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Vliv agroenvironmentálních opatření na biodiverzitu 
ptáků v zemědělské krajině

Room for a picture
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BESTMAP (2019-2023), Horizon 2020

1. Vypracovat metodický rámec pro 
modelování dopadu zemědělských 
politik, který zohlední složitost 
rozhodování zemědělců

2. Propojit nástroje pro podporu 
rozhodování s hodnocením 
ekosystémových služeb, 
biodiverzity a socioekonomických 
charakteristik zemědělských 
systémů

3. Vytvořit snadno použitelnou 
aplikaci pro porovnávání různých 
scénářů přijetí agroenvi opatření

4. Zlepšit tvorbu, implementaci a 
monitorování budoucích politik 
rozvoje venkova EU

http://www.bestmap.eu/

http://www.bestmap.eu/
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https://www.conservation
evidence.com/actions/700

Jsou agroenvironmentální přístupy (AEKO, EFA) efektivní pro ochranu 
biodiverzity v zemědělské krajině?

https://www.conservationevidence.com/actions/700
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Cíle a metody

Studované území:

• Povodí řeky Mulde (5 000 km2), Sasko, SRN

• Jižní Morava (2 000 km2), ČR

Metodický přístup:

• polní ptáci jako indikátor biologické rozmanitosti

• prostorová data z LPIS na úrovni půdních bloků

• ensemble Species Distribution Models (SDMs)

Cílem bylo zjistit:

 vliv 5 vybraných skupin agro-envi přístupů (AEP: biopásy, ošetřování travních porostů, krycí plodiny, 
půda ladem, biologická produkce) na vhodnost stanovišť polních ptáků

 v jakém prostorovém měřítku mají největší vliv

 jak se vhodnost stanovišť v zemědělské krajině změní na základě různých scénářů agro-envi-opatření
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Habitatové modely

Data z monitoringu (NDOP -
souřadnice pozorování/výskytu) 
15 druhů polních ptáků

Topografie: nadmoř. výška, sklonitost

Metriky vzdálenosti: lesní porosty, 

silniční infrastruktura

Krajinný pokryv: rozloha luk/pastvin, 

remízky/liniové prvky, zástavba, orná 

půda, AEP: biopásy, ošetřování travních 

porostů, krycí plodiny, půda ladem, 

biologická produkce

Heterogenita: Shannonův index 

diverzity pro plodiny

Rozlišení: 20x20 m

Krajinný pokryv ve 
3 prostorových 
škálách

Nejlepší měřítko 
pro každou 
nekorelovanou  
proměnnou 
vybráno na základě 
AICc

Multi-scale ensemble SDM (GLM, GAM, MAXENT, RF, 
BRT); 10 iterací, 70 % dat na kalibraci modelu, 30 % dat 
na validaci modelu.



Tomáš Václavík  / CZ-IALE 2022 Slide 6

Vliv proměnných na vhodnost stanovišť

Pozitivní vliv 
biopásů, krycích 
plodin a ošetřování 
travních porostů

Hodnocené AEP
měly obecně 
pozitivní dopad, ale 
biozemědělství u 
některých druhů i 
negativní vliv

Všechny 
hodnocené AEP 
měly největší vliv v 
krajinném měřítku 
(1 km), s výjimkou 
ošetřování travních 
porostů

Š
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Scénáře možné implementace agro-envi přístupů

ťuhýk obecný
(Lanius collurio)

Biopásy: 1.9% 
Ladem: 1.1%
Oš. tr. por.: 28.7%
Bioprodukce: 6.9%
Meziplodiny: 10.7%

Biopásy: 12.5%
Ladem: 12.5% 
Oš. tr. por.: 50% 
Bioprodukce: 20%
Meziplodiny: 10.7%

Biopásy: 0% 
Ladem: 0% 
Oš. tr. por.: 0%  
Bioprodukce: 0% 
Meziplodiny: 0%
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Dopad scénářů AEP na kvalitu stanovišť polních ptáků

• Větší plocha AEP (scénář CONS) zvýšila kvalitu stanovišť pro 9 druhů, ale snížila pro 6 druhů

• Scénář simulující kompletní odstranění AEP se signifikantně nelišil od současného stavu
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Závěr a implikace pro management 

 AEP měly pozitivní, ale jen slabý efekt na kvalitu stanovišť polních ptáků

 Vliv AEP se různil pro různé druhy a měřítka → potřeba implementovat různorodá opatření v zemědělské 
krajině, která zajistí diverzifikovaný mix úkrytových stanovišť a potravních zdrojů 

 Specifická opatření pro jednotlivé druhy a lepší prostorové zacílení může zlepšit jejich účinnost

 Potřeba zvýšit využívání AEP ze strany zemědělců, kolaborativní agro-envi schémata, opatření zaměřená na 
výsledek, regionálně zaměřená schémata apod.
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Děkuji za pozornost

TOMÁŠ VÁCLAVÍK

Univerzita Palackého Olomouc

Přírodovědecká fakulta | Katedra ekologie a ŽP

Šlechtitelů 27 | 78371 Olomouc

tomas.vaclavik@upol.cz | +420 585 634 555

http://tomasvaclavik.wordpress.com
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Výsledky: důležitost proměnných a jejich efekt

Skřivan polní
(Alauda arvensis)
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AUC = 0.89 ± 0.02


