Nejpočetněji pozorované druhy
počet
jedinců

procento
krmítek*

srovnání
s 2019 **

sýkora koňadra

93 336

91

Þ

vrabec polní

72 264

46

Û

vrabec domácí

56 479

37

Ú

sýkora modřinka

35 344

69

Ú

hrdlička zahradní

28 594

46

Û

zvonek zelený

21 968

29

Ü

kos černý

15 918

50

Ú

stehlík obecný

15 223

14

Ü

straka obecná

10 245

19

Û

brhlík lesní

9 991

40

Û

havran polní

8 116

2

Û

strakapoud velký

7 868

38

Û

pěnkava obecná

6 180

19

Ü

sojka obecná

5 492

21

Û

sýkora babka

4 270

15

à

celkem pozorovaných ptáků 436 301

98 ª

VYSVĚTLIVKY
* Procento krmítek:
Frekvence výskytu. Udává, jak často
byl druh zaznamenán. Například
frekvence 25 % znamená, že druh
byl zjištěn na čtvrtině sčítacích míst.

Û nárůst o více než 10 %
Þ

nárůst mezi 5 a 10 %

Ú změna do 5 %
à

Ü pokles o více než 10 %
Z prvních dvou ročníků zatím není
možné usuzovat na celkové trendy
početnosti jednotlivých druhů.

91+9 69+31 50+50 46+54 46+54
kos černý
(50 %)

vrabec polní
(46 %)

kos černý
Během sčítání jej zaznamenala polovina účastníků,
stejně jako v Ptačí hodince 2019.

pokles mezi 5 a 10 %

Pět druhů pozorovaných nejčastěji – na největším množství krmítek

sýkora modřinka
(69 %)

výsledky 2020

** Srovnání s 2019:
Porovnáváme průměrný počet
jedinců zaznamenaných během Ptačí
hodinky 2019, oproti průměrnému
počtu, který účastníci posčítali letos.
Jednotlivé kategorie jsou

ª Proč tu není 100 %? Protože na dvě procenta krmítek nepřilétli během sčítané hodiny vůbec žádní
ptáci. I taková sčítání je důležité odeslat – říkají nám, kde ptáci nebyli.

sýkora koňadra
(91 %)

PTAČÍ HODINKA

hrdlička zahradní
(46 %)

Druhý ročník sčítání ptáků na krmítkách dopadl nad očekávání úspěšně.
Od pátku 10. ledna do neděle 12. ledna 2020 jsme díky zapojení 21 725 dobrovolníků
získali údaje z 15 082 hodinových sčítání. Celkem jsme během Ptačí hodinky 2020
zaznamenali přes 400 000 opeřenců.
Nejvíce sčítání od jednoho pozorovatele (19) jsme dostali z Kostic (okres Břeclav).
V pátek se do sčítání zapojily i školy, celkem jsme od žáků obdrželi 277 sčítání. Rekord drží
Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov (okres Teplice)
s přesně 50 sečtenými Ptačími hodinkami.

Děkujeme, že jste se zapojili!
Program občanské vědy Ptačí hodinka připravuje
Česká společnost ornitologická | Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 |
www.birdlife.cz | ptacihodinka@birdlife.cz
ve spolupráci s

O datech: Výsledky zahrnují pouze sčítání z 10.–12. ledna 2020. Velmi nepravděpodobná pozorování
a sčítání nedodržující metodiku byla ze zpracování vyřazena.

Na třetí ročník sčítání se můžete těšit 8.–10. ledna 2021.

ptacihodinka.birdlife.cz
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Ptačí hodinka 10.–12. ledna 2020
Stejně jako během loňského sčítání byly letos
nejpočetněji hlášené sýkory koňadry, vrabci
polní, vrabci domácí a sýkory modřinky.
Změna nastala až u pátého místa, které letos
obsadila hrdlička zahradní. Ačkoliv byly hrdličky
v průměru pozorovány ve srovnatelně velkých
hejnech jako loni (nejčastěji jeden nebo dva kusy),
došlo k významnému nárůstu krmítek, u kterých
ji účastníci spatřili – z loňských 29 % na letošních
45 %. Jedním z možných vysvětlení je, že letos byla
hrdlička nově zařazena mezi 12 druhů uvedených
na pomocném archu, a proto si jí účastníci více
všímali. Každopádně bude velmi zajímavé sledovat,
jak se situace vyvine v příštím roce!
Za skokana roku mezi běžnými druhy můžeme
označit sojku obecnou, která téměř zdvojnásobila
zaznamenané počty oproti loňskému roku. Také
jsme ji viděli mnohem častěji – zatímco loni
zavítala na jedno krmítko z devíti, letos se ukázala

na každém pátém. Příčinou by mohl být zvýšený
tah sojčí populace ze severovýchodní Evropy –
tamní sojky jsou na rozdíl od našich částečně tažné,
s různou intenzitou tahu v jednotlivých letech.
Na mapce vidíme, jak často se letos sojky ukázaly
v různých okresech.
Polovina účastníků viděla na svém krmítku
6 a více druhů ptáků, polovina 6 nebo méně
(medián 6 druhů). V průměru během jedné hodiny
přiletělo téměř 30 opeřenců. V porovnání mezi
kraji spatřil nejméně druhů průměrný účastník
v Praze. Naopak v Plzeňském a Karlovarském kraji
měl podívanou druhově nejbohatší.
Podrobné výsledky jsou k dispozici na webu
ptacihodinka.birdlife.cz, kde najdete i letošní
novinku – druhové mapy.

Frekvence výskytu sojky obecné během Ptačí hodinky 2020. Čím tmavší barva, tím větší procento
účastníků v daném okrese sojku během svého pozorování spatřilo. Nejsvětlejší hodnoty: 3 % (Znojmo),
nejtmavší: 43 % (Sokolov).
Kresby: Mike Langman (rspb-images.com)

