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1. Úvod 

 

1.1 Dynamika populací 

 

Každá populace organismů vykazuje určitou dynamiku. U některých druhů jsou populace 

poměrně stabilní a nedochází u nich k žádným nebo jen mírným změnám. Naopak u mnoha 

populací různých druhů dochází k pravidelným nebo nepravidelným změnám početnosti. Tyto 

odchylky od průměrného počtu jedinců v populaci se označují jako fluktuace. V čase se 

nemění pouze abundance populací, ale dochází také ke změně jejich vnitřní struktury 

(např. poměr věkových tříd nebo pohlaví). Populační variabilita může být různá mezi taxony 

(Ostfeld 1988). Mnohé práce naznačují, že variabilita je menší u organismů, které jsou 

polyfágní, dlouhověké nebo velké (Connel a Sousa 1983, Gaston 1988). Větší variabilita je 

pak zaznamenána u organismů, které více podléhají predaci, mají vyšší plodnost nebo se 

vyskytují na větším geografickém areálu (Fairweather 1988, Spitzer et al. 1984). Proto 

populace malých krátkověkých druhů s krátkým generačním cyklem se budou jevit více 

variabilní než populace velkých a dlouhověkých druhů s dlouhým generačním cyklem. 

Variabilita také roste s velikostí populace. Tyto změny struktury populací jsou způsobeny 

různými faktory. Populační dynamika v dlouhém časovém měřítku kolísá buď nepravidelně, 

nebo pravidelně. Pravidelné změny v početnosti populace se označují jako populační cykly. 

Jsou to stabilní periodické fluktuace v početnosti populací mezi jednotlivými roky a opakují 

se s určitou pravidelností (Krebs 1996), například cyklus rysa kanadského (Lynx canadensis) 

se opakuje po 9 až 11 letech, kdy populace dosahuje maximální početnosti (Ranta et al. 

1997c). Populační dynamika vyjadřuje vnitřní stabilitu druhu a odráží změny v prostředí. 

Některé populace vykazují cyklické chování, které může být synchronní mezi vzdálenými 

populacemi stejného nebo jiného druhu. Populační cykly jsou prozkoumány a popsány 

u mnoha zvířecích i rostlinných druhů. Nejlépe však u drobných hlodavců (Krebs 1996), 

lesních motýlů (Myers 1988), tetřevovitých ptáků (Lindström et al. 1995), zajíce měnivého 

(Lepus americanus) a rysa kanadského v Severní Americe (Krebs et al. 1995). Nejvíce 

cyklických druhů bylo zjištěno u savců (např. drobní hlodavci, zajíc měnivý nebo rys 

kanadský) a ryb (hlavně v řádu hrdloploutví – Gadiformes) (Kendall et al. 1998). Kendall et 

al. (1998) uvádějí populační cykly u 30 % pozorovaných živočišných druhů na severní 

polokouli. Zároveň se u populací savců cykličnost zvětšovala směrem na sever.  
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Víceleté populační cykly mají zpravidla 4 fáze:  

(1) fáze růstu (gradace) 

(2) vrcholová početnost  

(3) fáze poklesu 

(4) fáze nízké početnosti.  

Podle charakteru dosahování vrcholové početní fáze se mohou populační cykly 

rozdělit do 3 typů (Suchomel 2014):  

(1) Latentní gradace. Druhy mají dlouhodobě nízkou početnost a nedosahují nosné kapacity 

prostředí. Fáze růstu je mírná s nenápadným přesahem kapacity prostředí. S tímto typem se 

setkáváme u tzv. nekalamitního hmyzu, například u stužkonosky modré (Catocala sponsa). 

(2) Permanentní typ. Tento typ je charakteristický dlouhodobou nebo trvalou početností 

přesahující nosnou kapacitu prostředí. K poklesu početnosti pod tuto hodnotu dochází pouze 

dočasně, například u běláska zelného (Pieris brassicae). 

(3) Temporátní typ. Cykly vykazují velkou fluktuaci v kolísání početnosti s nápadnou fází 

růstu. Do tohoto typu patří většina škůdců jako například hraboš polní (Microtus arvalis) nebo 

saranče stěhovavá (Locusta migratoria)  

Populační cykly se dělí na cykly 1. a 2. řádu. Cykly 1. řádu jsou způsobeny silnou 

a nelineární závislostí růstu na hustotě spolu se silným reprodukčním potenciálem organismu. 

Příkladem může být konkurence o zdroj potravy. Vizualizovaná data pak mají typicky 

pilovitý vzhled. Cykly 2. řádu jsou způsobeny časovým zpožděním v negativní zpětné vazbě. 

Tyto cykly jsou zpravidla delší než 2 roky (Tkadlec 2013). 

Populační cykly mohou být dále rozděleny na cykly exogenní a endogenní (Berryman 

2002). Vnější proměnné mají vlastní cyklickou dynamiku, která je příčinnou změn 

v populační dynamice druhů. Takovou proměnnou mohou být klimatické jevy, např. 

severoatlantická oscilace (NAO) nebo El Niño (Stenseth et al. 2003). Exogenní cykly mohou 

být způsobovány také tzv. pulzními zdroji (Ostfeld a Kessing 2000). Příkladem pulzního 

zdroje mohou být semenné roky rostlin nebo generační cyklus cikád (Koenig a Liebhold 

2005). Endogenní cykly vznikají vlivem závislosti na hustotě a jsou způsobeny buď dopadem 

silné přímé závislosti na hustotě (vazby 1. řádu) nebo dopadem opožděné závislosti na hustotě 

(vazby 2. a vyššího řádu). Mechanismy způsobující endogenní cykly můžeme rozdělit na 

2 skupiny: (1) vnitropopulační samoregulační mechanismy a (2) interpopulační trofické 

mechanismy (Tkadlec 2013). Základním intrapopulačním samoregulačním mechanismem je 
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konkurence o potravu mezi jedinci druhu. Interpopulační trofické mechanismy zahrnují 

predaci, neboli vztah predátora a jeho kořisti.  

Periodicita byla pozorována a studována také u rostlin, avšak předpokládá se, že cykly 

v rámci populací rostlin nejsou pravděpodobné. U rostlin totiž dochází k samozřeďování, 

absenci velikostního prahu pro produkci semen a je zde přítomen stabilizující účinek 

asymetrické kompetice (Crawley 1990). 

Studium příčin a mechanismů způsobujících populační cykly přineslo hypotézy, které 

se pokoušejí vysvětlit příčiny cyklů. K těm nejvýznamnějším hypotézám patří dle 

Berrymana (2002):  

(1) Fyzikální účinky. Hypotézy předpokládající, že cykly populací odrážejí vnější vlivy na 

natalitu a mortalitu. Změny vlastností vnějšího prostředí a klimatické změny ovlivňují 

velikost populačních cyklů (Cornulier et al. 2013). Jsou zde zahrnuty také vlivy periodických 

slunečních skvrn (Sinclair et al. 1993)  

(2) Účinky predátorů. Hypotéza je založená na modelu Lotky a Voltery. Tento model podává 

důkaz o schopnostech systému predátor-kořist vytvářet cyklickou dynamiku populací 

(Hanski et al. 1991) 

(3) Účinky patogenů. Organismy způsobující infekci se velmi dobře šíří v populacích 

s vysokou hustotou. Přenos infekčních onemocnění může způsobit cykly jak v populaci 

hostitele, tak i v populaci patogena (Anderson a May 1980) 

(4) Účinky rostlin. Hypotézy předpokládající, že vztah rostliny a herbivora může vytvářet 

cyklickou dynamiku populací, kdy rostlina představuje kořist a herbivor je považován za 

predátora (Rosenzweig a Abramsky 1980, Lithner a Jönsson 2002, Elias et al. 2006) 

(5) Účinky struktury populace. Struktura populace, která je závislá na hustotě, může v jistých 

případech zapříčinit různé typy dynamik populací (Higgins et al. 1997, Bjørnstad et al. 1999b) 

(6) Mateřské účinky. Faktory vnějšího prostředí, které působí na mateřskou generaci, mohou 

ovlivnit vlastnosti potomků. Samice v dobré kondici s dostatkem kvalitní potravy produkují 

více mateřského mléka a mají silnější potomstvo, které lépe přežívá než potomstvo od matky, 

která trpí nedostatkem kvalitní potravy nebo je napadena chorobami (Mousseau 

a Dingle 1991) 

(7) Genetické účinky. Založeno na předpokladu, že pokud se změní hustota populace, může 

dojít ke změně genofondu populace. Pokud má populace malou hustotu, může dojít k tomu, že 

budou upřednostňovány, pomocí přírodního výběru, genotypy s vysokou reprodukcí 

a zároveň s nízkou kompetitivností, zatímco u populace s vysokou hustotou to může být právě 

naopak (Sinervo et al. 2000). 
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Populační cykly jednoho druhu mohou ovlivňovat populace dalších druhů. Jako 

příklad mohu uvést případ, kdy dynamika početností hraboše a zajíce měnivého ovlivňuje 

hnízdění sovice krahujové (Surnia ulula caparoch) (Rohner et al. 1995). Sovice preferuje 

hraboše a zajíce měnivé jako zdroj potravy. V letech, kdy populační dynamika jednoho nebo 

druhého druhu dosáhla vrcholu, všechny sledované páry sovice zahnízdily. Ale v letech 

s nízkou početností hraboše a klesající početností zajíce soví páry nehnízdily a téměř se 

nevyskytovaly ve studované lokalitě.  

Krebs et al. (2001) se zabývali příčinami, které řídí 10-ti leté cykly zajíce měnivého 

v severní Americe. Ve studii zkoumali změny v reprodukci, přežívání jedinců se zvyšující se 

hustotou populace a vliv predace. Stanovili tři faktory, které by mohly ovlivňovat populační 

cykly: (1) dostupnost a kvalita potravy, (2) predace a (3) sociální interakce. Početnost 

potravních zdrojů ovlivňuje maximální populační hustotu (Krebs 2013). Dostupnost potravy 

měla vliv na populaci zejména v zimních měsících. Kvalita potravy nepřímo ovlivňovala 

jedince, kdy snížená kvalita vedla ke zhoršení kondice jedince, ten pak snáze trpěl nemocemi 

a stal se snadnější kořistí pro predátory (Hodges et al. 1999, Hik 1995). Dále sledovali vliv 

přítomnosti predátora. Predátoři měli na populace zajíců přímý i nepřímý vliv (Lima 1998), 

příkladem nepřímého vlivu může být neúspěšný lov predátora a stresování zajíce, který je 

poté oslaben a snáze napadán patogeny a parazity. Předpokládá se, že populační cyklus zajíce 

měnivého je tedy výsledkem interakce mezi predací a potravou zajíce (Krebs et al. 1995, 

Krebs et al. 2001).  

 

1.2 Populace káně lesní 

Káně lesní (Buteo buteo) patří k nejběžnějším dravcům z čeledi jestřábovití (Accipitridae) 

nejen v České republice (Reif et al. 2013), ale i v celé Evropě (European Bird Census 

Council). Hnízdní areál se rozkládá v lesním a lesostepním pásu Eurasie. Populace ze severní 

Evropy jsou tažné a každý rok pravidelně migrují na zimoviště, která se vyskytují v jižnějších 

částech Evropy. Ojediněle káně táhnou až na Africký kontinent. Populace v centrální a jižní 

Evropě jsou v různé míře tažné, potulné (vzdalují se od svého hnízdiště na kratší vzdálenosti) 

nebo mohou být stálé a hnízdiště neopouštějí, například populace z České republiky nejsou 

tažné na velké vzdálenosti a zimují většinou v Rakousku, Švýcarsku nebo jižním Německu 

(Cepák et al. 2008). 

Velikost zimní populace káně lesní v České republice je pravděpodobně ovlivňována 

přilétajícími jedinci ze severních oblastí, zejména ze Skandinávie. Například ve Finsku je 
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sledována migrace kání na zimoviště. Je zjištěno, že trasy populací směřují na jih až 

jihozápad.  Migrace na zimoviště začíná již v srpnu a dosahuje vrcholu v září. V prvním roce 

káně zalétají do jižnějších částí Evropy, než je tomu u starších jedinců. Avšak průměr 

souřadnic lokalit sloužících jako zimoviště leží ve střední Evropě, jak pro káně mladší 

jednoho roku, tak pro jedince starší (Saurola et al. 2013). Jarní migrace zpět na hnízdiště 

začíná na začátku března a svého vrcholu dosahuje v dubnu.  

V České republice, stejně jako jiných zemích Evropy, došlo v posledních letech 

k mírnému nárůstu hnízdní populace káně lesní (ČSO Jednotný program sčítání ptáků, 

European Bird Census Council). Ve finské populaci však došlo během posledních 20-ti let 

k mírnému poklesu početnosti káně (Saurola et al. 2013). Nejvýznamnějším faktorem 

ovlivňujícím velikost populací je dostupnost potravy, zejména malými savci. Abundance 

kořisti ovlivňuje nejen přežívání dospělců, ale také hnízdní úspěšnost párů (Tóth 2014). 

Dalším významným faktorem, který má dopad na dynamiku populací, jsou environmentální 

korelace, které ovlivňují dostupnost potravy a přežívání jedinců (Selas 2001). 

 

1.3 Synchronnost mezi populacemi 

Synchronie kolísání populací je důležitou součástí populační dynamiky. Populace stejného 

druhu nebo rozdílných taxonů, které jsou oddělené prostorově, mají tendenci kolísat v čase 

synchronně. V různých populacích tedy probíhají stejné změny zároveň 

(Liebhold et al. 2004a). Se vzrůstající vzdáleností synchronnost mezi populacemi většinou 

klesá. Pokles můžeme zjistit užitím regrese křížových korelací na vzdálenosti 

(Ranta et al. 1995) nebo pomocí neparametrické prostorové kovarianční funkce 

(Bjørnstad et al. 1999). Synchronnost na velké vzdálenosti je pozorována u cyklických 

populací zejména u savců, ale i motýlů (Raimondo et al. 2004). Jako příklad lze uvést tetřívka 

obecného (Tetrao tetrix) nebo jeřábka lesního (Bonasa bonasia), jejichž populace vykazují 

cykly opakující se po 6-ti letech (Lindström et al. 1996). Typickým zástupcem savců 

s cyklickou dynamikou je rys kanadský, u kterého se cykly opakují každých 9 – 11 let 

(Ranta et al. 1997a).  

Synchronnost mezi populacemi je studována v mnoha pracích napříč živočišnými 

a rostlinnými druhy. Prostorová synchronie byla popsána například u rostlin 

(Liebhold et al. 2004b), infekčních nemocí (Bjørnstad 2000), hmyzu (Haynes et al. 2003), 

ptáků (Saether et al. 2007, Kerlin et al. 2007, Lindström et al. 1996, Toms et al. 2005) nebo 

savců (Post 2002, Krebs et al. 2013). Avšak druhy se synchronními populacemi čelí vyššímu 
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riziku vyhynutí než druhy s asynchronními populacemi (Heino et al. 1997). Toto tvrzení je 

založeno na faktu, že u synchronních populací může dojít k prudkému snížení početnosti 

všech populací například vlivem Moranova efektu. 

Synchronnost se nevyskytuje pouze u živočichů, ale byla také zaznamenána v rámci 

rostlinných populací, kdy se rostliny, nejčastěji stromy a trávy, synchronizují ve tvorbě 

semen. Synchronie je založena na tvorbě přibližně stejného množství semen ve stejný čas 

mezi populacemi stejných nebo různých druhů rostlin (Koenig a Knobs 2000). Tato 

synchronnost se označuje jako semenné roky, pozorována je zejména u buku, dubu, borovice 

atd. Na velikosti produkce semen a její synchronii jsou závislé mnohé populace drobných 

savců a semenožravých ptáků, kteří se živí jejich plody. Jsou ovlivňovány dokonce i populace 

parazitů. Semenné roky rostlin ovlivňují synchronnost zvýšení populace drobných savců, kteří 

se živí jejich plody. Nárůst populace drobných savců dále ovlivňuje přítomnost predátorů. 

Toto je důkazem, že jedním z hlavních faktorů synchronie jsou potravní interakce. 

Synchronnost mezi populacemi většinou klesá se vzrůstající vzdáleností a velmi 

vzdálené populace vykazují nízkou nebo nulovou synchronii. Ranta et al. (1997a) však ve své 

práci zachycuje odlišný trend. Studovali synchronnost mezi oddělenými populacemi rysa 

kanadského a zjistili, že synchronnost se vzrůstající vzdáleností klesá, ale po dosažení určité 

vzdálenosti mezi populacemi se míra synchronie začne opět zvyšovat a výsledná křivka 

velikosti synchronie má tvar písmene U. Synchronnost na velké vzdálenosti může být 

způsobena podobnými klimatickými podmínkami 

 

1.4 Příčiny synchronie 

Synchronnost mezi populacemi je studována vědci po dlouhou dobu, kdy jsou testovány různé 

biotické a abiotické faktory, které by mohly ovlivnit synchronnost populací. Příčiny cyklů 

populací a jejich synchronie mohou být různé (Moran 1953), avšak dodnes nejsou zcela 

známy všechny příčiny ovlivňující vnitrodruhovou a mezidruhovou synchronii populací. Byly 

určeny tři hlavní faktory, jejichž působením může vzniknout prostorová synchronie. Tyto 

faktory jsou: (1) disperze populací, (2) vlivy okolního prostředí a (3) potravní interakce 

(Liebhold et al. 2004a). Působení těchto faktorů bylo zkoumáno v mnoha pracích.  

 

1.4.1 Disperze populací 

Rozptyl výrazně ovlivňuje synchronnost populací, ovlivňuje ji však spíše na lokální škále 

v dosahu vzdáleností rozptylu jedinců daného druhů. Jednotlivé druhy se liší svou 
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rozptylovou vzdáleností a rozptyl jedinců může synchronizovat jednotlivé populace na 

vzdálenost větší, než je jejich rozptylová vzdálenost. Například pro výra virginského 

(Bubo virginianus) byla zaznamenána rozptylová vzdálenost 149 km (Houston 1999). 

U evropských drobných hlodavců je tato vzdálenost malá a pohybuje se kolem 1 km 

(Steen 1994). Pro rysa kanadského až 500 km (Krebs et al. 2001). Synchronnost mezi 

populacemi klesá se zvyšující se vzdáleností, která odděluje populace. Lokální populace jsou 

propojeny rozptylem a to může vyvolat prostorovou synchronii. Pokud u jedné populace 

vzrůstá početnost a jedinci z této populace migrují do okolních populací, pak vzroste 

početnost i těchto okolních populací (Bjørnstad et al. 1999a). K tomuto jevu stačí pár 

migrujících jedinců. 
Různorodost lokalit může narušovat disperzi druhů a tím ovlivňovat i synchronnost 

populací (Bellamy et al. 2003). Bellamy et al. (2003) zkoumali vliv struktury prostředí na 

synchronii fluktuace abundance populací několika ptačích druhů. Autoři zjistili, že populace 

některých lesních ptačích druhů vykazovaly vyšší synchronnost, pokud byly jednotlivé 

populace odděleny lesním prostředím, než když byly odděleny bezlesým biotopem, například 

zemědělskou plochou. Prostředí ovlivňuje synchronnost populací například u vrány americké 

(Corvus brachyrhynchos) nebo drozda lesního (Hylocichla mustelina) (Jones et al. 2007). 

Populace hrabošů jsou více synchronní v prostředí s malými lesními plochami. Horské 

populace hrabošů mohou vykazovat zpoždění ve fluktuaci oproti populacím z nižších 

nadmořských výšek (Gouveia et al. 2016). Rozdílné prostředí ovlivňuje také vnitrodruhovou 

i mezidruhovou synchronii druhů ptáků, které nevykazují cyklickou dynamiku (Paradis et al. 

2000). Byla testována synchronnost druhů vyskytujících se v lese a v zemědělské krajině. 

Jednotlivé populace vykazovaly vyšší stupeň synchronie na obhospodařované půdě než 

populace obývající lesní prostředí. Populace na zemědělských půdách jsou však 

pravděpodobně ovlivňovány také používanými pesticidy. Například populace koroptví 

polních (Perdix perdix) byly synchronní, ale zároveň vykazovaly stálý pokles početnosti. 

Tento pokles byl nejspíše způsoben používáním herbicidů v místech výskytu koroptve (Potts 

a Aebisher 1995). Také úbytek remízků v zemědělské krajině ovlivňuje velikost populací 

dravců hnízdících v těchto oblastech (Butet et al. 2010).  

Houston (1999) se zabýval rozptylovou vzdáleností výra virginského v závislosti na 

populaci zajíce měnivého, neboť bylo zjištěno, že populační cyklus zajíce ovlivňuje velikost 

snůšky výra. Studie byla založena na sledování zpětných hlášení o výskytu kroužkovaných 

jedinců. Zjistil, že vzdálenost, na kterou ptáci migrovali, byla odlišná v různých fázích 

populačního cyklu zajíce. V letech s vysokou abundancí zajíce jedinci létali na kratší 
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vzdálenosti. Zatímco v letech s nízkou početností své kořisti výři zalétali na mnohem větší 

vzdálenosti. Průměrná rozptylová vzdálenost v letech s nízkou abundancí zajíců byla 149 km. 

Rozptyl také ovlivňuje přežívání metapopulací. Metapopulace je soubor subpopulací, 

které jsou lokálně propojené a jedinci mohou volně migrovat mezi jednotlivými populacemi. 

Tyto populace fluktuují nezávisle na sobě a je u nich reálná šance, že dojde k jejich vyhynutí 

(Harrison a Quinn 1989, Hanski a Gilpin 1991). Jestliže subpopulace fluktuují synchronně 

a dojde k vyhynutí jedné subpopulace, vyhynou i ostatní subpopulace a metapopulace 

zanikne. Naopak je-li synchronnost mezi subpopulacemi nízká, pak subpopulace s vysokou 

početností slouží, prostřednictvím migrujících jedinců, k obnovení vyhynulých subpopulací.  

 

1.4.2 Vlivy okolního prostředí 

Tyto vlivy jsou způsobeny exogenní variabilitou. Tato variabilita způsobuje synchronnost na 

velké vzdálenosti a může způsobovat mezidruhovou a vnitrodruhovou synchronnost. 

Klimatická variabilita je způsobena například teplotou nebo srážkami (Liebhold et al. 2004a). 

Bylo zjištěno, že teplota na začátku jara synchronizuje rychlost růstu rohů mezi populacemi 

kozorožců horských (Capra ibex) ve Švýcarských Alpách, kdy u odlovených jedinců byly 

měřeny roční přírůstky rohů a v jednotlivých lokalitách byla měřena teplota a výška sněhové 

pokrývky. Vyšší teploty na začátku jara způsobují rychlejší odtávání sněhu a tím dochází 

k dřívějšímu růstu rostlin. Díky tomu se zlepší zdroje živin pro kozorožce a u jedinců dochází 

k rychlejšímu růstu rohů (Büntgen et al. 2014). Klimatické změny, působící ve velkém 

měřítku jako například Severoatlantická oscilace (NAO), El Niňo (ENSO) nebo globální 

oteplování, mohou způsobit změnu v intenzitě střídání semenných a nesemenných let u rostlin 

a tím ovlivnit také populační dynamiku predátorů jejich semen (Mckone et al. 1998). 

Produkce semen dubů ovlivňuje například fluktuaci populací sýkor koňader (Parus major) 

a sýkor modřinek (Cyanistes caeruleus) ve střední Evropě (Saether et al. 2007). Klimatické 

změny mohou mít na populace druhů přímý a nepřímý účinek. Na faktorech počasí nepřímo 

závisí hnízdní úspěšnost a přežívání mořských ptáků v severním Atlantiku 

(Durant et al. 2004). Častým nepřímým vlivem environmentálních korelací na populace 

dravců je ovlivnění dostupnosti a početnosti kořisti, kdy například sněhová pokrývka výrazně 

snižuje dostupnost potravy pro populace káně lesní v Norsku a tím klesá také hnízdní 

úspěšnost na úrovní populací (Selas 2001). 

Účinek podobný Moranovu efektu, ale v regionálním měřítku může být vyvolán 

pulzující proměnlivostí zdrojů. Příkladem mohou být semenné roky, které ovlivňují populační 
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dynamiku norníka rudohřbetého (Clethrionomys gapperi) (Elias et al. 2006). Pulzující 

proměnlivost byla také zjištěna u generačního cyklu cikád, který trvá 13 nebo 17 let. Tento 

cyklus výrazně ovlivňuje synchronii amerických ptáků. V letech dosažení vrcholu cyklu cikád 

se zvyšovala abundance některých ptačích druhů (Koenig a Liebhold 2005).  

Moranův efekt (Moran 1953) vysvětluje synchronii populací na velké vzdálenosti. 

Tento fenomén říká, že pokud dvě populace mají stejnou vnitřní strukturu závislostí na 

hustotě, pak je synchronnost mezi těmito populacemi stejná jako korelace mezi klimatickými 

vlivy. Pokud je vnitřní struktura populací odlišná, pak se Moranův efekt projeví jen přibližně 

(Bjørnstad et al. 1999a). Moranův efekt je výsledkem náhodných, ale synchronních vlivů 

počasí na populace, které jsou prostorově oddělené (Ranta et al. 1997b, Koenig 1999). 

 

1.4.3 Potravní interakce 

Dalším faktorem ovlivňujícím dynamiku populací jsou trofické interakce. Nejen predátoři, ale 

i mikroparaziti a parazitoidi jsou schopni ovlivnit dynamiku svého hostitele nebo kořisti na 

velké vzdálenosti. Tato vzdálenost závisí na pohyblivosti kořisti. Fairweather (1988) ve své 

práci zjistil, že přítomnost silného tlaku predátorů způsobuje nejen změny v abundanci kořisti, 

ale také změny v rozptylu predovaného druhu. 

 Různé druhy parazitoidů vykazují synchronnost při migraci za svými hostiteli. Peréz-

Rodrígues et al. (2015) studovali synchronnost výskytu mšic a jejich parazitoidů na jihu 

Velké Británie. Pomocí jednoduchých regresních modelů sledovali odpověď parazitoidů na 

hostitele. Parazitoidi reagovali na migraci mšic okamžitě a migrovali na místa s vysokým 

výskytem mšic bez meziročního zpoždění (k analýze použili křížovou korelační analýzu), 

tudíž se zvětšovala jejich početnost. Se zvyšujícím se počtem mšic okamžitě začal růst i počet 

parazitoidů. 

 Dostupnost potravy způsobuje i synchronii lesních druhů ptáků (Jones et al. 2003). 

Housenky motýlů tvoří významnou složku potravy pro lesní ptáky. Motýli vykazují cyklickou 

dynamiku a objevují se roky s vysokou početností jejich larev. Fluktuace v početnosti 

housenek byla synchronní mezi sledovanými lokalitami. Nadbytek potravy pozitivně ovlivnil 

početnost ptačích druhů v následujícím roce. Ptáci tedy reagovali na zvýšení potravních 

zdrojů s časovým zpožděním. Početnost kořisti ovlivňuje také reprodukci a přežívání mláďat 

dravců. Pavluvčík et al. (2015) ukázali, že průměrné přežívání mláďat sovy pálené (Tyto alba) 

je vyšší v letech s vysokou početností hraboše polního. Populace sov pálených tedy kolísala 

synchronně s nulovým zpožděním s početností populací hraboše polního. Norrdahl 
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a Korpimäki (1996) zjistili, že průměrná hustota kořisti může být regulována mobilními 

predátory. Ptačí predátoři jako například poštolka obecná (Falco tinnunculus), moták pilich 

(Circus cyaneus) nebo sýc rousný (Aegolius funereus) se soustředí do míst s největší hustotou 

kořisti a tím dochází k regulaci hustoty kořisti. 

Vztah kořist-predátor se většinou uvažuje za nepřítomnosti dalších druhů. Model této 

interakce popisuje vzájemnou fluktuaci dvou druhů. Pokud dojde k nárůstu populace kořisti, 

je tedy dostatek potravy pro predátory. Predátorské druhy na zvýšení počtu kořisti odpovídají 

většinou se zpožděním. To znamená, že po zvýšení početnosti kořisti dojde k nárůstu 

populace predátorů až po určitém čase. Nárůst abundance predátorů následně vyvolá snížení 

počtu kořisti, tím se sníží dostupnost potravy pro predátory a po časovém prodlení dojde také 

ke snížení počtu predátorů z důvodu nedostatku potravy. Na dané lokalitě je pak opět málo 

predátorů, a proto může dojít k opětovnému zvýšení početnosti kořisti. A tímto se cyklus 

uzavírá (Reeve a Turchin 2002). Savčí a ptačí predátoři většinou odpovídají na zvýšení 

početnosti kořisti se zpožděním 1 až 2 roky (Krebs et al. 1995, Krebs et al. 2001).  

Vztah kořist-predátor také zahrnuje interakci rostliny a živočicha. Rostlina představuje 

kořist a živočich zaujímá roli predátora. Rostliny využívají synchronnost v produkci semen 

k redukci jejich predace. Rostliny střídají semenné a nesemenné roky, které jsou 

synchronizovány ve velkém geografickém měřítku. Synchronnost rostlin byla studována 

zejména na produkci semen dubu (Koenig a Knops 2013). Predátoři semen, jako jsou malí 

savci nebo semenožraví ptáci, jsou ovlivňováni semennými roky rostlin, kdy je pro ně 

dostatek potravy. Hypotéza o nasycení predátorů (Kelly 1994) živících se semeny 

předpokládá, že predátoři poškodí v průměru méně semen, pokud produkce semen je mezi 

lety variabilní, než když je konstantní. V letech s nízkou produkcí semen je abundance 

predátorů malá z důvodu nedostatku potravy. Naopak v letech s vysokou produkcí semen je 

dostatek potravy a dojde ke zvýšení početnosti predátorů. Zároveň však z důvodu náhlé 

zvýšení produkce semen oproti předchozímu roku, kdy byla nízká abundance predátorů, 

nejsou predátoři schopni zkonzumovat všechna semena a ty tak mají vyšší pravděpodobnost 

přežití a vyklíčení (Poncet et al. 2008). Má se za to, že tato strategie je vyvinutá rostlinami 

k regulaci populačního růstu predátorů semen. U semenných predátorů dochází ke 

každoročním změnám v populaci v závislosti na úrodě semen. Dynamika semenných 

predátorů je však opožděná za dynamikou semenných roků (Kelly et al. 2008). Lithner 

a Jönsson (2002) sledovali vliv produkce semen buku a dubu na početnost kalouse ušatého 

(Asio otus) a sýce rousného. Vysoká úroda semen měla nepřímý vliv na početnost těchto 
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druhů. Během léta došlo k nárůstu populace hlodavců a tím se zlepšila potravní nabídka pro 

jejich predátory, u kterých došlo ke zvýšení početnosti následující jaro.  
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2. Cíle práce 

Cílem mé bakalářské práce je literární rešerše odborné literatury o prostorové synchronii 

v dynamice populací a analýza synchronie zimní početnosti populací káně lesní v České 

republice. Získala jsem odhady průměrné regionální korelace a vzdálenost, při které je 

dosažena tato průměrná korelace. Analýza byla provedena na časových řadách, které byly 

získány zlogaritmováním a diferencováním časových řad početnosti káně lesní v letech 

1984 – 2014. 
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3. Materiály a metody  

3.1 Měření synchronnosti 

Měření synchronnosti představuje vyjádření vzájemné korelace časových řad mezi 

početnostmi populací rostlin a živočichů jednoho druhu nebo mezi populacemi odlišných 

taxonů. Pro měření synchronnosti mezi časovými řadami se používají různé metody. Použité 

analýzy se liší podle počtu řad, mezi kterými zjišťujeme synchronnost. Synchronii můžeme 

hodnotit jako korelaci mezi hodnotami časových řad, korelaci mezi rozdíly hodnot časových 

řad nebo jako shodnost vrcholů populací. K měření synchronnosti se také často používá 

variační koeficient (Buonaccorsi et al. 2001). 

Pro stanovení korelace mezi dvěma časovýma řada se nejčastěji používá Pearsonův 

nebo Spearmanův korelační koeficient. Použití těchto koeficientů se liší. Pearsonův korelační 

koeficient měří sílu lineárního vztahu mezi dvěma řadami dat s normálním rozdělením 

zpracovávaných dat (Bjørnstad et al. 1999a). Data se proto logaritmují, aby došlo ke zmenšení 

odchylky od normálního rozdělení. Spearmanův koeficient naopak pracuje s daty, které 

nemají normální rozdělení a vychází z pořadí naměřených hodnot. Na rozdíl od Pearsonova 

koeficientu není Spearmanův koeficient citlivý k odlehlým hodnotám, proto je vhodný 

k vyjádření vztahu jak u původních tak transformovaných dat. Společně s variačním 

koeficientem se používá neparametrická prostorová kovariance (Bjørnstad 2001). Jako 

vhodná metoda pro vyvození prostorové synchronie je splinový korelogram, neboli 

modifikace prostorové neparametrické kovarianční funkce (Bjørnstad et al. 1999a). Křížové 

korelogramy jsou vhodné pro měření synchronie mezi populacemi v rámci druhu, které jsou 

od sebe odděleny větší vzdáleností a jejich vrcholy se neshodují. Nesoulad vrcholů populací 

může být způsoben rozptylem nebo různou odezvou na synchronizační exogenní vlivy. 

Křížové korelogramy se používají také k měření korelace mezi různými druhy organismů.  

Různé úpravy dat mohou ovlivnit výsledky analýz. Chevalier et al. (2015) zkoumali 

vliv různých transformací dat na výsledky měření synchronie mezi populacemi. Na časové 

řady ryb z francouzských řek použili tři druhy transformací (1) odstranění trendu, 

(2) prewhitening – rozdíl po sobě jdoucích hodnot v časových řadách a (3) kombinaci 

předchozích dvou. Výsledky naznačovaly, že použití odlišných transformací na stejná 

původní data různě ovlivňuje výsledky měření a může dojít k rozdílným a někdy 

i nesprávným závěrům o přítomnosti či nepřítomnosti synchronie.  
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3.2 Zpracování a analýza dat 

Pro tuto práci bylo potřeba získat data o výskytu jedinců káně lesní v České republice. Data 

v rozmezí let 1984 až 2014 ve formátu samostatných tabulek pro jednotlivé části České 

republiky poskytl RNDr. Pavel Řepa z muzea v Tachově. Ke sčítání jedinců káně lesní byla 

zvolena transektová metoda. Byly voleny transekty o celkové délce 5 kilometrů ve volné 

krajině, šířka nebyla omezena. Bylo nutné dodržet rovný směr vedení transektu, aby 

nedocházelo k velkým změnám směru. V jednotlivých transektech byl zaznamenáván počet 

pozorovaných jedinců. Sčítání bylo prováděno dobrovolníky a probíhalo ve třech měsících 

(polovina listopadu, ledna a března). Bylo tak zajištěno, že bude zachycen počet kání před 

nástupem zimy, počet zimujících a počet hnízdících kání (Řepa 2002). Tato metoda měla 

určité nevýhody. Pro některé lokality bylo provedeno velmi málo pozorování a nebylo tak 

možné určit dynamiku populace na daném místě. Většina mapovatelů nerozlišovala káně lesní 

od káně rousné (Buteo lagopus). Počty kání jsou tak součtem za oba druhy. U těch sčitatelů, 

kteří rozlišovali káni do druhů, Řepa (2002) ukázal, že počty káně rousné představovaly cca 

2 % ze všech kání. Ročně byla zaznamenána početnost průměrně ve 204 ± 119 (SD) 

transektech. 

Získaná data jsem upravila a jednotlivé tabulky spojila v programu Microsoft Excel 

2013 do jedné, výsledkem je tabulka, která obsahuje 1 244 časových řad káně lesní na území 

České republiky. Z datového souboru jsem vyřadila časové řady, ve kterých neproběhlo 

sčítání alespoň za jedno celé zimní měření, tedy takové řady, které obsahovaly méně než 

3 hodnoty. Ke každému transektu jsem přiřadila zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku. Tyto 

údaje jsem vyhledávala v programu Google Earth. Z důvodu chybějících dat v časových 

řadách, jsem z lokalit, ve kterých probíhalo sčítání po několik let bez chybějících hodnot, 

vytvořila regionální celky z jednotlivých okresů. Vybrané okresy byly zahrnuty do 

jednotlivých celků tak, aby představovaly geograficky logický celek, tj. například sousedící 

okresy v nížinách nebo pohořích (obr. 1). Poté jsem vypočítala průměrný počet kání pro 

jednotlivé vytvořené regiony pro každé sčítání ve sledovaných měsících jednotlivých let. 

V letech 1986 a 1989 nebyly získány hodnoty ze sčítání, proto dané roky nebyly zahrnuty do 

analýzy. K analýze synchronnosti populací jsem použila celkem 16 regionálních časových 

řad, které vznikly sloučením dílčích dat.  
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Obr. 1: Celky okresů, na kterých byla provedena analýza, jsou vyznačeny šedě. 

 

 Nulové hodnoty jsem nahradila hodnotou 0,1, aby mohlo být provedeno 

zlogaritmování dat. Zlogaritmováním hodnot, použitím dekadického logaritmu, se redukují 

odchylky od normálního rozdělení. Následně jsem provedla diferenciaci časových řad, aby 

došlo k odstranění trendu populací (tzv. detrendizace dat), neboť trend v dlouhých časových 

řadách může odrážet například globální změny (Liebhold et al. 2004a). Detrendizace se 

provede vytvořením řad rozdílů mezi sousedními zlogaritmovanými hodnotami 

(tj. zt = logNt – logNt-1). Rozdíly představují míru změny ve velikosti populace a korelace tak 

měří synchronnost na této změně (Tkadlec 2013). Grafy jsem vytvořila v programu R. 

Korelace mezi řadami byly vypočítány jako Pearsonovy korelační koeficienty. V grafech je 

zobrazena prostorová synchronie jako závislost korelací na vzdálenosti, která odděluje 

populace. Pro určení prostorové synchronie jsem použila splinový korelogram. 95% 

konfidenční interval splinového korelogramu byl vypočítán pomocí bootstrapové metody 

(10 000 replikací). Pro vytvoření grafu jsem použila balíček ncf (Bjørnstad 2015) v programu 

R verze 3.2.2. (R Core Team 2015). Do grafu jsem také vynesla vzdálenost, při které je 

dosažena průměrná korelace mezi populacemi. 

Dále jsem vytvořila grafy znázorňující diferencované hodnoty časových řad během 

jednotlivých let. Pomocí těchto grafů můžeme pozorovat variabilitu populací káně lesní mezi 

jednotlivými roky a jejich synchronnost. 
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4. Výsledky 

Populační dynamika káně lesní v České republice nevykazuje příliš velkou meziroční 

variabilitu ve sledovaném období. Vytvořený datový soubor obsahuje celkem 1 244 časových 

řad. Ze základního souboru dat jsem vybrala řady, které mají záznamy sčítání alespoň 15 let 

bez přerušení a vypočítala průměrný počet jedinců na kilometr transektu v jednotlivých 

měsících. Z vizualizace dat je patrné, že velikost populací v České republice má klesající 

trend (Obr. 2).  

 

Obr. 2: Průměrný počet jedinců v České republice na 1 km transektu v jednotlivých měsících v letech 

1984 – 2014.  

 

Průměrná početnost káně lesní, za všechny termíny sčítání, se v České republice pohybovala 

okolo hodnoty 0,8 ± 1 SD jedince na 1 kilometr transektu. Průměrný počet jedinců se mezi 

jednotlivými měsíci téměř nelišil. Z obr. 3 je patrné, že v lednu byla mírně vyšší variabilita 

v početnosti káně. 
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Obr. 3: Průměrný počet jedinců na 1 kilometr transektu v České republice zaznamenaných 

v jednotlivých měsících (±SD) za sledované období. 

 

Regionální synchronie 

K analýze populační dynamiky bylo použito 899 časových řad, které byly uspořádány do 

16 geografických celků (např. nížinné a horské oblasti). V průměru řady obsahují záznamy za 

4,7 let ± 4,9 SD let. Řada s nejmenším počtem záznamů obsahuje data pouze za 1 rok sčítání 

a řada s nejvyšším počtem měření má záznamy za 26 let. Kumulativně mají řady použité 

k analýze údaje o početnosti káně za 4 183 let. 
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Obr. 4: Průměrný počet jedinců na 1 kilometr transektu v regionech zaznamenaných v jednotlivých 

měsících (±SD) za sledované období. 

 

Průměrně se v jednom transektu o délce 5 km v rámci regionální časové řady 

vyskytovalo 4,4 káně, to znamená, že hustota populace káně lesní byla 0,8 káně na kilometr 

transektu. Mezi jednotlivými měsíci nedocházelo v regionech k výrazné změně průměrné 

početnosti jedinců (obr. 4). Nejčastěji byli v transektu pozorováni 2 jedinci, nejvíce 

pozorovaných jedinců během sčítání bylo 87 kání na transekt. 

 Provedla jsem analýzu dat jednotlivých měsíců a průměrných hodnot za celý rok 

sčítání. Z vizualizace časových řad populací v rámci vytvořených celků je viditelné, že 

variabilita a synchronie populací je nízká. Nízká úroveň synchronie se potvrdila použitím 

neparametrické kovarianční funkce.  

 Časové řady populací v listopadu vykazovaly nízkou meziroční variabilitu a také 

úroveň synchronie byla nízká (obr. 4). Použitím prostorové neparametrické kovarianční 

funkce je ukázáno, že synchronnost mezi populacemi je nízká a klesá se vzdáleností mezi 

populacemi (obr. 5). Průměrná regionální korelace pro listopadové hodnoty je 

0,133 a vzdálenost, při které je dosažena tato hodnota, je 177 km. 
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Obr. 4: Časové řady populací káně lesní vypočítané z diferencovaných listopadových hodnot mezi lety 

1984 – 2014. 

 

Obr. 5: Závislost korelačního koeficientu na vzdálenosti mezi regiony v listopadu. Tečkovaná osa 

vyznačuje vzdálenost, při které je dosažena průměrná synchronnost mezi populacemi. 95% 

konfidenční interval je vyznačen šedou barvou.  

  

Časové řady z lednového sčítání opět nevykazovaly příliš vysokou variabilitu mezi roky 

(obr. 6). Analýza dat opět ukázala nízkou synchronnost mezi jednotlivými populacemi a také 
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pokles synchronnosti se vzrůstající vzdáleností (obr. 7). Průměrná regionální korelace pro 

lednové hodnoty je 0,198 a vzdálenost, při které je dosažena tato hodnota korelace, činí 

172,8 km.  

Obr. 6: Časové řady populací káně lesní vypočítané z diferencovaných lednových hodnot mezi lety 

1984 – 2014. 

 

Obr. 7: Závislost korelačního koeficientu na vzdálenosti mezi regiony v lednu. Tečkovaná osa 

vyznačuje vzdálenost, při které je dosažena průměrná synchronnost mezi populacemi. 

95% konfidenční interval je vyznačen šedou barvou. 
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Z vizualizace časových řad březnového sčítání je opět patrná nízká meziroční variabilita 

a nízká synchronnost populací (obr. 8). Průměrná regionální korelace pro březnové hodnoty je 

0,103 a vzdálenost, při které je tato hodnota dosažena, činí 191 km (obr. 9).  

 

 

Obr. 8: Časové řady populací káně lesní vypočítané z diferencovaných březnových hodnot mezi lety 

1984 – 2014. 

 

Obr. 9: Závislost korelačního koeficientu na vzdálenosti mezi regiony v březnu. Tečkovaná osa 

vyznačuje vzdálenost, při které je dosažena průměrná synchronnost mezi populacemi. 95% 

konfidenční interval je vyznačen šedou barvou. 
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Dále jsem provedla analýzu průměrných ročních hodnot, které byly získány vypočítáním 

průměru hodnot měsíců, ve kterých probíhalo měření, v rámci jednoho roku. Vizualizací dat 

je zřejmé, že populace opět nevykazují velkou meziroční variabilitu (obr. 10). Následná 

analýza ukázala, že synchronnost mezi populacemi je nízká a klesá konstantně se vzdáleností 

(obr. 11). Průměrná regionální korelace mezi vytvořenými celky je 0,13 a je dosažena ve 

vzdálenosti 167 km.  

 

 

Obr. 10: Časové řady populací káně lesní vypočítané z diferencovaných průměrovaných (za listopad, 

ledne a březen) ročních hodnot mezi lety 1984 – 2014. 
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Obr. 11: Závislost korelačního koeficientu na vzdálenosti mezi regiony. Tečkovaná osa vyznačuje 

vzdálenost, při které je dosažena průměrná synchronnost mezi populacemi. 95% konfidenční interval 

je vyznačen šedou barvou. 
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5. Diskuze 

Prostorová synchronie ve změně početnosti populací je stále velmi zkoumaným jevem a byla 

prokázána u velkého počtu druhů. Tento jev byl sledován u mnoha druhů živočichů, od 

hmyzu (např. Raimondo et al. 2004, Haynes et al 2003), přes ptáky (např. Jones et al. 2003, 

Bellamy et al. 2003, Koenig a Liebhold 2005, Seather et al. 2007) po savce 

(např. Ranta et al. 1995, Post 2004, Krebs et al. 2013). Synchronie byla také zaznamenána 

u rostlin, například semenné roky dubů nebo borovic (Koenig a Knobs 2000). Avšak i přes 

četné studie se prozatím nepodařilo odhalit všechny faktory způsobující synchronii mezi 

populacemi. Jako hlavní faktory způsobující synchronii mezi populacemi jsou považovány: 

(1) rozptyl jedinců, (2) vlivy vnějšího prostředí a (3) potravní interakce. 

 Káně lesní patří mezi nejběžnější dravce nejen u nás, ale i v celé Evropě. Bylo proto 

přínosné zjistit míru synchronnosti mezi jednotlivými populacemi, neboť se tím dosud žádná 

studie nezabývala. V bakalářské práci jsem zkoumala synchronii početností regionálních 

zimních populací káně lesní v České republice. Z datového souboru jsem vybrala okresy, 

které obsahovaly záznamy sčítání po několik let bez chybějících hodnot a uspořádala je do 

celků. Provedla jsem analýzu dat zvlášť pro jednotlivé měsíce, ve kterých probíhalo měření 

a zvlášť pro roční hodnoty. Počty jedinců byly zaznamenávány dobrovolníky, z nichž někteří 

prováděli sčítání nepravidelně nebo pouze v několika letech. Pokud pomineme nekompletnost 

dat, z výsledků je patrné, že synchronnost dynamik zimních regionálních populací je nízká 

a nepřesahuje hodnotu 0,2, synchronnost zároveň klesá s rostoucí vzdáleností. Populace 

v lednu a listopadu vykazují pokles synchronie mezi populacemi s rostoucí vzdáleností a při 

vzdálenosti větší než 300 km vykazují negativní korelace. V březnu však synchronie při 

malých vzdálenostech neklesá a pokles je zaznamenán až při vzdálenostech větších než 

120 km, k negativním korelacím mezi populacemi dochází už při vzdálenostech okolo 

230 km. Tato odlišnost od ostatních výsledků je pravděpodobně způsobena faktem, že 

v březnu začíná migrace dravců zpět na hnízdiště. Zanalyzováním ročních dat daných celků je 

vidět rovnoměrný pokles synchronnosti s rostoucí vzdáleností. 

Abundance zimních populací ptáků v jižní a střední Evropě je ovlivňována 

migrujícími jedinci ze severních oblastí na zimoviště. Vzdálenost, na kterou jedinci migrují, je 

výrazně ovlivněna teplotou. V posledních letech dochází vlivem klimatických změn 

k mírnějším zimám na severní polokouli. Migrující káně tedy nemají tendenci migrovat na 

velké vzdálenosti a následně buď zkracují své migrační vzdálenosti, nebo zimují přímo na 

hnízdišti (Marin et al. 2014). Pokles početnosti zimujících populací káně v České republice 
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v letech 1984 – 2013 je pravděpodobně způsoben právě tímto jevem, neboť celorepublikové 

odhady hnízdní populace naopak vykazují mírný nárůst početnosti (ČSO - Jednotný program 

sčítání ptáků). Jedinci původně zimující u nás v důsledku mírných zim v posledních letech 

zkracují své migrační vzdálenosti a zůstávají v severněji položených oblastech. Početnost 

káně se může lišit mezi jednotlivými zimními měsíci, pokud nastane náhlý pokles teploty, 

dojde ke zvýšení početnosti v důsledku imigrace jedinců se severnějších oblastí (Wuczyński 

2003). 

 Dalším faktorem ovlivňujícím početnost zimujících kání je biotop zimoviště. Vlivem 

intenzifikace zemědělství dochází ke ztrátě vhodného prostředí (Butet et al. 2010), neboť jsou 

zvětšovány zemědělské plochy a v oblasti je tak snižováno množství stromů, které slouží 

dravcům k odpočinku nebo jako úkryt před nepříznivým počasím. Volba zimoviště také úzce 

souvisí s abundancí a dostupností potravy. Mezi hlavní kořisti káně lesní patří drobní 

hlodavci. V zimním období se dravci soustředí do míst s vysokou hustotou kořisti a její 

snadnou dostupností (Nemček 2014). Přes zimu však výrazně klesá početnost populací kořisti 

(Cornulier et al. 2013), tím se snižuje dostupnost potravy pro dravce a je tak pravděpodobně 

ovlivněna jeho početnost na daném území. Drobní hlodavci patří mezi systémy s cyklickou 

dynamikou (např. Elias et al. 2006), při vysoké početnosti kořisti se zvyšuje také početnost 

dravce bez časového zpoždění. Ve vizualizovaných časových řadách však není viditelné náhlé 

výrazné zvýšení početnosti populace v České republice během sledovaných let. To je patrně 

způsobeno klesající početností a narušením populačních cyklů hraboše v České republice 

(Gouveia et al. 2015).  

 Z výsledků je patrné, že populace káně lesní vykazují nízkou synchronnost mezi 

regiony. Míra synchronie klesá víceméně rovnoměrně s rostoucí vzdáleností. Nízká 

synchronnost populací je zřejmě ovlivněna rozdílným klimatem a abundancí kořisti 

v jednotlivých regionech. Vliv klimatu a početnosti potravy na populace káně lesní bude 

předmětem mé diplomové práce v magisterském studiu. 
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