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Postup urbanizace ptákù ve mìstì Tachovì

Urbanization of different bird species in Tachov town, western
Bohemia

Pavel Øepa
Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Láznì,
e-mail: pavel.repa@schkocr.cz

Úvod
Ptáci se ji� odedávna stali prùvodci èlovìka a øada druhù se nauèila

profitovat z hnízdìní a pobytu v jeho bezprostøední blízkosti. Proto ji�
od dob historických, kdy se èlovìk poprvé zaèal zajímat o �ivot ptákù,
zjistil øadu druhù, které se natolik pøizpùsobily jeho blízkosti, �e se staly
trvalými obyvateli i natolik èlovìkem pøemìnìného prostøedí jako jsou
mìsta. Tak napø. vrabec domácí, jiøièka obecná, vla�tovka obecná, rorýs
obecný, rehek domácí a dal�í druhy se staly trvalými obyvateli mìst ji�
v dávných dobách a jejich pøítomnost v mìstech je ji� po desetiletí vní-
mána jako obvyklý jev. Jiné druhy sice je�tì ornitologie v svých zaèát-
cích zaznamenala jako plaché druhy mìstùm se vyhýbající, ale ji� pøed
mnoha lety se v nich staly bì�nými. Typickým pøíkladem je napø. kos
èerný. V posledních desetiletích v�ak do mìst pronikla øada dal�ích done-
dávna se jim vyhýbajících druhù. Pøi tom byly pozorovány znaèné rozdí-
ly mezi jednotlivými èástmi areálu. Proto jsem pova�oval za vhodné po-
dat pøehled o postupu pronikání takových druhù v jednom konkrétním
mìstì, v nìm� jsem mìl mo�nost tento fenomén sledovat po více ne�
ètyøicet let.

Popis sledovaného mìsta
Sledovaným mìstem je Tachov, nevelké okresní mìsto v západních

Èechách, v správním území Plzeòského kraje a obvodu mìstského úøadu
s roz�íøenou pùsobností Tachov. Le�í na západním okraji bioregionu Ta-
chovská brázda (CULEK 1997). Tvoøí ji plochá parovina o nadmoøské
vý�ce 490�510 m. Lesy zabírají cca 35 % plochy území, jsou tvoøeny jen
men�ími souvislými celky o maximální velikosti 1�3 km2. Pøevá�nou
èást území pokrývají pole a louky, je zde nìkolik soustav rybníkù (veli-
kost jednotlivých rybníkù vìt�inou do 10 ha). V sledovaném období do-
�lo v otevøené zemìdìlské krajinì zpoèátku k výraznému zvý�ení podílu
orné pùdy na úkor luk, k likvidaci znaèného mno�ství remízkù a dal�í
døevinné zelenì a k odvodòování mokøadù kolem rybníkù a vlhkých luk.
Teprve po roce 1990 do�lo naopak k opìtovnému zatravòování polních
celkù. Lidská sídla jsou v oblasti rozmístìna velmi hustì, ov�em a� na
nìkolik výjimek jde vesmìs o vesnice velmi malé, zpravidla s ménì ne�
200 obyvateli. V øadì vesnic zaèínají pøeva�ovat rekreaèní stavení. Tøi
existující mìsta jsou nevelká, Bor a Planá mají ménì ne� 10 000 obyva-
tel, Tachov asi 13 000 obyvatel.
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Tachov je pøevá�nì obklopen otevøenou zemìdìlskou krajinou, jen
na západní stranì k jeho obvodu v men�í èásti pøiléhá souvislý les. Dolní
èástí mìsta protéká øeka M�e. Vìt�ina mìsta je tvoøena zástavbou rodin-
ných domkù se zahrádkami, typická stará mìstská zástavba s vícepatrovými
domy je jen v malém úseku v centru mìsta kolem námìstí. Na  SZ, SV a JV
okraji mìsta jsou tøi sídli�tì vystavìná v druhé polovinì minulého století
z panelových domù. Ve mìstì jsou tøi men�í parky, na západní stranì
pøímo na okraj mìsta navazuje velký úsek parkové krajiny s loukami
protkanými alejemi a skupinami stromù. Podobný, ale mnohem men�í
úsek krajiny je i na jihovýchodním okraji. Úseky, které mù�eme hodnotit
jako prùmyslový biotop jsou ve mìstì nevelké a jsou tvoøeny nìkolika
osamìle v zástavbì le�ícími továrními objekty. Vìt�í komplex prùmyslo-
vé zástavby le�í v blízkosti osady Oldøichov, mimo vlastní zastavìné území
mìsta. Velkou plochu zaujímají zahrádkové kolonie. V Tachovì je tako-
vých úsekù po rùzných místech obvodu mìsta více ne� deset a zabírají
skoro 20 % celkové plochy zastavìného území mìsta.

Metoda
Pøi popisu postupu urbanizace vycházím pøedev�ím z mých témìø ka�-

dodenních pozorování, pøi nich� jsem registroval a zaznamenával výskyt
v�ech dosud v mìstì nepozorovaných nebo je�tì øídce se vyskytujících
druhù. Záznamy jsou v kartotéce ulo�ené do roku 1980 v archivu Muzea
Èeského lesa v Tachovì, po roce 1980 u autora tohoto sdìlení. V letech
1974 � 1980 jsem  také metodou mapování hnízdních teritorií sledoval
kvantitativní slo�ení hnízdní ptaèí synuzie ve vybraných úsecích mìsta.
�lo o v�echny tøi mìstské parky, nejvìt�í ze zahrádkáøských kolonií a úsek
mìstské zástavby zahrnující støední a východní èást mìsta a jedno pane-
lové sídli�tì. Celkem �lo o asi 40% celkové plochy zastavìného území
mìsta. Stejnou metodou jsem pak pokraèoval v sledování v letech 1981�
1991 na men�ím území (dva mìstské parky, východní èást mìstské zá-
stavby, panelové sídli�tì, zahrádková kolonie), celková plocha tvoøila asi
20% zastavìného území (ØEPA 1981, 1981a, 1982, 1993, 1994). Na stejné
plo�e jsem pak sèítání obnovil v letech 2001 a 2004�5. Výsledky tìchto
sèítání daly mo�nost kvantifikovat pøibývání nìkterých druhù pøesnìji.
Zahrádkové kolonie jsou ji� prostøedím silnì synantropním. Pøi osidlová-
ní ptaèími druhy volné krajiny, �lo mnohdy o vliv vývoje døevinných
porostù v nich, spí�e ne� o pøivykání blízkosti èlovìka.

Vlastní výsledky
V dobì, kdy jsem se systematickým pozorováním ptákù v Tachovì

zaèínal, byla ji� øada druhù, které v mìstì pravidelnì hnízdily od døívìj�í
doby. Jejich seznam vychází jednak z mých zku�eností pøed zahájením
systematických pozorování (léta 1965�1973, kdy jsem ji� v mìstì byd-
lil), jednak z údajù dal�ích pozorovatelù z mìsta Tachova (J. Veselý, K.
Soukup, F. �ebor a dal�í). �lo pøedev�ím o následující druhy, které poèí-
tám za základní slo�ku urbánní hnízdní avifauny, nebo� se ji� v této dobì
vyskytovaly ve vìt�ím poètu, nebo sice v malém poètu, ale pravidelnì:
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Hrdlièka zahradní (Streptopelia decaocto), kachna divoká (Anas pla-
tyrhynchos), èáp bílý (Ciconia ciconia), sova pálená (Tyto alba), sýèek
obecný (Athene noctua), rorýs obecný (Apus apus), strakapoud velký (Den-
drocopos major), �luna zelená (Picus viridis), �paèek obecný (Sturnus
vulgaris), sýkora koòadra (Parus major), sýkora modøinka (Parus caeru-
leus), pìvu�ka modrá (Prunella modularis), kos èerný (Turdus merula),
rehek domácí (Phoenicurus ochruros), rehek zahradní (Phoenicurus phoe-
nicurus), konipas bílý (Motacilla alba), chocholou� obecný (Galerida
cristata), vla�tovka obecná (Hirundo rustica), jiøièka obecná (Delichon
urbica), zvonek zelený (Carduelis chloris), stehlík obecný (Carduelis
carduelis), konopka obecná (Carduelis cannabina), zvonohlík zahradní
(Serinus serinus), pìnkava obecná (Fringilla coelebs), vrabec domácí
(Passer montanus), vrabec polní (Passer montanus). V�echny tyto druhy
zùstaly pravidelnými hnízdièi a� do dne�ní doby, jedinou výjimku mezi
nimi tvoøí obì sovy (Athene noctua a Tyto alba), které skoro úplnì vymi-
zely z celé oblasti Tachovska  a dnes se zde vyskytuje nìkolik posledních
párù. V Tachovì ji� od sedmdesátých let minulého století nehnízdí.

Dále byly v dobì do roku 1973 zji�tìny dal�í druhy, ov�em jako ojedi-
nìlá zahnízdìní, v�dy v jediném páru a velmi nepravidelnì. Nìkteré z nich
byly v�dy v celé oblasti vzácné a nebyly ji� dále v Tachovì pøi hnízdìní
zji�tìny (krutihlav obecný � Jynx torquilla, slavík obecný � Luscinia
megarhynchos, dlask tlustozobý � Coccothraustes coccothraustes). Oje-
dinìle a nepravidelnì se v�ak ji� v tomto prvním období vyskytly i jiné
bì�né druhy, které v pozdìj�ích letech do mìsta pronikly jako trvalí hníz-
dièi (konipas horský � Motacilla cinerea, budníèek men�í � Phylloscopus
collybita, pìnice pokøovní � Sylvia curruca). Zajímavé bylo ojedinìlé
zji�tìní hnízdìní budníèka lesního (Phylloscopus sibilatrix) v zahradì
u rodinného domku v roce 1967, nebo� tento druh, jinak v oblasti bì�ný,
v Tachovì ji� nikdy potom nebyl jako hnízdiè zasti�en. Podobnì se vy-
skytoval je�tì v období 1975�1980 jeden pár lejska �edého (Muscicapa
striata) v støední èásti mìsta na okraji historického centra
u zbytkù hradebních zdí. Po roce 1980 ji� nikdy nebyl ve mìstì pozoro-
ván, ojedinìle jsme jej nacházeli v pøímìstských parcích.

Postup pronikání dal�ích druhù k hnízdìní v mìstì Tachovì shrnuje
Tab. 1.

První dal�í skupina druhù v mìstì zaèala pravidelnì hnízdit od polo-
viny sedmdesátých let, tedy od roku 1975 (straka obecná � Pica pica,
po�tolka obecná � Falco tinnunculus, pìnice hnìdokøídlá � Sylvia com-
munis, strnad obecný � Emberiza citrinella) èi od roku 1976 a� 1977
(budníèek men�í � Phylloscopus collybita, budníèek vìt�í � Phyllosco-
pus trochilus a konipas horský � Motacilla cinerea). Tyto druhy hnízdily
v mìstských parcích i v zahrádkách u rodinných domkù, do nového síd-
li�tì v�ak v�echny pronikaly pozdìji, vìt�inou a� v druhé polovinì deva-
desátých let.  Pouze strnad obecný byl jako hnízdiè pozorován na sídli�ti
jen s asi dvouletým zpo�dìním oproti zástavbì rodinných domkù. Zmí-
nìné zpo�dìní je ov�em spí�e zpùsobeno naprostou absencí døevin
v poèátcích existence sídli�tì a poté jejich postupným pøibýváním, ne�
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Skupina druhù tvoøená brhlíkem lesním (Sitta europaea), èervenkou
obecnou (Erithacus rubecula), �oupálkem krátkoprstým (Certhia bra-
chydactyla), støízlíkem obecným (Troglodytes troglodytes) a pìnicí
slavíkovou (Sylvia borin) zaznamenala poèátek svého pravidelného
hnízdìní v mìstské zástavbì rodinných domkù v první polovinì osmde-
sátých let, pøitom vìt�ina z nich ji� hnízdila v mìstských parcích od polo-
viny sedmdesátých let a naopak dodnes nepronikla na panelová sídli�tì.
Pouze pìnice slavíková zaèala alespoò po roce 2000 hnízdit i v panelovém
sídli�ti. Také v zahrádkáøských koloniích se tyto druhy objevily jen oje-
dinìle (pìnice slavíková, støízlík obecný) a to a� velmi pozdì, kolem roku
2000. V období po roce 1980 zaèal v Tachovì hnízdit pravidelnì i sed-
mihlásek hajní (Hippolais icterina), by� v mìstských parcích byla ojedi-
nìlá hnízdìní zachycena ji� v polovinì sedmdesátých let. K druhùm této
skupiny lze pøiøadit i èeèetku zimní (Carduelis flammea). Druh, který se
z �umavského refugia v sedmdesátých letech �íøil po celé na�í republice
se zaèal na Tachovsku vyskytovat ji� po roce 1975. V mìstì Tachovì se

Tab. 1: Postup objevování se jednotlivých ptaèích druhù jako hnízdièù
ve mìstì Tachovì; obyèejnì vyti�tìné datum � vùbec první zji�tìné hníz-
dìní; tuènì vyti�tìné datum � zaèátek pravidelného hnízdìní.

Tab. 1: First occurrences of different bird species, breeding later in Tachov town; thin
letters � first recorded breeding; bold letters � start of regular breeding.

Druh/Species
Mìstské
parky/Parks

Zástavba domkù se
zahrádkami/Houses
and gardens

Panelové
sídlištì/Blocks of
flats

Zahrádkáøská
kolonie/Gardens

Muscicapa striata 1975

Motacilla cinerea 1973 1977 2000

Pica pica 1979 1978 1975 2000 1980

Falco tinnunculus 1975 2001 1987

Sylvia communis 1975 1977

Emberiza citrinella 1974 1975 1987 1976

Phylloscopus collybita 1974 1976 2000 1977

Phylloscopus trochilus 1979 1977 1986 1977

Motacilla cinerea 1973 1977 2000

Sitta europaea 1975 1983

Sylvia curruca 1975 1977 1970 1979 2000 1977

Erithacus rubecula 1976 1980 1989

Certhia brachydactyla 1976 1980

Troglodytes troglodytes 1984 2000

Sylvia borin 1975 1984 1980 2000 1989

Hippolais icterina 1975 1995 1977 1983 1982 1984

Carduelis flammea 1982

Motacilla flava 1983 ?

Strix aluco 1984

Turdus pilaris 1980 1998

Sylvia atricapilla 1980 1985 1985

Acrocephalus palustris 1988

pøivykáním blízkosti èlovìka. V zahrádkových koloniích se druhy této
skupiny rovnì� objevily pozdìji, ne v�ak s tak velkým zpo�dìním, pøe-
vá�nì kolem roku 1977 a� 1980.
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objevil v zahrádkách u rodinných domkù jako ojedinìlý hnízdiè v roce
1982 a od té doby zde v nevelkém poètu hnízdí, v posledních deseti le-
tech v�ak stále ménì pravidelnì. Do tohoto období spadá i zaèátek pravi-
delného hnízdìní jednoho páru pu�tíka obecného (Strix aluco) v jednom
ze tøí mìstských parkù. Naprosto raritní zále�itostí bylo pøíle�itostné za-
hnízdìní jednoho páru konipase luèního (Motacilla flava) na zpustlé
zahradì u øeky ve støedu mìsta a to po dva roky za sebou.

Jsou ov�em i nìkteré druhy, které pronikly do mìstské zástavby
v Tachovì je�tì pozdìji. Pøedev�ím je to kvíèala obecná (Turdus pilaris).
První ojedinìlý pokus o hnízdìní byl sice zaregistrován ve vilové zástav-
bì Tachova ji� v roce 1980, potom v�ak dlouho hnízdìní nebylo opako-
váno a první dal�í spolehlivì prokázané pøípady byly zji�tìny a� v roce
1997. Od tohoto roku ji� kvíèala ve mìstì Tachovì hnízdí (ØEPA 2004).
Dal�ím velmi opo�dìnì do mìsta Tachova proniknuv�ím hnízdním druhem
je pìnice èernohlavá (Sylvia atricapilla). V roce 1980 byl sice opakova-
nì pozorován zpívající samec v mìstském parku u letního kina, tento
výskyt se pak po øadu let ji� neopakoval a první ojedinìlé takové pøípady,
jak v mìstských parcích, tak i v zahrádkách u rodinných domkù, se obje-
vily a� po roce 1995. Pravidelná zahnízdìní, vìt�inou dolo�ená opakova-
ným výskytem zpívajícího samce na jednom místì, se  zaèala vyskytovat
a� po roce 2000 a to stále jen ve velmi malém poètu do 2�3 párù. U dal�ího
druhu, rákosníka zpìvného (Acrocephalus palustris), jsme na�li obsaze-
ný revír ve mìstì jen jedenkrát, na okraji mìsta, v porostu vysokého ple-
vele u øeky na okraji zastavìné èásti mìsta za zahrádkami rodinných dom-
kù, a to v roce 1988. Obdobné pozorováni jsme ji� nikdy v dal�ích letech
nezaregistrovali. �ádný z tìchto druhù  jsme také nikdy nezjistili
v panelových sídli�tích ani v zahrádkáøské kolonii.

Na závìr tohoto pøehledu zmíníme je�tì tøi druhy, které s ve sledovaném
období projevily jako hnízdièi v zahrádkových koloniích. Byly to �uhýk
obecný (Lanius collurio), cvrèilka zelená (Locustella naevia) a cvrèilka
øíèní (Locustella fluviatilis). �ádný z nich zatím nepronikl do vlastních
mìstských biotopù.

Z celé této sestavy ve sledované dobì se urbanizujících druhù bylo
jen nìkolik, které se v mìstských biotopech vyskytly ve vìt�ím poètu.
Z výsledkù kvantitativního sledování (ØEPA1993) jsem vybral hodnoty
pro tyto druhy a v Tab. 2 uvádíme, jak se bìhem sledovaného období
vyvíjela jejich abundance.

Nìkteré z hodnocených druhù (pìnice slavíková èi budníèek men�í)
trvale postoupnì zvy�ovaly svou poèetnost, zdá se tedy, �e jejich pøivy-
kání blízkosti èlovìka je povlovné. Ov�em dal�í druhy buï od zaèátku
udr�ují stejnou poèetnost (pìnice pokøovní), nebo dokonce vykazují po
poèáteèním vysokém stavu pokles (budníèek vìt�í, pìnice hnìdokøídlá),
tak�e u nich bylo vniknutí do mìstského prostøedí rychlé a odehrálo se
v krátké dobì.
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Diskuze
Porovnáme-li celkový seznam druhù, jejich� pronikání do mìsta Ta-

chova k hnízdìní jsme po roce 1975 zaznamenali (viz Tab. 1) s údaji
uvádìnými ve Faunì ÈR (HUDEC a kol. 1983, HUDEC a kol. 1994, HU-
DEC, ��ASTNÝ a kol. 2004) a s výsledky v komentáøi k Mezinárodnímu
hnízdnímu atlasu (��ASTNÝ, RANDÍK, HUDEC 1987, ��ASTNÝ, BEJ-
ÈEK, HUDEC 1996), pak je zøejmo, �e vìt�ina tìchto druhù je i v celé ÈR
známa jako obyvatelé urbánního prostøedí, by� i vesmìs jsou zdùrazòová-
ny biotopy s bohat�ími porosty døevin (høbitovy, zahrady, parky) jako
podmínka pro jejich hnízdìní. Týká se to nejsilnìji èervenky obecné,
støízlíka obecného, lejska �edého nebo sedmihláska hajního. V�echny
tyto druhy byly také v Tachovì zji�tìny jen jako ojedinìlí a mnohdy
spí�e jen pøíle�itostní hnízdièi.

Zjistili jsme i nìkolik zahnízdìní v mìstì Tachovì, které zatím pøed-
stavují velmi neobvyklý zjev z pohledu celé ÈR. Rákosník zpìvný
a konipas luèní, zde v�ak hnízdili pouze jedinkrát, respektive dvakrát a to
je�tì na velmi specifickém stanovi�ti, tak�e jejich pøíslu�nost k seznamu
hnízdících druhù Tachova pova�uji za vyslovenì nahodilý jev. A rozhod-
nì je nemù�eme poèítat k druhùm postupnì se urbanizujícím. �oupálek
krátkoprstý rovnì� v Tachovì zahnízdil jen ojedinìle. Jediný pravidelnì-
ji hnízdící pár pak vyu�íval mìstského parku le�ícího nedaleko od okraje

Tab. 2: Vývoj poètu hnízdících párù na pravidelnì sledované plo�e
u poèetnìji zastoupených druhù � prùmìrný poèet párù zji�tìných
v jednotlivých obdobích na zkoumaných plochách: rodinné domky +
parky 18,4 ha, panelové sídli�tì 15,8 ha a zahrádková kolonie 12 ha.

Tab. 2: Development of number of breeding pairs in regularly surveyed area in the
most abundant species � average number of  pairs recorded in different time periods
in surveyed areas: houses + parks 18,4 ha, block of flats 15,8 ha, garden colony 12 ha.

Prùmìrný poèet hnízdících párù/Average number of
breeding pairsDruh/Species Typ stanovištì/Habitat

1976–1980 1981–1985 1986–1990 2001–2004

Rodinné domky + parky 2,0 0,8 1,0 0,3

Panelové sídlištì 0 0 0 0Sylvia communis

Zahrádková kolonie 4,8 5,0 3,1 5,0

Rodinné domky + parky 0,2 0 0,2 0,3

Panelové sídlištì 0 0 0,2 0
Emberiza
citrinella

Zahrádková kolonie 3,0 3,2 3,0 3,3

Rodinné domky + parky 0,2 1,2 2,0 2,0

Panelové sídlištì 0 0 0 5,7
Phylloscopus
collybita

Zahrádková kolonie 0,2 0,2 0,6 8,7

Rodinné domky + parky 1,2 2,8 1,8 0,7

Panelové sídlištì 0 0 0,2 0
Phylloscopus
trochilus

Zahrádková kolonie 2,8 2,6 3,0 1,8

Rodinné domky + parky 1,8 1,6 1,8 2,0

Panelové sídlištì 0 0 0 0,7Sylvia curruca

Zahrádková kolonie 1,9 4,4 3,8 5,0

Rodinné domky + parky 0,2 1,2 2,4 0,7

Panelové sídlištì 0 0 0 0,7Sylvia borin

Zahrádková kolonie 0 0 0,4 2,7
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mìsta, v místì kde k nìmu pøiléhá velký úsek parkovité krajiny. Je tedy
mo�no øíci, �e i tento druh se zatím urbanizoval minimálnì. Naopak
z druhù, u nich� je v ÈR známé hnízdìní ve mìstech chybí v Tachovì
pøedev�ím drozd zpìvný (Turdus philomelos) a holub høivnáè (Columba
palumbus). O pøíèinách je v�ak tì�ko hovoøit.

Zajímalo nás také, zda v Tachovì zji�tìní noví hnízdièi vnikali do
lidských sídel v celé �ir�í oblasti. V tachovském okrese existují tøi dal�í
mìsta, z nich� v jednom, Boru u Tachova jsme zhruba v stejném období
prohlí�eli nìkolik èástí zastavìného území (ØEPA 1985,1986 a nepubli-
kované údaje). Také jsme v dotèeném období sledovali kvantitativní slo-
�ení ptákù ve vìt�í mno�ství obcí (Skláøe, Chodová Planá, Staré Sedli�tì,
Tisová, Èeèkovice, Lhota u Tachova, Nová Strast, Lesná, Diana, Svatá
Kateøina, Rozcestí � ØEPA 1979, 1981, 1986 a nepublikované údaje).
Sumárnì lze øíci, �e v mìstì Boru jsme na�li jako urbanizující se stejné
druhy jako v Tachovì, samozøejmì nebyly zde zasti�eny velmi vzácní
hnízdièi Tachova, jako je konipas luèní, rákosník zpìvný, nebo støízlík
obecný. Ve vsích jsme na�li i nìkolik dal�ích druhù, které ve mìstech jako
hnízdièi pozorovány nebyly. Byl to pøedev�ím drozd zpìvný (Turdus
philomelos), jeho� chybìní v Tachovì jsme hodnotili jako pøekvapivé.
Dále byly jako hnízdièi v obcích zji�tìni také hrdlièka divoká (Strepto-
pelia turtur), strakapoud malý (Dendrocopos minor), �uhýk obecný (La-
nius collurio), cvrèilka zelená (Locustella naevia) a sýkora lu�ní (Parus
montanus). V�echny tyto druhy se v�ak v zastavìných územích vesnic
vyskytovaly v malém poètu a obvykle nepravidelnì. Naopak vìt�ina dru-
hù zji�tìných jako hnízdièi ve mìstech, hnízdila v dané oblasti i ve vsích.
Jsou ov�em i druhy hnízdící v Tachovì, které nebyly na vsích jako hníz-
dièi zji�tìni. Odhlédneme-li od druhù ve mìstì jako hnízdièi ojedinìlých
(konipas luèní, rákosník zpìvný, pu�tík obecný), byly mezi nimi i druhy
v Tachovì hnízdící ji� pravidelnì. U nìkterých, napø. �oupálka krátkoprs-
tého, pu�tíka obecného a  pìnice èernohlavé je zøejmo, �e ve vsích nena-
lezli vìt�í stromové porosty typu mìstských parkù, které pro nì byli
základním biotopem pøes nìj� do mìsta pronikali. Absence konipase hor-
ského ve vsích je dána tím, �e sledované vsi, na rozdíl od Tachova, nele-
�ely na vìt�ím vodním toku. Proè v�ak èeèetka  zimní pøi svém �íøení po
Tachovsku vnikla do zahrad v Tachovì, a nena�li jsme ji v �ádné sledova-
né vsi, tì�ko vysvìtlujeme, nebo� ve volné krajinì osidluje biotopy, je-
jich� strukturní obdobu mù�eme ve vsích najít (øídké køoviny na mokøa-
dech a oprámech apod.)

Souhrn
Autor popisuje postup pronikání ptaèích druhù do mìstského prostøe-

dí na konkrétním pøíkladu malého západoèeského mìsta Tachova, v nìm�
systematicky a podrobnì sledoval kvantitativní a kvalitativní slo�ení
ptactva od roku 1967 do souèasnosti. Uvádí pøesná data zaèátku hnízdìní
jednotlivých druhù, v této dobì na mìsta novì proniknuv�ích a srovnává
s poznatky z ostatní ÈR i z obydlených míst u��ího regionu.

Bìhem tøiceti let od roku 1975�2005 postupnì pronikly do mìsta
Tachova jako hnízdièi témìø dvì desítky druhù. Kolem roku 1975 to byly
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Pica pica, Falco tinnunculus, Sylvia communis a Emberiza citrinella, do
konce sedmdesátých let se k nim pøidali Phylloscopus collybita, Phyllos-
copus trochilus a Motacilla cinerea. V první polovinì osmdesátých let to
byli Sitta europaea, Sylvia borin, Hippolais icterina, Carduelis flammea,
Troglodytes troglodytes, Strix aluco ojedinìle i Certhia brachydactyla.
V tomto období po dva roky zji�tìné hnízdìní jednoho páru Motacilla
flava hodnotíme jako naprostý extrém. Je�tì v druhé polovinì osmdesá-
tých let jsme registrovali vniknutí do mìsta u Turdus pilaris a Sylvia
atricapilla, opìt bylo ojedinìle zji�tìné hnízdìní neobvyklého druhu
a to Acrocephalus palustris. Lanius collurio, Locustella naevia a Locus-
tella fluviatilis v tomto období zaèaly hnízdit i v pøímìstských zahrádko-
vých koloniích, do vlastního mìsta v�ak dosud nepronikly. Z druhù v ÈR
bì�nì urbanizovaných jsme dosud v Tachovì jako hnízdièe nezastihli
Columba palumbus a Turdus philomelos.

Summary
Detail composition of bird species occurring in Tachov town (western Bohemia)

has been systematically recorded by the author since 1967 up to now. He recorded
exact dates of beginning of breeding in species newly breeding in the town and
discusses the data with data from other Czech towns.

During 30 years (1975 � 2005), up to 20 new species started to breed in Tachov
town. They were: around 1975 � Pica pica, Falco tinnunculus, Sylvia communis and
Emberiza citrinella, at the end of the 70�s � Phylloscopus collybita, Phylloscopus
trochilus and Motacilla cinerea, during the first half of the 80�s � Sitta europaea,
Sylvia borin, Hippolais icterina, Carduelis flammea, Troglodytes troglodytes, Strix
aluco and rarely Certhia brachydactyla. Two breedings of Motacilla flava recorded in
two successive years we assess as an extreme. During the second half of the 80�s we
recorded Turdus pilaris and Sylvia atricapilla as new breeders. Another very rare
species bred in Tachov town in this period too � Acrocephalus palustris. Lanius
collurio, Locustella naevia and Locustella fluviatilis started to breed in garden colonies
near to town but those species do not breed in the town itself so far. However, we did
not recorded two common town-breeders in the Czech Republic � Columba palumbus
a Turdus philomelos.
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