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Ptačí společenstva dubových alejí na Strakonicku: srovnání let 1986 
a 2020
Bird communities of oak alleys in the Strakonice district: comparison of years 1986 and 2020

Jiří Pykal (1)

Abstract: Bird communities of two oak (Quercus robur) alleys of different age in the Strakonice 
region were studied by mapping breeding territories in 1986 and again in 2020, i.e. after 34 years. 
The first site was a windbreak near village Třebohostice (age 35 and 70 years, resp.), the second 
site was a system of old oak alleys near Štěkeň (age 130, resp. 165 years). Changes in the bird 
community that occurred in the 34 years between the two surveys are analysed. In the windbreak, 
15 bird species were recorded during both surveys. Density in 2020 was 15,4 pairs/ha, i.e. 20 % 
higher than in 1986. The number of originally dominant species Phylloscopus trochilus and Sylvia 
borin considerably decreased, probably in connection with vegetation growth and the retreat of 
bushes. On the contrary, new cavity nesting species started to breed (Dendrocopos major, Parus 
major and Cyanistes caeruleus) which is again related to vegetation growth and an increase in tree 
dimensions. In the old oak alleys near Štěkeň 29 bird species were recorded in 2020 compared to 
28 species in 1986. Density of the bird community in 2020 (22,4 pairs/ha) was almost the same as 
in 1986 (22,6 pairs/ha). Eight species that bred sparsely in 1986 disappeared in 2020, and nine new 
species were recorded. Two of them, Sylvia atricapilla and Phoenicurus phoenicurus, were dom-
inant in 2020. Two faunistically interesting species, which had not previously nested in Strakon-
ice district, were also newly recorded, i.e. Dendrocopos medius and Ficedula albicollis, in 2020.
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Abstrakt: Ptačí společenstva dvou liniových dubových porostů (Quercus robur) na Strakonicku 
– větrolamu u Třebohostic a starých dubových alejí u Štěkně – byla zkoumána metodou mapování 
hnízdních okrsků v roce 1986 a opět v roce 2020, tedy po 34 letech. Stáří porostu větrolamu bylo 
při prvním průzkumu 35 let, při druhém průzkumu 70 let. Aleje u Štěkně byly vysázeny kolem 
roku 1850. V práci jsou analyzovány změny, ke kterým došlo za 34 let mezi oběma průzkumy. 
Při obou průzkumech bylo ve větrolamu zaznamenáno 15 ptačích druhů. Celková denzita ptačího 
společenstva se zvýšila o 20 %, v roce 2020 dosahovala hodnoty 15,4 páru/ha. Výrazně se snížila 
početnost dvou původně dominantních druhů – budníčka většího (Phylloscopus trochilus) a pě-
nice slavíkové (Sylvia borin), zřejmě v souvislosti s růstem porostu a ústupem křovin. Naopak se 
nově objevily druhy hnízdící v dutinách – strakapoud velký (Dendrocopos major), sýkora koňadra 
(Parus major), sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) – což opět souvisí s růstem porostu a zvět-
šováním dimenzí stromů. V dubových alejích u Štěkně bylo v roce 2020 zaznamenáno 29 ptačích 
druhů ve srovnání s 28 druhy v roce 1986. Celková denzita společenstva se prakticky nezměnila, 
22,4 páru/ha v roce 2020 proti 22,6 páru/ha v roce 1986. Nově se objevilo 9 druhů, početně přede-
vším pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) a rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus). Naopak 
vymizelo 8 druhů, většinou nepočetných. Nově byly zaznamenány také dva faunisticky zajímavé 
druhy, které dříve na Strakonicku nehnízdily – strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a lej-
sek bělokrký (Ficedula albicollis). 
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