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Abstrakt 
 

Práce se týká načasování hnízdění u kachen, zejména jsou zde uvedeny příklady ze studií o 

tribech Aythyini a Anatini, které jsou nejpočetnější a nejsledovanější. Načasování hnízdění 

u kachen je probíráno z hlediska vlivů, které na něj působí a zároveň jsou zde vyjmenovány 

reprodukční parametry, které může načasování hnízdění ovlivnit. Mezi vnější vlivy hrající roli 

v načasování hnízdění u kachen patří teplota a srážky, stav vodních ploch, synchronizace 

hnízdění s ostatními druhy atd. V práci je též zohledněn vliv načasování párování, vliv 

kondice a věku samice, neboť všechny tyto faktory na dobu, kdy samice zahnízdí mají vliv. 

Pozitivní dopad na reprodukční úspěšnost je ilustrován vlivem na velikost snůšky, velikost 

mláďat a jejich přežívání.  

    

Klí čová slova: načasování hnízdění, kachny, reprodukční úspěšnost. 
 
 
 

 
 
 
The study summarizes current knowledge about timing of breeding in ducks, esp. in Aythyini 

and Anatini.  The main reproductive characteristics and their relation to timing of breeding are 

mentioned. Among factors affecting this phenomen, temperature, precipitation, water level, 

effect of timing of other waterbird species are underlined. Timing of breeding is also affected 

by many intristic factors, e.g. pair formation, female age and condition. The timing of 

breedinh is inter-correlated with other reproductive characteriscs e.g. clutch size, hatching 

success, duckling survival etc. 

 
Key words: timing of breeding, ducks, reproductive success. 
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Úvod 

Načasování hnízdění je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících reprodukční úspěšnost 

u ptáků. Jedinci, kteří zahnízdí dříve, mají větší snůšky a více přežívajících mláďat než jedinci 

hnízdící později (Lack 1968). Tento poznatek je dnes již obecně známý, ale od doby, kdy byl 

poprvé publikován, uplynulo již mnoho let a objevila se řada dalších studií týkajících se 

tohoto tématu. Některé z prací objasnily otázky, které problematika načasování hnízdění a 

jeho vlivu na reprodukční úspěšnost jedince přináší, ale zároveň se objevilo mnoho dalších, 

které zůstávají zodpovězeny pouze na úrovni spekulací. 

 Tato práce je koncipována jako literární rešerše týkající se načasování hnízdění, ale 

nemá ambice věnovat se všem skupinám ptáků, zaměřuje se pouze na řád Anseriformes, 

konkrétně na čeleď kachnovitých Anatidae. Tento výběr není náhodný, je učiněn s ohledem 

na přesah do budoucí diplomové práce, která se bude zabývat právě načasováním hnízdění a 

jeho vlivu na reprodukční úspěšnost u poláka chocholačky Aythya fuligula, kachny z tribu 

Aythyini, která v našich podmínkách vykazuje zajímavý posun v hnízdní době oproti své 

původní domovině na severu Evropy (viz např. Cramp & Simmons 1977). Přesto, že se tato 

práce zaměřuje převážně na kachny z tribů Aythyini a Anatini, neboť těm byla věnována 

většina studií, jsou zde uvedeny i příklady z jiných ptačích skupin, hlavně pro ilustraci šíře 

tohoto problému. 

Načasování hnízdění je ovlivněno mnoha faktory, kterým se budou věnovat jednotlivé 

kapitoly této práce. Pro samici je období hnízdění  velmi rizikové a vyžaduje od ní velké 

energetické investice. Mortalita samic během hnízdní doby dosahuje vyšších hodnot než 

u samců ve stejném období (Lack 1968), proto je pro samice velmi důležité optimalizovat 

nároky na reprodukci s ohledem na další přežívání a to znamená správně načasovat 

zahnízdění. Je otázkou, zda zjištěný pozitivní vliv dřívějšího zahnízdění na reprodukční 

úspěch je opravdu důsledkem vhodně zvolené doby zahnízdění, nebo pouze artefaktem 

lepších vlastností samic, které hnízdí dříve v sezóně. Tuto otázku se pokusím v této práci 

alespoň částečně ozřejmit uvedením příkladů prací, které se touto problematikou zabývají, i 

když je zřejmé, že tento problém je komplexní a jednotlivé faktory ovlivňující hnízdní 

úspěšnost se nedají jednoduše oddělit, ale působí společně.  

Tato práce je aktuální také proto, že se objevuje zvýšený zájem o témata, týkající se 

vlivu klimatických změn na reprodukční chování ptáků a posun data zahnízdění je jedním 

z těchto často diskutovaných dopadů klimatických změn. Vlivu klimatu na načasování 

hnízdění se bude věnovat následující kapitola.   
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1. Vliv klimatických a environmentálních podmínek 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu k této práci na načasování hnízdění u kachen  má vliv mnoho 

faktorů, které ve svém důsledku způsobí, že jedinec zahnízdí dříve či později, což bude mít 

vliv na jeho reprodukční úspěšnost. Jedním z těchto faktorů je vliv prostředí, do kterého 

můžeme zahrnout vliv teplot, srážek, habitatu vhodného k zahnízdění, délku dne atd. 

 

1.1 Vliv teplot  

Prokazatelný vliv na načasování  hnízdění nejen u kachen mají teploty v hnízdní době. Mnoho 

studií ukázalo, že většina ptáků severního mírného pásma začíná snášet vejce v sezóně dříve, 

pokud jsou na jaře vyšší teploty. U 79% (45/58) druhů zkoumaných ptáků byl prokázán 

negativní vztah mezi datem snůšky a teplotou vzduchu (Dunn 2006 ).  

 

Tab. 1. Počet studií, v nichž byl prokázán vliv teplot na datum snůšky ( Dunn 2006 ). 

 

Skupina Sign.vliv Celkem 

(Eurasie) 

Sign.vliv Celkem 

(sev.Amerika) 

Krátkok řídlí 3 3 0 1 

Bahňáci 0 1 0 0 

Ostatní nepěvci 3 4 1 1 

Pěnicovití 5 7 0 0 

Drozdovití, 

lejskovití 

6 8 1 1 

Zrnožraví pěvci 7 8 1 1 

Ostatní pěvci 12 17 6 6 

 

 

Teplota může ovlivnit hnízdění mnoha mechanismy. Může mít přímý efekt  na energetické 

požadavky samice, které ovlivní načasování jejího snášení. Například špačci  Sturnus  

vulgaris byli krmeni ad libitum a jejich hnízdní boxy zahřívány a ochlazovány o 2- 3°C  a 

ukázalo se, že teplota měla přímý vliv na načasování snášení, nezávisle na množství podávané 

potravy a fotoperiodě (Meijer et al. 1999). 
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 Teplota by mohla ovlivňovat i růst gonád, což by načasování hnízdění také nepřímo 

ovlivnilo. Například testes straky obecné Pica pica  chované za laboratorních podmínek 

vykazovaly  při podmínkách dlouhé délky dne a teplotě 20°C  rychlejší růst než při 2°C 

(Jones 1986). V neposlední řadě teplota ovlivňuje dostupnost a množství ptačí potravy, hlavně 

hmyzu (Bryant 1975). Tento fakt může limitovat schopnost samic tvořit vejce (Perrins 1970). 

Všechny zmíněné mechanismy vlivu teplot na načasování hnízdění se samozřejmě nevylučují 

a mohou působit dohromady.  

Je tedy jasné, že klimatické změny ptáky při hnízdění výrazně ovlivní. Dlouhodobé studie 

efektu klimatických změn na načasování hnízdění byly provedeny u vlaštovky stromové 

Tachycineta bicolor v severní Americe (Dunn & Winkler 1999), lejska černohlavého 

Ficedula hypoleuca (Sanz 2003), sýkory koňadry Parus major a sýkory modřinky Parus 

caeruleus v Evropě (Sanz 2002, Visser et al. 2003).  

Mohli bychom předpokládat, že větší teploty povedou k větší produkci mláďat, jelikož dříve 

obvykle hnízdí samice s většími snůškami a následně i s více mláďaty (Lack 1968). Ale 

nedávné výsledky z výzkumu sýkory koňadry Parus major ukazují, že teplejší jaro může vést 

k špatnému načasování snášení vzhledem k dostupnosti potravy pro mláďata a jako důsledek 

dříve zahnízdící samice vyprodukují méně přeživších mláďat (Dunn 2006). Pokud ale 

klimatická změna (oteplení) posune maximální hustotu potravní nabídky dříve, může být pro 

samici výhodné přizpůsobit datum snášení tak, aby se den líhnutí  kryl s maximální 

dostupností potravy pro mláďata, ale zároveň nesmí dojít ke změnám ve velikosti snůšky 

nebo délce inkubace, aby synchronizace nebyla porušena (Dunn 2006). Během minulých 39 

let se průměrné datum zahájení snůšky u sýkory koňadry Parus major v Oxfordu posunulo 

jako důsledek klimatických změn dříve, zatímco průměrná velikost snůšky se nezměnila 

(Cresswell & McCleery  2003). Klimatická změna mohla některým jedincům usnadnit 

dřívější zahnízdění, ale nezpůsobila žádnou  změnu ve velikosti snůšky. Z terénních studií je 

zřejmé, že dříve hnízdící ptáci mohou čelit i riziku smrti nebo zvýšeným energetickým 

potřebám díky periodám chladného počasí (Zajac 1995).  

Některé druhy nemusí vykazovat změny v načasování hnízdění v závislosti na změnách 

teploty, protože jejich hnízdění je mnohem více spjato s fotoperiodou či dešti (Wikelski et al. 

2000), což se hlavně projevuje v tropech, kde potravní nabídka je méně ovlivněna sezónními 

změnami teplot (Butler 1993).  

Také potravní generalisté mohou méně reagovat na změny klimatu než druhy více 

specializované,  neboť schopnost krmit se rozmanitou potravou zvyšuje pravděpodobnost, že 

během hnízdění bude vhodná potrava k dispozici (Dunn 2006).  
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Některé rozdíly v reakcích na změny teplot jsou spojeny s velikostí těla. Pokud teplota 

způsobuje dřívější hnízdění, pak druhy s menší velikostí těla budou více ovlivněni, protože 

jejich energetické nároky přepočtené na gram hmotnosti jsou vyšší než u větších ptáků 

(Walsberg 1983). 

 

1.2 Vliv srážek a nabídky vodních ploch 

U vodních ptáků jako jsou kachny má ale zřejmě největší vliv na načasování hnízdění voda. 

Množství srážek a tím pádem vodních ploch s dostatkem vody vhodných k zahnízdění hraje 

u kachen velmi podstatnou roli. Stav vody následně ovlivňuje potravní nabídku pro sedící 

samice a následně mláďata, která jsou u kachen nidifugní, krmí se tedy od vylíhnutí, poté co 

spotřebují zásoby žloutku, sama. Samice načasují líhnutí právě tak, aby se krylo s maximální 

potravní nabídkou pro mláďata (Dunn 2006). Ale ve studii 4 druhů pěvců (sýkor Poecile 

cinctus a Parus major, lejska černohlavého Ficedula hypoleuca, rehka zahradního 

Phoenicurus phoenicurus) hnízdících ve Finsku  se ukázalo, že maximální hustota potravní 

nabídky v červenci a srpnu se nekryla s hnízdním obdobím ptáků. Toto zjištění kontrastovalo 

se zaznamenanými případy z mírného pásma a ukazovalo, že v této severní lokalitě ptáci 

nenačasovávají své hnízdění dle potravní nabídky (Eeva et al. 2000). Časné hnízdění ve 

Finsku a jiných severských státech je nezbytné kvůli krátkému subarktickému létu, ptáci na 

severu nemohou odkládat hnízdění déle, neboť pozdní hnízdění by zkracovalo čas potřebný 

pro přípravu na migraci.  

Vliv teplot se ale může s dostupností vodních ploch prolínat. Kachna divoká Anas 

platyrhynchos a ostralka štíhlá  Anas acuta přilétají na svá hnízdiště brzy na jaře, když jsou 

jezera ještě částečně zamrzlá a teplota tak přímo ovlivňuje dostupnost vodních ploch (Sowls 

1955). Kachna laysanská  Anas laysanensis hnízdí dříve, pokud jsou hladiny vody v jezerech 

vyšší, zima mírnější a potrava tak více dostupná (Moulton & Weller 1984). Naopak 

severoamerická kachna Anas fulvigula fulvigula se vykytuje v téměř subtropickém klimatu 

texaského a louisianského pobřeží, kde vodní plochy nezamrzají. Vztah mezi načasováním 

hnízdění a vodními podmínkami byl u tohoto druhu zkoumán přes 3 roky. Začátek hnízdění 

nebyl vázán na zimní či jarní teploty, ale pozdní hnízdění bylo zaznamenáno v roce s 

předcházejícími nízkými podzimními a zimními srážkami (Grand 1992). Hladina vod a 

dostupnost vodních ploch mohly ovlivnit hnízdění tak, že limitovaly potravní nabídku pro 

hnízdící samice (Grand 1992).  
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Obr. 1. Průměr (mean), median a rozpětí dat počátku hnízdění Anas fulvigula  fulvigula  (Grand 1992). 

 

Autoři této studie ale připouští možnost chyby při detekci hnízd, způsobené zničením 

hnízda před jeho nalezením. Jako indikátor načasování hnízdění zmiňují výskyt pravidelných 

pronásledování, který byl v roce s nejpozdnějším hnízděním pozorován o 8 týdnů později než 

v ostatních letech (Grand 1992). V typickém pronásledovacím letu nespárovaný samec honí 

ve vzduchu spárovanou samici a oba následuje její partner, tento let skončí, když solitérní 

samec vzdá pronásledování a pár se znovu spojí (Heinroth 1911).  Na výzkum Anas fulvigula 

v Texasu navazuje výzkum hnízdní biologie dalšího druhu kachny ze severní Ameriky Anas 

fulvigula maculosa v zemědělské krajině Louisiany. Extrémní sucho zapříčiněné 

nedostatečnými srážkami před hnízdní dobou způsobilo pozdější hnízdění a zřejmě i pokles 

ve velikosti snůšky. Zaplavovaná rýžová pole se ukázala jako důležitý habitat pro krmení a 

přebývání kachen, hlavně během sucha, kdy ostatní typy vodních ploch nejsou dostupné, nebo 

v místech, kde byly vodní plochy zrušeny (Durham & Afton 2006).  

Vliv vodních podmínek na velikost snůšky ukázala studie kopřivky obecné Anas 

strepera a kachny divoké Anas platyrhynchos. U kopřivky se velikost snůšky a mláďat 

zvětšovala se zvyšující se hojností jezer, zatímco u kachny divoké nebyl prokázán žádný 

signifikantní vliv. Tento mezidruhový rozdíl může být způsoben částečně tím, že kachna 

divoká shromažďuje lipidové rezervy k produkci brzkých snůšek před příletem na hnízdiště, 

zatímco kopřivka si zásoby tvoří až na místě, proto jsou snůšky kopřivky více ovlivněny 

lokálními zdroji  potravy a tím pádem vodními podmínkami (Pietz et al. 2000).  
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Obr. 2. Velikost snůšky kopřivky obecné (osa y) v závislosti na hojnosti jezer v květnu (osa x). Kruhy 

znázorňují pr ůměrnou velikost snůšek pro daný rok, v medianu dat počátku snášení, obsah kruhů je 

inverzně proporcionální k varianci velikosti snůšky ( větší kruhy znamenají větší přesnost) (Pietz et al. 

2000). 

 

Jiné výsledky byly publikovány ve studii kachny divoké Anas platyrhynchos ze 

severní Ameriky, kde kachny  začaly hnízdit o týden dříve a měly větší snůšky v roce s 

dostatkem vhodných vodních ploch k zahnízdění, než ve velmi suchém roce následujícím. 

Medián data založení hnízda byl zjištěn  ale v suchém roce o 6 dní dřív díky málo pokusům o 

znovuzahnízdění (Krapu 1983).  

Pozdější hnízdění samic v suchém roce a také jejich menší snůšky mohly být  

způsobeny větším podílem jednoletých samic v populaci. Předešlé studie ukázaly, že 

jednoleté samice hnízdí později a mají méně vajec (Krapu 1983). Vlivem věku samice se 

zabývá samostatná kapitola. 

Studie porovnávající již vyšlé práce o 5 druzích kachen (kachně divoké Anas 

platyrhynchos, ostralce štíhlé Anas acuta, lžičáku pestrém  Anas clypeata, kopřivce obecné 

Anas strepera, čírce modrokřídlé Anas discors) ukázala, že hnízdní úspěch na místech bez 

predátorů byl spojen s hojností jezer v témže a předcházejícím roce (Drever et al.  2004). 

Jak již bylo řečeno, v tropických a subtropických oblastech je načasování hnízdění 

vodních ptáků výrazně ovlivněno dešti. U některých druhů jsou hnízda nacházena po celý rok, 

ale hlavní období hnízdění koresponduje s obdobím dešťů dané lokality, např. u kachny 

proužkované  Anas superciliosa (Braithwaite 1976, Crome 1986), kachny žlutozobé  Anas 

undulata (Siegfried 1974, Johnsgard 1978). U jiných se hnízdění přizpůsobuje nepravidelným 

srážkám a jejich hnízdní sezóna není nijak vymezená, např. čírka australasijská  Anas 

gibberifrons a  lžičák širokozobý Malacorhynchus membranaceous v Austrálii (Braithwaite 

1976a, b), ostralka rudozobá  Anas erythrorhyncha a čírka kapská  Anas capensis v Africe 
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(Siegfried 1974, Johnsgard 1978). Načasování hnízdění a hnízdní hustota husovce strakatého 

Anseranas semipalmata (obývajícího australské sezónní tropy a části sousedních ostrovů 

Nové Guinei) byly silně korelovány s různým začátkem období dešťů (ale méně citlivé na 

celkový úhrn srážek během střední až pozdní sezóny dešťů). Hnízdní hustota byla vyšší a 

hnízdění  začalo dříve, dokonce i velikost snůšek byla větší, v letech s dřívějším začátkem 

sezóny dešťů (Whitehead & Saalfeld 2000). Dřívejší deště mohou ovlivňovat reprodukci hus 

mnoha mezi sebou propojenými způsoby (upevněním kondice ptáků vstupujících do 

reprodukční sezóny, zvýšením dostupnosti živin během produkce vajec, zvýšením potravní 

nabídky pro mláďata, zvýšením počtu snůšek, které mohou být úspěšně vyvedeny, ale také 

zvýšením počtu a kvality míst vhodných k zahnízdění (Whitehead & Saalfeld 2000). Také u  

kachny bahamské Anas bahamensis na Bahamách bylo načasování hnízdění a trvání hnízdní 

sezóny variabilní podle načasování a množství zimních a jarních dešťů (Sorenson 1992).  

 

 
Obr. 3. Vztah mezi množstvím srážek (rainfall), hustotou potravy (invertebrates) a načasováním hnízdění 

(nest initiations) u kachny bahamské na Bahamách, měsíce (osa x), počet hnízd (osa y) (Sorenson 1992). 

 

 Srážky mohou mít vliv i na růst gonád, jako ve studii mravenčíka Hylophylax 

naevioides v Panamě, kdy růst testes a folikulů u tohoto druhu byl v suchých letech pomalejší 

(Wikelski et al. 2000). Srážky mají také samozřejmě vliv na vegetační kryt, na jeho hustotu a 

rychlost růstu, což může ovlivnit hnízdění samic, neboť ty nemusí nalézt vhodné místo 

k zahnízdění, i když mají jinak všechny předpoklady zahnízdit dříve.  
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1.3 Vliv habitatu a synchronizace hnízdění s jinými druhy  

Dalším faktorem majícím vliv na načasování hnízdění je společné hnízdění kachen s jinými 

druhy ptáků jako prostředek pro zvýšení bezpečnosti kachních hnízd před predací. Hnízdní 

úspěšnost (vyjádřená jako denní poměr přežívání) ostralky štíhlé Anas acuta na Aljašce 

klesala s postupujícím datem založení hnízda. Dříve založená hnízda byla synchronní s 

ostatními druhy vodních ptáků a mohla těžit z lepší ochrany před predátory. Většina ostatních 

druhů vodních ptáků v této lokalitě má intervaly založení hnízd menší než 2 týdny. Později 

hnízdící kachny založily hnízda po vylíhnutí většiny ostatních druhů. Pokles v hnízdní 

úspěšnosti by tedy mohl být důsledkem zvýšeného predačního tlaku díky nedostatku 

alternativní kořisti (Flint & Grand 1996). 

 Načasování hnízdění může být důležitým faktorem ovlivňujícím evoluci hnízdní 

asociace mezi kachnami  a racky. Kajky mořské Somateria mollissima, které začaly snášet 

předtím, než se přidali racci, trpěly více predací než ty, které snášely ve stejnou dobu nebo 

poté, co začali snášet racci (Götmark 1989). Racci totiž svou kolonii před začátkem snášení 

nechrání, takže dříve hnízdící kachny jsou bez ochrany. U poláka velkého Aythya ferina a 

poláka chocholačky Aythya fuligula byla předpokládána velká sociální propojenost s racky. 

Ve Finsku většina poláků velkých začne snášet do poloviny května (von Haartman et al. 

1963). Zatímco doba snášení poláka chocholačky trvá od pozdního května do pozdního 

června (von Haartman et al. 1963, Hilden 1964). Takže období snášení a inkubace poláka 

velkého je blíže načasováno racku chechtavému  Larus ridibundus než u poláka chocholačky. 

Ve studii těchto dvou druhů z centrálního Finska ale polák chocholačka hnízdil častěji s racky 

než polák velký, 61,5% hnízd poláka chocholačky a 29,3% poláka velkého bylo nalezeno 

uvnitř racčí kolonie (Väänänen 2000). Odlišné výsledky by mohly být způsobeny odlišnými 

nároky kachen na hnízdní habitat. Polák velký soupeří o místo k zahnízdění s rackem 

chechtavým, který začne hnízdit jako první a zabere tak nejlepší místa pro stavbu hnízd a 

polák velký je odsunut na okraj (Väänänen 2000).  

Dalším příkladem asociace je hnízdění husy sněžné Chen caerulescens atlantica 

se sovicí sněžnou Nyctea scandiaca v Kanadě. Ve studii hnízdní úspěšnosti husy sněžné byl 

prokázán signifikantní vztah mezi datem snůšky a vzdáleností hnízda od hnízda sovice. Dříve 

hnízdící samice hus stavěly svá hnízda blíž k hnízdům sovice sněžné než samice hnízdící 

později (Tremblay et al.1997 ). 



 12 

 
Obr. 4. Vztah mezi datem snůšky husy sněžné (osa y) a vzdáleností hnízda samice od hnízda sovice sněžné 

(osa x) (Tremblay et al.1997 ). 

 

Zde se zřejmě uplatnila výhoda dříve hnízdících samic, spočívající v možnosti výběru 

místa pro hnízdo co nejblíže sovicím a tedy největší ochrany před predátory. Husí hnízda 

blíže  sovicím vykazovala vyšší úspěšnost než ta vzdálenější (Tremblay et al. 1997 ). 

 Dostali jsme se k možnosti propojení načasování hnízdění s různými výhodami 

hnízdního habitatu. Hypotéza, že kachničky karolínské Aix sponsa v jihovýchodní Alabamě a 

jihovýchodní Georgii více využívající preferované habitaty budou díky kvalitě habitatu 

hnízdit dříve,  se ale nepotvrdila.  Ale dříve hnízdící samice využívaly více jeden z 

preferovaných habitatů (Hartke & Hepp 2004). Kvalita habitatu se tedy také promítne do 

možnosti zahnízdit dříve.  

 

1.4 Vliv fotoperiody 

Je také důležité se zmínit o vlivu fotoperiody na načasování hnízdění. Zakončení hnízdního 

cyklu je u vodních ptáků hnízdících v mírném pásmu severní polokoule doprovázeno 

„fotorefaktorní periodou“, procesem během nějž hladina gonadotropinů v plazmě klesá během 

dlouhých dnů, které jinak indukují a udržují jejich vysoké hladiny (Hahn et al. 1997). 

Fotorefraktorní perioda toto nezpůsobuje při dlouhých dnech pozdního jara u plovavých 

kachen  hnízdících v mírném pásmu jižní polokoule (Murton & Kear 1976). Druhy obývající 

jižní polokouli mají dlouhé hnízdní sezóny, které jsou symetricky rozložené dle letního 

slunovratu (typ A) (Murton & Kear 1976). Tyto druhy potencionálně mohou pokračovat v 
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hnízdění, dokud se dny příliš nezkrátí. Naproti tomu druh hnízdící v mírném pásmu severní 

polokoule mají krátké hnízdní sezóny, které končí při dlouhých dnech kolem letního 

slunovratu (typ B).  Mezi druhy typu B je délka dne v pozdním jaru  a časném létě rozhodující 

faktor ukončující reprodukční období. Nejvíce studovaným druhem typu B je kachna divoká 

Anas platyrhynchos, u které data snůšky, změny ve velikosti testes a histologické rozbory 

testes prokázaly, že produkce germinálních buněk je omezena periodou od března do června 

(Hohn 1947; Johnson 1961, 1966; Donham 1979). Při výzkumu 5 druhů kachen (kachny 

divoké Anas platyrhynchos, ostralky štíhlé Anas acuta, čírky modrokřídlé Anas discors, 

lžičáka pestrého Anas clypeata, kopřivky obecné Anas strepera) hnízdících v mírném pásmu 

většina samic skončila hnízdění před letním slunovratem, nejdříve lžičák pestrý a nejpozději 

kopřivka obecná  (Krapu 2000).  

Načasování hnízdění se tedy musí přizpůsobit mnoha vnějším faktorům, které 

společně působí a zvyšují či snižují reprodukční úspěšnost samice v daném roce. Samice jsou 

samozřejmě omezeny ve své volbě jak vnějšími, tak vnitřními vlivy. Obecně by se dalo říci, 

že u kachen hrají jednu z nejdůležitějších rolí při hnízdění vodní podmínky, které kachně 

umožní zahnízdit a efektivně vyhledávat potravu.  
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2. Tvorba párů 
 
Kdy kachna zahnízdí, může kromě jiného ovlivnit to, jestli patří mezi migrující druhy a 

při příletu na hnízdiště je již spárovaná nebo ne, kdy a kde spárování proběhlo a jaké pro ni 

mělo výhody kromě reprodukce. Tato kapitola je proto  věnována párování u kachen, 

především jeho načasování a případného dopadu na načasování hnízdění a hnízdní úspěšnost.  

 

2.1 Načasování párování  

U kachen se páry obvykle tvoří během předcházejícího podzimu až jara, podle toho o jaký jde 

druh (Rohwer & Anderson 1988). Jedním z vysvětlení pro rozdíly mezi druhy je načasování 

hnízdění, kvalita dostupné potravy a poměr pohlaví (McKinney 1992). Intenzivní selekce 

ze strany samic vedla k evoluci časného párování, někdy i 7 měsíců před hnízděním 

(Robertson et al. 1998). Tlak způsobený sexuální selekcí a poměr pohlaví ve prospěch samců 

mezi mnoha vodními ptáky vedl k intenzivnější kompetici mezi samci o samice. Samice 

nesoucí vysoké energetické nároky produkce prekociálních mláďat se snaží spárovat co 

nejdříve, tedy v nehnízdní sezóně, což jim může usnadnit přežití, snížit interakce s ostatními  

a pomoci vytvořit tělesné zásoby před počátkem hnízdění (Oring & Sayler 1992). Načasování 

párování tedy zohledňuje hypotézu samčích a samičích výhod (Rohwer & Anderson 1988). 

Hypotéza výhod párování pro samice tvrdí, že přítomnost samce nabízí spárované samici 

zvýšení sociálního postavení, lepší přístup k potravě, zvýšení ochrany před predátory a také 

snížení obtěžování samice ostatními samci, což dovoluje samici více se věnovat krmení 

(Afton & Sayler 1982). Samci můžou být též selektováni k vytvoření páru co nejdříve, pokud 

mohou vytvořit pár se samicí vysoké kvality nebo zvýšit spárováním svůj společenský statut 

(Wishart 1983). Výhodou časného vytvoření páru může být i synchronizace tělesné kondice 

samce se samicí (Heitmeyer 1995), takže selekce bude zvýhodňovat samce tvořící páry již 

v zimě (Nakamura & Atsumi 2000). U bernešky bělolící Branta leucopsis  čas dostupný 

pro vykrmení se a synchronizaci kondice signifikantně ovlivňoval hnízdní úspěšnost (Owen et 

al. 1982). 

 

2.1.1 Energetické nároky 

Samozřejmě, že pro samce je získání a udržení si samice velmi energeticky náročné. Starší 

samci a samci v dobré kondici mají větší úspěch při získávání samic a spárují se dříve 

než samci mladí nebo ve špatné kondici (Brodsky & Weatherhead 1985). U kačky strakaté 

Histrionicus histrionicus  byl zjištěn i zajímavý vztah mezi rychlostí přepelichání samců a 
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pravděpodobností ustanovení páru. Rychleji přepelichávající samci byli kvalitnější a měli 

větší šanci na získání samice. Samci z dříve hnízdících párů přilétají dříve na pelichaniště a 

začínají okamžitě pelichat, ale načasování pelichání nemá na získání samice žádný vliv 

(Robertson et al. 1998).  

 Hypotéza výhod párování pro samice předpokládá, že samec bude trpět většími 

energetickými nároky a zvýšeným rizikem úmrtí při bránění samice (Afton & Sayler 1982).  

V Japonsku byla studována ostralka štíhlá Anas acuta, která stejně jako mnoho jiných 

plovavých kachen tvoří páry a střeží samice během zimy (Johnsgard 1965). V této studii se 

překvapivě ukázalo, že spárovaní samci měli signifikantně vyšší celkový čas strávený 

krmením a frekvenci krmení než nespárovaní. Takže je spárování nijak neznevýhodňovalo 

ve vztahu k jejich energetickým nárokům. Nespárovaní samci se často přibližovali při plavání 

k samicím a snažili se spárovat, často s již zadanými samicemi. Spárovaní samci se více 

krmili a ušetřili více času a energie tím, že se už nemuseli pokoušet o žádnou samici 

(Nakamura & Atsumi 2000). 

 Na druhou stranu přítomnost samce nezvyšovala frekvenci nebo dobu krmení 

spárovaných samic, jak by se dalo předpokládat z hypotézy samčích výhod (Nakamura & 

Atsumi 2000). Je velmi důležité, speciálně pro samice ostralky štíhlé zvýšit frekvenci krmení 

a naakumulovat více nutričních rezerv během pobytu na zimovišti, neboť bylo zaznamenáno, 

že samice ostralky štíhlé vykazují největší závislost na rezervách lipidů při tvorbě prvních 

snůšek (Esler & Grand 1994). Samice ostralky s většími rezervami jsou schopny zahnízdit 

dříve a snést větší snůšky (Esler & Grand 1994, Mann & Sedinger 1993). Dříve hnízdící 

samice ostralky mají větší hnízdní úspěšnost a přežívání mláďat (Grand & Flint 1996), proto 

tedy musí samice tohoto druhu věnovat veškerou energii krmení, i když nejsou spárované 

(Nakamura & Atsumi 2000).  

 

2.1.2 Velikost těla  

Časné párování má tendenci korelovat s velikostí těla kachen (Rohwer & Anderson 1988). 

Větší druhy mají mnoho energetických výhod, které jim poskytují více času na různé aktivity 

zahrnující i párování (Goudie & Ankney 1986).  I když větší druhy mají větší požadavky 

na absolutní množství potravy, zároveň mají pomalejší metabolismus a se stejným množstvím 

potravy zachází efektivněji než menší druhy. Navíc větší druhy mají termodynamické výhody, 

pomalejší ztráty tělesného tepla a nižší hodnotu termoneutrální teplotní zóny (Calder 1974). 

To vše jim umožňuje párovat se dříve a udržovat páry během zimního počasí. Samci menších 
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druhů nemohou vyplýtvat energii na párování a střežení samic dokud nenastane příznivé 

počasí na jaře (Rohwer & Anderson 1988). Zajímavým příkladem je kačka strakatá 

Histrionicus histrionicus, studie této kachny v Britské Kolumbii ukázala, že tato relativně 

malá mořská kachna začala tvořit páry již v říjnu a přes polovina samic byla spárovaná do 

prosince (Robertson et al. 1998). Toto načasování párování je podstatně dřívější než u jiných 

kachen podobné velikosti. Morčák bílý Mergus albellus (Nilsson 1974), hoholka lední 

Clangula hyemalis (Alison 1975) a hohol bělavý Bucephala albeola (Erskine 1972) jsou 

mořské kachny podobné nebo menší velikosti než kačka strakatá a všechny tyto druhy jsou 

poprvé spatřeny v páru až na jaře. 

  

2.1.3 Potápivé vs. plovavé kachny 

Potápivé kachny, u kterých by samci nemohli při potápění se za potravou efektivně střežit své 

samice před obtěžováním od ostatních samců, nebo ekonomicky bránit potravní zdroje, se 

během zimy nepárují, neboť párování se před jarem jim neposkytuje žádné výhody 

(Robertson et al. 1998). Schopnost efektivně střežit svou partnerku je důležitý faktor hrající 

roli v samičí hnízdní úspěšnosti (Sorenson 1992). Všichni poláci, kteří patří mezi potápivé 

kachny, včetně velkého poláka dlouhozobého Aythya valisineria tvoří páry až na jaře (Weller 

1965). Například naše nejpozději hnízdící kachna polák chocholačka Aythya fuligula v jižním 

Německu tvořil páry až v období mezi březnem a dubnem (Bezzel 1959). Takže kačka 

strakatá, která je také potápivá, by měla tvořit páry až na jaře, ale jak bylo pozorováno 

ve výše zmíněné studii, není tomu tak. Pokud ale budeme uvažovat pouze nově vznikající 

páry, tak tento druh potvrzuje výše zmíněné teze o načasování párování u malých a 

potápivých kachen a tvoří nové páry až na jaře (Robertson et al. 1998).  

Párování plovavých kachen severní polokoule obvykle probíhá na zimovištích. 

Zajímavé bylo zjištění, že přesto, že samice jsou na počátku migrace na hnízdiště spárované, 

některé druhy vykazují zvýšenou párovací aktivitu na odpočinkových místech během jarní 

migrace. Jedním z příkladů je čírka obecná Anas crecca v jižním Španělsku. Hypotézou 

vysvětlující toto zjištění je možnost výměny partnera na těchto odpočinkových lokalitách 

během migrace a zároveň ustanovení hierarchie mezi samci. Naopak nemigrující populace 

kachny divoké Anas platyrhynchos z jižního Španělska nevykazovala žádnou zvýšenou 

párovací aktivitu během jara (Amat 2005).  
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Obr. 5. Počet jedinců kachny divoké (mallard) a čírky obecné (common teal) vykazující párovací aktivitu 

(osa y) v průběhu roku (osa x) (Amat 2005). 

 

Jedním z druhů s párovacím systémem odlišným od většiny migrujících kachen 

severní polokoule je kachna bahamská Anas bahamensis. Sedavý způsob života, způsobený 

zřejmě subtropickým klimatem, a potenciál pro variabilitu hnízdní sezóny jsou zřejmě 

klíčovými ekologickými faktory ovlivňujícími párování tohoto druhu. U kachny bahamské se 

setkáme s monogamii, polygynii, dlouhodobými páry i výměnami partnerů mezi sezónami. 

Na Bahamách byly u tohoto druhu pozorovány časté sociální interakce během zimy a brzkých 

jarních měsíců, s maximem v době začátku hnízdní sezóny (duben, březen). Samice hnízdící 

dříve v sezóně byly během vodění mláďat častěji doprovázeny a chráněny svými samci a 

zároveň byly častěji středem zájmu ostatních samců. Samci z dříve hnízdících párů se snažili 

spárovat s ostatními hnízdícími samicemi (Sorenson 1992). 

 

2.2 Přetrvávání partnerství 

Na reprodukční úspěch kachny může mít vliv i doba trvání partnerství. S trváním svazku se 

zvyšoval reprodukční úspěch u mnoha druhů vodních ptáků, např. u kachny měkkozobé 

Hymenolaismus malacorhynchos (Williams & McKinney 1996), bernešky bělolící Branta 

leucopsis (Black et al. 1996), labutí (Rees et al. 1996). Ve studii odchycených a volně 

chovaných bernešek havajských Branta sandvicensis bylo zjištěno, že se počet vajec zvyšoval 

s délkou trvání páru, i když se po určité době opět snížil, zřejmě jako důsledek pokročilého 

věku jednoho z partnerů (Woog 2002). I když je obtížné odstranit vliv věku a zkušenosti, je 

zřejmě mnoho komponent reprodukčního úspěchu, které jsou spojeny s dlouhodobými  

partnerstvími: zmenšení času stráveného namlouváním, posunutí data snůšky dříve, zvětšení 



 18 

snůšky a zlepšení koordinace partnerských aktivit (Fowler 1995). Již zmíněná kačka strakatá 

Histrionicus histrionicus se při výzkumu  hnízdní biologie na jihozápadě Britské Kolumbie 

vracela ke svému stálému partnerovi na zimovišti a přilétala s ním na hnízdiště tak dlouho, 

dokud jeden z páru nezemřel (Smith et al. 2000).  
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3. Vliv věku a kondice samice 
 
Na načasování hnízdění a celkovou hnízdní úspěšnost má vliv i věk a zkušenost samice, stejně 

jako její tělesná kondice, což již bylo prokázáno v mnoha studiích (González-Solís et al. 

2004, Boon & Ankney 1999). Starší samice a samice v lepší kondici hnízdí dříve a mají větší 

snůšky a lepší přežívání mláďat než samice mladé a ve špatné kondici. 

 

3.1 Vliv věku samice 

Byly navrhnuty 3 hlavní skupiny hypotéz, které se snaží vysvětlit věkově specifické změny 

v reprodukčních strategiích a úspěšnosti: „ the restraint hypothesis“, „the constraint 

hypothesis“ and „the appearance and disappearance of phenotypes hypothesis“. „The restraint 

hypothesis“ předpokládá zvyšující se investici do hnízdění s postupujícím věkem, zatímco 

„the constraint hypothesis“ vysvětluje změny v reprodukčních strategiích fyziologickým 

vývojem jedince a jeho získanými zkušenostmi (Curio 1983, Saether 1990). Tyto dvě 

hypotézy tedy předpokládají určitý vývoj hnízdní úspěšnosti jedince během jeho života. 

V kontrastu s tím je skupina hypotéz  „the appearance and disappearance of phenotypes“. Zde 

je rozdíl v hnízdní úspěšnosti mezi mladšími a staršími jedinci vysvětlován různým 

přežíváním jedinců (selekční hypotéza) nebo různou návratností samic na hnízdiště (hypotéza 

odloženého hnízdění), ale hnízdní úspěšnost u jedince je považována za konstantní (Forslund 

& Pärt 1995). Selekční hypotéza tvrdí, že neúspěšně hnízdící jedinci vykazují též menší 

přežívání, což má za následek vyšší reprodukční úspěšnost mezi staršími věkovými 

skupinami, ve kterých jsou tím pádem kvalitnější jedinci. Hypotéza odloženého hnízdění říká, 

že kvalitní jedinci se budou navracet na hnízdiště starší než jedinci špatní a opět budou vyšší 

věkové skupiny vykazovat větší hnízdní úspěšnost. Ale dlouhodobá studie rybáka obecného 

Sterna hirundo prokázala signifikantní posun v datu snůšky, stejně jako stabilní růst velikosti 

vajec ve věkových kategoriích od 2 do 5-7 let, což potvrdilo teorie, že reprodukční strategie a 

hnízdní úspěšnost se s věkem jedince mění (González-Solís et al. 2004).  
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Obr. 6. Závislost data snůšky (osa y) na věku samice (osa x) u rybáka obecného (González-Solís et al. 

2004). 

 

Kromě věku je důležitá i zkušenost samice, která s věkem přirozeně souvisí.Ve studii 

hohola severního Bucephala clangula ze Švédska vyšlo, že prvně hnízdící samice měly menší 

snůšky a hnízdily později v sezóně než když byly více zkušené. Stejně tak samice navrátivší 

se na stejné místo k zahnízdění měly dřívější datum snůšky než ty, které místa měnily (Dow 

& Fredga 1984). Zde se zřejmě uplatnil pozitivní vliv zkušenosti a znalosti hnízdiště 

na možnost dřívějšího zahnízdění.  

 
Obr. 7. Vliv počtu sezón (osa x) na průměrnou velikost snůšky (nahoře) a průměrnou velikost rodinky 

(dole osa y) u hohola severního (Dow & Fredga 1984). 
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Z grafů je patrný i pokles ve velikosti snůšky a pozdější datum zahnízdění u starších 

samic s více než 6 hnízdními sezónami, zde se zřejmě projevil vliv stárnutí organismu. Vliv 

věku samice a střední délky života na reprodukční úspěšnost byl u hohola severního 

Bucephala clangula studován i ve Finsku. Autoři této studie mají jisté námitky 

proti zpracovávání dat ve studii ze Švédska a ve finské studii hohola byly samice sledovány 

téměř po celou dobu jejich života, aby bylo možné zaznamenat případné změny v jejich 

reprodukčních strategiích způsobené věkem. Byl prokázán vliv věku samice na datum líhnutí 

mláďat, které bylo čím dál dřívější od 3 do 7-9 roku života samic. Dlouhověkým samicím se 

mláďata líhla dříve v sezóně než středně dlouhou dobu žijícím. Ale oproti  švédské studii 

nebyl prokázán efekt stárnutí organismu na velikost snůšky nebo načasování hnízdění 

(Milonoff et al. 2002).  

Výhody dřívějšího hnízdění u starších samic mohou být  vyváženy jistými 

nevýhodami. U kachničky karolínské Aix sponsa v Massachussets byla hnízda poprvé 

hnízdících samic méně často parazitována než hnízda samic zkušených, zřejmě také proto, že 

prvně hnízdící samice hnízdily později v sezóně, když míra parazitismu poklesla (Rohwer & 

Heusmann 1991). 

Přesto výhody starších samic, které zahnízdí dříve jasně převažují, což dokazuje i 

výzkum orebice rudé Alectoris rufa, který ukázal, že zkušenější samice, které začínaly hnízdit 

dříve měly větší snůšky (Díaz et al. 2005). Jako vysvětlení pro pozdější hnízdění mladších a 

méně zkušených samic uvádějí autoři, že mladší samice méně reagují na fotoperiodickou 

stimulaci reprodukčního sytému, což může způsobit zpoždění gametogeneze a steroidogeneze 

(Farner & Follet 1979, Meier & Russo 1985). 

Jednou z nejdůležitějších evolučních výhod dřívějšího hnízdění je zvyšující se 

potenciál pro opětovné zahnízdění v téže sezóně v případě, že první snůška byla neúspěšná 

(Hannon et al. 1988). Mnoho studií prokázalo, že starší a zkušenější samice mají větší 

pravděpodobnost nahradit ztrátu snůšky a že procento samic, které znovu snesou se 

s postupem sezóny snižuje (Hipfner et al. 1999). Dalším z příkladů výhod časného zahnízdění 

je fakt, že samice 3 druhů kachen (poláka velkého Aythya ferina, poláka chocholačky Aythya 

fuligula a lžičáka pestrého Anas clypeata) z dlouhodobé studie v Lotyšsku, které hnízdily 

dříve v sezóně, měly vyšší celoživotní reprodukční úspěšnost než později hnízdící jedinci. 

Zároveň bylo zjištěn zajímavý fakt, že u poláka velkého později vylíhlé samice měly tendenci 

odkládat hnízdění až do 2 let věku (Blums & Clark 2004). 

Jak již bylo v této kapitole zmíněno, jedna z hypotéz předpokládá, že investice 

do hnízdění se s postupujícím věkem zvyšují (Curio 1983, Saether 1990). Hnízdní sezóna je 
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obdobím zvýšené mortality samic a risku spojeného s inkubací a výchovou mláďat (Cowardin 

et al. 1985, Blohm et al. 1987, Sargeant & Raveling 1992). Odložení hnízdění na další rok 

u mladších samic tedy může představovat mechanismus, kterým samice zvyšují 

pravděpodobnost přežití a zvyšují tak svojí reziduální reprodukční hodnotu. Ve studii kachny 

divoké Anas platyrhynchos ze Saskatchewan v severní Americe byl tento předpoklad 

podpořen, neboť jednoleté samice odkládající hnízdění měly větší přežívání než dospělé 

samice, které hnízdily, zvláště v letech s nízkou hladinou vody nebo nedostatkem srážek 

(Dufour & Clark 2002). 

Ne vždy ale musí být věk samice spojen s její větší reprodukční úspěšností. Například 

ve výzkumu poláka amerického Aythya americana  z severní Ameriky neměl věk samic ani 

datum líhnutí vliv na přežívání mláďat. To bylo asociováno s velikostí samic. Data zahnízdění 

starších samic nebyla signifikantně odlišná od dat samic mladších (Yerkes 2000).  

 

3.2 Vliv kondice samice 

Zde jsme se tedy dostali k dalším vlastnostem samice, které mohou ovlivnit načasování 

hnízdění a mít vliv i na snůšku a mláďata. Kromě věku a zkušeností samice je to tedy  i její 

tělesná kondice. Ptáci v lepší kondici (s většími rezervami) mohou zahnízdit dříve než ti 

v horším stavu (Reynolds 1972, Scott & Birkhead 1983).  

Větší samice kachnice kaštanové Oxyura jamaicensis  hnízdily dříve v sezóně a měly 

větší snůšky než menší samice. Při kontrole vlivu data založení hnízda a velikosti samice 

na velikost snůšky bylo zjištěno, že signifikantní je pouze pozitivní vliv velikosti samice 

(Boon & Ankney 1999). 

U kajky mořské Somateria mollisima je situace poněkud odlišná. Všechna mláďata se 

líhnou přibližně ve stejnou dobu, neboť zde působí stabilizující selekce na datum snášení, 

která vychází ze strategie společné péče o mláďata v tzv. „školkách“. Samice ve špatné 

kondici mají menší snůšky dříve v sezóně, aby tak umožnily případnou adopci svých potomků 

kvalitními samicemi, které hnízdí také brzy. U kajky mořské v Norsku samice v lepší kondici 

produkovaly větší snůšky a měly kratší inkubační dobu než samice s malými tělesnými 

rezervami. Zároveň samice v lepší kondici byly ty, které adoptovaly i mláďata samic horších 

(Erikstad et al. 1993). Naopak ve studii kajky mořské  Somateria mollisima z jihozápadního 

Finska se velikost snůšky, datum líhnutí mláďat a velikost těla samic nelišily mezi samicemi, 

které pečovaly o svá mláďata samy, adoptovaly i ostatní mladé nebo mláďata opustily. 

Samice starající se o své potomstvo samy ale byly v nejlepší kondici (Kilpi et al. 2001). 
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U druhů kachen, které potřebují nastřádat dostatek nutričních rezerv pro zahnízdění 

budou ve výhodě samice v lepší kondici, které nemusí hnízdění odkládat a mohou zahnízdit 

dříve. Hypotéza limitace nutričními rezervami tedy předpokládá, že rozdíly v rezervách 

mezi samicemi během snášení a inkubace hrají důležitou roli v jejich budoucím reprodukčním 

úspěchu. Pozitivní korelace mezi tělesnou kondicí a hnízdním úspěchem byla prokázána 

u kachny divoké Anas platyrhynchos a lžičáka pestrého Anas clypeata, ale ne u čírky 

modrokřídlé Anas discors (Gloutney & Clark 1991). V jiné studii byl tento vztah prokázán 

pouze u poláka dlouhozobého Aythya valisineria (Arnold et al. 1995). Ve studii poláka 

velkého Aythya ferina a poláka chocholočky Aythya fuligula z Lotyška dospělé samice 

z úspěšných hnízd vážily signifikantně víc než samice, které hnízdo opustily. U jednoletých 

samic neměla tělesná kondice vliv na hnízdní úspěšnost, zde se zřejmě uplatnil vliv věku a 

zkušeností samic. Neví se ale, jestli mladé samice využívají nutriční rezervy jinak než samice 

starší (Blums et al. 1997).  

 

Tab. 2. Tabulka ukazující efekty hrající roli v hnízdním úspěchu poláka velkého (common pochard) a 

poláka chocholačky (tufted duck), výrazný je vliv tělesné kondice a data snůšky (Blums et al. 1997). 

 

 

 

Také u sýkor modřinek Parus caerulensis  experimentální podávání většího množství 

potravy před začátkem snášení způsobilo, že samice začaly hnízdit dříve než samice 

bez přídavků potravy (Nilsson 1994). 

U  kachničky karolínské Aix sponsa těžší samice hnízdily dříve a ztratily více hmoty 

během inkubace než samice lehčí, ale délka inkubační doby se u  nich nelišila, neboť 

nevyrovnaly změny v teplotě hnízda natolik, aby inkubační dobu zkrátily. Vysvětlením pro 

tento jev může být to, že větší energetické požadavky brzy v sezóně nedovolovaly samicím, 

aby strávily více času na hnízdě a udržely tak teplotu hnízda vyšší a méně variabilní, čímž by 
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dobu pro vývoj embryí zkrátily. Samice v lepší kondici s většími lipidovými rezervami věnují 

více péče snůšce a ztratí tak víc hmoty, ale na konci inkubace jsou stále těžší než samice, 

které byly na začátku inkubace ve špatné kondici (Hepp et al. 2005). I ve studii bernešky 

kanadské Branta canadensis v Kalifornii těžší samice více pečovaly o svá hnízda a ztratily 

více hmoty během inkubace než samice lehčí (Aldrich & Raveling 1983). Ve studii 5 druhů 

kachen (čírky modrokřídlé Anas discors, kachny divoké Anas platyrhynchos, kopřivky obecné 

Anas strepera, ostralky štíhlé Anas acuta, lžičáka pestrého Anas clypeata) zabývající se 

vlivem data počátku snášení a velikosti snůšky na délku inkubace byla inkubační doba 

negativně korelovaná s datem počátku snášení (Feldheim 1997).  

Zjištění, že dříve hnízdící samice mají větší nutriční rezervy a jsou v lepší kondici 

než později hnízdící (Krapu 1981, Alisauskas et al. 1990, Esler & Grand 1994), přináší tedy 

zajímavý paradox. Proč dříve hnízdící samice v lepší kondici mají delší inkubační dobu 

než samice v relativně horší kondici? Jedním z vysvětlení může být i sezónní pokles velikosti 

snůšek. Vliv velikosti snůšek na prodlouženou inkubační dobu ale nebyl v této studii 

prokázán (Feldheim 1997). 

 Zvýšené investice do inkubace samic v lepší kondici samozřejmě vyústí ve větší 

hnízdní úspěšnost. Samice kachny divoké Anas platyrhynchos a lžičáka pestrého Anas 

clypeata, které byly na konci inkubace lehčí, a tedy i v horší kondici na jejím začátku, měly 

menší hnízdní úspěšnost (Gloutney & Clark 1991). Také u čejky chocholaté Vanellus vanellus 

se zvyšovala úspěšnost mláďat s věkem a zkušeností a s kondicí hnízdící samice (Blomquist 

et al. 1997). 

Z těchto několika studií jasně vyplývá, že lepší kondice samice, která ji umožní 

dřívější zahnízdění, bude mít vliv i na další reprodukční charakteristiky a samice v lepší 

kondici budou celkově úspěšnější. Samice v horší kondici, zejména druhy hnízdící 

v oblastech severní polokoule, kde teplota s postupující sezónou stoupá, ale mohou odložit 

hnízdění a využít tak vyšších teplot později v sezóně, které jim usnadní inkubaci snůšky a 

zredukují tak jejich energetické výdaje. Samozřejmě, že načasování hnízdění konkrétní 

samice, ovlivní nakonec mnoho faktorů, ale je jisté, že kondice a věk samice budou jedním 

z nich.  
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4. Vliv načasování hnízdění na snůšku a mláďata 
 

Načasování hnízdění má vliv na velikost snůšky, velikost a  přežívání mláďat v prvním roce i 

v roce následujícím. O tomto vlivu bude pojednávat následující kapitola, která je zaměřena  

na jednu z nejdůležitějších reprodukčních výhod časného zahnízdění, které byly v přírodě 

u ptáků a zejména i u kachen pozorovány. 

  

4.1 Vliv na velikost snůšky 

Změny ve velikosti snůšky během hnízdní sezóny jsou známy u populací mnoha skupin ptáků 

(Klomp 1970, von Haartman 1971). U vodních ptáků, ale i u většiny ostatních, velikost 

snůšky během sezóny klesá (Klomp 1970, Johnsgard 1973). Ve finské studii 4 druhů pěvců 

(sýkory Poecile cinctus, sýkory koňadry Parus major, lejska černohlavého Ficedula 

hypoleuca, rehka zahradního Phoenicurus phoenicurus) klesala průměrná velikost snůšky 

s postupující sezónou u obou druhů sýkor a u lejska černohlavého. Sezónní pokles v množství 

mláďat byl pozorován i u jiných skupin zvířat, což naznačuje, že se jedná o mnohem 

rozšířenější fenomén, než bylo předpokládáno (Toft et al. 1984). Pokles ve velikosti snůšky 

byl u vodních ptáků vysvětlován nejčastěji tím, že  později zahnízdící samice vyplýtvají před 

hnízděním lipidové rezervy potřebné pro produkci vajec (Johnsgard 1973, Owen 1980). Mezi 

příčinami pozdějšího hnízdění může být zničení předchozí snůšky, již zmiňovaný věk a 

zkušenost samice, nebo také špatné počasí brzo v sezóně, které samice přinutí odložit 

hnízdění. Jiná skupina argumentů říká, že změny ve velikosti snůšky můžou mít za příčinu 

pokles v potravní nabídce nebo zvýšení predace (Dane 1966, Johnsgard 1973, Milne 1976, 

Korschgen 1977, Ankney & MacInnes 1978).  

V kanadské studii 5 druhů kachen (kachny divoké Anas platyrhynchos, hvízdáka 

šedohlavého Anas americana, čírky obecné Anas crecca carolinensis, poláka vlnkovaného 

Aythya affinis a poláka proužkovaného Aythya collaris) zkoumali sezónní pokles ve velikosti 

snůšky prostřednictvím pozorování velikosti rodinek a určování data jejich líhnutí. Počet 

mláďat a tedy i velikosti snůšek s postupující sezónou klesaly, i když byl tento pokles zřejmě 

ovlivněn  sezónními změnami v přežívání čerstvě vylíhlých mláďat. Velikost rodinek 

i načasování hnízdění většiny druhů měly normální rozdělení. Pouze u kachny divoké Anas 

platyrhynchos bylo větší procento samic, které zahnízdily brzo a měly více mláďat. Tento 

druh přilétá  na hnízdiště nejdříve a začíná i brzo po příletu hnízdit, i když většina jezer je 

ještě částečně zamrzlá. Ostatní druhy přilétají později a později začínají i hnízdit (Toft et al.  
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1982). Faktory zodpovědné za sezónní pokles ve velikostech snůšek a počtu mláďat 

postihovaly všechny druhy stejně a byly nezávislé na změnách v přírodních podmínkách mezi 

hnízdními sezónami. Optimální velikost snůšky, která vyústí v maximální počet vyvedených 

mláďat za život samice, se tedy během hnízdní sezóny mění, příčinou jsou změny v poměru 

výhod a nákladů („costs and benefits“) zahnízdění v různých obdobích hnízdní sezóny (Toft 

et al. 1984). 

V jiné studii kachny divoké Anas platyrhynchos bylo datum zahájení snášení 

považováno za hlavní faktor ovlivňující velikost snůšky  (Batt & Prince 1979). Také 

v dlouhodobé studii kajky mořské Somateria mollissima z Anglie se průměrná velikost 

snůšky snižovala s datem zahnízdění, mezi nejdříve a nejpozději snesenými snůškami byl 

rozdíl 1 vejce (Coulson 1999). 

Měnící se velikost snůšky a její příčiny zkoumali i v další studii zabývající se několika 

druhy kachen (kachnou divokou Anas platyrhynchos, ostralkou štíhlou Anas acuta, kopřivkou 

obecnou Anas strepera, čírkou modrokřídlou Anas discors a lžičákem pestrým Anas 

clypeata). U všech druhů velikost snůšky v sezóně klesala, ale průběh poklesu se podle druhu 

lišil. U čírky modrokřídlé Anas discors a lžičáka pestrého Anas clypeata byl pokles lineární, 

zatímco u ostatních 3 druhů kachen se míra poklesu v průběhu sezóny snižovala. Lineární 

pokles ve velikostech snůšek čírky modrokřídlé a lžičáka pestrého ukazoval na to, že tyto dva 

druhy mají později v hnízdní sezóně větší problémy se získáváním  lipidových rezerv pro 

produkci vajec (Krapu et al. 2004). Snášející samice lžičáků pestrých a čírek modrokřídlých 

se krmí téměř výhradně živočišnou potravou, která je bohatá hlavně na proteiny (Swanson et 

al. 1979), zatímco samice ostatních zkoumaných druhů konzumují více rostlinné potravy 

bohaté na uhlovodíky (Krapu & Reinecke 2004).   
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Obr. 8. Grafy znázorňující průběh sezónního poklesu ve velikosti snůšky, průměrný počet vajec (osa y), 

datum (osa x), (mallard- kachna divoká, pintail- ostralka štíhlá, teal- čírka modrokřídlá, gadwall- 

kopřivka obecná,  shoveler- lžičák pestrý) (Krapu et al. 2004). 

 

Na tomto příkladu je vidět, že potrava může hrát význam v sezónním poklesu 

ve velikostech snůšek. 

 

4.2 Vliv na velikost a přežívání mláďat 

Kromě vlivu na velikost snůšky, má načasování hnízdění vliv i na růst a přežívání mláďat. 

Mnoho studií ptáků ukázalo, že mláďata dříve hnízdících samic rostou a přežívají nejlépe 

(Perrins 1970, Daan et al. 1988, Sedinger & Flint 1991,  Cooch et al. 1991). Tento poznatek 

je vlastně paradoxem, neboť maximum mláďat by se mělo líhnout v době maximální potravní 

nabídky nebo těsně před ní a jedinci, kteří zahnízdí příliš brzy, nebo naopak pozdě, by měli 

mít nižší hnízdní úspěšnost (Lack 1968, Perrins 1970). Prvním vysvětlením tohoto jevu může 

být možnost, že růst mláďat je relativně necitlivý na přírodní změny v potravní nabídce 

(Konarzewski et al. 1989, 1990). Na druhou stranu několik studií potvrdilo, že proteinový a 

energetický příjem během období růstu mláďat ovlivňuje rychlost růstu jedince a jeho 

velikost v dospělosti (Johnson 1971, Jørgensen & Blix 1985, Boag 1987, Lindholm et al. 

1994). Druhým vysvětlením pro větší úspěšnost mláďat brzy v sezóně může být to, že většina 
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mláďat se líhne až po období maximální potravní nabídky a tedy jen ty nejdříve hnízdící 

samice a jejich potomci mohou z tohoto období ještě těžit. Toto by se mohlo stát, pokud by 

podmínky pro hnízdění nebyly natolik dobré, aby většina ptáků mohla zahnízdit a vyvést tak 

mláďata ještě v období maxima potravy (Daan et al. 1988). Hypotézu, že načasování hnízdění 

a líhnutí mláďat s respektem k maximální potravní nabídce vysvětluje sezónní rozdíly 

v rychlosti růstu testovali u husy sněžné Chen caerulescenc caerulescenc  hnízdící v Kanadě. 

V této studii se prokázalo, že dříve se líhnoucí mláďata rostou rychleji než ta, která se líhnou 

později, i když při období maximální potravní nabídky. Nejpomaleji rostla mláďata líhnoucí 

se až pozdě v sezóně (Lepage et al. 1998).  

 

 

 

Obr. 9. Vliv data líhnutí (osa x) na velikost (osa y nahoře)  a hmotnost (osa y dole) mláďat husy sněžné. 

Jednotlivé křivky byly odvozeny z obecných lineárních modelů, zahrnujících vliv věku, data a roku na 

velikost a hmotnost mláďat. Tečkované linie ohraničují 95% konfidenční interval (Lepage et al. 1998). 
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 I když výsledky této studie potvrdily hypotézu, že většina samic se snaží 

synchronizovat své hnízdění s obdobím maximální potravní nabídky pro mláďata (Lack 1968, 

Sedinger & Raveling 1986, Daan et al. 1988), zároveň ukázaly, že dříve se líhnoucí mláďata 

měla lepší výživu a proto byla větší, a že dřívější zahnízdění může tedy být lepší strategie 

(Lepage et al. 1998). Vysvětlením, proč většina samic nezahnízdí dřív, může být jejich 

potřeba nashromáždit dostatek nutričních rezerv důležitých pro produkci vajec, nebo 

nedostatek vhodných míst k zahnízdění brzy v sezóně (Ankney & MacInnes 1978, Lepage et 

al. 1996). Je potřeba ještě zmínit, že zde může hrát roli i vliv dědičnosti fenotypu, neboť dříve 

hnízdící samice jsou obvykle větší a jejich potomci mohou růst rychleji a dosáhnout větší 

velikosti i díky vlivu dědičnosti, která je u  tělesných rozměrů je obvykle vysoká (Boag & van 

Noordwijk 1987). 

Načasování zahnízdění může ovlivnit i přežívání mláďat. Ve studii ostralky štíhlé 

Anas acuta ze severní Ameriky přežívání mláďat s postupujícím datem líhnutí klesalo 

ve všech zkoumaných letech. Úspěšnější snůšky se líhly o v průměru 10 dní dříve než snůšky 

méně úspěšné. Vytvořený model, který nejlépe vysvětloval rozdíly v přežívání mláďat, 

zahrnoval vliv data líhnutí, počáteční velikost snůšky, rok a interakce mezi rokem a počáteční 

velikostí snůšky (Guyn & Clark 1999).  

 

 

Obr. 10. Přežívání mláďat ostralky štíhlé (osa y) v závislosti na datu líhnutí (osa x) (Guyn & Clark 1999). 

 

Příčinu sezónního poklesu přežívání mláďat se snaží objasnit mnoho hypotéz. Jednou 

z možností je vzrůst predačního tlaku s postupující sezónou, způsobený nedostatkem 

alternativní kořisti (Grand & Flint 1996). Dalším vysvětlením může být pokles v kvalitě a 
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množství dostupných vodních ploch. Přežívání mláďat kachny divoké Anas platyrhynchos 

klesalo s postupující hnízdní sezónou v letech, kdy v průběhu sezóny klesala i dostupnost 

vodních ploch. V roce, ve kterém se trend poklesu v dostupnosti vodních ploch obrátil, 

vykazovala naopak nejmenší přežíváni mláďata z nejdříve založených hnízd (Dzus & Clark 

1998). V další studii stejného druhu bylo zjištěno, že denní přežívání bylo 1,7-krát vyšší u 

dříve vylíhlých mláďat a celkové nízké přežívání snůšek bylo zaznamenáno v letech se 

špatnými vodními podmínkami. Dřívější zahnízdění výraznou měrou přispívá k přežití mláďat 

až do věku 1 měsíce (Hoekman et al. 2004). Také u hohola severního Bucephala clangula  

bylo zaznamenáno, že přežívání mláďat až do věku 3 měsíců bylo závislé na datu líhnutí, 

dříve vylíhlá mláďat přežívala výrazně lépe (Dow & Fredga  1984). 

U ptáků obvykle více přežívají mláďata z větších vajec (Dawson & Clark 1996, 

Blomqvist et al. 1997), ale často je těžké oddělit efekt velikosti vajec od ostatních vlivů. 

Ve studii kachnice kaštanové Oxyura jamaicensis z Kanady analýzy prokázaly, že nejlepší 

model přežívání mláďat zahrnoval efekt velikosti vajec a data líhnutí snůšky. 

Pravděpodobnost přežití jedince do prvního měsíce věku se zvyšovala s velikostí vejce a 

snižovala s pozdějším datem líhnutí. Selektivní úmrtnost během prvních týdnů po vylíhnutí je 

pravděpodobně důsledek menší velikosti a menších energetických rezerv mláďat z menších 

vajec. U tohoto druhu kachny analýzy ukázaly, že průměrná velikost vajec se nesnižuje 

s postupujícím datem zahájení snášení a ani velikost a kondice mláďat se nezmenšuje 

s pozdějším datem vylíhnutí, proto je sezónní pokles v přežívání vysvětlován i možností 

zvýšeného výskytu nemocí a parazitů (Pelayo & Clark 2003). Naopak v evropské studii 

Fulica atra se úspěšnost mláďat zvyšovala v první polovině hnízdní sezóny a snižovala 

v druhé polovině nezávisle na velikosti snůšky a vajec. U tohoto druhu byl prokázán kauzální 

vztah mezi načasováním hnízdění a hnízdní úspěšností (Brinkhof et al. 1997). 

Načasování hnízdění může mít vliv i na rozdílnou hnízdní úspěšnost dvou druhů 

kachen ve stejné lokalitě, jako to pozorovali v americké studii poláka vlnkovaného Aythya 

affinis a poláka proužkovaného Aythya collaris. Hnízdní úspěšnost poláka  Aythya collaris 

byla několikrát vyšší než u druhého druhu, přitom jedinými zaznamenanými rozdíly mezi 

hnízdy těchto dvou druhů byla frekvence hnízdění na vodě a datum založení hnízda. 

Úspěšnější druh poláka hnízdí vždy na vodě a v průměru o 14 dní dříve než polák, jehož 

populace ve zkoumané lokalitě Manitoba klesá (Koons & Rotella 2003). Obdobně posunutá je 

i hnízdní sezóna poláka velkého Aythya ferina a poláka chocholačky Aythya fuligula 

v podmínkách jižních Čech (vlastní údaje, Musil et al. in litt.). 
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Ne vždy má ale dřívější hnízdění pozitivní dopad na hnízdní úspěšnost. Příkladem 

opačného trendu je studie populace sýkory koňadry Parus major z Nizozemí. Úspěšnost 

prvních snůšek byla pozitivně korelovaná s datem zahnízdění a velikost těla mláďat se 

zvyšovala s datem líhnutí (Verboven & Verhulst 1996). Také ve výzkumu poláka 

vlnkovaného Aythya affinis prováděném v Kanadě bylo zjištěno, že mláďata z větších vajec a 

z později založených hnízd měla větší pravděpodobnost přežití než jedinci z malých vajec a 

dříve vylíhlí. Vysvětlením pro zvyšující se přežívání mláďat s postupující sezónou a pro 

celkově pozdější hnízdění tohoto druhu poláka v porovnání s ostatními druhy 

severoamerických kachen  může být potravní hypotéza, která říká, že samice poláka 

vlnkovaného hnízdí později, aby se datum líhnutí snůšek krylo s maximální hustotou a 

kvalitou potravy, kterou pro mláďata tohoto druhu představují korýši (Amphipoda: 

Gammarus a Hyalella) (Dawson & Clark 1996) .  

 
Obr. 11. Závislost přežívání mláďat (osa y) poláka vlnkovaného na datu líhnutí (osa x) (Dawson & Clark 

1996) . 

 

4.3 Vliv na jedince v dalším roce 

Dřívější hnízdění má tedy většinou pozitivní efekt na velikost snůšky, vajec, přežívání mláďat 

atd., ale může mít i přesah do dalšího roku a způsobovat rozdíly mezi dříve či později 
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vylíhlými mláďaty v dalším roce jejich života. Tento jev byl pozorován ve studii poláka 

vlnkovaného Aythya affinis. U tohoto druhu byl zaznamenán zajímavý paradox, mláďata 

z pozdějších hnízd mají sice větší pravděpodobnost přežití díky lepší dostupnosti kvalitní 

potravy (Dawson & Clark 1996), ale bylo zjištěno, že jsou menší a lehčí. Což může být 

vysvětleno hustotním efektem, protože předchozí studie ukázaly, že rychlost růstu klesá se 

zvyšující se populační hustotou mláďat (Gauthier 1987). Zároveň později vylíhlí jedinci mají 

v druhém roce života kratší křídla a hlavy, jsou tedy celkově menší, což je může při hnízdění 

znevýhodňovat.  

 

  

Obr. 12. Vliv data líhnutí (osa x) na tělesné rozměry (osy y) samic poláka vlnkovaného v druhém 

roce života (nahoře na ose y délka hlavy, dole délka křídla) (Dawson & Clark 2000).     

 

Také pravděpodobnost návratu na hnízdiště klesá s pozdějším datem líhnutí, příčinou 

může být více času na získání nutričních rezerv u dříve vylíhlých mláďat a tím pádem nižší 

mortalita během migrace (Dawson & Clark 2000).     
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Cíle diplomové práce 

Má diplomová práce bude navazovat na tento přehled prací o načasování hnízdění a bude se 

věnovat vlivu načasování na reprodukční úspěšnost poláka chocholačky Aythya fuligula 

v našich podmínkách. 

Chocholačka je nejpozdněji hnízdící druh kachny ve střední Evropě, kam se rozšířil 

v posledních 70 letech z oblasti původního výskytu v Pobaltí a severovýchodní Evropě 

(Cramp & Simmons 1977). Jak se zdá, pozdní hnízdění tento druh u nás nijak 

neznevýhodňuje, a naopak mu mohlo umožnit širokou expansi (Musil et al. 2001), a proto se 

stal objektem zájmu mnoha výzkumů, včetně toho mého. V mé diplomové práci se pokusím 

zodpovědět několik otázek. Jestli u poláka chocholačky existuje v našich podmínkách sezónní 

pokles reprodukční úspěšnosti, zda dochází k poklesu reprodukčních komponent jako jsou 

například velikost snůšky a vajec a jestli později snášející samice mění strategii umístění 

hnízda (habitat, poloha lokality, populační hustota) v závislosti na změnách přírodních 

podmínek během sezóny.  

K dosažení určeného cíle sbírám data o hnízdících samicích a jejich snůškách na 

soustavě rybníků a dalších vodních ploch v jižních Čechách, okolí Kardašovy Řečice, Veselí 

nad Lužnicí a Třeboně. Zaznamenávány jsou i další údaje o poloze hnízda a  okolní vegetaci, 

stejně jako celkový osud hnízda, pokud je znám. Samice jsou značeny a mohou být sledovány 

po několik sezón za sebou pro zaznamenání případných změn v reprodukčních strategiích. 

  

Cílem diplomové práce bude zejména: 

- zjistit zda u studovaného druhu dochází k sezónnímu poklesu v reprodukční 

úspěšnosti 

- zjistit případný pokles v reprodukčních parametrech ( velikost snůšky a vajec) 

- zaznamenat vnitro-sezónní změny ve strategiích umístění hnízda během sezóny 

 

Doufám, že při spolupráci s ostatními projekty konanými na tomto druhu v dané lokalitě, se 

mi podaří na vytyčené otázky uspokojivě zodpovědět. 
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Závěr 

Na závěr mé práce bych ráda shrnula to nejpodstatnější, co se váže k tématu načasování 

hnízdění u kachen. Dřívější hnízdění mělo na většinu zkoumaných druhů pozitivní dopad. Ne 

všechny samice jsou ale schopny zahnízdit dříve, roli hraje jejich věk, zkušenost a tělesná 

kondice. Na možnost zahnízdit brzy v sezóně mají vliv i environmentální faktory jako teplota, 

srážky, dostupnost vhodných vodních ploch k zahnízdění atd. Zahnízdění dříve  v sezóně je 

spojeno s většími snůškami, lepším přežíváním mláďat a jejich větší velikostí Zároveň se 

ukázal i vliv na tělesné rozměry jedince v dalším roce. Vyšší reprodukční úspěch samic 

většiny druhů byl spojen s dřívějším hnízděním, ale zřejmě byl důsledkem souhry mnoha 

faktorů, které na samici a její snůšku působí. Tento problém je zcela jistě komplexní a není 

možné jej zjednodušovat na vlivy jednotlivých faktorů, proto by se mělo dále pokračovat ve 

výzkumech na dané téma a snažit se odpovědět na další otázky, které s tématem souvisí.  
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