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Bramborní ček hnědý 
(Saxicola rubetra)

www.koroptvicky.cz 
● specializovaný informa ční portál

● Projekt ČIŘIKÁNÍ ● monitoring koroptve polní

● ohrožení ptáci zem ědělské krajiny

● výzkum agroekosystém ů

● naši polní a lesní hrabaví ptáci

● exoti čtí hrabaví ptáci v naší p řírodě

Druhy polních ptáků, jejichž přítomnost sledujeme na 
výzkumných lokalitách: *bramborní ček černohlavý
(Saxicola torquata), *bramborní ček hnědý (Saxicola 
rubetra), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), 
*chocholouš obecný (Galerida cristata), konipas bílý 
(Motacilla alba), *konipas lu ční (Motacilla flava), 
konopka obecná (Carduelis cannabina), *koroptev 
polní (Perdix perdix), *křepelka polní (Coturnix 
coturnix), skřivan polní (Alauda arvensis), stehlík 
obecný (Carduelis carduelis), *strnad lu ční (Emberiza 
calandra), strnad obecný (Emberiza citrinella), *ťuhýk 
obecný (Lanius collurio), *ťuhýk šedý (Lanius 
excubitor) a vrabec polní (Passer montanus).
________________
*) Zvláště chráněné druhy ptáků podle vyhlášky č.395/92 Sb.

VÝZKUM 2013-2014 – Polní ptáci za humny!

Kdekoli na území ČR se můžete zapojit do výzkumu 
populací polních ptáků v zemědělské krajině. Nezáleží
přitom, zda jste ornitolog-odborník nebo jen zdatnější
pozorovatel ptactva. Kontaktujte nás a pošleme vám 
metodiku. Vaše data pomůžou ochraně polních ptáků!

Garant výzkumu agroekosystém ů:
Petr Rejzek, tel. 737 167 974, info@koroptvicky.cz

Strnad lu ční
(Miliaria calandra)

foto © Zdeněk Tunka

Pestrá zem ědělská krajina u Čejče (foto © NSK)

Chocholouš obecný 
(Galerida cristata)foto © Petr Šaj

Chocholouš obecný (Galerida cristata) – jeden z 
příkladů ohrožených druhů ptáků zemědělské krajiny. 
Je přibližně velikosti kosa. Zbarvením připomíná
příbuzného skřivana polního, ale má výraznější
chocholku a delší zobák. Chocholouši jsou u nás stálí
hnízdící ptáci. Dříve byli běžným druhem, ale v letech 
2001–2003 byla odhadovaná hnízdní početnost v ČR 
pouhých 500 až 1000 párů. Mezi důvody úbytku, které
ve 20. stol. postihly i ostatní druhy ptáků zemědělské
krajiny, stojí za zmínku rušení chovu koní ve vztahu k 
zimní specializaci chocholoušů na koňský trus.

Ptáci v zem ědělské krajin ě

Největší část rozlohy naší země (54 %) tvoří
zemědělská krajina (agroekosystém). Důsledkem 
intenzivního zemědělství došlo v průběhu  2. poloviny 
20. století k radikální přeměně zemědělské krajiny, 
která byla do té doby pestrou mozaikou drobných 
políček, polních cest, mezí a remízků. Změna 
struktury krajiny, používání těžké techniky a 
chemizace v zemědělství vedly k rozsáhlému vymíraní
místních populací koroptve polní a dalších druhů
polních ptáků, z nichž někteří se dostali až na pokraj 
vyhynutí. Také moderní zemědělství 21. století nadále 
snižuje biodiverzitu zemědělské krajiny a poškozuje 
její základní ekologické funkce. Ptákům neprospívají
ani velké lány energetických plodin, v jejichž porostu 
nemají vhodné podmínky pro sběr potravy a hnízdění.

16 DRUHŮ POLNÍCH PTÁKŮ – 9 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH


