Schlagschwirl
Eurasian River Warbler

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Gatunek nieliczny, gniazdujący prawie wyłącznie na północno-wschod-
nim i południowo-wschodnim podnóżu gór; regularnie występujący w
partiach do wysokości 700 m, wyjątkowo obserwowany również wyżej
(Grzbiet Lasocki: około 800 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Zarośla przybrzeżne wzdłuż mniejszych cieków wodnych i stawów.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-II): 40–80 par
[1991–94 (E): 20–30 p, 2012–14 (E): 30–60 p]

ZMIANY POPULACJI

W okresie od poprzednich badań atlasowych liczba zajętych przez
gatunek kwadratów niemal się podwoiła, mniej więcej porównywalnie
wzrosła też liczebność populacji lęgowej (w Republice Czeskiej i Polsce
populacja gatunku nieznacznie spada – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń, ryzyko zaniku optymalnych siedlisk lę-
gowych podczas likwidacji zarośli przybrzeżnych wzdłuż cieków wod-
nych i stawów.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi vzácný druh, hnízdící pouze na rybnících u Podgórzynu (340 m
n. m.) a na vodní nádrži Bukówka (535 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rybníky a vodní nádrže s lemovými porosty především rákosu obec-
ného Phragmites australis a orobinců Typha sp.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 3–5 párů
[1991–94 (E): 1–2 p, 2012–14 (E): 2–3 p]

VÝVOJ POPULACE

Na rybnících u Podgórzynu hnízdil ještě v 80. letech 20. století
pravidelně, i když nepočetně (1–2 páry, GRAMSZ 1991). V období 1991–
94 se tu vyskytoval ve stejné početnosti, ale již nepravidelně a jeho
výskyt byl klasifikován v kategorii pravděpodobného hnízdění. Ani při
aktuálním mapování tu nebylo jeho hnízdění prokázáno, na lokalitě ale
zpívali 2–3 samci (GRAMSZ 2013a). Hnízdní populace v polském podhůří
se zdá být poměrně stabilní (stejně jako v celém Polsku; v ČR mírně
vzrůstá – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Potenciální zánik vhodných hnízdních stanovišť s rákosinami
v příbřežních porostech rybníků.

Rákosník proužkovaný
Rokitniczka
Acrocephalus schoenobaenus

Schilfrohrsänger
Sedge Warbler

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo rzadki gatunek, gniazdujący wyłącznie na stawach w okolicach
Podgórzyna (340 m) oraz na Zbiorniku Bukówka (535 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Stawy i zbiorniki wodne otoczone nadbrzeżnymi zaroślami, składają-
cymi się przede wszystkim z trzciny Phragmites australis i pałki Typha sp.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 3–5 par
[1991–94 (E): 1–2 p, 2012–14 (E): 2–3 p]

ZMIANY POPULACJI

Na stawach w okolicach Podgórzyna w latach 80. XX w. gatunek gniaz-
dował regularnie, ale bardzo nielicznie (1–2 pary, GRAMSZ 1991), w okre-
sie 1991–94 występował tam już nieregularnie, lecz w podobnej
liczebności (1–2 p), a jego występowanie zaklasyfikowano wtedy jako
prawdopodobnie lęgowe, obecnie (2012–14), choć również nie udoku-
mentowano jego lęgów, w odpowiednim dla gatunku siedlisku zareje-
strowano 2–3 śpiewające samce (GRAMSZ 2013a). Populacja gatunku na
tym stanowisku, a więc również u karkonoskiego podnóża, pozostaje
więc raczej stabilna (podobnie jak w całej Polsce, w Republice Czeskiej
nieznacznie wzrasta – PMŚ 2014, ČSO 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Ewentualny zanik optymalnych siedlisk w postaci płatów nadbrzeżnej
roślinności szuwarowej, porastającej brzegi stawów rybnych.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Zjištěný výskyt (dle kategorií hnízdění A-C)
Stwierdzone występowanie (dla kategorii lęgowości A-C)

A

B

C

Kategorie hnízdění
Kategoria lęgowości
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nepočetný druh, hnízdící především na rybnících u Podgórzynu (340 m
n. m.; asi 95 % párů – GRAMSZ 2013a); pouze ojediněle se vyskytuje na
vodní nádrži Bukówka (535 m) a na českém úpatí hor (Jilemnice, Horní
Branná: Bohdaneč, Vrchlabí: 470–510 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rybníky a vodní nádrže s lemovými porosty především rákosu obec-
ného Phragmites australis a orobinců Typha sp.; nerozsáhlé podmáčené
plochy s porostem rákosu v zemědělské krajině.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 80–90 párů (CZ 2–3, PL 80–85)
[1991–94 (E): 15–20 p, 2012–14 (E): 80–90 p]

VÝVOJ POPULACE

Při minulém mapování byl registrován výrazný pokles početnosti na
rybnících u Podgórzynu, související s jejich rozsáhlými opravami a s ma-
sivní likvidací rákosinových porostů. Od té doby se tu však situace sta-
bilizovala a velikost hnízdní populace výrazně vzrostla, zhruba
na pětinásobek stavu před 20 lety. Trend v ČR i v Polsku je stabilní (ČSO
2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Riziko likvidace vhodných hnízdních biotopů v příbřežních porostech
rybníků.

Rákosník obecný
Trzcinniczek
Acrocephalus scirpaceus

Teichrohrsänger
Eurasian Reed-warbler

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nieliczny gatunek lęgowy, zasiedlający przede wszystkim stawy w okoli-
cach Podgórzyna (340 m; 95% par – GRAMSZ 2013a); wyjątkowo Zbiornik
Bukówkę (535 m) i czeskie podnóże gór (Jilemnice, Horní Branná, Bo-
hdaneč, Vrchlabí: 470–510 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Stawy rybne i zbiorniki wodne z płatami nadbrzeżnej roślinności
szuwarowej, składającej się głównie z trzciny Phragmites australis i pałki
Typha sp.; niewielkie, porośnięte trzciną podmokłe tereny w krajobrazie
rolniczym.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 80–90 par (CZ 2–3, PL 80–85)
[1991–94 (E): 15–20 p, 2012–14 (E): 80–90 p]

ZMIANY POPULACJI

Podczas poprzednich badań atlasowych zanotowano wyraźny spadek
liczebności na stawach w okolicach Podgórzyna, spowodowany inten-
sywnym remontowaniem stawów i co za tym idzie masową likwidacją
nadbrzeżnej roślinności szuwarowej. Od tej pory sytuacja uległa jednak
ustabilizowaniu i liczebność populacji lęgowej wyraźnie wzrosła, mniej
więcej pięciokrotnie. Trend w Republice Czeskiej i Polsce jest stabilny
(ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Ryzyko likwidacji optymalnych siedlisk lęgowych – nadbrzeżnej roślin-
ności szuwarowej porastającej brzegi stawów rybnych i zbiorników
wodnych.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Zjištěný výskyt (dle kategorií hnízdění A-C)
Stwierdzone występowanie (dla kategorii lęgowości A-C)

A

B

C

Kategorie hnízdění
Kategoria lęgowości
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Hojně hnízdící druh, vyskytující se v celém podhůří na polské i české
straně pohoří do výšky 800 m n. m. (Grzbiet Lasocki), od 600 m výše už
ale ne tak početně.

PROSTŘEDÍ

Břehové porosty rybníků a podhorských vodních toků, ruderální vege-
tace příkopů, neobhospodařované podmáčené louky v zemědělské kra-
jině, nekosené části luk a pastvin, pravidelně také řepková pole.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 1620–3100 párů
[1991–94 (E): 300–620 p]
Odhad M patrně lépe odpovídá reálné početnosti, protože je založen na
kvalitních datech z biotopů v podhorské zemědělské krajině.

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s minulým mapováním vzrostl počet obsazených kvadrátů
na dvojnásobek. Přesný vývoj početnosti není známý, ale z výše uve-
deného trendu v plošném šíření lze usuzovat, že hnízdní populace
vzrůstá (v ČR je druh stabilní, v Polsku mírně ubývá – ČSO 2014, PMŚ
2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Rákosník zpěvný
Łozówka
Acrocephalus palustris

Sumpfrohrsänger
Marsh Warbler

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Liczny gatunek lęgowy, występujący na całym podnóżu gór po polskiej
i czeskiej stronie, do wysokości 800 m n.p.m. (Grzbiet Lasocki),
począwszy od 600 m jego liczebność maleje.

ŚRODOWISKO

Zarośla nadbrzeżne stawów, zbiorników wodnych i potoków, roślinność
ruderalna rowów melioracyjnych, niezagospodarowane podmokłe łąki
i pastwiska w krajobrazie rolniczym, gatunek regularnie występuje
również na polach rzepaku. 

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 1620–3100 par
[1991–94 (E): 300–620 p]
Szacunek M prawdopodobnie lepiej odzwierciedla rzeczywistą liczeb-
ność, ponieważ opiera się na precyzyjnych danych dotyczących
biotopów podgórskiego krajobrazu rolniczego.

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów wzrosła dwukrotnie. Nie jest znany dokładny
długofalowy trend populacji, jednak z faktu rozprzestrzeniania się
gatunku można wnioskować o wzroście populacji lęgowej (w Republice
Czeskiej jest stabilna, a w Polsce wykazuje umiarkowany spadek – ČSO
2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów



C M Y K

Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)

287



C M Y K

288

CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Vzácný druh, hnízdící nejpočetněji na rybnících u Podgórzynu (340 m),
ojediněle i u vodních nádrží Sosnówka (370 m) a Bukówka (535 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rybníky a vodní nádrže s lemovými porosty především rákosu obec-
ného Phragmites australis a orobinců Typha sp.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 15–20 párů
[1991–94 (E): 3–4 p, 2012–14 (E): 15–20 p]

VÝVOJ POPULACE

Během posledních 20 let hnízdní populace zřetelně vzrostla – na ryb-
nících u Podgórzynu, i díky nově vzniklé nádrži Sosnówka. Trend v ČR
i v Polsku je mírně stoupající (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Riziko likvidace vhodných hnízdních biotopů v příbřežních porostech
rybníků, související s jejich opravami a intenzivním obhospodařováním.

Rákosník velký
Trzciniak
Acrocephalus arundinaceus

Drosselrohrsänger
Great Reed-warbler

CZ: SO, ČS: VU, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Rzadki gatunek lęgowy, najliczniej występujący na stawach w okolicach
Podgórzyna (340 m), oraz rzadziej na zbiornikach zaporowych: Sos-
nówka (370 m) i Bukówka (535 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Stawy rybne i zbiorniki wodne z nadbrzeżną roślinnością szuwarową,
składającą się głównie z trzciny Phragmites australis i pałki Typha sp.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 15–20 par
[1991–94 (E): 3–4 p, 2012–14 (E): 15–20 p]

ZMIANY POPULACJI

W ciągu ostatnich 20 lat populacja lęgowa wyraźnie wzrosła – na
stawach w okolicach Podgórzyna oraz dzięki nowo powstałemu
zbiornikowi zaporowemu – Sosnówka. Trend w Republice Czeskiej
i Polsce jest nieznacznie rosnący (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Ryzyko likwidacji optymalnych siedlisk lęgowych – w nadbrzeżnej
roślinności stawów i zbiorników wodnych, na skutek intensywnego
zagospodarowywania i remontowania stawów.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14
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A              B + C
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Běžně hnízdící druh, vyskytující se v celém podhůří na české a polské
straně pohoří; nejčastěji do výšky 600 m n. m., pouze výjimečně také
výše (Dolní Malá Úpa, Grzbiet Lasocki: kolem 800 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině (parky,
zahrady, hřbitovy, aleje, remízky, břehové porosty apod.); ojediněle
okrajové porosty lučních enkláv ve středních polohách.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-III): 250–360 párů
[1991–94 (E): 370–600 p, 2012–14 (E): 250–360 p]

VÝVOJ POPULACE

Počet obsazených kvadrátů se ve srovnání s minulým mapováním snížil
o 15 %, druh opustil zejména řadu lokalit ve středních polohách. Ve-
likost hnízdní populace se ale patrně snížila ještě výrazněji, hrubým
odhadem na 60 % stavu před 20 lety, což odpovídá sestupnému trendu
v celé ČR (ČSO 2014). Populace v Polsku je však stabilní (PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Úbytek vhodných hnízdních stanovišť v zemědělské krajině, zejména
likvidace remízků.

Sedmihlásek hajní
Zaganiacz
Hippolais icterina

Gelbspötter
Icterine Warbler

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Liczny gatunek lęgowy, występujący na całym podnóżu gór po czeskiej
i polskiej stronie; najczęściej do wysokości 600 m, jedynie wyjątkowo
w wyższych partiach (Dolní Malá Úpa, Grzbiet Lasocki: ok. 800 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i krajobrazie rolniczym (parki,
ogrody, cmentarze, aleje, kępy drzew, roślinność nadbrzeżna itd.);
wyjątkowo zarośla na obrzeżach enklaw łąkowych w średnich partiach
gór.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-III): 250–360 par
[1991–94 (E): 370–600 p, 2012–14 (E): 250–360 p]

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez zaganiacza kwadratów spadła o 15%, a gatunek opuścił zwłaszcza
wiele stanowisk położonych w średnich partiach gór. Liczebność popu-
lacji lęgowej obniżyła się jeszcze wyraźniej i według orientacyjnej oceny
może dziś wynosić około 60% stanu sprzed 20 lat, co jest też zgodne
z tendencją spadkową odnotowaną w całej Republice Czeskiej (ČSO
2014). W Polsce trend jest stabilny (PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Zanik optymalnych biotopów w krajobrazie rolniczym, w szczególności
likwidacja kęp drzew i zakrzewień.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Druhý nejpočetnější druh krkonošské avifauny, po pěnkavě obecné
Fringilla coelebs, početně stále narůstající, hnízdící na celém sledovaném
území od podhůří po nejvyšší hřebeny (Úpské rašeliniště: 1430 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině; listnaté,
smíšené a smrkové lesy s keřovým patrem, luční enklávy a zarůstající
holiny; porosty křovin v ledovcových karech, souvislejší klečové porosty
na subarktických rašeliništích a subalpínských trávnících.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 54 720–59 810 párů
[1991–94 (E): 16 400–37 870 p, 2012–14 (E): 41 000–95 000 p]

VÝVOJ POPULACE

Velikost hnízdní populace dlouhodobě stoupá od poloviny 80. let mi-
nulého století, takže za posledních 30 let vzrostla zhruba na pětiná-
sobek (viz graf ). Trend v ČR i v Polsku je rovněž rostoucí (ČSO 2014, PMŚ
2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Pěnice černohlavá
Kapturka
Sylvia atricapilla

Mönchsgrasmücke
Blackcap

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Drugi najliczniejszy gatunek karkonoskiej awifauny, po ziębie Fringilla
coelebs, o wzrastającej liczebności; gniazduje na całym badanym ob-
szarze od podnóża po najwyższe grzbiety górskie (torfowisko Úpské
rašeliniště: 1430 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i krajobrazie rolniczym; lasy liś-
ciaste, mieszane i iglaste z piętrem krzewów, enklawy łąkowe i zarasta-
jące poleśne halizny; zarośla krzewów w polodowcowych kotłach, płaty
kosodrzewiny na torfowiskach subarktycznych i subalpejskich łąkach.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 54 720–59 810 par
[1991–94 (E): 16 400–37 870 p, 2012–14 (E): 41 000–95 000 p]

ZMIANY POPULACJI

Od połowy lat 80. ubiegłego stulecia liczebność populacji lęgowej sys-
tematycznie wzrasta, w związku z czym w okresie ostatnich 30 lat zwięk-
szyła się aż pięciokrotnie (patrz wykres) (w Republice Czeskiej i Polsce
również obserwowany jest trend wzrostowy– ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)

292



C M Y K

Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Početnost (v párech na km2)
Liczebność (w parach na km2)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný, ale ubývající druh, hnízdící zejména v nižších a středních
polohách celého sledovaného území (běžně do 700 m n. m.), pravidelně
ale až k horní hranici lesa, ojediněle i nad ní (Pančavská louka, Výrovka:
až 1350 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině; listnaté
a smíšené lesní porosty, méně často smrkové lesy a horské louky; oje-
diněle porosty křovin v ledovcových karech a souvislejší klečové
porosty nad horní hranicí lesa.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 4740–7500 párů
[1991–94 (E): 1430–3160 p, 2012–14 (E): 600–1300 p]
Odhad M pravděpodobně více odpovídá reálné početnosti, protože vy-
chází mimo jiné z kvalitních dat z podhorských stanovišť.

VÝVOJ POPULACE

Početnost hnízdní populace v montánním stupni dlouhodobě klesá
a v současnosti dosahuje zhruba 40 % stavu z poloviny 80. a 90. let mi -
nulého století (viz graf ). Podobný trend je registrován v ČR i v Polsku
(ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez zřejmého ohrožení; důvody poklesu početnosti nejsou známé.

Pěnice slavíková
Gajówka
Sylvia borin

Gartengrasmücke
Garden Warbler

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, ale o zmniejszającej się liczebności, gnia-
zdujący przede wszystkim w niższych i średnich położeniach górskich
całego badanego obszaru (powszechnie do 700 m), regularnie wys-
tępujący aż po górną granicę lasu a wyjątkowo również ponad nią
(Pančavská louka, Výrovka: do 1350 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i krajobrazie rolniczym; lasy liś-
ciaste i mieszane, rzadziej świerczyny i górskie łąki; wyjątkowo zarośla
krzewów w kotłach polodowcowych i płaty kosodrzewiny ponad górną
granicą lasu.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 4740–7500 par
[1991–94 (E): 1430–3160 p, 2012–14 (E): 600–1300 p]
Szacunek M prawdopodobnie jest bardziej zbliżony do oceny rzeczy-
wistej liczebności, ponieważ uwzględnia precyzyjne dane dotyczące
biotopów podgórskich.

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej w piętrach leśnych długookresowo
maleje i stanowi obecnie jedynie 40% stanu z połowy lat 80. i 90.
ubiegłego stulecia (patrz wykres). Podobny trend jest obserwowany w
Republice Czeskiej i Polsce (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Bez znaczących zagrożeń. Przyczyny spadku liczebności nie są znane.
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící téměř na celém sledovaném území od
podhůří až po nejvyšší hřebeny (jižní svah Luční hory: 1425 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině; lemová
vegetace smíšených a smrkových porostů, luční enklávy a zarůstající
holiny; porosty křovin v ledovcových karech, souvislé klečové porosty
i izolované ostrůvky kleče na subalpínských trávnících.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 7570–10 890 párů
[1991–94 (E): 1740–3780 p, 2012–14 (E): 2000–4100 / 2100–4200 p]
Odhad M patrně lépe odpovídá reálné početnosti, protože vychází
mimo jiné z kvalitních dat z podhorských biotopů.

VÝVOJ POPULACE

Velikost hnízdní populace od poloviny 80. let minulého století výrazně
kolísá, ale dlouhodobě vzrůstá (viz graf ). Trend v ČR je stabilní, v Polsku
mírně klesá (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Pěnice hnědokřídlá
Cierniówka
Sylvia communis

Dorngrasmücke
Common Whitethroat

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący niemal na całym badanym
obszarze od podnóża aż po najwyższe grzbiety górskie (S stok Luční
hory: 1425 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i krajobrazie rolniczym; roślin-
ność porastająca brzegi lasów mieszanych i świerkowych, enklawy
łąkowe i poleśne halizny; zarośla krzewów w kotłach polodowcowych,
zwarta kosodrzewina oraz jej izolowane płaty na subalpejskich łąkach.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 7570–10 890 par
[1991–94 (E): 1740–3780 p, 2012–14 (E): 2000–4100 / 2100–4200 p]
Szacunek M jest bardziej zbliżony do oceny rzeczywistej liczebności,
ponieważ uwzględnia precyzyjne dane z biotopów podgórskich.

ZMIANY POPULACJI

Wielkość populacji lęgowej od połowy lat 80. ubiegłego stulecia
podlega wyraźnym wahaniom, jednak w perspektywie długookresowej
wzrasta (patrz wykres). Trend w Republice Czeskiej jest stabilny, a w
Polsce wykazuje umiarkowany spadek (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojně hnízdící druh, mozaikovitě se vyskytující na celé ploše sle-
dovaného území od podhůří až po nejvyšší hřebeny; nejčastěji do
800 m n. m., pak četnost jeho výskytu klesá zhruba k horní hranici lesa
a opět vzrůstá ve vyšších polohách (nejvýše Równia pod Śnieżką
a Úpské rašeliniště: až 1430 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině; křoviny
na horských loukách a zarůstající holiny; souvislejší klečové porosty
v subalpínských polohách.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 680–1790 párů
[1991–94 (E): 960–2030 p, 2012–14 (E): 1000–2000 p]

VÝVOJ POPULACE

Počet obsazených čtverců se od minulého mapování výrazně nezměnil;
v některých kvadrátech nebyl druh zjištěn, v dalších se nově objevil.
Početnost hnízdní populace v montánním a subalpínském stupni se
zdá být dlouhodobě stabilní (viz graf ); v ČR mírně narůstá, v Polsku
naopak mírně klesá (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Pěnice pokřovní
Piegża
Sylvia curruca

Klappergrasmücke
Lesser Whitethroat

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, mozaikowo rozprzestrzeniony na całej
powierzchni badanego obszaru, od podnóża aż po najwyższe grzbiety
górskie; najczęściej do wysokości 800 m, następnie częstość jego wys-
tępowania zmniejsza się mniej więcej do górnej granicy lasu, gdzie
ponownie wzrasta aż do wysokich partii gór (najwyżej Równia pod
Śnieżką i torfowisko Úpské rašeliniště: do 1430 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i krajobrazie rolniczym; zarośla
krzewów na górskich łąkach i zarastające poleśne halizny; zwarte płaty
kosodrzewiny w piętrze subalpejskim.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 680–1790 par
[1991–94 (E): 960–2030 p, 2012–14 (E): 1000–2000 p]

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów wyraźnie się nie zmieniła; w niektórych z nich
piegża nie została tym razem stwierdzona, z kolei odnotowano jej obec-
ność w innych, w których dotychczas nie występowała. Liczebność po -
pulacji lęgowej w piętrach lasów i piętrze subalpejskim wydaje się być
długookresowo stabilna (patrz wykres); w Republice Czeskiej populacja
gatunku nieznacznie wzrasta, a w Polsce wykazuje umiarkowany
spadek (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nepočetný, ale přibývající druh, hnízdící především na severovýchod-
ním úpatí hor a ojediněle se vyskytující i v českém podhůří; nejčastěji do
700 m n. m., jen ojediněle ve vyšších polohách (Sklenářovické údolí,
Grzbiet Lasocki: až 850 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Suchá a vyhřátá stanoviště s rozptýlenou zelení ve strukturně
pestré zemědělské krajině (velmi často meze s porosty růže šípkové
Rosa canina, hlohu obecného Crataegus laevigata a trnky obecné Prunus
spinosa).

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 63–95 párů (CZ 3–5, PL 60–90)
[1991–94 (E): 0–1 p, 2012–14 (E): 18–25 p]

VÝVOJ POPULACE

Druh pravidelně a dlouhodobě hnízdí mimo zájmové území v severový-
chodním a jižním předhůří Krkonoš (HLAVATÝ 2000, ŠŤASTNÝ et al. 2006,
SIKORA et al. 2007). Při minulém mapování byl nalezen pouze jeden zpí-
vající samec na jihovýchodním úpatí hor (Babí: 620 m n. m.). Od té doby
druh osídlil řadu dalších lokalit ve sledovaném území, běžně však hnízdí
zejména v nově mapovaných plochách na polském území. Během uply-
nulých 20 let velikost hnízdní populace výrazně vzrostla (podobně jako
v Polsku – PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Potenciální úbytek vhodných hnízdních stanovišť, zejména likvidace
rozptýlené zeleně v zemědělské krajině.

Pěnice vlašská
Jarzębatka
Sylvia nisoria

Sperbergrasmücke
Barred Warbler

CZ: SO, ČS: VU, PL: CH, ERL: LC, BDir I, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nieliczny, ale o wzrastającej liczebności gatunek lęgowy, gniazdujący
przede wszystkim u północno-wschodnich podnóży gór i wyjątkowo
również na czeskim podgórzu; najczęściej do wysokości 700 m, ale spo-
radycznie także w wyższych położeniach górskich (Sklenářovické údolí,
Grzbiet Lasocki: do 850 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Suche i nasłonecznione siedliska z rozproszoną zielenią, w krajobrazie
rolniczym o różnorodnej strukturze (bardzo często miedze z zaroślami
róży dzikiej Rosa canina, głogu Crataegus laevigata i śliwy tarniny Prunus
spinosa).

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 63–95 par (CZ 3–5, PL 60–90)
[1991–94 (E): 0–1 p, 2012–14 (E): 18–25 p]

ZMIANY POPULACJI

Gatunek regularnie i długookresowo gniazduje poza badanym ob-
szarem, na północno-wschodnim i południowym przedgórzu
Karkonoszy (HLAVATÝ 2000, ŠŤASTNÝ et al. 2006, SIKORA et al. 2007). Pod-
czas poprzednich badań atlasowych zanotowano obecność tylko jed-
nego śpiewającego samca u południowo-wschodnich podnóży gór
(Babí: 620 m n.p.m.). Od tego czasu gatunek zasiedlił wiele innych
stanowisk na badanym obszarze, jednak powszechnie gniazduje
głównie na nowych mapowanych terenach po stronie polskiej. W okre-
sie ostatnich 20 lat liczebność jego populacji lęgowej znacznie wzrosła.
Jest to zgodne ze wzrostową tendencją jaka ma miejsce w Polsce (PMŚ
2014). 

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Potencjalny zanik optymalnych siedlisk lęgowych, w szczególności lik-
widacja rozproszonej zieleni w krajobrazie rolniczym.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
po horní hranici lesa (1350 m n. m.); nejpočetněji ve středních a vyšších
polohách mezi 700–1100 m n. m., méně často v podhůří do 600 m n. m. 

PROSTŘEDÍ

Smrkové lesní porosty; méně často izolované lesíky v zemědělské kra-
jině a vzrostlá zeleň v sídlech (ve srovnání s králíčkem ohnivým Regulus
ignicapilla preferuje smrkové porosty a sušší a chladnější území – KRALJ

et al. 2013).

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 48 220–56 280 párů
[1991–94 (E): 7970–15 850 p, 2012–14 (E): 8800–17 400 p]
Odhad M asi lépe odpovídá reálné početnosti. Odhad E bude patrně
podhodnocen, neboť vychází z detektability druhu na úrovni 100 % (viz
Výsledky a diskuse: Odhady početnosti).

VÝVOJ POPULACE

Početnost hnízdní populace dlouhodobě stoupala do přelomu 20. a 21.
století, posledních zhruba 15 let se však zdá být stabilní (viz graf ); v ČR
i v Polsku mírně klesá (ČSO 2014, PMŚ 2014). Nelze vyloučit, že její růst
byl návratem k původní početnosti před plošnou destrukcí
krkonošských lesů v 70. a 80. letech minulého století. Králíček obecný
totiž patřil mezi druhy, jejichž denzita klesala s rostoucím poškozením
lesa (FLOUSEK 1989 a 1994a, GRAMSZ 1993 a 1995).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Králíček obecný
Mysikrólik
Regulus regulus

Wintergoldhähnchen
Goldcrest

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący na całym badanym obszarze
od podnóża po górną granicę lasu (1350 m); najliczniejszy w średnich
i wyższych partiach gór pomiędzy 700 a 1100 m, rzadziej u ich podnóża
(600 m n.p.m.). 

ŚRODOWISKO

Lasy świerkowe; rzadziej zadrzewienia w krajobrazie rolniczym i osied-
lach ludzkich (w porównaniu ze zniczkiem R. ignicapilla preferuje lasy
świerkowe oraz bardziej suche i chłodniejsze siedliska – KRALJ et al.
2013).

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 48 220–56 280 par
[1991–94 (E): 7970–15 850 p, 2012–14 (E): 8800–17 400 p]
Szacunek M lepiej odzwierciedla rzeczywistą liczebność. Szacunek E
może być zaniżony, gdyż zakłada 100% wykrywalność ptaków (patrz
Wyniki i dyskusja: „Szacunki liczebności“).

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej długookresowo wzrastała aż do przełomu
XX i XXI stulecia, jednak w okresie ostatnich 15 lat wydaje się utrzymy-
wać na stabilnym poziomie (patrz wykres); w Republice Czeskiej i Polsce
nieznacznie spada (ČSO 2014, PMŚ 2014). Nie można wykluczyć, że
odnotowany wzrost był powrotem do stanu sprzed klęski ekologicznej,
która miała miejsce w karkonoskich lasach w latach 70. i 80. ubiegłego
stulecia. Mysikrólik należał bowiem do gatunków, których zagęszcze-
nie malało wraz ze wzrostem uszkodzenia lasów (FLOUSEK 1989, 1994a,
GRAMSZ 1993, 1995).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojně hnízdící druh, vyskytující se na celém sledovaném území od
podhůří po horní hranici lesa (1300 m n. m.); nejpočetněji ve středních
polohách mezi 600–800 m n. m.

PROSTŘEDÍ

Smrkové, smíšené i listnaté lesní porosty, méně často izolované lesíky
v zemědělské krajině a vzrostlá zeleň v sídlech (ve srovnání s králíčkem
obecným Regulus regulus preferuje spíše smíšené porosty a vlhčí
a teplejší území – KRALJ et al. 2013).

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 19 150–23 550 párů
[1991–94 (E): 2290–5020 p, 2012–14 (E): 3400–6700 p]
Odhad M patrně více odpovídá reálné početnosti. Odhad E bude asi
podhodnocen, neboť vychází z detektability druhu na úrovni 100 % (viz
Výsledky a diskuse: Odhady početnosti).

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s minulým mapováním stoupl počet obsazených kvadrátů
o 20 %; druh dosídlil celé jižní podhůří. Hnízdní populace dlouhodobě
vzrůstala do začátku 21. století, od té doby je stabilní (viz graf ), stejně
jako v celé ČR, zatímco v Polsku stále mírně roste (ČSO 2014, PMŚ 2014).
Nelze vyloučit, že její růst byl návratem k původní početnosti před ploš-
nou destrukcí krkonošských lesů v 70. a 80. letech minulého století.
Králíček ohnivý totiž patřil mezi druhy, jejichž denzita klesala s ros-
toucím poškozením lesa (FLOUSEK 1989 a 1994a, GRAMSZ 1993 a 1995).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Králíček ohnivý
Zniczek
Regulus ignicapilla

Sommergoldhähnchen
Firecrest

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, występujący na całym badanym ob-
szarze od podnóża po górną granicę lasu (1300 m); najliczniej w śred-
nich partiach gór pomiędzy 600 a 800 m n.p.m. 

ŚRODOWISKO

Lasy świerkowe, mieszane i liściaste, rzadziej zadrzewienia w krajobra-
zie rolniczym i osiedlach ludzkich (w porównaniu z mysikrólikiem
R. regu lus preferuje raczej lasy mieszane oraz wilgotniejsze i cieplejsze
siedliska – KRALJ et al. 2013).

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 19 150–23 550 par
[1991–94 (E): 2290–5020 p, 2012–14 (E): 3400–6700 p]
Szacunek M lepiej odzwierciedla rzeczywistą liczebność. Szacunek E
może być zaniżony, gdyż zakłada 100% wykrywalność ptaków (patrz
Wyniki i dyskusja: „Szacunki liczebności“).

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez zniczka kwadratów wzrosła o 20%; a gatunek rozprzestrzenił się
na całym obszarze czeskiego podgórza. Liczebność populacji lęgowej
długookresowo wzrastała aż do początku XXI stulecia, od tej pory jest
stabilna (patrz wykres); podobnie jak w całej Republice Czeskiej, nato-
miast w Polsce nadal umiarkowanie wzrasta (ČSO 2014, PMŚ 2014). Nie
można wykluczyć, że odnotowany wzrost był powrotem do stanu
sprzed klęski ekologicznej, która miała miejsce w karkonoskich lasach
w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Zniczek należał bowiem do
gatunków, których zagęszczenie malało wraz ze wzrostem uszkodzenia
lasów (FLOUSEK 1989 a 1994a, GRAMSZ 1993, 1994).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
po horní hranici lesa (1350 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Listnaté, smíšené a smrkové lesy s keřovým patrem; zarůstající holiny
s pařezy a vývraty, okraje horských lučních enkláv; břehové porosty sto-
jatých a tekoucích vod; rozptýlená zeleň v lidských sídlech a v zeměděl-
ské krajině.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 14 660–17 490 párů
[1991–94 (E): 5040–10 100 p, 2012–14 (E): 7600–15 000 / 7800–15 400 p]

VÝVOJ POPULACE

Početnost hnízdní populace dlouhodobě stoupala do konce 20. století
a od té doby je stabilní (viz graf ), podobně jako v celé ČR a v Polsku
(ČSO 2014, PMŚ 2014). Nelze vyloučit, že její růst byl návratem
k původní početnosti před plošnou destrukcí krkonošských lesů v 70.
a 80. letech minulého století. Střízlík obecný totiž patřil mezi druhy, je-
jichž denzita klesala s rostoucím poškozením lesa (FLOUSEK 1989 a 1994a,
GRAMSZ 1993 a 1995).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Střízlík obecný
Strzyżyk
Troglodytes troglodytes

Zaunkönig
Winter Wren

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący na całym badanym obszarze
od podnóża po górną granicę lasu (1350 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Lasy liściaste, mieszane i świerkowe z piętrem krzewów; zarastające
poleśne halizny z pniami martwych drzew i wykrotami, skraje polan
pośród lasów i łąk górskich; zadrzewienia na brzegach potoków
i zbiorników wodnych; rozproszona zieleń w ludzkich osiedlach i krajo-
brazie rolniczym.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 14 660–17 490 par
[1991–94 (E): 5040–10 100 p, 2012–14 (E): 7600–15 000 / 7800–15 400 p]

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej długookresowo wzrastała aż do końca XX
stulecia, a od tego czasu jest stabilna (patrz wykres); podobnie jak
w całej Republice Czeskiej i Polsce (ČSO 2014, PMŚ 2014). Nie można
wykluczyć, że odnotowany wzrost był powrotem do stanu sprzed klęski
ekologicznej, która miała miejsce w karkonoskich lasach w latach 70.
i 80. ubiegłego stulecia. Strzyżyk należał bowiem do gatunków, których
zagęszczenie malało wraz ze wzrostem uszkodzenia lasów (FLOUSEK

1989, 1994a, GRAMSZ 1993, 1995).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří po
horní hranici lesa (1350 m n. m.); nejčastěji do 800 m n. m., ve vyšších
polohách rychle ubývá. Výjimečné je pozorování v hnízdní době na
Luční boudě (8. 6. 2014, 1 ex., 1410 m n. m. – V. Pavel).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině; listnaté,
smíšené a smrkové lesy.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 5320–7290 párů
[1991–94 (E): 2660–5610 p, 2012–14 (E): 4000–8500 p]

VÝVOJ POPULACE

Velikost hnízdní populace v montánním stupni dlouhodobě stoupá (viz
graf ), podobně jako v ČR a v Polsku (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Brhlík lesní
Kowalik
Sitta europaea

Kleiber
Wood Nuthatch

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący na całym badanym obszarze
od podnóża po górną granicę lasu (1350 m); najczęściej do 800 m;
a jego liczebność szybko zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości.
Wyjątkowo obserwowany w okresie lęgowym w okolicach Luční boudě
(8.6.2014, 1 os., 1410 m n.p.m. – V. Pavel).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i krajobrazie rolniczym; lasy liś-
ciaste, mieszane i świerkowe.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 5320–7290 par
[1991–94 (E): 2660–5610 p, 2012–14 (E): 4000–8500 p]

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej długookresowo wykazuje wzrost (patrz
wykres); podobnie jak w Republice Czeskiej i Polsce (ČSO 2014, PMŚ
2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
až po horní hranici lesa (1350 m n. m.); nejpočetněji do 900 m n. m. 

PROSTŘEDÍ

Listnaté, smíšené a smrkové lesy; rozptýlená zeleň ve městech, ves-
nicích a zemědělské krajině.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 6670–9320 párů
[1991–94 (E): 3070–6610 p, 2012–14 (E): 3100–6600 p]
Odhad M je pravděpodobně bližší skutečné početnosti. Odhad E bude
patrně podhodnocen, neboť předpokládá hlasovou aktivitu jedinců na
úrovni 100 % (viz Výsledky a diskuse: Odhady početnosti).

VÝVOJ POPULACE

Početnost hnízdní populace stoupala do poloviny 90. let minulého sto-
letí, posledních zhruba 15 let se zdá být stabilní (viz graf ). Trend v ČR je
rovněž stabilní, zatímco populace v Polsku mírně roste (ČSO 2014, PMŚ
2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Šoupálek dlouhoprstý
Pełzacz leśny
Certhia familiaris

Waldbaumläufer
Eurasian Tree-creeper

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący na całym badanym obszarze
od podnóża aż po górną granicę lasu (1350 m); najczęściej do 900 m
n.p.m.

ŚRODOWISKO

Lasy liściaste, mieszane i świerkowe; rozproszona zieleń w miastach,
wsiach i krajobrazie rolniczym. 

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 6670–9320 par
[1991–94 (E): 3070–6610 p, 2012–14 (E): 3100–6600 p]
Szacunek M jest prawdopodobnie bliższy rzeczywistej liczebności. Sza-
cunek E może być zaniżony, ponieważ zakłada 100% aktywność
głosową osobników (patrz Wyniki i dyskusja: „Szacunki liczebności“).

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej wzrastała aż do połowy lat 90. ubiegłego
wieku, w okresie ostatnich 15 lat wydaje się utrzymywać na stabilnym
poziomie (patrz wykres); podobnie jak w Republice Czeskiej, w Polsce
wykazuje umiarkowany wzrost (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi vzácný druh, zjištěný na jediné lokalitě a pouze v kategorii
možného hnízdění (A2: 7. 6. 2013, zpívající samec, Velká Úpa,
800 m n. m. – P. Vymazalová).

PROSTŘEDÍ

Smíšený les lemovaný loukami a pastvinami s roztroušenou zelení, na
okraji obce.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 1–2 páry
[1991–94 (E): 5–9 p, 2012–14 (E): 1–2 p]

VÝVOJ POPULACE

Druh, kterému sledované území nenabízí vhodné hnízdní biotopy,
a proto je zde jeho početnost velmi nízká a silně kolísající (populace
v ČR i v Polsku je stabilní – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Šoupálek krátkoprstý
Pełzacz ogrodowy
Certhia brachydactyla

Gartenbaumläufer
Short-toed Tree-creeper

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo rzadki gatunek, którego obecność stwierdzono wyłącznie na
jednym stanowisku i tylko w kategorii gniazdowania możliwego (A2:
7.6.2013, śpiewający samiec, Velká Úpa, 800 m n.p.m. – P. Vymazalová).

ŚRODOWISKO

Las mieszany w otoczeniu łąk i pastwisk z rozproszoną zielenią, na
obrzeżach miejscowości.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 1–2 par
[1991–94 (E): 5–9 p, 2012–14 (E): 1–2 p]

ZMIANY POPULACJI

Gatunek który na badanym obszarze nie znajduje odpowiednich
biotopów lęgowych, dlatego jego tutejsza liczebność jest bardzo niska
i podlega silnym wahaniom  (populacja w Republice Czeskiej i Polsce
jest stabilna – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
téměř k horní hranici lesa (1200 m n. m.); nejčastěji do 800 m n. m.

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině; listnaté
a smíšené lesy; horské luční enklávy se vzrostlými stromy (hnízdí ale i na
budovách či ve stožárech lyžařských vleků).

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 4190–6190 párů
[1991–94 (E): 2010–4140 p]
Odhad M patrně lépe odpovídá reálné početnosti, protože vychází
mimo jiné z kvalitních dat z biotopů v podhorské zemědělské krajině.

VÝVOJ POPULACE

Počet obsazených kvadrátů se od minulého mapování výrazně
nezměnil, druh však obsadil některé výše položené lokality. Vývoj počet-
nosti není známý, ale hnízdní populace se zdá být přinejmenším sta-
bilní (v ČR i v Polsku mírně stoupá – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Špaček obecný
Szpak
Sturnus vulgaris

Star
Common Starling

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, BDir IIB, SPEC 3

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący na całym badanym obszarze
od podnóża gór niemal aż do górnej granicy lasu (1200 m); najczęściej
do 800 m n.p.m.

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i krajobrazie rolniczym; lasy liś-
ciaste i mieszane; enklawy łąkowe wśród lasów z zadrzewieniami (gnia-
zduje również na budynkach i słupach infrastruktury narciarskiej).

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 4190–6190 par
[1991–94 (E): 2010–4140 p]
Szacunek M jest bardziej zbliżony do oceny rzeczywistej liczebności,
ponieważ uwzględnia precyzyjne dane z biotopów podgórskiego kraj-
obrazu rolniczego.

ZMIANY POPULACJI

Od poprzednich badań atlasowych liczba zajętych przez gatunek
kwadratów nie uległa wyraźnej zmianie, pojawił się on jednak na nie-
których wyżej położonych stanowiskach. Długofalowy trend liczebności
nie jest znany, jednak populacja wydaje się być mniej więcej stabilna
(w Republice Czeskiej i Polsce nieznacznie rośnie – ČSO 2014, PMŚ
2014). 

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14
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Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nepočetný druh, hnízdící podél vodních toků téměř na celém sle-
dovaném území od podhůří po hřebenové partie (Luční bouda: 1410 m
n. m.); nejčastěji ale jen do 1000 m n. m.

PROSTŘEDÍ

Čisté podhorské a horské řeky, říčky a potoky (nejčastěji s kamenitým
dnem a přirozenými břehy) v listnatých, smíšených a smrkových lesích,
ve městech i vesnicích, ojediněle i nad horní hranicí lesa.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-II): 170–220 párů
[1991–94 (E): 120–150 p, 2012–14 (E): 160–200 p]

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s minulým mapováním stoupl počet obsazených čtverců
o 10 %; nově obsazeny byly zejména výše položené kvadráty, v někte -
rých naopak nebyl skorec vodní nyní zjištěn. Při inventarizaci v roce
2000 bylo na polské straně hor prokázáno 50–55 párů (CZAPULAK et al.
2001). Přesný vývoj hnízdní populace není známý, ale na základě lokál-
ních zkušeností se zdá být asi o třetinu početnější než před 20 lety.
Nárůst početnosti může souviset s obnovováním populace po ekolo -
gické katastrofě v 70. a 80. letech 20. století (velkoplošný vliv imisí na
celé pohoří), která vedla k výraznému zvýšení kyselosti horských toků,
zejména v západní části území. Od konce 90. let minulého století se však
začal stav horských toků zlepšovat (GRAMSZ nepubl.).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Úbytek vhodných hnízdních stanovišť, např. při výstavbě vodních elek-
tráren a regulaci toků, nebo jejich znečišťováním.

Skorec vodní
Pluszcz
Cinclus cinclus

Wasseramsel
White-throated Dipper

CZ: –, ČS: LC, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nieliczny gatunek lęgowy, gniazdujący na rzekach i potokach niemal
na całym badanym obszarze, od podnóża po grzbiety gór (Luční bouda:
1410 m); najczęściej jednak do 1000 m n.p.m.

ŚRODOWISKO

Czyste górskie i podgórskie rzeki i potoki (najczęściej z kamienistym
dnem i naturalnymi brzegami) w lasach liściastych, mieszanych
i świerkowych oraz w miastach i wsiach, sporadycznie również ponad
górną granicą lasu.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-II): 170–220 par
[1991–94 (E): 120–150 p, 2012–14 (E): 160–200 p]

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów powiększyła się o 10%; pluszcz zasiedlił
szczególnie dotąd nie zajęte wyżej położone kwadraty, z drugiej strony
w pewnej liczbie kwadratów nie zarejestrowano już jego obecności.
W 2000 r. w wyniku inwentaryzacji gatunku po polskiej stronie gór
wykazano 50–55 par (CZAPULAK et al. 2001). Dokładne zmiany populacji
lęgowej w Karkonoszach nie są znane, jednak na podstawie dotych -
czasowych danych wydaje się, że jest ona mniej więcej o jedną trzecią
liczniejsza niż przed 20 laty. Na wzrost populacji mogło wpłynąć jej
odbudowanie po klęsce ekologicznej mającej miejsce w latach 70. i 80.
XX w. (na szeroką skalę zanieczyszczenie powietrza obejmujące całe
góry), która spowodowała znaczny wzrost stopnia kwasowości górs-
kich potoków, szczególnie w zachodniej części obszaru. Od końca lat
90. stan tych wód zaczął się poprawiać (GRAMSZ niepubl.).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Zanik optymalnych siedlisk lęgowych, np. podczas budowy elektrowni
wodnych i regulowania cieków, lub ich zanieczyszczanie.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Hojně hnízdící druh, vyskytující se od středních poloh (nejníže Strážná
hůra: 760 m n. m.) po nejvyšší hřebeny (Studniční hora: 1550 m n. m.);
nejčastěji nad 900 m n. m. s 94 % nálezů mezi 1000–1400 m n. m.
(FLOUSEK nepubl. 2010). V minulosti byl z Krkonoš udáván výskyt dvou
poddruhů – středoevropského T. t. alpestris a ojediněle i severoevrop-
ského T. t. torquatus, které se tu mezi sebou křížily (LNĚNIČKOVÁ et al. 1982,
MILES 1992). Od začátku 90. let 20. století již nejsou žádné nálezy sever-
ského poddruhu známy.

PROSTŘEDÍ

Horské smrkové lesy na okrajích lučních enkláv a při horní hranici lesa
(asi 70 % hnízdní populace), souvislé porosty kleče i jednotlivé klečové
keře v subalpínských a alpínských polohách (asi 30 % – FLOUSEK nepubl.
2010).

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 105–420 párů
[1991–94 (E): 260–320 p, 2012–14 (E): 350–450 p]

VÝVOJ POPULACE

V období od minulého mapování druh vymizel z východního okraje po-
hoří a nově se objevil v západní části. Již před 20 lety bylo konstatováno,
že jeho početnost stoupla ve srovnání s údaji ze 70. let 20. století (DYRCZ

1973, MILES 1986) zhruba na dvojnásobek. Uvedený nárůst pokračoval
a populace aktuálně vzrostla asi o 35 % (viz graf ). Hnízdní denzita
na základě plošného sčítání v roce 2010 dosahovala 1,94–2,25
páru/km2, lokálně až 20,3 páru/km2 (Černá hora – FLOUSEK nepubl. 2010).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení; s rizikem možného negativního vlivu globál-
ního oteplování (mizení ptáků z nižších poloh horských oblastí, re-
gistrované na řadě evropských lokalit – např. BEALE et al. 2006, BUSSCHE

et al. 2008).

Kos horský
Drozd obrożny
Turdus torquatus

Ringdrossel
Ring Ouzel

CZ: SO, ČS: EN, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Liczny gatunek lęgowy, występujący od średnich partii gór (najniżej
Strážná hůra: 760 m) po najwyższe grzbiety (Studniční hora: 1550 m);
najczęściej powyżej 900 m, gdzie 94% obserwacji zanotowano
pomiędzy 1000 a 1400 m n.p.m. (FLOUSEK niepubl. 2010). W przeszłości
w Karkonoszach odnotowywano występowanie dwóch krzyżujących
się ze sobą podgatunków – środkowoeuropejskiego T. t. alpestris i spo-
radycznie północnoeuropejskiego T. t. torquatus (LNĚNIČKOVÁ et al. 1982,
MILES 1992). Od początku lat 90 XX w. nie obserwowano już wys-
tępowania podgatunku północnoeuropejskiego.

ŚRODOWISKO

Górskie lasy świerkowe na skrajach enklaw łąkowych i przy górnej
granicy lasu (około 70% populacji lęgowej), zwarte zarośla koso-
drzewiny i pojedyncze jej płaty w piętrze subalpejskim i alpejskim
(około 30% – FLOUSEK niepubl. 2010). 

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 105–420 par
[1991–94 (E): 260–320 p, 2012–14 (E): 350–450 p]

ZMIANY POPULACJI

W okresie który upłynął od poprzednich badań atlasowych gatunek
zaniknął na wschodnim krańcu gór, natomiast pojawił się w części za-
chodniej. Już przed 20 laty stwierdzono, że w porównaniu z latami 70.
XX w. (DYRCZ 1973, MILES 1986) jego liczebność wzrosła mniej więcej
dwukrotnie. W kolejnych latach ta tendencja wzrostowa utrzymywała
się i aktualnie obserwowany jest wzrost populacji o około 35% (patrz
wykres). Na podstawie liczeń na powierzchniach próbnych przeprowa -
dzonych w 2010 r. stwierdzono zagęszczenie populacji lęgowej waha-
jące się w granicach 1,94–2,25 par/km2, a lokalnie nawet 20,3 par/km2

(Černá hora – FLOUSEK niepubl. 2010).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń; ryzyko związane z możliwym negatywnym
wpływem globalnego ocieplenia (wycofywanie się ptaków z niższych
partii gór, rejestrowane w przypadku wielu europejskich stanowisk– np.
BEALE et al. 2006, BUSSCHE et al. 2008). 
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Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný a přibývající druh, hnízdící na celém sledovaném území
od podhůří po horní hranici lesa, nepočetně, ale pravidelně i na nej -
vyšších hřebenech (Úpské rašeliniště: 1430 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Listnaté, smíšené a smrkové lesy; města a vesnice, zemědělská krajina
a horské louky s rozptýlenou zelení; klečové porosty v subalpínských
polohách.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 15 450–18 730 párů
[1991–94 (E): 6700–13 480 p, 2012–14 (E): 10 700–21 500 /
11 000–22 000 p]

VÝVOJ POPULACE

Početnost hnízdní populace v montánním stupni má dlouhodobě
stoupající trend (viz graf ), podobně jako v ČR a v Polsku (ČSO 2014, PMŚ
2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Kos černý
Kos
Turdus merula

Amsel
Eurasian Blackbird

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, BDir IIB, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy o wciąż wzrastającej liczebności, gniaz-
dujący na całym badanym obszarze od podnóża po górną granicę lasu,
oraz nielicznie, ale regularnie również na najwyższych grzbietach (tor-
fowisko Úpské rašeliniště: 1430 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Lasy liściaste, mieszane i świerkowe; miasta i wsie, krajobraz rolniczy
i górskie łąki z rozproszoną zielenią; zarośla kosodrzewiny w piętrze sub-
alpejskim.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 15 450–18 730 par
[1991–94 (E): 6700–13 480 p, 2012–14 (E): 10 700–21 500 /
11 000–22 000 p]

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej w piętrach górskich wykazuje dłu-
gookresowy trend wzrostowy (patrz wykres) (podobnie jak w Republice
Czeskiej i Polsce – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojně hnízdící druh, vyskytující se na celém sledovaném území od
podhůří po horní hranici lesa (Liščí hora: 1300 m n. m.); nejčastěji do
700 m n. m., výše do hor rychle ubývá.

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině; břehové
porosty rybníků a vodních toků; okraje smíšených, méně často také smr -
kových lesů.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 1540–2950 párů
[1991–94 (E): 690–1340 p]
Odhad M pravděpodobně lépe odpovídá aktální početnosti, protože
vychází mimo jiné z kvalitních dat z podhorských biotopů.

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s minulým mapováním vzrostl počet obsazených kvadrátů
o více než 10 %; druh dosídlil podhůří a obsadil i některé výše položené
lokality. K hodnocení změn početnosti nejsou dostatečné podklady,
populace se však zdá být stabilní. Trend v ČR je rovněž stabilní, počet-
nost v Polsku mírně klesá (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Drozd kvíčala
Kwiczoł
Turdus pilaris

Wacholderdrossel
Fieldfare

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, BDir IIB, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, występujący na całym badanym ob-
szarze od podnóża po górną granicę lasu (Liščí hora: 1300 m); najczęś-
ciej do wysokości 700 m n.p.m.; wraz z wysokością jego liczebność się
zmniejsza.

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i w krajobrazie rolniczym;
zadrzewienia porastające brzegi stawów i cieków wodnych; skraje lasów
mieszanych, rzadziej świerkowych. 

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 1540–2950 par
[1991–94 (E): 690–1340 p]
Szacunek M prawdopodobnie lepiej odzwierciedla rzeczywistą liczeb-
ność, ponieważ uwzględnia również precyzyjne dane dotyczące
biotopów podgórskich.

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów wzrosła o ponad 10%; gatunek bardziej
rozprzestrzenił się u podnóża gór jak również zajął niektóre wyżej
położone lokalizacje. Brak odpowiednich danych umożliwiających
dokonanie oceny zmian liczebności populacji, wydaje się jednak, że
utrzymuje się ona na stabilnym poziomie (podobnie jak w Republice
Czeskiej, w Polsce wykazuje umiarkowany spadek – ČSO 2014, PMŚ
2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
po horní hranici lesa, ojediněle i nad ní (Pančavská louka, Stříbrná
bystřina, Úpské rašeliniště: až 1430 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Listnaté, smíšené a smrkové lesy; rozptýlená zeleň v lidských sídlech,
zemědělské krajině a na horských lučních enklávách; ojediněle i klečové
porosty v subalpínském stupni.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 17 030–20 430 párů
[1991–94 (E): 4990–10 130 p, 2012–14 (E): 5700–11 500 / 5900–11 800 p]
Odhad M je pravděpodobně bližší skutečné početnosti. Odhad E bude
patrně podhodnocen, neboť předpokládá hlasovou aktivitu jedinců na
úrovni 100 % (viz Výsledky a diskuse: Odhady početnosti).

VÝVOJ POPULACE

Početnost dramaticky klesala v 80. letech minulého století (viz graf ).
Přesný důvod není známý, ale částečně souvisí s plošnou destrukcí
krkonošských lesů v 70. a 80. letech (FLOUSEK 1989 a 1994, GRAMSZ 1993
a 1995) a nelze vyloučit ani negativní reakci na velkoplošnou leteckou
aplikaci insekticidů proti přemnoženému obaleči modřínovému Zeira-
phera diniana v letech 1980–83. Pokles se zastavil začátkem 90. let a od
té doby je hnízdní populace stabilní nebo jen mírně vzrůstá; početnosti
ze začátku 80. let 20. století však dosud nedosáhla. Trend v ČR i v Polsku
je stoupající (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

V současnosti bez významného ohrožení.

Drozd zpěvný
Śpiewak
Turdus philomelos

Singdrossel
Song Thrush

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, BDir IIB, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący na całym badanym obszarze
od podnóża po górną granicę lasu, wyjątkowo również ponad nią
(Pančavská louka, Stříbrná bystřina, torfowisko Úpské rašeliniště: do
1430 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Lasy liściaste, mieszane i świerkowe; rozproszona zieleń w osiedlach
ludzkich, krajobrazie rolniczym i na górskich enklawach łąkowych;
wyjątkowo również zarośla kosodrzewiny w piętrze subalpejskim.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 17 030–20 430 par
[1991–94 (E): 4990–10 130 p, 2012–14 (E): 5700–11 500 / 5900–11 800 p]
Szacunek M jest prawdopodobnie bliższy rzeczywistej liczebności. Sza-
cunek E może być zaniżony, ponieważ zakłada 100% aktywność
głosową osobników (patrz Wyniki i dyskusja: „Szacunki liczebności“).

ZMIANY POPULACJI

Liczebność gwałtownie obniżała się w latach 80. ubiegłego stulecia
(patrz wykres). Nie jest znana dokładna przyczyna tego spadku, ale
prawdopodobnie częściowo miał on związek z klęską ekologiczną
karkonoskich lasów, do której doszło w 70. i 80. latach ubiegłego stule-
cia (FLOUSEK 1989, 1994, GRAMSZ 1993, 1995), nie można też wykluczyć
negatywnej reakcji na lotnicze opryski dużych obszarów lasów insek-
tycydami, mające przeciwdziałać gradacji wskaźnicy modrzewianeczki
Zeiraphera diniana w latach 1980–83. Spadek populacji zatrzymał się
na początku lat 90. i od tej pory utrzymuje się ona na stabilnym
poziomie lub nieznacznie wzrasta; jednak dotąd nie osiągnęła liczeb-
ności z początku lat 80. XX stulecia. Trend w Republice Czeskiej i Polsce
jest wzrastający (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Obecnie brak znaczących zagrożeń.
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi vzácně hnízdící druh, který byl nalezen pouze na třech lokalitách,
z toho pouze na jedné v kategorii pravděpodobného hnízdění (B7:
11. 4. 2012, 1 ex. s chováním jako u hnízda, Vrchlabí, 490 m n. m. –
J. Flousek).

PROSTŘEDÍ

Podmáčené porosty olše lepkavé Alnus glutinosa na břehu pod-
horského potoka protékajícího zemědělskou krajinou.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 1–2 páry
[1991–94 (E): 0–1 p, 2012–14 (E): 1–2 p]

VÝVOJ POPULACE

Drozd cvrčala je v Krkonoších pravidelně pozorován při jarním tahu na
severská hnízdiště; asi jen nepravidelně tu někteří ptáci zůstanou a za-
 hnízdí. Zpívající samci jsou zaznamenáváni od roku 1961, hnízdění bylo
poprvé prokázáno v roce 1970 (Horní Albeřice, 780 m n. m. – MILES 1986)
a řada dalších hnízdních pozorování následovala (např. HLAVÁČEK & BĚLKA

1989).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Drozd cvrčala
Droździk
Turdus iliacus

Rotdrossel
Redwing

CZ: SO, ČS: VU, PL: CH, ERL: NT, BDir IIB, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo rzadki gatunek lęgowy, którego występowanie zanotowano
wyłącznie na trzech stanowiskach, z czego jedynie na jednym w kate-
gorii gniazdowania prawdopodobnego (B7: 11.4.2012, 1 os. wykazu-
jący zachowanie lęgowe, Vrchlabí, 490 m n.p.m. – J. Flousek).

ŚRODOWISKO

Podmokłe zadrzewienia z olszą czarną Alnus glutinosa porastające
brzegi podgórskiego potoku w krajobrazie rolniczym.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 1–2 par
[1991–94 (E): 0–1 p, 2012–14 (E): 1–2 p]

ZMIANY POPULACJI

W Karkonoszach droździk jest regularnie obserwowany podczas
wiosennych migracji na północne lęgowiska, prawdopodobnie niere-
gularnie pozostają tu i gniazdują jedynie pojedyncze pary. Obserwacje
śpiewających samców notowane są tutaj od roku 1961, natomiast pier-
wsze pewne gniazdowanie zarejestrowano w roku 1970 (Horní Albeřice,
780 m n.p.m. – MILES 1986), w kolejnych latach odnotowano szereg
następnych przypadków gniazdowania tego gatunku (np. HLAVÁČEK &
BĚLKA 1989).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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m n.m.
m n.p.m.

Zjištěný výskyt (dle kategorií hnízdění A-C)
Stwierdzone występowanie (dla kategorii lęgowości A-C)

A

B

C

Kategorie hnízdění
Kategoria lęgowości
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný a přibývající druh, hnízdící na celém sledovaném území
od podhůří (nejčastěji nad 500 m n. m.) až po horní hranici lesa,
výjimečně i nad ní (Hančova louka: 1320 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Smíšené a smrkové lesy, podhorská zemědělská krajina a horské luční
enklávy s většími plochami rozptýlené zeleně.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 3050–5380 párů
[1991–94 (E): 1410–2910 p, 2012–14 (E): 1600–3200 p]

VÝVOJ POPULACE

Hnízdní populace výrazně kolísá, ale má dlouhodobě mírně stoupající
trend (viz graf ), stejně jako v celé ČR a v Polsku (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Drozd brávník
Paszkot
Turdus viscivorus

Misteldrossel
Mistle Trush

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, BDir IIB, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy o wciąż wzrastającej liczebności, gniaz-
dujący na całym badanym obszarze od podnóża (najczęściej powyżej
500 m) aż po górną granicę lasu, wyjątkowo również ponad nią
(Hančova louka: 1320 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Lasy mieszane i świerkowe, podgórski krajobraz rolniczy i górskie en-
klawy łąkowe z większymi powierzchniami rozproszonych zadrzewień.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 3050–5380 par
[1991–94 (E): 1410–2910 p, 2012–14 (E): 1600–3200 p]

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej ulega wyraźnym wahaniom, jednak w
perspektywie długookresowej wykazuje trend nieznacznie wzrostowy
(patrz wykres), podobnie jak w całej Republice Czeskiej i Polsce (ČSO
2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
po horní hranici lesa, výjimečně i těsně nad ní (Čertova strouha:
1400 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině; listnaté,
smíšené a smrkové lesy; luční enklávy, výjimečně i klečové porosty nad
horní hranicí lesa.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 27 310–31 350 párů
[1991–94 (E): 10 490–20 870 p, 2012–14 (E): 10 500–21 000 / 10 800–
21 700 p]
Odhad M pravděpodobně lépe odpovídá reálné početnosti. Odhad E
bude patrně podhodnocen, neboť předpokládá hlasovou aktivitu je-
dinců na úrovni 100 % (viz Výsledky a diskuse: Odhady početnosti).

VÝVOJ POPULACE

Početnost hnízdní populace výrazně kolísá, ale dlouhodobě je stabilní
(viz graf ); v ČR a v Polsku mírně roste (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významných ohrožení.

Červenka obecná
Rudzik
Erithacus rubecula

Rotkehlchen
European Robin

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek, gniazdujący na całym badanym obszarze od
podnóża po górną granicę lasu, wyjątkowo również ponad nią (Čertova
strouha: 1400 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i krajobrazie rolniczym; lasy liś-
ciaste, mieszane i świerkowe; enklawy łąkowe, wyjątkowo zarośla koso-
drzewiny ponad górną granicą lasu.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 27 310–31 350 par
[1991–94 (E): 10 490–20 870 p, 2012–14 (E): 10 500–21 000 / 10 800–
21 700 p]
Szacunek M jest prawdopodobnie bliższy rzeczywistej liczebności. Sza-
cunek E może być zaniżony, ponieważ zakłada 100% aktywność
głosową osobników (patrz Wyniki i dyskusja: „Szacunki liczebności“).

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej ulega wyraźnym wahaniom, jednak w
perspektywie długookresowej jest stabilna (patrz wykres); w Republice
Czeskiej i Polsce nieznacznie wzrasta – ČSO 2014, PMŚ 2014.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Početnost (v párech na km2)
Liczebność (w parach na km2)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nově zjištěný druh. Zaznamenány byly tři nálezy pouze v kategorii
možného hnízdění (A2) na dvou lokalitách ve východním okraji záj-
mového území (Dolní Albeřice, Miszkowice). Větší počet pozorování
(přinejmenším jeden z období mimo běžný jarní tah:  22. 5. 2013, zpí-
vající samec, Miszkowice, 550 m n. m. – P. Wasiak) na více než jedné
lokalitě nás vedl k zařazení slavíka obecného mezi druhy, u nichž nelze
vyloučit hnízdění na sledovaném území.

PROSTŘEDÍ

Porosty křovin ve strukturně pestré, zemědělsky obhospodařované kra-
jině.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 1–3 páry (CZ 0–1, PL 1–2)

VÝVOJ POPULACE

Při minulém mapování v letech 1991–94 nebyl zjištěn.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Úbytek vhodných hnízdních stanovišť, zejména likvidace rozptýlené ze-
leně v zemědělské krajině.

Slavík obecný
Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos

Nachtigall
Common Nightingale

CZ: –, PL: –, ERL: LC, BDir IIA

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nowy gatunek na badanym obszarze. Zanotowano trzy stwierdzenia,
jednak wyłącznie w kategorii gniazdowania możliwego (A2), w dwóch
lokalizacjach na wschodnim skraju badanego obszaru (Miszkowice,
Dolní Albeřice). Na podstawie kilkukrotnych obserwacji (co najmniej
jedna w okresie poza typową migracją wiosenną:  22.05.2013, śpiewa-
jący samiec, Miszkowice, 550 m n.p.m. – P. Wasiak) w więcej niż jednej
lokalizacji postanowiliśmy zaklasyfikować słowika rdzawego do
gatunków, w przypadku których gniazdowania na badanym terenie nie
można całkowicie wykluczyć.

ŚRODOWISKO

Zarośla krzewów w zagospodarowanym krajobrazie rolniczym o uroz-
maiconej strukturze.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 1–3 par (CZ 0–1, PL 1–2)

ZMIANY POPULACJI

Podczas poprzednich badań atlasowych w latach 1991–94 nie stwier-
dzono obecności gatunku.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Zanik optymalnych siedlisk lęgowych, w szczególności likwidacja
rozproszonej zieleni w krajobrazie rolniczym.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Zjištěný výskyt (dle kategorií hnízdění A-C)
Stwierdzone występowanie (dla kategorii lęgowości A-C)

A

B

C

Kategorie hnízdění
Kategoria lęgowości
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Vzácný druh, vyskytující se na sledovaném území ve dvou poddruzích. Stře-
doevropský L. s. cyanecula hnízdí v podhůří (rybníky u Podgórzynu: 340 m;
vodní nádrž Bukówka: 535 m n. m.), severoevropský L. s. svecica na hřebe -
nových rašeliništích od 1300 (Pančavská louka) do 1470 m n. m. (Čertova
louka) (PAVEL & CHUTNÝ 2013). Mezi tundrovými modráčky na hřebenech se
každoročně vyskytují 1–2 samci, připomínající velikostí i zbarvením (bílou
skvrnou) ssp. cyanecula (např. CHUTNÝ 1996); může se však jednat o ptáky
hybridního „poddruhu“ volgae (PAVEL & CHUTNÝ in verb. 2015).

PROSTŘEDÍ

Ssp. cyanecula: porosty rákosin na březích vodních ploch. Ssp. svecica:
klečové porosty na subarktických rašeliništích a podmáčených sub-
alpínských trávnících, výjimečně i kleč na suchém substrátu (sedlo Luční
hory, 1510 m n. m.).

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 16–19 párů svecica (CZ 11–13, PL 5–6),  3–6 párů
cyanecula (jen PL)
[1991–94 (E): 25–30 párů svecica]

VÝVOJ POPULACE

První hnízdění ssp. svecica bylo prokázáno roku 1978 (MILES & FORMÁNEK

1989), v následujících letech jeho počty stoupaly (vč. nálezů v Polsku –
GRAMSZ 1986) a v roce 1989 dosáhly dosavadního maxima (min. 40 samců
a 21 samic). Od té doby populace výrazně kolísá s dlouhodobě sestup-
ným trendem (CHUTNÝ 1991, PAVEL & CHUTNÝ 2007, CHUTNÝ & PAVEL in litt.
2006–14). Ssp. cyanecula nebyl při minulém mapování zjištěn a v pol-
ském podhůří poprvé zahnízdil až v roce 2008 (GRAMSZ & ZAJĄC in prep.).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Ssp. svecica ohrožují zejména přirozené faktory – izolovanost krkonoš -
ské populace, pokles početnosti v jádrových populacích ve Skandinávii,
extrémní výkyvy počasí snižující úspěšnost hnízdění aj. Ssp. cyanecula
je ohrožen likvidací hnízdních rákosin.

Slavík modráček
Podróżniczek
Luscinia svecica

Blaukehlchen
Bluethroat

CZ: KO-sve SO-cya, ČS: CR-sve EN-cya, PL: CH, PCL: NT, ERL: LC,
BDir I, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Rzadki gatunek, występujący na badanym obszarze w dwóch
podgatunkach. Środkowoeuropejski L. s. cyanecula gniazduje u pod-
nóża gór (stawy w okolicach Podgórzyna: 340 m; Zbiornik Bukówka:
535 m), północnoeuropejski L. s. svecica na torfowiskach grzbie -
towych od wysokości 1300 m (Pančavská louka) do 1470 m n.p.m. (Čer-
tova louka) (PAVEL & CHUTNÝ 2013). Wśród tundrowych podróżniczków
zamieszkujących grzbiety gór co roku występuje 1–2 samców, które
wielkością i ubarwieniem (białą plamą) przypominają podgatunek
cyanecula (np. CHUTNÝ 1996); mogą tu wchodzić jednak w rachubę
również ptaki należące do hybrydowego „podgatunku” volgae (PAVEL &
CHUTNÝ in verb. 2015).

ŚRODOWISKO

Ssp. cyanecula: nadbrzeżna roślinność szuwarowa porastająca brzegi
zbiorników wodnych. Ssp. svecica: płaty kosodrzewiny na subarkty-
cznych torfowiskach i podmokłych łąkach subalpejskich, wyjątkowo
również zarośla kosodrzewiny rosnące na suchym podłożu  (przełęcz
Luční hory, 1510 m n.p.m.).

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 16–19 par svecica (CZ 11–13, PL 5–6),  3–6 par
cyanecula (tylko PL)
[1991–94 (E): 25–30 p svecica]

ZMIANY POPULACJI

Pierwsze gniazdowanie ssp. svecica zostało udokumentowane w 1978
roku (MILES & FORMÁNEK 1989), w kolejnych latach jego liczebność wzras-
tała (włącznie z obserwacjami lęgowych ptaków po stronie polskiej –
GRAMSZ 1986) i w 1989 r. osiągnęła swoje maksimum (co najmniej 40
samców i 21 samic). Od tego czasu liczebność populacji ulega
wyraźnym wahaniom, z długookresowym trendem spadkowym
(CHUTNÝ 1991, PAVEL & CHUTNÝ 2007, CHUTNÝ & PAVEL in litt. 2006–14). Pod-
czas poprzednich badań atlasowych nie stwierdzono obecności ssp.
cyanecula, który na podnóżu polskiej części gór po raz pierwszy zag-
nieździł się dopiero w 2008 r. (GRAMSZ & ZAJĄC w druku.)

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Ssp. svecica zagrażają głównie czynniki naturalne – izolacja karkonoskiej
populacji lęgowej, spadek liczebności rdzennych populacji w Skandy-
nawii, ekstremalne wahania pogodowe obniżające sukces lęgowy itp.
Ssp. cyanecula zagraża ewentualny zanik lub niedobór optymalnych
siedlisk lęgowych w postaci zarośli szuwarów porastających brzegi
zbiorników wodnych.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów

Změny početnosti / Zmiany liczebności
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Prawdopodobieństwo stwierdzenia
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
až po nejvyšší vrchol (Sněžka: 1603 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Ekologicky nejplastičtější druh krkonošské avifauny, hnízdící v různých
typech prostředí ve městech, vesnicích a v zemědělské krajině;
nepočetně v listnatých, smíšených a smrkových porostech
s prosvětlenými plochami a skalními výchozy, na lučních enklávách
a holinách, v suťových polích a na skalních stěnách nejvyšších vrcholů.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 4150–5780 párů
[1991–94 (E): 2490–5620 p, 2012–14 (E): 2000–4500 / 2100–4600 p]

VÝVOJ POPULACE

Dostupné kvantitativní podklady ilustrují změny početnosti mimo ty-
pické biotopy v podhůří, tj. pouze pro hnízdiště v montánním, sub-
alpínském a alpínském stupni (viz graf ). Populace v těchto polohách
dlouhodobě klesá. Trend v podhůří není známý, ale početnost v celé ČR
i v Polsku je mírně stoupající (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Rehek domácí
Kopciuszek
Phoenicurus ochruros

Hausrotschwanz
Black Redstart

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek, gniazdujący na całym badanym obszarze od
podnóża aż po najwyższe szczyty (Śnieżka: 1603 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Pod względem ekologicznym kopciuszek jest najbardziej elastycznym
gatunkiem karkonoskiej awifauny. Gniazduje w różnych typach siedlisk
miejskich, wiejskich, jak również w krajobrazie rolniczym; nielicznie
także w lasach liściastych, mieszanych i świerkowych z otwartymi tere-
nami i wychodniami skalnymi, na polanach w piętrach leśnych
i poleśnych haliznach, na piargach i ścianach skalnych najwyższych
szczytów.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 4150–5780 par
[1991–94 (E): 2490–5620 p, 2012–14 (E): 2000–4500 / 2100–4600 p]

ZMIANY POPULACJI

Dostępne dane ilościowe dotyczą wyłącznie zmian populacji gatunku
poza typowymi biotopami u podnóża gór tj. tylko w piętrach leśnych,
subalpejskim i alpejskim (patrz wykres). Długookresowy trend popu-
lacji w tych lokalizacjach jest wyraźnie spadkowy. Tendencja u podnóża
gór nie jest znana, jednak w całej Republice Czeskiej i Polsce liczebność
kopciuszka nieznacznie wzrasta (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Početnost (v párech na km2)
Liczebność (w parach na km2)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojně hnízdící druh, vyskytující se téměř na celém sledovaném
území od podhůří po horní hranici lesa (1350 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině; listnaté,
smíšené a smrkové lesy (početný výskyt zejména v rozvolněných
horských smrčinách); zarůstající imisní holiny s jednotlivými suchými
stromy.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 2010–3270 párů
[1991–94 (E): 950–1830 p, 2012–14 (E): 1000–1800 p]
Odhad M pravděpodobně lépe odpovídá reálné početnosti, protože vy-
chází mimo jiné z kvalitních dat z podhorských biotopů.

VÝVOJ POPULACE

V období od minulého mapování vzrostl počet obsazených čtverců
o celou čtvrtinu; druh osídlil zejména jižní podhůří a některé kvadráty
ve vyšších polohách. Populace v lesních porostech montánního stupně
je dlouhodobě stabilní (viz graf ). Pro podhůří nejsou dostatečné pod-
klady, ale s ohledem na zaznamenané šíření do nových lokalit a stoupa-
jící trend populace v ČR i v Polsku (ČSO 2014, PMŚ 2014) tu lze
předpokládat nárůst početnosti.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Rehek zahradní
Pleszka
Phoenicurus phoenicurus

Gartenrotschwanz
Common Redstart 

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, SPEC 2, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, występujący niemal na całym badanym
obszarze od podnóża po górną granicę lasu (1350 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i krajobrazie rolniczym; lasy liś-
ciaste, mieszane i świerkowe (liczne występowanie szczególnie w rzad-
szych górskich świerczynach); zarastające poimisyjne i poleśne halizny
z pojedynczymi suchymi drzewami.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 2010–3270 par
[1991–94 (E): 950–1830 p, 2012–14 (E): 1000–1800 p]
Szacunek M prawdopodobnie lepiej odzwierciedla rzeczywistą liczeb-
ność, ponieważ uwzględnia również precyzyjne dane dotyczące
biotopów podgórskich.

ZMIANY POPULACJI

W okresie od poprzednich badań atlasowych liczba zajętych przez
gatunek kwadratów wzrosła o jedną czwartą; gatunek zasiedlił
zwłaszcza południowe podnóże gór oraz niektóre kwadraty położone
w wyższych partiach badanego obszaru. Populacja w piętrach leśnych
jest długofalowo stabilna (patrz wykres). Dla podnóża gór brak dostate-
cznych danych ilościowych, jednak mając na uwadze rozprzestrzenia nie
się gatunku do nowych lokalizacji oraz wzrostowy trend w Republice
Czeskiej a nawet silny wzrost w Polsce (ČSO 2014, PMŚ 2014), można
przypuszczać, że tutaj populacja również wzrasta. 

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojně hnízdící druh, mozaikovitě rozšířený ve všech vhodných
biotopech sledovaného území od podhůří po nejvyšší vrcholy (Luční
hora: 1510 m n. m.), s nejpočetnějším výskytem v severovýchodním a ji-
hovýchodním podhůří a na hřebenech hor.

PROSTŘEDÍ

Strukturně pestrá zemědělská krajina s rozptýlenou zelení; luční enklávy
a zarůstající holiny; subalpínské a alpínské trávníky.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 800–1610 párů
[1991–94 (E): 950–1920 p, 2012–14 (E): 1100–2100 / 1150–2200 p]

VÝVOJ POPULACE

Počet obsazených čtverců se v období od minulého mapování výrazně
nezměnil. Druh opustil řadu výše položených kvadrátů, patrně v sou-
vislosti se zarůstáním vhodných stanovišť na imisních holinách, nově
se naopak objevil na mnoha lokalitách v českém podhůří. Početnost
populace v montánním stupni a nad horní hranicí lesa je dlouhodobě
hodnocena jako stabilní, v posledních letech však mírně klesá (viz graf ).
Pro podhůří nejsou dostatečné podklady, ale s ohledem na šíření do
nových lokalit a stoupající trend populace v ČR (ČSO 2014) tu lze před-
pokládat mírný nárůst početnosti. V Polsku početnost mírně klesá (PMŚ
2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Bramborníček hnědý
Pokląskwa
Saxicola rubetra

Braunkehlchen
Whinchat

CZ: O, ČS: LC, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, mozaikowo rozprzestrzeniony we wszys-
tkich odpowiednich biotopach badanego obszaru od podnóża po naj-
wyższe szczyty (Luční hora: 1510 m n.p.m.); występujący najliczniej
na północno-wschodnim i południowo-wschodnim podnóżu gór oraz
na grzbietach górskich.

ŚRODOWISKO

Krajobraz rolniczy o zróżnicowanej strukturze z rozproszoną zielenią;
polany w piętrach leśnych i zarastające poleśne halizny; górskie łąki
subalpejskie i alpejskie.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 800–1610 par
[1991–94 (E): 950–1920 p, 2012–14 (E): 1100–2100 / 1150–2200 p]

ZMIANY POPULACJI

W okresie od poprzednich badań atlasowych liczba zajętych przez
gatunek kwadratów nie uległa wyraźnej zmianie. Pokląskwa opuściła
jednak wiele wyżej położonych kwadratów, prawdopodobnie na skutek
zarastania dotychczas odpowiedniego dla niej siedliska, poimisyjnych
halizn, przeciwnie zaś rozprzestrzeniła się w wielu nowych miejscach
u podnóża czeskich gór. Liczebność populacji w piętrach leśnych
i ponad górną granicą lasu oceniana była jako długofalowo stabilna,
jednak w ostatnich latach nieznacznie spada (patrz wykres). Dla obszaru
podnóża gór brak dostatecznych danych ilościowych, ale ze względu
na rozprzestrzenianie się gatunku na nowe stanowiska i wzrostowy
trend w Republice Czeskiej (ČSO 2014), można przypuścić nieznaczny
wzrost populacji. W Polsce liczebność gatunku nieznacznie spada (PMŚ
2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Vzácně hnízdící a přibývající druh, vyskytující se ve dvou oddělených
oblastech – v severním a severovýchodním podhůří (do 800 m n. m.)
a v hřebenových partiích hor mezi 1180–1480 m n. m. (nejvýše
na jižních svazích Studniční hory).

PROSTŘEDÍ

Strukturně pestrá zemědělská krajina s rozptýlenou zelení; horské luční
enklávy a zarůstající holiny; subalpínské a alpínské trávníky.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 30–50 párů (CZ 5–10, PL 25–40)
[1991–94 (E): 1–2 p, 2012–14 (E): 25–40 p]

VÝVOJ POPULACE

Druh byl do poloviny 80. let minulého století zastižen v Krkonoších
pouze třikrát (1956, 1976 a 1982 – MILES 1986). Od roku 1986 však počet
pozorování vzrůstal a výskyt několika málo ptáků v hnízdním období
se stal pravidelným. V období od minulého mapování se druh zřetelně
rozšířil na řadu nových lokalit sledovaného území.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Bramborníček černohlavý
Kląskawka
Saxicola rubicola

Schwarzkehlchen
Common Stonechat

CZ: O, ČS: VU, PL: CH, ERL: LC, SPEC 3, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Rzadki gatunek lęgowy o wzrastającej liczebności, występujący na
dwóch oddzielonych od siebie obszarach – północnym i północno-
wschodnim podnóżu (do 800 m) oraz na grzbietach gór od 1180 do
1480 m n.p.m. (najwyżej na S stokach Studniční hory).

ŚRODOWISKO

Krajobraz rolniczy o zróżnicowanej strukturze z rozproszoną zielenią;
polany i zarastające poleśne halizny; górskie łąki subalpejskie i alpej -
skie.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 30–50 par (CZ 5–10, PL 25–40)
[1991–94 (E): 1–2 p, 2012–14 (E): 25–40 p]

ZMIANY POPULACJI

Do połowy lat 80. ubiegłego stulecia obecność tego gatunku
w Karkonoszach została odnotowana jedynie trzykrotnie (1956, 1976
i 1982 – MILES 1986). Od 1986 r. liczba obserwacji zaczęła jednak sys-
tematycznie wzrastać w rezultacie czego występowanie niewielkiej
liczby par w sezonie lęgowym stało się regularne. W okresie od
poprzednich badań atlasowych gatunek wyraźnie rozprzestrzenił się
na wielu nowych stanowiskach badanego obszaru.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Vzácný a ubývající druh, hnízdící na několika málo lokalitách v českém
a polském podhůří a na nejvyšších hřebenech a vrcholech (Violík,
Vysoké Kolo, Studniční a Luční hora, Sněžka: až 1600 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Suché kamenité plochy se sporou vegetací a lomy v podhůří; horské
louky s kamennými snosy; alpínské trávníky s mozaikou sutí a kamenitá
suťová pole na nejvyšších vrcholech.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 15–25 párů (CZ 9–16, PL 6–9)
[1991–94 (E): 25–30 p, 2012–14 (E): 14–23 p]

VÝVOJ POPULACE

V období od minulého mapování druh na některých lokalitách vymizel,
na řadě jiných se nově objevil. Velikost hnízdní populace klesla asi o tře -
tinu.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Úbytek vhodných hnízdních stanovišť stepního charakteru.

Bělořit šedý
Białorzytka
Oenanthe oenanthe

Steinschmätzer
Northern Wheatear

CZ: SO, ČS: EN, PL: CH, ERL: LC, SPEC 3, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Rzadki gatunek lęgowy o zmniejszającej się liczebności, gniazdujący na
nielicznych stanowiskach na czeskim i polskim podnóżu gór oraz na
najwyższych grzbietach i szczytach (Violík, Vysoké Kolo, Studniční
i Luční hora, Śnieżka: do 1600 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Suche i kamieniste powierzchnie ze skąpą roślinnością oraz
kamieniołomy u podnóża; górskie łąki z fragmentami kamienistego
podłoża; alpejskie murawy z mozaiką piargów i gołoborzy w naj -
wyższych partiach szczytowych.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 15–25 par (CZ 9–16, PL 6–9)
[1991–94 (E): 25–30 p, 2012–14 (E): 14–23 p]

ZMIANY POPULACJI

W okresie jaki upłynął od poprzednich badań atlasowych gatunek
wycofał się z niektórych stanowisk, zasiedlił z kolei inne, na których
wcześniej nie występował. Liczebność populacji lęgowej spadła o jedną
trzecią.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Zanik optymalnych siedlisk lęgowych typu stepowego.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14
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Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojně hnízdící druh, vyskytující se v nižších a středních polohách
celého sledovaného území; nejčastěji do 800 m n. m., ojediněle i výše
(Hala Szrenicka: 1200 m); výskyt v hnízdním období je znám i ze sub-
alpínského stupně (Pančavská louka: 1340 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Města a vesnice (zahrady, parky, hřbitovy, stromořadí aj.), zemědělská
krajina s rozptýlenou zelení; listnaté, smíšené a smrkové lesy; horské
luční enklávy.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 1990–3640 párů
[1991–94 (E): 890–1850 p]
Odhad M patrně více odpovídá reálné početnosti, protože vychází
mimo jiné z kvalitních dat z podhorských stanovišť.

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s minulým mapováním se počet obsazených kvadrátů
výrazně nezměnil. Pro hodnocení změn hnízdní populace nejsou
dostatečné podklady. Lze však předpokládat, že s ohledem na
dlouhodobě mírně rostoucí trend v ČR a stabilní populaci v Polsku (ČSO
2014, PMŚ 2014) bude přinejmenším stabilní.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Lejsek šedý
Muchołówka szara
Muscicapa striata

Grauschnäpper
Spotted Flycatcher

CZ: O, ČS: LC, PL: CH, ERL: LC, SPEC 3, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, występujący w niższych i średnich par-
tiach całego badanego obszaru; najczęściej do wysokości 800 m, spo-
radycznie również wyżej (Hala Szrenicka: 1200 m); w sezonie lęgowym
wyjątkowo w piętrze subalpejskim (Pančavská louka: 1340 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Miasta i wsie (ogrody, parki, cmentarze, aleje drzew itp.), krajobraz rol-
niczy z rozproszoną zielenią; lasy liściaste, mieszane i świerkowe; górskie
enklawy łąkowe w piętrach leśnych.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 1990–3640 par
[1991–94 (E): 890–1850 p]
Szacunek M prawdopodobnie lepiej odzwierciedla rzeczywistą liczeb-
ność, ponieważ uwzględnia również precyzyjne dane dotyczące
biotopów podgórskich.

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów nie uległa wyraźnej zmianie. Brak dostate-
cznych danych ilościowych do oceny trendu populacji lęgowej. Można
jednak przypuszczać, że zgodnie z długofalową nieznacznie wzrasta-
jącą tendencją obserwowaną w Republice Czeskiej oraz stabilną
w Polsce (ČSO 2014, PMŚ 2014) jest co najmniej stabilny. 

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14
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A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
až k horní hranici lesa (Szrenica, Malý Šišák, Lesní hřeben: až 1200 m
n. m.), s těžištěm výskytu do 800 m n. m.

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině; listnaté
(zejména bukové), smíšené a smrkové lesy a horské luční enklávy; vždy
s nezbytným zastoupením přirozených nebo umělých dutin.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 1610–2860 párů
[1991–94 (E): 1480–3320 p]

VÝVOJ POPULACE

Počet obsazených kvadrátů vzrostl ve srovnání s minulým mapováním
o 17 %; druh dosídlil podhůří a posunul se na výše položené lokality.
Populační trend v montánním stupni výrazně kolísá, ale může být sta-
bilní (viz graf ), v podhůří není známý (v ČR a v Polsku je stabilní – ČSO
2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Lejsek černohlavý
Muchołówka żałobna
Ficedula hypoleuca

Trauerschnäpper
European Pied Flycatcher

CZ: –, ČS: NT, PL: CH, ERL: LC, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący na całym badanym obszarze
od podnóża aż do górnej granicy lasu (Szrenica, Mały Szyszak, Lesní
hřeben: do 1200 m), najczęściej do 800 m n.p.m.

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i krajobrazie rolniczym; lasy liś-
ciaste, głównie bukowe, mieszane i świerkowe oraz górskie enklawy
łąkowe; z niezbędną obecnością drzew z naturalnymi lub sztucznymi
dziuplami. 

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 1610–2860 par
[1991–94 (E): 1480–3320 p]

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów wzrosła o 17%; muchołówka żałobna
rozprzestrzeniła się u podnóża gór, ale też zasiedliła nowe stanowiska
w wyższych położeniach górskich. Trend populacji lęgowej w piętrach
leśnych ulega wyraźnym wahaniom, ale może być stabilny (patrz
wykres), u podnóża nie jest znany (w Republice Czeskiej i Polsce popu-
lacja jest stabilna – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Druh byl při minulém i současném mapování zaznamenán pouze v ka -
tegorii možného hnízdění (A2). Vzhledem k zastižení minimálně pěti
zpívajících samců ve vhodném hnízdním prostředí na pěti různých
lokalitách a k relativně obtížnému dohledávání hnízdních dutin však
považujeme lejska bělokrkého za druh s velkou pravděpodobností
hnízdící na sledovaném území (cf. MILES 1986). Nalezen byl pouze na
jižní straně hor v nadmořské výšce od 420 (Rudník) do 700 m n. m. (Ště-
panická Lhota).

PROSTŘEDÍ

Podmáčené suťové javořiny, smrkové lesy s většími skupinami bříz,
okraje bukových a smíšených porostů.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 5–10 párů
[1991–94 (E): 0–1 p, 2012–14 (E): 5–10 p]

VÝVOJ POPULACE

V období 1991–94 byl zjištěn na jediné lokalitě (Svoboda n. Ú.: 550 m
n. m.), aktuálním mapováním byl potvrzen na stejném místě a nalezen
i na dalších čtyřech lokalitách. Sledované území nenabízí dostatek
vhodných biotopů pro hnízdění lejska bělokrkého, takže početnost tu
asi bude stále velmi nízká.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Lejsek bělokrký
Muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis

Halsbandschnäpper
Collared Flycatcher

CZ: –, ČS: NT, PL: CH, ERL: LC, BDir I, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Zarówno podczas poprzednich, jak i obecnych badań atlasowych
gatunek zaklasyfikowany został wyłącznie do kategorii gniazdowania
możliwego (A2). Ze względu na stwierdzenie co najmniej 5 śpiewają-
cych samców w optymalnych siedliskach na pięciu różnych lokaliza-
cjach i mając na uwadze względną trudność w odnajdowaniu dziupli
lęgowych, jednak zaliczono muchołówkę białoszyją do grupy
gatunków, których gniazdowanie na badanym terenie jest bardzo praw-
dopodobne (cf. MILES 1986). Obecność gatunku stwierdzono wyłącznie
po południowej stronie gór, na wysokości od 420 m (Rudník) do 700 m
n.p.m. (Štěpanická Lhota).

ŚRODOWISKO

Podmokłe jaworzyny na kamienistych zboczach, lasy świerkowe z więk-
szymi skupiskami brzóz, skraje lasów bukowych i mieszanych.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 5–10 par
[1991–94 (E): 0–1 p, 2012–14 (E): 5–10 p]

ZMIANY POPULACJI

W latach 1991–94 stwierdzono gatunek wyłącznie na jednym
stanowisku (Svoboda n. Ú.: 550 m n.p.m.), podczas aktualnego
mapowania zanotowano jego występowanie w tym samym miejscu
a dodatkowo na kolejnych czterech stanowiskach. Na badanym ob-
szarze brak optymalnych dla muchołówki białoszyjej siedlisk, dlatego
liczebność jej populacji prawdopodobnie nadal będzie utrzymywała
się na bardzo niskim poziomie.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Zjištěný výskyt (dle kategorií hnízdění A-C)
Stwierdzone występowanie (dla kategorii lęgowości A-C)

A

B

C

Kategorie hnízdění
Kategoria lęgowości
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nepočetný druh, pouze lokálně hnízdící ve vhodných biotopech na
obou stranách pohoří;  nejčastěji v polohách do 800 m n. m., pravidelně
ale i výše (Szklarska Poręba, Vlčí hřbet, Labský důl: až 890 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Uzavřené (tmavé) lesní komplexy starších, strukturně pestrých
bukových a smrkobukových porostů s přítomností vlhkých stanovišť,
s poměrně vysokým podílem ležícího mrtvého dřeva a s nezbytným za-
stoupením doupných stromů; výjimečně i izolované bukové lesíky nebo
druhotné smrčiny.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-II): 105–150 párů (CZ 70–100, PL 35–50)
[1991–94 (E): 85–110 p, 2012–14 (E): 100–140 p]

VÝVOJ POPULACE

Již při minulém mapování byl konstatován pravděpodobný nárůst
početnosti ve srovnání se staršími údaji (DYRCZ 1973, MILES 1986). Od té
doby vzrostl počet kvadrátů s výskytem lejska malého o 70 %, což ale
může být výsledek větší pozornosti věnované tomuto druhu. Nepřed-
pokládáme proto, že by to byl odraz pouze rostoucí početnosti. Moni-
toring v letech 2007–13 ukázal její kolísání mezi 76–114 % stavu z roku
2007 (DIVIŠ 2007b, 2010 a 2013). DIVIŠ (2011) hodnotí populaci v české
části pohoří v roce 2011 na 50–60 párů, GRAMSZ & RĄPAŁA (2010) v letech
2006–09 na polské straně na 25–30 párů. Současnou hnízdní početnost
pro celé pohoří odhadujeme asi o 25 % vyšší než před 20 lety.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Při citlivém hospodaření v lesích bez významného ohrožení (vyloučení
těžeb na tradičních hnízdištích, ponechávání mrtvého dřeva a doup-
ných stromů v porostech, zachování zápoje vrchního stromového
patra).

Lejsek malý
Muchołówka mała
Ficedula parva

Zwergschnäpper
Red-breasted Flycatcher

CZ: SO, ČS: VU, PL: CH, ERL: LC, BDir I, Bern II, Bonn II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nieliczny gatunek lęgowy, gniazdujący tylko lokalnie w odpowiednich
siedliskach po obu stronach gór;  najczęściej do 800 m, jednak regu-
larnie również wyżej (Szklarska Poręba, Vlčí hřbet, Labský důl: do 890 m
n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Zwarte kompleksy starszych zróżnicowanych strukturalnie buczyn
i lasów świerkowo-bukowych z obecnością siedlisk podmokłych, ze sto-
sunkowo wysokim udziałem leżącego martwego drewna i niezbędną
obecnością dziuplastych drzew; wyjątkowo małe, izolowane buczyny
lub monokultury świerkowe.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-II): 105–150 par (CZ 70–100, PL 35–50)
[1991–94 (E): 85–110 p, 2012–14 (E): 100–140 p]

ZMIANY POPULACJI

Już podczas poprzednich badań atlasowych zauważono praw-
dopodobny wzrost liczebności gatunku w porównaniu ze
wcześniejszymi danymi (DYRCZ 1973, MILES 1986). Od tego czasu liczba
kwadratów, w których reprezentowana jest muchołówka mała wzrosła
o 70%, ale mogło to być również wynikiem większej uwagi jaką zaczęto
przywiązywać do tego gatunku. Więc aktualna sytuacja nie koniecznie
odzwierciedla wyłącznie faktyczny wzrost liczebności. Monitoring w la -
tach 2007–13 wykazał wahania liczebności gatunku w granicach
76–114% stanu z roku 2007 (DIVIŠ 2007b, 2010 i 2013). DIVIŠ (2011) oce-
nia liczebność populacji w czeskiej części gór w roku 2011 na 50–60 par,
a GRAMSZ & RĄPAŁA (2010) w latach 2006–09 po polskiej stronie – na
25–30 par.  Obecnie szacujemy, że liczebność ptaków lęgowych w ca -
łych górach jest o około 25% wyższa niż przed 20 laty.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń pod warunkiem prowadzenia przemyślanej
gospodarki leśnej (zaprzestanie wycinki lasu na tradycyjnych
stanowiskach lęgowych, pozostawianie w lasach odpowiedniej ilości
martwych oraz dziuplastych drzew, jak też zachowanie zwartej warstwy
ich koron).

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Vzácný a ubývající druh, hnízdící v nejvyšších polohách od 1280 (Lab-
ská rokle) do 1600 m n. m. (Sněžka); naprosto výjimečně zastižený i pod
horní hranicí lesa (oblast Přední Planiny, 1170 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Skalní srázy a kamenitá pole ledovcových karů a nejvyšších vrcholů
(DYRCZ 1977).

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-II): 12–17 „párů“ (CZ 3–7, PL 9–10) (Śnieżne Kotły 6–7, Lab-
ský důl 1, Czarny Kocioł 1, Kocioł Małego Stawu 1, Úpská jáma 0–1, Sněžka
3–4, nepravidelné lokality 0–2). Odhad je spíše optimistický, protože v jed-
notlivých letech nebylo zjištěno více než 9–11 zpívajících samců.
[1991–94 (E): 15–21 „párů“ (Śnieżne Kotły 3–4, Kotelné jámy 0–1, Labský
důl 1, Kocioł Wielkiego Stawu 1, Kocioł Małego Stawu 2, Luční hora 0–1,
Úpská jáma 1–2, Sněžka 7–9)]

VÝVOJ POPULACE

Podle HOMEYERA (1865) hnízdilo ve Śnieżnych Kotłach 5–8 párů, DYRCZ

(1973) odhaduje tamní početnost na 10 párů (1962), po tuhé zimě roku
1963 pouze na 4 páry a o dva roky později 5 párů. Další 1–2 páry uvádí
z karu Małego Stawu a hnízdní výskyt z vrcholu Sněžky. MILES (1986)
odhaduje celou populaci na 12–20 párů (Śnieżne Kotły 4–10, JZ svahy
Sněžky 2–6, Kocioł Małego Stawu 1–2; Studniční hora, Labský důl,
Kotelní jámy, Kozí hřbety, Luční hora a Vysoké Kolo 1–2). Uvedené údaje
dokumentují dlouhodobou stabilitu zdejší populace. Ze snižující se
frekvence nálezů v posledních letech lze však usuzovat, že velikost
hnízdní populace klesla přinejmenším o 20 %, v horším případě o 40 %.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Není známo žádné přímé ohrožení, izolovaná populace s malým
počtem jedinců je však potenciálně ohrožena celou řadou přirozených
i antropických faktorů. Rizikem může být chov domácích koček na vr-
cholových boudách.

Pěvuška podhorní
Płochacz halny
Prunella collaris

Alpenbraunelle
Alpine Accentor

CZ: SO, ČS: CR, PL: CH, PCL: NT, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Rzadki gatunek lęgowy o zmniejszającej się liczebności, gniazdujący
w najwyższych partiach gór od wysokości 1280 m (Labská rokle)
do 1600 m (Śnieżka); zupełnie wyjątkowo zaobserwowany również
poniżej górnej granicy lasu (okolice Přední Planiny, 1170 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Urwiska skalne i gołoborza kotłów polodowcowych i najwyższych
szczytów (DYRCZ 1977).

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-II): 12–17 „par“ (CZ 3–7, PL 9–10) (Śnieżne Kotły 6–7, Lab-
ský důl 1, Czarny Kocioł 1, Kocioł Małego Stawu 1, Úpská jáma: 0–1,
Śnieżka 3–4, inne lokalizacje 0–2). Szacunek jest raczej optymistyczny,
ponieważ w poszczególnych latach nie stwierdzono więcej niż 9–11
śpiewających samców.
[1991–94 (E): 15–21 „par“ (Śnieżne Kotły 3–4, Kotelné jámy 0–1, Labský
důl 1, Kocioł Wielkiego Stawu 1, Kocioł Małego Stawu 2, Luční hora 0–1,
Úpská jáma 1–2, Śnieżka 7–9)]

ZMIANY POPULACJI

Według HOMEYERA (1865) w Śnieżnych Kotłach gnieździło się 5–8 par,
natomiast DYRCZ (1973) ocenił tamtejszą populację na 10 par (1962),
a po ostrej zimie w 1963 r. jedynie na 4 pary, zaś dwa lata później na 5
par; doniósł również o obserwacji kolejnych 1–2 par w Kotle Małego
Stawu oraz o gniazdowaniu gatunku na szczycie Śnieżki. Z kolei MILES

(1986) stwierdził w całych Karkonoszach 12–20 par (Śnieżne Kotły: 4–10;
Śnieżka, stoki SW: 2–6; Kocioł Małego Stawu: 1–2; Studniční hora, Lab-
ský důl, Kotelní jámy, Kozí hřbety, Luční hora i Vysoké Kolo: 1–2).
Powyższe dane potwierdzają długookresową stabilność tutejszej po-
pulacji. Jednak z mniejszej w ostatnich latach częstotliwości obserwacji
gatunku można wnioskować, że liczebność populacji lęgowej obniżyła
się co najmniej o 20, a być może nawet o 40%. 

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Nie jest znane żadne bezpośrednie zagrożenie, jednak odizolowanej
populacji o małej liczbie osobników zagraża wiele czynników natural-
nych i związanych z działalnością człowieka. Ryzykiem może być obec-
ność domowych kotów w schroniskach górskich na szczytach gór.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Zjištěný výskyt (dle kategorií hnízdění A-C)
Stwierdzone występowanie (dla kategorii lęgowości A-C)

A

B

C

Kategorie hnízdění
Kategoria lęgowości
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
po nejvyšší vrcholy (Studniční hora a Sněžka: 1530 m n. m.); se stoupa-
jící početností od nižších do vyšších poloh (zřetelně přibývá zejména
nad 800 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Souvislé klečové porosty i jednotlivé keře kleče v ledovcových karech,
na hřebenových rašeliništích a alpínských trávnících; listnaté, smíšené
a smrkové lesy s keřovým patrem; rozptýlená zeleň v zemědělské kra-
jině, městech a vesnicích; horské louky a zarůstající holiny.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 15 200–17 950 párů
[1991–94 (E): 9750–20 640 p, 2012–14 (E): 14 700–31 000 /
15 000–31 600 p]

VÝVOJ POPULACE

Hnízdní početnost dlouhodobě stoupala do začátku 21. století, od té
doby je zhruba stabilní (viz graf ), podobně jako v Polsku (PMŚ 2014);
v ČR je trend klesající (ČSO 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Pěvuška modrá
Pokrzywnica
Prunella modularis

Heckenbraunelle
Hedge Accentor

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący na całym badanym obszarze
od podnóża po najwyższe szczyty (Studniční hora i Śnieżka: 1530 m),
którego liczebność wzrasta wraz ze wzrostem wysokości (szczególnie
powyżej 800 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Zarośla kosodrzewiny w piętrze subalpejskim na wierzchowinie,
grzbietach górskich, w kotłach polodowcowych, na torfowiskach sub-
arktycznych i górskich łąkach alpejskich; lasy liściaste, mieszane
i świerkowe z piętrem krzewów; polany w piętrach leśnych i zarastające
poleśne halizny; rozproszona zieleń w krajobrazie rolniczym, miastach
i wsiach.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 15 200–17 950 par
[1991–94 (E): 9750–20 640 p, 2012–14 (E): 14 700–31 000 / 15 000–
31 600 p]

ZMIANY POPULACJI

Liczebność gatunku systematycznie wzrastała aż do początku XXI stule-
cia i od tej pory utrzymuje się na mniej więcej stabilnym poziomie (patrz
wykres), podobnie jak w całej Polsce (PMŚ 2014); w Republice Czeskiej
trend jest spadkowy (ČSO 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)

356



C M Y K

Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Početnost (v párech na km2)
Liczebność (w parach na km2)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný, ale ubývající druh, hnízdící na obou stranách pohoří
běžně do 550 m n. m., nepočetně i výše (Horní Rokytnice: 730 m, Pec
pod Sněžkou: 835 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Města a vesnice v podhůří, ojediněle i hospodářské usedlosti v zeměděl-
ské krajině.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-III): 1100–1800 párů
[1991–94 (E): 2870–6340 p, 2012–14 (E): 1000–1600 p]

VÝVOJ POPULACE

MILES (1986) odhaduje populaci v horských obcích na české straně na 50
párů (Harrachov, Benecko, Pec p. Sn. a Horní Albeřice po 10, Špindlerův
Mlýn a Pomezní Boudy po 5) a udává hnízdění do 1040 m n. m.
(Pomezní Boudy). Při mapování výskytu v 45 obcích českých Krkonoš
v letech 2001–06 bylo ve 24 případech zjištěno méně než 10 ex., v 11
obcích se druh nevyskytoval vůbec (VODNÁREK et al. 2006). Od minulého
mapování vymizel z řady horských center (Harrachov, Špindlerův Mlýn,
Horní Albeřice) a přežívá jen v Horní Rokytnici, Peci pod Sněžkou (kde
se poprvé objevil v roce 1948 – MILES 1975) a ve Velké Úpě; celkový
počet obsazených kvadrátů klesl téměř o 30 %. Významně se snížila také
průměrná hranice výškového rozšíření ze 656 na 561 m n. m. během
uplynulých 20 let. Přesné údaje o vývoji hnízdní populace nejsou k dis-
pozici, ale předpokládáme, že její početnost se snižuje (v ČR klesla
o 40 % za posledních 30 let, v Polsku mírně klesá již 15 let – ČSO 2014,
PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Nedostatek vhodných hnízdních stanovišť a dostupných potravních
zdrojů (likvidace hnízdních prostor při rekonstrukci objektů, úbytek
chovů drobného zvířectva apod.); chemizace v zemědělské krajině.

Vrabec domácí
Wróbel
Passer domesticus

Haussperling
House Sparrow

CZ: –, ČS: LC, PL: CH1, ERL: LC, SPEC 3

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, ale o obniżającej się liczebności, gniaz-
dujący po obu stronach u podnóża gór, powszechnie do wysokości
550 m, nielicznie również wyżej (Horní Rokytnice: 730 m; Pec pod
Sněžkou: 835 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Miasta i wsie u podnóża gór, rzadziej również izolowane gospodarstwa
w krajobrazie rolniczym.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-III): 1100–1800 par
[1991–94 (E): 2870–6340 p, 2012–14 (E): 1000–1600 p]

ZMIANY POPULACJI

MILES (1986) ocenił populację wróbla w górskich miejscowościach po
czeskiej stronie na 50 par (Harrachov, Benecko, Pec pod Sněžkou i Horní
Albeřice po 10, Špindlerův Mlýn i Pomezní Boudy po 5) i odnotował
jego gniazdowanie do wysokości 1040 m n.p.m. (Pomezní Boudy). Pod-
czas mapowania gatunku w latach 2001–06, w 45 miejscowościach
w czeskiej części Karkonoszy, w 24 spośród nich stwierdzono wys-
tępowanie poniżej 10 osobników, zaś w 11 nie zarejestrowano w ogóle
wróbli (VODNÁREK et al. 2006). Od poprzednich badań atlasowych
gatunek zaniknął w wielu górskich centrach turystycznych (Harrachov,
Špindlerův Mlýn, Horní Albeřice) i utrzymuje się jedynie w Horní Rokyt-
nici, Pecu pod Sněžkou (gdzie po raz pierwszy gnieździł się w 1948 r. –
MILES 1975) i Velké Úpě; zaś całkowita liczba zajętych przez gatunek
kwadratów obniżyła się niemal o 30%. W okresie minionych 20 lat
znacznie spadła również średnia wysokość nad poziomem morza na
jakiej występuje gatunek, z 656 m do 561 m n.p.m. Brak dokładnych
danych dotyczących długofalowych zmian populacji, można jednak
przypuszczać, że liczebność gatunku się obniża (w Republice Czeskiej
w ciągu ostatnich 30 lat spadła o 40%, w Polsce zaś od 15 lat wykazuje
umiarkowany spadek – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Niedobór odpowiednich siedlisk lęgowych i optymalnej bazy pokar-
mowej (likwidacja nisz i wszelkich potencjalnych miejsc lęgu podczas
remontów budynków; zanik hodowli małych zwierząt itd.); stosowanie
chemicznych środków ochrony roślin w krajobrazie rolniczym.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojně hnízdící druh, vyskytující se v nižších polohách na obou
stranách pohoří do nadmořské výšky okolo 700 m (Františkov, Vítkovice
v Krkonoších, Karpacz, Niedamirów).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň na okrajích měst, ve vesnicích a zemědělské krajině.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-IV): 850–1800 párů
[1991–94 (E): 960–2020 p, 2012–14 (E): 850–1800 p]

VÝVOJ POPULACE

V období od minulého mapování se počet obsazených kvadrátů mírně
snížil (o 10 %); druh opustil zejména některé výše položené lokality na
polské straně pohoří. Vývoj početnosti hnízdní populace však není
známý (v ČR je stabilní, v Polsku mírně vzrůstá – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Likvidace rozptýlené zeleně se vzrostlými stromy a chemizace
v zemědělské krajině.

Vrabec polní
Mazurek
Passer montanus

Feldsperling
Eurasian Tree Sparrow

CZ: –, ČS: LC, PL: CH, ERL: LC, SPEC 3, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, występujący w niższych partiach po obu
stronach gór, do wysokości ok. 700 m n.p.m. (Františkov, Vítkovice
v Krkonoších, Karpacz, Niedamirów).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń na skrajach miast, we wsiach i w krajobrazie rol-
niczym.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-IV): 850–1800 par
[1991–94 (E): 960–2020 p, 2012–14 (E): 850–1800 p]

ZMIANY POPULACJI

W okresie jaki upłynął od poprzednich badań atlasowych liczba zaję-
tych przez gatunek kwadratów lekko się obniżyła (o 10%); gatunek
wycofał się zwłaszcza z niektórych wyżej położonych stanowisk po pol-
skiej stronie gór. Długofalowy trend liczebności populacji lęgowej nie
jest jednak znany (w Republice Czeskiej jest stabilny, a w Polsce
wykazuje umiarkowany wzrost – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Likwidacja rozproszonej zieleni z wysokimi drzewami i stosowanie
chemicznych środków ochrony roślin w rolnictwie.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
(nejčastěji do 700 m n. m.) po nejvyšší vrchol (Sněžka: 1603 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Města, vesnice a budovy v zemědělské krajině; okolí stojatých a te kou -
cích vod; osamělá stavení na lučních enklávách; horské boudy nad horní
hranicí lesa.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 1170–2590 párů
[1991–94 (E): 1070–2110 p]

VÝVOJ POPULACE

Početnost v montánním a subalpínském stupni je dlouhodobě stabilní
(viz graf ); s ohledem na podobný trend v ČR a v Polsku (ČSO 2014, PMŚ
2014) lze očekávat i stabilní hnízdní populaci v podhůří sledovaného
území.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Konipas bílý
Pliszka siwa
Motacilla alba

Bachstelze
White Wagtail

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący na całym badanym obszarze
od podnóża (najczęściej do 700 m), po najwyższe szczyty  (Śnieżka:
1603 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Miasta, wsie i zabudowania w krajobrazie rolniczym; okolice zbiorników
i cieków wodnych; wolno stojące obiekty na enklawach łąkowych;
schroniska górskie ponad górną granicą lasu.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 1170–2590 par
[1991–94 (E): 1070–2110 p]

ZMIANY POPULACJI

Liczebność w piętrach leśnych i piętrze subalpejskim jest długofalowo
stabilna (patrz wykres); w odniesieniu do podobnej tendencji w Re-
publice Czeskiej i Polsce (ČSO 2014, PMŚ 2014) można spodziewać się
stabilności populacji lęgowej pliszki siwej również na terenach podgórs-
kich badanego obszaru. 

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Sporadicky hnízdící druh, vyskytující se v posledních letech již
pravidelně na nejvyšších hřebenech (Stříbrná bystřina, Úpské rašeli-
niště: 1400–1435 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Subarktická rašeliniště s roztroušenými klečovými porosty.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 1–2 páry
[1991–94 (E): 0–1 p, 2012–14 (E): 1–2 p]

VÝVOJ POPULACE

Z minulého mapování pochází jediný nález ze západních Krkonoš v ka -
tegorii možného hnízdění (A2: 17. 6. 1992, zpívající samec, Labská louka,
1360 m n. m. – B. Chutný). Následovala pozorování z let 2002–03 (PAVEL

et al. 2003) a od roku 2008 (SVOBODA et al. 2008) je druh pravidelně po-
zorován na hřebenových rašeliništích ve východní části pohoří. V roce
2010 bylo prokázáno první (neúspěšné) hnízdění (CHUTNÝ 2011, MARTINI

& DOBROWOLSKA in Komisja Faunistyczna 2011), v roce 2014 byl na Úp-
ském rašeliništi opět zjištěn celý pár (CHUTNÝ in litt.).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení. Vzhledem ke vzácnému výskytu a atrakti -
vitě druhu však existuje reálné riziko rušení na hnízdištích (fotografové
apod.).

Konipas citronový
Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola

Zitronenstelze
Citrine Wagtail

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Sporadycznie gniazdujący gatunek, który jednak w ostatnich latach re -
gularnie występuje na najwyższych górskich grzbietach (Stříbrná
bystřina, torfowisko Úpské rašeliniště: 1400–1435 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Torfowiska subarktyczne z rozproszonymi zaroślami kosodrzewiny.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 1–2 pary
[1991–94 (E): 0–1 p, 2012–14 (E): 1–2 p]

ZMIANY POPULACJI

Podczas poprzednich badań atlasowych zanotowano tylko jedną ob-
serwację gatunku w zachodnich Karkonoszach, w kategorii gniaz-
dowania możliwego (A2: 17.6.1992, śpiewający samiec, Labská louka,
1360 m n.p.m. – B. Chutný). Jego obecność po raz kolejny stwierdzono
w latach 2002–03 (PAVEL et al. 2003), zaś od roku 2008 (SVOBODA et al.
2008) jest już regularnie notowany na grzbietowych torfowiskach
położonych we wschodniej części gór. W 2010 r. udokumentowano
pierwsze (zakończone niepowodzeniem) gniazdowanie gatunku
(CHUTNÝ 2011, MARTINI & DOBROWOLSKA w Komisja Faunistyczna 2011),
natomiast w 2014 r., na torfowisku Úpské rašeliniště ponownie została
stwierdzona jedna para lęgowa (CHUTNÝ in litt.).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń. Ze względu na rzadkie występowanie i atrak-
cyjność gatunku istnieje realne niebezpieczeństwo zakłócania spokoju
na lęgowiskach (np. przez fotografików itp.).

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Zjištěný výskyt (dle kategorií hnízdění A-C)
Stwierdzone występowanie (dla kategorii lęgowości A-C)

A

B

C

Kategorie hnízdění
Kategoria lęgowości
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi vzácně se vyskytující druh, jehož hnízdění dosud nebylo
v Krkonoších prokázáno. Při aktuálním mapování byl zjištěn nejvýše
v kategorii pravděpodobného hnízdění (B3: 22. 6.–18. 7. 2013, 1 pár,
Úpské rašeliniště – B. Chutný, M. Martini, V. Pavel). Nalezen byl pouze
na třech lokalitách v polském podhůří (340–535 m) a na jedné lokalitě
na hřebenech hor (1430 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Podmáčené louky a lemové bylinné porosty vodních ploch v podhůří;
podmáčené subalpínské trávníky a subarktická rašeliniště s roztrou -
šenými klečovými porosty.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 4–7 párů (CZ 1–2, PL 3–5)
[1991–94 (E): 0–3 p, 2012–14 (E): 3–5 p]

VÝVOJ POPULACE

Počet nálezů druhu se během uplynu lých 20 let zvýšil, čemuž odpovídá
i vyšší odhad početnosti místní po pulace.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení; na lokalitách v podhůří s rizikem likvidace
vhodných hnízdních stanovišť.

Konipas luční
Pliszka żółta
Motacilla flava

Schafstelze
Blue-headed Wagtail

CZ: SO, ČS: VU, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo rzadko występujący gatunek, którego gniazdowania w Kar -
konoszach jak dotąd nie udało się udokumentować. Podczas aktual-
nych badań atlasowych został odnotowany tylko w kategorii
gnia zdowania prawdopodobnego (B3: 22.6.–18.7.2013, 1 para, tor-
fowisko Úpské rašeliniště – B. Chutný, M. Martini, V. Pavel). Jego obec-
ność stwierdzono wyłącznie na trzech stanowiskach na polskim
podnóżu (340–535 m) oraz na jednym stanowisku na grzbietach gór
(1430 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Podmokłe łąki i zarośla przybrzeżne otaczające zbiorniki wodne u pod-
nóża gór; podmokłe łąki subalpejskie i torfowiska subarktyczne
z rozproszonymi kępami kosodrzewiny.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 4–7 par (CZ 1–2, PL 3–5)
[1991–94 (E): 0–3 p, 2012–14 (E): 3–5 p]

ZMIANY POPULACJI

W okresie ostatnich 20 lat zwiększyła się częstotliwość obserwacji
ptaków, co odpowiada wyższej ocenie liczebności lokalnej populacji.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń; u podnóża gór występuje ryzyko likwidacji
optymalnych siedlisk lęgowych.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów



C M Y K

Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Zjištěný výskyt (dle kategorií hnízdění A-C)
Stwierdzone występowanie (dla kategorii lęgowości A-C)

A

B

C

Kategorie hnízdění
Kategoria lęgowości
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří po
nejvyšší vrcholy (jihozápadní svahy Sněžky: 1500 m n. m.); s těžištěm
výskytu mezi 500–900 m n. m.

PROSTŘEDÍ

Vodní toky ve městech a vesnicích, ve smíšených a smrkových lesních
porostech, na horských loukách, imisních holinách a hřebenových
rašeliništích, v ledovcových karech i na svazích nejvyšších hor.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 900–1660 párů
[1991–94 (E): 740–1290 p, 2012–14 (E): 750–1300 p]

VÝVOJ POPULACE

Početnost hnízdní populace je dlouhodobě stabilní (viz graf ), podobně
jako v celé ČR (ČSO 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Konipas horský
Pliszka górska
Motacilla cinerea

Gebirgsstelze
Grey Wagtail

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący na całym badanym obszarze
od podnóża po najwyższe szczyty (SW stoki Śnieżki: 1500 m); najczęś-
ciej na wysokości 500–900 m n.p.m.

ŚRODOWISKO

Rzeki i potoki w miejscowościach oraz piętrach leśnych, na górskich
łąkach i zarastających poleśnych haliznach, na torfowiskach grzbie -
towych, w kotłach polodowcowych i na stokach najwyższych gór.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 900–1660 par
[1991–94 (E): 740–1290 p, 2012–14 (E): 750–1300 p]

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej jest długofalowo stabilna (patrz wykres),
podobnie jak w całej Republice Czeskiej (ČSO 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří
po nejvyšší vrcholy (Sněžka: 1500 m n. m.); početnost vzrůstá se stoupa-
jící výškou a kulminuje mezi 900 m n. m. a horní hranicí lesa.

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň v zemědělské krajině, okraje smíšených a smrkových
lesů, horské luční enklávy a zarůstající holiny; ledovcové kary, subark-
tická rašeliniště a subalpínské trávníky s klečovými porosty.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 9610–12 150 párů
[1991–94 (E): 11 100–24 840 p, 2012–14 (E): 4500–10 000 p]

VÝVOJ POPULACE

Početnost výrazně stoupala do začátku 90. let minulého století, od té
doby s mírnými výkyvy klesala zhruba na polovinu stavu z roku 1984
(viz graf ). Vývoj populace souvisí se stavem krkonošských lesů v uve-
deném období – stoupající trend v době kulminace jejich odumírání
vlivem imisí a zlepšující se nabídky optimálních biotopů pro lindušku
lesní, následující pokles ovlivněný postupným zarůstáním imisních
holin, zlepšováním kvality lesů a úbytkem vhodných ploch pro tento
druh. V ČR a v Polsku populace mírně klesá (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Linduška lesní
Świergotek drzewny
Anthus trivialis

Baumpieper
Tree Pipit

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący na całym badanym obszarze
od podnóża po najwyższe szczyty (Śnieżka: 1500 m); jego liczebność
wzrasta wraz z wysokością i jest najwyższa od 900 m n.p.m. po górną
granicę lasu.

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w krajobrazie rolniczym, skraje lasów mieszanych
i świerkowych, górskie polany w piętrach leśnych i zarastające poleśne
halizny; kotły polodowcowe, torfowiska subarktyczne i łąki subalpejskie
z zaroślami kosodrzewiny.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 9610–12 150 par
[1991–94 (E): 11 100–24 840 p, 2012–14 (E): 4500–10 000 p]

ZMIANY POPULACJI

Liczebność wyraźnie wzrastała do początku lat 90. ubiegłego stulecia,
od tego czasu z niewielkimi wahaniami spadła mniej więcej do połowy
stanu z 1984 roku (patrz wykres). Zmiany populacji były związane
z kondycją karkonoskich lasów – wzrostowy trend utrzymywał się
w okresie ich zamierania pod wpływem imisji, dzięki czemu wzrastała
ilość optymalnych dla świergotka drzewnego biotopów. Przyczyną
spadku liczebności populacji w następnym okresie było z kolei stop-
niowe zarastanie poimisyjnych halizn, poprawa kondycji lasów
i związany z tym zanik siedlisk optymalnych dla gatunku. W Republice
Czeskiej i Polsce jego populacja lekko spada (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný druh, hnízdící především ve středních a vyšších polohách
pohoří a nad horní hranicí lesa (s nárůstem početnosti zejména nad
1000 m n. m.) až po nejvyšší vrchol (Sněžka: 1580 m n. m.); nepočetně
osídluje i vhodné lokality v podhůří – nejníže Podgórzyn a Sosnówka
(340–360 m) na polské a Dolní Lánov (450 m n. m.) na české straně hor.

PROSTŘEDÍ

Horské luční enklávy a imisní holiny; rozvolněné (odumřelé) horské smr-
činy; ledovcové kary, subarktická rašeliniště, subalpínské a alpínské
trávníky, vč. sporé vegetace alpínských vrcholů; méně často podmáčené
louky v podhůří.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 2000–2840 párů
[1991–94 (E): 3550–7450 p, 2012–14 (E): 1400–3000 p]

VÝVOJ POPULACE

Velikost hnízdní populace výrazně stoupala do poloviny 90. let 20. sto-
letí, od té doby plynule klesala zhruba k výchozímu stavu z poloviny 80.
let (viz graf ). Vývoj početnosti souvisí se stavem krkonošských lesů
v uvedeném období – stoupající trend v době kulminace jejich
odumírání vlivem imisí a zlepšující se nabídky vhodných otevřených
stanovišť (KLÍMA & URBÁNEK 1958 výskyt lindušky luční v montánním
stupni vůbec neuvádějí), následující pokles ovlivněný postupným
zarůstáním imisních holin a úbytkem optimálních biotopů lindušky
luční. V ČR její početnost klesá strmě, v Polsku mírně (ČSO 2014, PMŚ
2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Linduška luční
Świergotek łąkowy
Anthus pratensis

Wiesenpieper
Meadow Pipit

CZ: –, ČS: LC, PL: CH, ERL: NT, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący przede wszystkim w śred-
nich i wyższych partiach gór i ponad górną granicą lasu (ze wzrostem
liczebności zwłaszcza powyżej 1000 m) aż po najwyższe szczyty
(Śnieżka: 1580 m); nielicznie zasiedla również podnóże – najniżej
Podgórzyn i Sosnówkę (340–360 m) po polskiej oraz Dolní Lánov (450 m
n.p.m.) po czeskiej stronie gór.

ŚRODOWISKO

Polany w piętrach leśnych i poleśne halizny; rzadkie (obumarłe) górskie
świerczyny; kotły polodowcowe, torfowiska subarktyczne, górskie łąki
subalpejskie i alpejskie, włącznie ze skąpą roślinnością szczytów alpej -
skich; rzadziej podmokłe łąki u podnóża gór.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 2000–2840 par
[1991–94 (E): 3550–7450 p, 2012–14 (E): 1400–3000 p]

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej wykazywała wyraźny wzrost do połowy
lat 90. XX stulecia, od tego czasu jednak systematycznie spadała aż do
osiągnięcia mniej więcej stanu początkowego notowanego w połowie
lat 80. (patrz wykres). Zmiany liczebności były związane z kondycją
karkonoskich lasów – wzrostowy trend utrzymywał się w okresie ich za-
mierania pod wpływem imisji, dzięki czemu wzrastała ilość optymal-
nych dla gatunku siedlisk (KLÍMA & URBÁNEK 1958 w ogóle nie
odnotowują obecności świergotka łąkowego w piętrach leśnych). Przy-
czyną spadku liczebności populacji w późniejszym okresie było stop-
niowe zarastanie poimisyjnych halizn i tym samym zanik odpowiednich
dla gatunku biotopów. W Republice Czeskiej jego liczebność gwał-
townie, a w Polsce umiarkowanie spada (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Vzácně hnízdící a výrazně ubývající druh, vyskytující se jen v nejvyšších
polohách pohoří od 1270 (Navorská jáma) do 1600 m n. m. (Sněžka).

PROSTŘEDÍ

Strmé svahy ledovcových karů a suťová pole alpínských vrcholů; oje-
diněle subalpínské a alpínské trávníky s jednotlivými keři kleče a sub-
arktická rašeliniště.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 40–45 párů (CZ 26–29, PL 14–16). 
Klíčovými lokalitami jsou Úpská jáma, vrchol Sněžky a Śnieżne Kotły,
hostící zhruba 75 % krkonošské populace.
[1991–94 (E): 125–160 p]

VÝVOJ POPULACE

Výrazný úbytek lindušky horské v Krkonoších (asi o 50 %) byl zazna-
menán již v polovině 80. let 20. století na základě porovnání kvantita-
tivních studií z let 1956 a 1984 (KLÍMA & URBÁNEK 1958, FLOUSEK 1987).
V období od minulého mapování se početnost hnízdní populace dále
výrazně propadala. Ještě v roce 2005 byla odhadována na 50–70 párů
pro českou stranu pohoří (FLOUSEK nepubl.), od té doby se ještě snížila na
30 % stavu před 20 lety (viz graf ). 

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Důvody dramatického ústupu nejsou známé, ale mohou souviset
s globálním oteplováním. Limitujícím faktorem se zdá být rostoucí
průměrná teplota v nižších partiích výškového rozšíření lindušky horské
(MELENDEZ & LAIOLO 2014). Ptáci postupně ustupují do vyšších poloh, ale
v případě Krkonoš jsou omezeni jejich výškou (vrcholem Sněžky:
1603 m n. m.).

Linduška horská
Siwerniak
Anthus spinoletta

Wasserpieper
Water Pipit

CZ: SO, ČS: CR, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Rzadki gatunek lęgowy o szybko obniżającej się liczebności, występu-
jący tylko w najwyższych partiach gór, od 1270 m (Navorská jáma)
do 1600 m n.p.m. (Śnieżka).

ŚRODOWISKO

Skalne ściany kotłów polodowcowych i gołoborza alpejskich szczytów;
wyjątkowo łąki alpejskie i subalpejskie z pojedynczymi krzakami koso-
drzewiny oraz torfowiska subarktyczne. 

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 40–45 par (CZ 26–29, PL 14–16).
Kluczowymi stanowiskami są Úpská jáma, Śnieżka i Śnieżne Kotły, gdzie
gnieździ się około 75% karkonoskiej populacji gatunku.
[1991–94 (E): 125–160 p]

ZMIANY POPULACJI

Wyraźny spadek liczebności siwerniaka (o ok. 50%) był już wykazywany
w Karkonoszach w połowie lat 80. XX w., na podstawie porównań
danych ilościowych z lat 1956 i 1984 (KLÍMA & URBÁNEK 1958, FLOUSEK

1987). W okresie jaki upłynął od poprzednich badań atlasowych liczeb-
ność populacji lęgowej w dalszym ciągu spadała. Jeszcze w 2005 r. sza-
cowana była na 50–70 par po czeskiej stronie gór (FLOUSEK niepubl.),
jednak od tej pory spadła aż do 30% stanu sprzed 20 lat (patrz wykres). 

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Nie są znane przyczyny tak dramatycznego zanikania siwerniaka, jed-
nak mogą mieć one związek z globalnym ociepleniem klimatu. Czyn-
nikiem ograniczającym wydaje się być wzrost średniej temperatury
w niższych partiach dotychczasowego obszaru występowania gatunku
(MELENDEZ & LAIOLO 2014). Ptaki przesuwają się w związku z tym stop-
niowo do wyższych położeń górskich, ale w przypadku Karkonoszy są
ograniczone wysokością tych gór (1603 m n.p.m.).

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)

375



C M Y K

CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nejhojnější druh krkonošské avifauny, hnízdící na celém sledovaném
území od podhůří po nejvyšší vrcholy (Sněžka: 1510 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Různé typy prostředí s alespoň minimálním zastoupením dřevin –
města, vesnice, zemědělská krajina, horské louky; listnaté, smíšené
a smrkové lesy; klečové porosty a izolované ostrůvky kleče na sub-
alpínských a alpínských trávnících a svazích nejvyšších hor.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 79 370–85 290 párů
[1991–94 (E): 48 620–93 100 p, 2012–14 (E): 40 000–75 000 / 41 000–
77 000 p]
Odhad M pravděpodobně více odpovídá reálné početnosti.

VÝVOJ POPULACE

Početnost hnízdní populace dlouhodobě klesá (viz graf ). V případě dra-
matického propadu v 80. letech minulého století (o více než 30 %
během pouhých čtyř let) nelze vyloučit negativní reakci na velkoploš-
nou leteckou aplikaci insekticidů proti přemnoženému obaleči mod-
řínovému Zeiraphera diniana v letech 1980–83. Od té doby však mírný
pokles stále pokračuje (stejně jako v ČR a v Polsku – ČSO, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení; důvody poklesu početnosti nejsou známy.

Pěnkava obecná
Zięba
Fringilla coelebs

Buchfink
Eurasian Chaffinch

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Najliczniejszy gatunek karkonoskiej awifauny, lęgowy na całym
badanym obszarze, od podnóża po najwyższe szczyty (Śnieżka: 1510 m
n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Różne typy siedlisk z przynajmniej minimalnym występowaniem drzew
– miasta, wsie, krajobraz rolniczy, górskie łąki; liściaste, mieszane
i świerkowe lasy, zarośla kosodrzewiny i izolowane jej płaty na łąkach
subalpejskich i alpejskich oraz zbocza najwyższych szczytów.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 79 370–85 290 par
[1991–94 (E): 48 620–93 100 p, 2012–14 (E): 40 000–75 000 / 41 000–
77 000 p]
Szacunek M prawdopodobnie lepiej odzwierciedla rzeczywistą liczeb-
ność.

ZMIANY POPULACJI

W perspektywie długookresowej liczebność populacji lęgowej spada
(patrz wykres). W przypadku dramatycznego jej obniżenia w latach 80.
ubiegłego stulecia (o ponad 30% w ciągu zaledwie 4 lat) nie można
wykluczyć negatywnej reakcji na prowadzone wówczas (1980–83) na
dużą skalę lotnicze opryski insektycydami przeciwko gradacji wskaźnicy
modrzewianeczki Zeiraphera diniana. Od tego czasu jednak populacja
zięby nadal nieznacznie maleje (podobnie jak w całej Republice Czeskiej
i Polsce – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń; nie są znane przyczyny spadku liczebności.
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Druh byl při minulém i současném mapování zaznamenán pouze v ka -
tegorii možného hnízdění (A2). V obou obdobích však bylo zastiženo
několik zpívajících samců ve vhodném hnízdním prostředí na větším
množství lokalit, takže (i s ohledem na obtížné dohledávání hnízd) po-
važujeme pěnkavu jikavce za druh s velkou pravděpodobností hnízdící
na sledovaném území. Nalezen byl pouze na jižní straně hor v nad-
mořské výšce od 600 (Bratrouchov) do 1110 m n. m. (Černá hora).

PROSTŘEDÍ

Okraje smrkových porostů, sousedících s lučními enklávami nebo holi-
nami.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 0–2 páry
[1991–94 (E): 0–2 p, 2012–14 (E): 0–2 p]

VÝVOJ POPULACE

Druh je v Krkonoších pravidelně pozorován při jarním tahu na severská
hnízdiště a někteří migrující ptáci tu patrně zůstanou a zahnízdí. Už
MILES (1986) na základě starších nálezů z hnízdního období nevylučuje
možnost vzácného zahnízdění.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Pěnkava jikavec
Jer
Fringilla montifringilla

Bergfink
Brambling

CZ: –, PL: –, ERL: LC, BDir IIA

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Gatunek zarówno podczas poprzednich jak i aktualnych badań atla-
sowych został zaklasyfikowany tylko w kategorii gniazdowania możli-
wego (A2). W obu wyżej wymienionych okresach stwierdzono jednak
po kilka śpiewających samców w optymalnych siedliskach i na kilku
lokalizacjach, w związku z tym (biorąc też pod uwagę trudności w od -
najdowaniu gniazd) uznaliśmy jera za gatunek, którego gniazdowanie
na badanym terenie jest bardzo prawdopodobne. Stwierdzony był
wyłącznie w południowej części gór, na wysokości od 600 m (Bratrou-
chov) do 1110 m n.p.m. (Černá hora).

ŚRODOWISKO

Skraje lasów świerkowych sąsiadujących z polanami lub poleśnymi hali-
znami.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 0–2 par
[1991–94 (E): 0–2 p, 2012–14 (E): 0–2 p]

ZMIANY POPULACJI

Gatunek w Karkonoszach jest obserwowany regularnie podczas
wiosennych migracji na północne obszary lęgowe i niektóre z migrują-
cych ptaków prawdopodobnie pozostają i gnieżdżą się na badanym
terenie. Już MILES (1986) na podstawie obserwacji z okresu lęgowego
nie wykluczał możliwości sporadycznego gniazdowania jera.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Hojný až velmi hojný druh, hnízdící v nižších a středních polohách na
obou stranách pohoří; s těžištěm výskytu do 700 m n. m., výjimečně
vystupující téměř k horní hranici lesa (Kozelský hřeben: 1100 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích, v zemědělské krajině a na
horských loukách; okraje smíšených a smrkových lesů.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 450–1080 párů
[1991–94 (E): 930–1910 p, 2012–14 (E): 750–1550 / 800–1650 p]

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s minulým mapováním klesl počet obsazených kvadrátů
o 20 %; druh ustoupil především z vyšších poloh. Tomu odpovídá
i snížení průměrné hranice výškového rozšíření ze 702 na 651 m n. m. ve
stejném období. Další podklady k hodnocení populačního trendu však
nejsou k dispozici. Vzhledem k tomu, že trend v celé ČR je sestupný (ČSO
2014), nelze vyloučit podobnou situaci i v Krkonoších. Populace v Pol-
sku však naopak mírně narůstá (PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez viditelného ohrožení; důvody možného poklesu nejsou známy.

Zvonohlík zahradní
Kulczyk
Serinus serinus

Girlitz
European Serin

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Liczny lub bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący w niższych i śred-
nich partiach po obu stronach gór; najczęściej do wysokości 700 m,
wyjątkowo również aż prawie po górną granicę lasu (Kozelský hřeben:
1100 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach, krajobrazie rolniczym i na górs-
kich łąkach; skraje lasów mieszanych i świerkowych.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 450–1080 par
[1991–94 (E): 930–1910 p, 2012–14 (E): 750–1550 / 800–1650 p]

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez kulczyka kwadratów spadła o 20%; wycofał się on przede wszys-
tkim z wyżej położonych lokalizacji. Średnia wysokość nad poziomem
morza na której występuje gatunek przesunęła się z 702 do 651 m. Nie
dysponujemy dodatkowymi danymi umożliwiającymi ocenę trendu
populacji. W związku z tym, że w całej Republice Czeskiej utrzymuje się
tendencja spadkowa (ČSO 2014), nie można wykluczyć podobnej sytu-
acji również i w Karkonoszach. W Polsce jednak populacja kulczyka
wykazuje umiarkowany wzrost (PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń; przyczyny ewentualnego spadku liczebności
nie są znane.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi početný druh, hnízdící v nižších a středních polohách sle-
dovaného území do výšky zhruba 800 m n. m., ojediněle i výše (Kozel-
ský hřeben, Dolní Mísečky, Pomezní hřeben: kolem 1050 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích, v zemědělské krajině a na
horských loukách; okraje listnatých a smíšených lesů, ojediněle i mladé
smrkové výsadby.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 1690–2760 párů
[1991–94 (E): 1310–2730 p, 2012–14 (E): 1500–3000 p]

VÝVOJ POPULACE

V období od minulého mapování vzrostl počet obsazených kvadrátů
o 15 %; druh osídlil zejména některé výše položené lokality na české
straně pohoří. Vývoj početnosti hnízdní populace však není známý (v ČR
je stabilní, v Polsku mírně roste – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení; s potenciálním rizikem nákazy tri-
chomonózou (cizopasnou bičenkou drůbeží Trichomonas gallinae),
hrozící v posledních letech pěnkavovitým ptákům a zvláště tomuto
druhu (VERMOUZEK 2012).

Zvonek zelený
Dzwoniec
Chloris chloris

Grünling
European Greenfinch

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący w niższych i średnich parti-
ach badanego obszaru, do wysokości ok. 800 m, wyjątkowo również
wyżej (Kozelský hřeben, Dolní Mísečky, Pomezní hřeben: ok. 1050 m
n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach, krajobrazie rolniczym i na górs-
kich łąkach; skraje lasów liściastych i mieszanych, wyjątkowo również
młodniki świerkowe.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 1690–2760 par
[1991–94 (E): 1310–2730 p, 2012–14 (E): 1500–3000 p]

ZMIANY POPULACJI

W okresie jaki upłynął od poprzednich badań atlasowych liczba za-
jętych przez gatunek kwadratów wzrosła o 15%; gatunek zasiedlił
zwłaszcza niektóre wyżej położone lokalizacje po czeskiej stronie gór.
Trend liczebności populacji lęgowej jest jednak nieznany (w Republice
Czeskiej jest stabilny, a w Polsce wykazuje umiarkowany wzrost – ČSO
2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń; potencjalne ryzyko zarażenia trichomonozą
(chorobą wywoływaną przez pasożytniczego wiciowca Trichomonas
gallinae), która w ostatnich latach realnie zagraża gatunkom z rodziny
łuszczaków Fringillidae, a zwłaszcza dzwońcowi (VERMOUZEK 2012).

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojně hnízdící druh, vyskytující se zejména ve středních a vyšších
polohách na celém sledovaném území, nepočetně i v podhůří a oje di-
něle také v subalpínských polohách (Równia pod Śnieżką, Úpské
rašeliniště: až 1430 m n. m.); těžiště jeho výskytu je však mezi 600 m
n. m. a horní hranicí lesa.

PROSTŘEDÍ

Smrkové a smíšené lesy, horské louky s rozptýlenou zelení, izolované
lesíky v zemědělské krajině, výjimečně i klečové porosty nad horní hra -
nicí lesa.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-III): 2100–4800 párů
[1991–94 (E): 2070–4740 p, 2012–14 (M): 7980–11 030 p]
Vzhledem k tomu, že značnou část pozorování tvoří pohybující se je-
dinci, je odhad M pravděpodobně nadhodnocený (BUCKLAND 2006);
odhad E je patrně bližší reálné početnosti.

VÝVOJ POPULACE

Početnost hnízdní populace výrazně kolísá v závislosti na potravní
nabídce (většinou strmý růst následující po roce s bohatou úrodou smr-
kových šišek – např. 1993, 1996, 2004–05, 2007), dlouhodobě však
mírně vzrůstá (viz graf ), podobně jako v Polsku (PMŚ 2014); trend v ČR
je naopak mírně klesající (ČSO 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Čížek lesní
Czyż
Carduelis spinus

Erlenzeisig
Eurasian Siskin

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, występujący zwłaszcza w średnich
i wyższych położeniach górskich na całym badanym obszarze, nielicznie
również u podnóża gór oraz wyjątkowo w piętrze subalpejskim (Rów-
nia pod Śnieżką, torfowisko Úpské rašeliniště: do 1430 m); najczęściej
jednak od 600 m n.p.m. po górną granicę lasu.

ŚRODOWISKO

Lasy świerkowe i mieszane, górskie łąki z rozproszoną zielenią,
zadrzewienia śródpolne w krajobrazie rolniczym, wyjątkowo także płaty
kosodrzewiny ponad górną granicą lasu.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-III): 2100–4800 par
[1991–94 (E): 2070–4740 p, 2012–14 (M): 7980–11 030 p]
Ze względu na fakt, że znaczną część obserwacji stanowią przelatujące
osobniki – szacunek M może być zawyżony (BUCKLAND 2006); szacunek
E jest prawdopodobnie bliższy ocenie rzeczywistej liczebności. 

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej podlega wyraźnym wahaniom w za-
leżności od bazy pokarmowej (zwiększone zagęszczenie ptaków w la -
tach po urodzajach szyszek świerkowych – np. 1993, 1996, 2004–05,
2007), jednak długofalowo nieznacznie wzrasta (patrz wykres), podob-
nie jak w Polsce (PMŚ 2014), przeciwnie do nieznacznie spadającego
trendu w Republice Czeskiej (ČSO 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących problemów.
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný druh, hnízdící v nižších a středních polohách na obou
stranách pohoří; nejčastěji do 700 m n. m., méně často i výše v horách,
s výjimečným výskytem nad 1000 m (Pec pod Sněžkou: Lučiny, 1120 m
n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích, v zemědělské krajině a na
horských loukách, okraje listnatých a smíšených lesů.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 950–2030 párů
[1991–94 (E): 600–1170 p]

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s minulým mapováním se počet obsazených čtverců vý-
znamně nezměnil; druh nebyl zjištěn v některých výše položených
kvadrátech, naopak osídlil řadu dalších v nižších polohách. Pro hodno-
cení populačních změn však nejsou dostatečné podklady. Populace
v ČR je stabilní, v Polsku mírně klesá (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Stehlík obecný
Szczygieł
Carduelis carduelis

Stieglitz
European Goldfinch

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek lęgowy, gniazdujący w niższych i średnich par-
tiach po obu stronach gór; najczęściej do wysokości 700 m, rzadziej
również wyżej, wyjątkowo ponad 1000 m (Pec pod Sněžkou: Lučiny,
1120 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach, krajobrazie rolniczym i na górs-
kich łąkach, skraje lasów liściastych i mieszanych.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 950–2030 par
[1991–94 (E): 600–1170 p]

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów nie uległa istotnej zmianie. Nie zaobser-
wowano jego obecności w niektórych z wyżej położonych kwadratów,
jednak z kolei zasiedlił nowe stanowiska w niższych partiach gór. Brak
dostatecznych danych do oceny długofalowych zmian liczebności po -
pulacji. W Republice Czeskiej populacja jest stabilna, a w Polsce
wykazuje umiarkowany spadek (ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących problemów.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Hojně hnízdící druh, osídlující zejména hřebenové partie pohoří až do
výšky 1520 m n. m. (Studniční hora), ale vyskytující se i v nižších polo-
hách včetně podhůří (Kunčice n. L., Miłków: 420 m n. m.). 

PROSTŘEDÍ

Souvislé klečové porosty i jednotlivé keře kleče v subalpínských a alpín-
ských polohách; smrkové lesy při horní hranici lesa, horské luční enklávy
a zarůstající holiny; méně často břehové porosty vodních ploch a roz-
ptýlená zeleň ve městech a vesnicích v podhůří.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-III): 450–700 párů
[1991–94 (E): 340–670 p, 2012–14 (M): 1530–2360 p]
Vzhledem k tomu, že značnou část pozorování tvoří pohybující se je-
dinci, je odhad M patrně nadhodnocený (BUCKLAND 2006); odhad E
pravděpodobně více odpovídá reálné početnosti.

VÝVOJ POPULACE

Ve 20. století se první údaje o hnízdním výskytu čečetky zimní
v Krkonoších objevují až v roce 1953 na české a počátkem 60. let na pol-
ské straně pohoří (NEVRLÝ & GAISLER 1956). Do roku 1970 osídlila převáž-
nou část subalpínského stupně, v polovině 70. let sestoupila na luční
enklávy zhruba do 950 m a počátkem 80. let až do podhůří kolem 500 m
n. m. (FLOUSEK 1988). Ve srovnání s minulým mapováním se výrazně
zvýšil počet obsazených kvadrátů (téměř o 60 %); druh se rozšířil ze-
jména do nižších poloh a podhůří. Během uplynulých 20 let se tak vý-
znamně snížila průměrná hranice výškového rozšíření z 943 na 843 m
n. m. Početnost v montánním a subalpínském stupni je dlouhodobě
stabilní (viz graf ), stejně jako v ČR (ČSO 2014); trend z podhůří není
známý. Z plošného šíření druhu lze však usuzovat, že hnízdní populace
tu narůstá. 

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Čečetka zimní
Czeczotka
Carduelis flammea

Alpenbirkenzeisig
Lesser Redpoll

CZ: –, ČS: NT, PL: CH, PCL: LC, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Powszechny gatunek lęgowy, zasiedlający zwłaszcza szczytowe partie
gór, do wysokości 1520 m (Studniční hora), jednak pojawiający się
również niżej, włącznie z obszarem podnóża (Kunčice n. L., Miłków:
420 m n.p.m.). 

ŚRODOWISKO

Zwarte zarośla kosodrzewiny i pojedyncze jej krzaki w piętrze subalpej-
skim i alpejskim; lasy świerkowe przy górnej granicy lasu, polany w pię-
trach leśnych i zarastające poleśne halizny; rzadziej zarośla przybrzeżne
zbiorników wodnych i rozproszona zieleń w miastach i wsiach u pod-
nóża gór.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-III): 450–700 par
[1991–94 (E): 340–670 p, 2012–14 (M): 1530–2360 p]
Ze względu na fakt, że znaczną część obserwacji stanowią przelatujące
osobniki – szacunek M może być zawyżony (BUCKLAND 2006); szacunek
E jest prawdopodobnie bliższy rzeczywistej ocenie liczebności. 

ZMIANY POPULACJI

Pierwsze informacje na temat lęgów czeczotki w Karkonoszach po -
chodzą dopiero z 1953 r. po czeskiej i początków lat 60. po polskiej
stronie gór (NEVRLÝ & GAISLER 1956). Do roku 1970 zasiedliła ona większą
część piętra subalpejskiego, zaś w połowie lat 70. – enklawy łąkowe
w piętrach leśnych do wysokości ok. 950 m, a na początku lat 80. dotarła
również na podnóże gór do wysokości ok. 500 m n.p.m. (FLOUSEK 1988).
W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów uległa wyraźnemu wzrostowi (prawie o 60%)
i rozprzestrzenił się on przede wszystkim w niższych partiach i u pod-
nóża gór. W okresie ostatnich 20 lat wyraźnie obniżyła się średnia
wysokość nad poziomem morza, na której występuje gatunek, z 943 do
843 m. Liczebność w piętrach leśnych i piętrze subalpejskim jest dłu-
gookresowo stabilna (patrz wykres), podobnie jak w całej Republice
Czeskiej (ČSO 2014), zaś trend w partiach podgórskich jest nieznany.
Jednak na podstawie tempa rozprzestrzeniania się gatunku można
przypuszczać, że jego populacja na podgórzu również wzrasta.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C
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liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Hojně hnízdící druh, mozaikovitě se vyskytující ve vhodných biotopech
celého sledovaného území od podhůří po nejvyšší hřebeny (Úpské
rašeliniště: 1430 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině; mladé
smrkové výsadby, horské luční enklávy a zarůstající holiny; souvislé
i rozvolněné klečové porosty na subarktických rašeliništích a subalpín-
ských trávnících.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 225–840 párů
[1991–94 (E): 640–1170 p, 2012–14 (E): 550–1000 p]

VÝVOJ POPULACE

V období od minulého mapování poklesl počet obsazených čtverců
o 15 %; druh opustil významnou část kvadrátů ve vyšších polohách
a naopak osídlil níže položené lokality na české straně pohoří. Výsled-
kem je významné snížení průměrné hranice výškového rozšíření z 836
na 745 m n. m. během uplynulých 20 let. Vývoj početnosti hnízdní po -
pulace není známý, významný plošný ústup druhu z území však může
naznačovat i pokles početnosti (podobně jako v ČR a v Polsku – ČSO
2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez viditelného ohrožení; důvody možného poklesu početnosti nejsou
známé.

Konopka obecná
Makolągwa
Carduelis cannabina

Bluthänfling
Eurasian Linnet

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, SPEC 2, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Liczny gatunek lęgowy, występujący mozaikowo w optymalnych
biotopach na całym badanym obszarze od podnóża po najwyższe
górskie grzbiety (torfowisko Úpské rašeliniště: 1430 m n.p.m.). 

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i krajobrazie rolniczym; młod-
niki świerkowe, enklawy łąkowe w piętrach leśnych i zarastające
poleśne halizny; zwarte i luźne płaty kosodrzewiny na subarktycznych
torfowiskach i łąkach subalpejskich.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 225–840 par
[1991–94 (E): 640–1170 p, 2012–14 (E): 550–1000 p]

ZMIANY POPULACJI

W okresie jaki upłynął od poprzednich badań atlasowych liczba zaję-
tych przez gatunek kwadratów spadła o 15% i wycofał się on ze
znacznej liczby kwadratów położonych w wyższych partiach, zasiedla-
jąc jednocześnie niektóre niżej położone lokalizacje po czeskiej stronie
gór. W związku z tym w okresie ostatnich 20 lat wyraźnie obniżyła się też
średnia wysokość nad poziomem morza jego występowania z 836 do
745 m n.p.m. Długofalowy trend populacji lęgowej nie jest znany, jed-
nak wycofywanie się makolągwy z części dotychczas zajmowanych
stanowisk może świadczyć o spadku liczebności gatunku (podobnie jak
w całej Republice Czeskiej i Polsce – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń; przyczyny spadku liczebności nie są znane.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów



C M Y K

Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Početný, ale ubývající druh, hnízdící v obou extrémních výškových polo-
hách pohoří – v hřebenových partiích (Úpské rašeliniště: 1430 m)
a v polském podhůří (nejníže Podgórzyn: 340 m n. m.), s méně častým
výskytem v lokalitách mezi těmito polohami.

PROSTŘEDÍ

Souvislejší klečové porosty na hřebenových rašeliništích, subalpínských
trávnících a v ledovcových karech; rozptýlená zeleň a neobhospodařo-
vané části luk na horských enklávách a v horských rekreačních centrech;
vlhká stanoviště v lemových porostech vodních ploch; ojediněle rovněž
zarůstající holiny nebo rozptýlená zeleň v obcích.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-II): 220–400 párů (CZ 140–250, PL 80–150)
[1991–94 (E): 260–460 p, 2012–14 (E): 200–370 p]

VÝVOJ POPULACE

První hnízdění v Krkonoších bylo prokázáno roku 1968 v klečových
porostech u Labské boudy (MILES 1969), na rybnících u Podgórzynu se
hýl rudý objevil o rok později (DYRCZ et al. 1991). V následujících letech
jeho početnost vzrůstala a šířil se na horské enklávy i na louky a pastviny
v českém podhůří. Během uplynulých 20 let však byl zachycen trend
naprosto opačný. Ve srovnání s minulým mapováním nebyl druh zjištěn
ve 40 % dříve obsazených kvadrátů, nápadně ustoupil ze středních
poloh a téměř vymizel z jižního podhůří (průměrná hranice výškového
rozšíření se zvýšila z 826 na 917 m n. m.). Na severním úpatí hor však
zůstává stále rozšířený a lokálně početný (rybníky u Podgórzynu a vodní
nádrž Sosnówka: 38–45 párů, GRAMSZ 2013b). I přes plošný ústup druhu
na sledovaném území však není odhadovaný pokles jeho početnosti
tak dramatický (zhruba o 20 % stavu z minulého mapování).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení; důvody ústupu hnízdících ptáků z nižších
poloh nejsou známé.

Hýl rudý
Dziwonia
Carpodacus erythrinus

Karmingimpel
Common Rosefinch

CZ: O, ČS: VU, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Liczny gatunek, ale o zmniejszającej się liczebności, gniazdujący
w dwóch krańcowych, pod względem wysokości nad poziomem morza,
siedliskach – grzbietowych partiach gór (torfowisko Úpské rašeliniště:
1430 m) oraz u polskiego podnóża (najniżej Podgórzyn: 340 m n.p.m.);
rzadziej pojawiający się również pomiędzy tymi obszarami. 

ŚRODOWISKO

Zwarte płaty kosodrzewiny na torfowiskach grzbietowych, łąkach sub-
alpejskich i w kotłach polodowcowych; rozproszona zieleń
i niezagospodarowane części łąk na enklawach łąkowych w piętrach
leśnych oraz w górskich centrach rekreacyjnych; wilgotne siedliska na
brzegach zbiorników i cieków wodnych; wyjątkowo również zarasta-
jące poleśne halizny lub rozproszona zieleń w miejscowościach.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-II): 220–400 par (CZ 140–250, PL 80–150)
[1991–94 (E): 260–460 p, 2012–14 (E): 200–370 p]

ZMIANY POPULACJI

Pierwsze gniazdowanie gatunku w Karkonoszach stwierdzono
w 1968 r. w zaroślach kosodrzewiny w pobliżu Labské boudy (MILES

1969), natomiast na stawach w okolicach Podgórzyna gatunek ten po-
jawił się rok później (DYRCZ et al. 1991). W kolejnych latach  jego liczeb-
ność wzrastała i rozprzestrzenił się na górskich polanach w piętrach
leśnych oraz na łąkach i pastwiskach u czeskiego podnóża gór. W ciągu
ostatnich 20 lat zaobserwowano natomiast zupełnie odwrotny trend.
W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi gatunek zaniknął
aż w 40% zajętych wcześniej kwadratów i w widoczny sposób ustąpił ze
średnich partii oraz niemal zupełnie z południowego podnóża gór
(średnia wysokość nad poziomem morza na jakiej występuje uległa
podwyższeniu z 826 do 917 m). Na północnym podnóżu nadal jest
rozpowszechniony i lokalnie liczny (stawy w okolicach Podgórzyna
i Zbiornik Sosnówka  – 38–45 par, GRAMSZ 2013b). Pomimo wycofania
się gatunku z części dotąd zajmowanych stanowisk, obniżenie jego
liczebności na badanym obszarze w porównaniu z poprzednim
mapowaniem nie jest aż tak dramatyczne (ok. 20%).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń; przyczyny wycofywania się gatunku
z niższych partii badanego obszaru nie są znane. 

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów



C M Y K

Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Hojný druh, hnízdící zejména ve středních a vyšších polohách (nejčastěji
zhruba od 800 m n. m. po horní hranici lesa), ale vyskytující se i v pod-
hůří a pravidelně pozorovaný v hnízdním období rovněž v subalpín-
ském stupni (Pančavská louka, Zadní Planina: až 1350 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Smrkové lesní porosty, méně často izolované smrkové lesíky v zeměděl-
ské krajině, výjimečně i souvislé porosty kleče.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 370–1050 párů
[1991–94 (E): 750–1330 p, 2012–14 (E): 750–1300 p]

VÝVOJ POPULACE

Počet obsazených kvadrátů se od minulého mapování zvýšil o 15 %;
druh osídlil především nižší polohy na české straně pohoří. Početnost
hnízdní populace velmi výrazně kolísá v závislosti na potravní nabídce
(většinou strmý růst následující po roce s bohatou úrodou smrkových
šišek – např. 1993, 1996, 2004–05, 2007), dlouhodobě je však stabilní
(viz graf ), podobně jako v celé ČR (ČSO 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Křivka obecná
Krzyżodziób świerkowy
Loxia curvirostra

Fichtenkreuzschnabel
Red Crossbill

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Liczny gatunek lęgowy, gniazdujący zwłaszcza w średnich i wyższych
partiach gór (najczęściej od 800 m po górną granicę lasu), ale wys-
tępujący także u podnóża i regularnie obserwowany w sezonie lę-
gowym również w piętrze subalpejskim (Pančavská louka, Zadní
Planina: do 1350 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Lasy świerkowe, rzadziej izolowane zadrzewienia iglaste w krajobrazie
rolniczym, wyjątkowo również zwarte płaty kosodrzewiny.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 370–1050 par
[1991–94 (E): 750–1330 p, 2012–14 (E): 750–1300 p]

ZMIANY POPULACJI

Od czasu poprzednich badań atlasowych liczba zajętych przez gatunek
kwadratów wzrosła o 15% i zasiedlił on przede wszystkim niższe partie
po czeskiej stronie gór. Liczebność populacji lęgowej podlega
wyraźnym wahaniom, w zależności od obfitości pokarmu (zazwyczaj
gwałtowny wzrost liczebności po roku z bogatym urodzajem szyszek
świerkowych – np. 1993, 1996, 2004–05, 2007), jednak w perspektywie
długookresowej jest stabilna (patrz wykres), podobnie jak w całej Re-
publice Czeskiej (ČSO 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojně hnízdící a přibývající druh, vyskytující se na celém sle-
dovaném území od podhůří (nejčastěji nad 600 m n. m.) po horní
hranici lesa; s výjimečným hnízdním výskytem i nad ní (Smogornia,
Úpské rašeliniště: 1430 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích, v zemědělské krajině a na
horských loukách; listnaté, smíšené a smrkové lesy, výjimečně i souvislé
klečové porosty.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 2060–3610 párů
[1991–94 (E): 1990–4540 p, 2012–14 (E): 1900–4500 p]

VÝVOJ POPULACE

Početnost hnízdící populace v montánním stupni dlouhodobě mírně
vzrůstá (viz graf ), na rozdíl od sestupného trendu v ČR a v Polsku (ČSO
2014, PMŠ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Hýl obecný
Gil
Pyrrhula pyrrhula

Gimpel
Eurasian Bullfinch

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek o wzrastającej liczebności, występujący na całym
badanym obszarze od podnóża (najczęściej powyżej 600 m) po górną
granicę lasu; wyjątkowo gniazdując również ponad nią (Smogornia, tor-
fowisko Úpské rašeliniště: 1430 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach, krajobrazie rolniczym i na górs-
kich łąkach; lasy liściaste, mieszane i świerkowe, wyjątkowo również
zwarte płaty kosodrzewiny.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 2060–3610 par
[1991–94 (E): 1990–4540 p, 2012–14 (E): 1900–4500 p]

ZMIANY POPULACJI

W perspektywie długookresowej liczebność populacji lęgowej w pię-
trach górskich wzrasta (patrz wykres), w przeciwieństwie do obser-
wowanego w Republice Czeskiej i Polsce trendu spadkowego (ČSO
2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów Změny početnosti / Zmiany liczebności   (1984 = 100 %)

396



C M Y K

Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Běžný druh, vyskytující se v nižších a středních polohách na obou
stranách pohoří; nejčastěji do 650 m n. m., méně často téměř k horní
hranici lesa (1150 m n. m.), výjimečně i nad ní (Mumlavská louka: 1340
m).

PROSTŘEDÍ

Rozptýlená zeleň ve městech, vesnicích a zemědělské krajině; listnaté
a smíšené lesy, ojediněle i smrkové porosty.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 810–1490 párů
[1991–94 (E): 300–500 p]
S ohledem na pravděpodobný stoupající trend populace a kvalitní data
z podhorských biotopů se odhad M patrně více blíží reálné početnosti.

VÝVOJ POPULACE

Ve srovnání s minulým mapováním vzrostl počet obsazených kvadrátů
o 35 %; druh se posunul zejména do vyšších poloh. Tomu odpovídá
i zvýšení průměrné hranice výškového rozšíření z 679 na 736 m n. m.
Vývoj početnosti hnízdní populace však není známý (v ČR mírně klesá,
v Polsku je stabilní – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení.

Dlask tlustozobý
Grubodziób
Coccothraustes coccothraustes

Kernbeißer
Hawfinch

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Liczny gatunek lęgowy, występujący w niższych i średnich partiach po
obu stronach gór; najczęściej do 650 m, rzadziej prawie do górnej
granicy lasu (1150 m) i wyjątkowo powyżej niej (Mumlavská louka:
1340 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Rozproszona zieleń w miastach, wsiach i krajobrazie rolniczym; lasy liś-
ciaste, mieszane i wyjątkowo świerkowe.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 810–1490 par
[1991–94 (E): 300–500 p]
Ze względu na prawdopodobnie wzrastający trend populacji i pre-
cyzyjne dane z biotopów podgórskich – szacunek M najpraw-
dopodobniej lepiej odzwierciedla rzeczywistą liczebność.

ZMIANY POPULACJI

W porównaniu z poprzednimi badaniami atlasowymi liczba zajętych
przez gatunek kwadratów wzrosła o 35% i zasiedlił on zwłaszcza wyżej
położone lokalizacje. W związku z tym nastąpiło również podwyższe-
nie średniej wysokości nad poziomem morza, na której występuje
gatunek z 679 do 736 m. Trend liczebności populacji lęgowej jest jed-
nak nieznany (w Republice Czeskiej nieznacznie spada, w Polsce zaś jest
stabilny – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nově hnízdící druh, který osídlil zejména polské podhůří a objevil se
i na několika málo lokalitách na české straně pohoří. Nejpočetněji se
vyskytuje do 450 m, pravidelně do 650 m (Horní Rokytnice, Jarkowice,
Opawa, Niedamirów) a nejvýše v 730 m n. m. (Benecko: Křížovky).

PROSTŘEDÍ

Pole, louky a pastviny s rozptýlenou zelení.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 50–70 párů (CZ 15–20, PL 35–50)

VÝVOJ POPULACE

MILES (1986) zmiňuje pozorování z Vrchlabí v letech 1955 a 1967–68;
z období mezi oběma atlasy jsou publikovány dva nálezy: z Vrchlabí
(24. 5. 2005, 1 ex. – FLOUSEK 2006b) a z Královce, tj. už vně východní hra -
nice sledovaného území (21. 6. 2003, zpívající samec – ŽĎÁREK 2004).
V období 1991–94 nebyl strnad luční zjištěn, nové údaje o výskytu tak
pocházejí až z aktuálního mapování. Je známo, že jeho početnost na
hnízdištích výrazně kolísá, což se potvrdilo i v Krkonoších – v oblasti Ja-
vorníka bylo v roce 2012 zastiženo minimálně 10 zpívajících samců,
v následujících letech však již jen jeden (KAFKA in litt.).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Úbytek vhodných hnízdních stanovišť v zemědělské krajině.

Strnad luční
Potrzeszcz
Emberiza calandra

Grauammer
Corn Bunting

CZ: KO, ČS: VU, PL: CH, ERL: LC, SPEC 2, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nowy gatunek lęgowy, który zasiedlił zwłaszcza polskie podnóże, ale
pojawił się też na nielicznych stanowiskach po czeskiej stronie gór. Naj-
częściej występuje do 450 m, regularnie do 650 m (Horní Rokytnice,
Jarkowice, Opawa, Niedamirów) a najwyżej zanotowano go na wyso -
kości 730 m n.p.m. (Benecko: Křížovky).

ŚRODOWISKO

Pola, łąki i pastwiska z rozproszoną roślinnością.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 50–70 par (CZ 15–20, PL 35–50)

ZMIANY POPULACJI

MILES (1986) odnotował obserwacje gatunku we Vrchlabí w latach 1955
i 1967–68; z okresu pomiędzy poprzednimi a aktualnymi badaniami at-
lasowymi pochodzą dwie obserwacje: z Vrchlabí (24.5.2005, 1 os. –
FLOUSEK 2006b) i z Královce tj. już poza wschodnią granicą badanego ob-
szaru (21.6.2003, śpiewający samiec – ŽĎÁREK 2004). W okresie 1991–94
nie stwierdzono obecności potrzeszcza, więc nowe dane o jego wys-
tępowaniu pochodzą tylko z aktualnego mapowania. Wiadomo, że
liczebność gatunku na lęgowiskach podlega wyraźnym wahaniom, co
zostało również potwierdzone w Karkonoszach – w okolicach Javorníka
w 2012 r. stwierdzono co najmniej 10 samców śpiewających, jednak
w latach kolejnych zaobserwowano już tylko jednego osobnika (KAFKA

in litt.).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Zanik optymalnych siedlisk lęgowych w krajobrazie rolniczym.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi hojný druh, preferující zejména nižší polohy (nejčastěji do 700 m
n. m.), ale pravidelně, i když nepočetně hnízdící také na nejvyšších
hřebenech (Bílá louka: 1450 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Okraje měst, vesnice a zemědělská krajina s rozptýlenou zelení, mladé
smrkové výsadby, horské louky a zarůstající holiny; alpínské trávníky
s jednotlivými keři kleče a zakrslými smrčky.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (M): 7530–9990 párů
[1991–94 (E): 4170–8560 p]
Odhad M pravděpodobně lépe odpovídá reálné početnosti, protože vy-
chází z kvalitních dat z podhorských biotopů.

VÝVOJ POPULACE

Početnost hnízdní populace v montánním a subalpínském stupni klesá
(viz graf ), v podhůří není její trend známý (v ČR i v Polsku rovněž klesá
– ČSO 2014, PMŠ 2014).

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Úbytek vhodných hnízdních a potravních stanovišť, související s velko-
plošným zemědělským hospodařením, jeho mechanizací a chemizací,
s likvidací rozptýlené zeleně a šířící se plošnou zástavbou ve volné kra-
jině.

Strnad obecný
Trznadel
Emberiza citrinella

Goldammer
Yellowhammer

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo liczny gatunek, preferujący szczególnie niższe partie gór (naj -
częściej do 700 m n.p.m.). Mimo to regularnie, choć w małej liczbie gnia-
zduje również na najwyższych grzbietach (Bílá louka: 1450 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Skraje miast, wsie i krajobraz rolniczy z rozproszoną zielenią, młodniki
świerkowe, górskie łąki i zarastające poleśne halizny; łąki alpejskie z po-
jedynczymi krzakami kosodrzewiny i karłowatymi świerkami. 

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (M): 7530–9990 par
[1991–94 (E): 4170–8560 p]
Szacunek M prawdopodobnie lepiej odzwierciedla rzeczywistą liczeb-
ność, ponieważ uwzględnia precyzyjne dane z biotopów podgórskich.

ZMIANY POPULACJI

Liczebność populacji lęgowej w piętrach leśnych i piętrze subalpejskim
spada (patrz wykres), zaś trend u podnóża gór nie jest znany (w Re-
publice Czeskiej i Polsce również spadkowy – ČSO 2014, PMŚ 2014).

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Zanik optymalnych siedlisk lęgowych i bazy pokarmowej
spowodowane m.in. rozwojem wielkoobszarowej gospodarki rolnej,
mechanizacją i chemizacją rolnictwa, jak również likwidacją rozpro-
szonej zieleni w krajobrazie rolniczym i postępującą zabudową na do -
tychczas otwartych terenach.
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Početnost (v párech na km2)
Liczebność (w parach na km2)
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Velmi vzácný druh, jehož hnízdění dosud nebylo v Krkonoších
prokázáno, ale je velmi pravděpodobné. Zjištěn byl na čtyřech
lokalitách – v českém podhůří pouze v kategorii možného hnízdění (A2:
Vrchlabí, Stromkovice a Horní Rokytnice: 450–650 m n. m.), na polském
úpatí hor jako pravděpodobně hnízdící (kat. B4: Miszkowice, 540 m
n. m.).

PROSTŘEDÍ

Strukturně pestrá zemědělská krajina s rozptýlenou zelení.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-I): 3–5 párů (CZ 2–3, PL 1–2)
[1991–94 (E): 0–2 p, 2012–14 (E): 2–3 p]

VÝVOJ POPULACE

V období mezi oběma atlasy byl v hnízdní době nalezen na třech
lokalitách. Opakovaná pozorování až tří zpívajících samců v červnu
2000 pocházejí z území mezi Stanovým a Šachtami u Vysokého nad
Jizerou (tj. těsně za jihozápadní hranicí mapovaného území, 640–680 m
n. m. – KLÁPŠTĚ & KLÁPŠŤOVÁ 2000) a dva nálezy zpívajících samců z Vrch-
labí (21. 6. 2000, 460 m – PELZ 2000) a od Vosecké boudy (31. 5. 2003,
1240 m – JASSO 2004). Téměř pravidelně však bývá pozorován při jarním
tahu na přelomu dubna a května.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Úbytek vhodných hnízdních stanovišť v zemědělské krajině.

Strnad zahradní
Ortolan
Emberiza hortulana

Ortolan
Ortolan Bunting

CZ: KO, ČS: CR, PL: CH, ERL: LC, BDir I, SPEC 2, Bern III

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Bardzo rzadki gatunek, którego gniazdowanie w Karkonoszach nie
zostało dotychczas wykazane, jest jednak bardzo prawdopodobne.
Jego obecność stwierdzono na czterech stanowiskach: na czeskim
podgórzu – wyłącznie w kategorii gniazdowania możliwego (A2: Vrch-
labí, Stromkovice i Horní Rokytnice: 450–650 m), oraz po polskiej stronie
u podnóża gór – w kategorii gniazdowania prawdopodobnego (B4:
Miszkowice: 540 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Strukturalnie urozmaicony krajobraz rolniczy z rozproszoną zielenią.

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-I): 3–5 par (CZ 2–3, PL 1–2)
[1991–94 (E): 0–2 p, 2012–14 (E): 2–3 p]

ZMIANY POPULACJI

W okresie pomiędzy poprzednimi a aktualnymi badaniami atlasowymi
gatunek w sezonie lęgowym był stwierdzony na trzech stanowiskach.
Wielokrotne obserwacje aż 3 samców śpiewających w czerwcu 2000 r. –
Stanový i Šachty w okolicach Vysokégo nad Jizerą (tj. tuż za połud-
niowo-zachodnią granicą badanego obszaru, 640–680 m – KLÁPŠTĚ &
KLÁPŠŤOVÁ 2000) i stanowiska pojedynczych samców śpiewających: we
Vrchlabí (21.6.2000, 460 m – PELZ 2000) i okolicach Voseckiej boudy
(31.5.2003, 1240 m n.p.m. – JASSO 2004). Niemal regularnie obser-
wowany jest również podczas migracji wiosennej na przełomie kwiet-
nia i maja.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Zanik optymalnych siedlisk lęgowych w krajobrazie rolniczym.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Zjištěný výskyt (dle kategorií hnízdění A-C)
Stwierdzone występowanie (dla kategorii lęgowości A-C)

A

B

C

Kategorie hnízdění
Kategoria lęgowości
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CHARAKTERISTIKA VÝSKYTU

Nepočetný druh, hnízdící pouze v podhůří a zejména na polském úpatí
hor (340–535 m n. m.).

PROSTŘEDÍ

Rybníky a vodní nádrže s lemovými porosty především rákosu obec-
ného Phragmites australis, orobinců Typha sp. a ostřic Carex sp.

ODHAD POČETNOSTI

2012–14 (E-II): 100–140 párů (CZ 3–5, PL 100–135)
[1991–94 (E): 15–20 p, 2012–14 (E): 90–125 p]

VÝVOJ POPULACE

V období od minulého mapování obsadil řadu nových lokalit v polském
podhůří, kde minule hnízdil jen na rybnících u Podgórzynu. Velikost
hnízdní populace vzrostla zhruba na šestinásobek stavu před 20 lety.

PROBLÉMY A OHROŽENÍ

Bez významného ohrožení; s potenciálním rizikem likvidace vhodných
hnízdních stanovišť v lemových rákosinových porostech podél vodních
ploch.

Strnad rákosní
Potrzos
Emberiza schoeniclus

Rohrammer
Reed Bunting

CZ: –, PL: CH, ERL: LC, Bern II

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA

Nieliczny gatunek lęgowy, gniazdujący wyłącznie u podnóża i głównie
w polskiej części gór  (340–535 m n.p.m.).

ŚRODOWISKO

Stawy i zbiorniki wodne z nadbrzeżnymi szuwarami, składającymi się
głównie z trzciny Phragmites australis, pałki Typha sp. i turzycy Carex sp. 

OCENA LICZEBNOŚCI

2012–14 (E-II): 100–140 par (CZ 3–5, PL 100–135)
[1991–94 (E): 15–20 p, 2012–14 (E): 90–125 p]

ZMIANY POPULACJI

W okresie jaki upłynął od poprzednich badań atlasowych gatunek
rozprzestrzenił się na wielu nowych stanowiskach na polskim podnóżu,
podczas gdy wcześniej gniazdował jedynie na stawach w okolicach
Podgórzyna. W porównaniu ze stanem sprzed 20 lat liczebność popu-
lacji lęgowej wzrosła mniej więcej sześciokrotnie.

PROBLEMY I ZAGROŻENIA

Brak znaczących zagrożeń; potencjalne ryzyko likwidacji optymalnych
siedlisk lęgowych w szuwarach porastających brzegi zbiorników wod-
nych.

Počet obsazených kvadrátů / Liczba zajętych kwadratów
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Porovnání výskytu v letech 1991–94 a 2012–14
Porównanie występowania w latach 1991–94 i 2012–14

Hnízdní rozšíření v letech 2012–14 
Rozmieszczenie ptaków lęgowych w latach 2012–14

Počet obsazených kvadrátů
Liczba zajętych kwadratów

Výškové rozšíření
Rozmieszczenie wysokościowe

A              B + C

počet kvadrátů
liczba kwadratów

m n.m.
m n.p.m.

Pravděpodobnost zastižení (během 1 hodiny mapování)
Prawdopodobieństwo stwierdzenia

(w ciągu 1 godziny mapowania)
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