
Souhrn 
 

   Podle sou�asn� všeobecn� p�ijímaného principu evolu�ní optimalizace rodi�ovských 

investic by rodi�ovské chování m�lo být takové, aby p�inášelo jedinci co nejvyšší zisk (v 

podob� o�ekávané budoucí hodnoty potomstva) za cenu co nejnižší ztráty (investice). Tento 

tlak vede k neustálému „balancování“ životních strategií podle m�nícího se prost�edí v rámci 

omezení každého druhu nebo jedince. �asto existuje více možností jak toho dosáhnout a 

m�že být podstatné, jakou variantu si za daných okolností který druh „zvolí“. Tato diserta�ní 

práce se zabývá t�emi r�znými druhy p�vc� a zkoumá jejich potravní, reproduk�ní a 

antipreda�ní strategie, v kontextu „costs and benefits“ rodi�ovského chování a také v kontextu 

v sou�asnosti velmi aktuálního tématu synurbanizace. 

   Práce Kryštofková et al. (2006) „Parental foraging strategies and feeding of nestlings in 

Common Redstart Phoenicurus phoenicurus“ se zam��uje na otázku, zda mají faktory jako 

stá�í a po�et mlá�at nebo pohlaví rodi�� rehka zahradního vliv na frekvenci krmení mlá�at 

nebo na volbu potravní strategie (�asoprostorové parametry lovu potravy), protože dostupná 

literatura není v tomto sm�ru konsistentní ani pro jednotlivé druhy p�vc�. Nejzajímav�jším 

výsledkem je, že samec využívá pasivní typ lovu více než samice a rovn�ž s rostoucím stá�ím 

mlá�at se u obou pohlaví snižuje podíl aktivního a zvyšuje podíl pasivního typu lovu.  

   Práce Kryštofková et al. (accepted) „Foraging behavior and nestling diet of Black-billed 

Magpie (Pica pica): does it change with synurbization?” se zabývá možnou zm�nou potravní 

strategie straky obecné v souvislosti s její pom�rn� recentní synurbanizací metodou srovnání 

potravy mlá�at v urbánním a rurálním prost�edí a výzkumem potravního chování straky 

v urbánním prost�edí. Významným záv�rem je, že antropogenní potrava, i když významn� 

p�evládá v potrav� mlá�at z urbánních oblastí, není hlavním zdrojem potravy v tomto 

prost�edí, a že byla nalezena i v potrav� mlá�at rurálních. Urbánní straky užívají užší 

spektrum loveckých technik než straky v rurálních oblastech, což jim ve m�stech umož�uje 

pravd�podobn� dostatek nízké vegetace preferované k lovu potravy. V rurálním prost�edí 

obvykle p�evažuje vysoká vegetace, zatímco nízké porosty chybí nebo ubývají. To m�že být 

významn�jší p�í�inou synurbanizace straky než nabídka antropogenní potravy ve m�stech. 

   Práce Kryštofková et al. (submitted) „Dynamic nest defense strategy in the Blackbird 

(Turdus merula): effects of predator Black-billed Magpie (Pica pica) distance and sex of 

parents” navazuje na p�edchozí studii a zkoumá antipreda�ní strategii kosa �erného v��i 

strace p�i obran� hnízda v m�stském prost�edí. Vliv straky na populace drobných p�vc�, 



zejména ve m�stech, je v sou�asnosti velmi diskutovanou otázkou, s nejednozna�nými 

záv�ry. Z našich výsledk� vyplývá, že hnízdící samci i samice kosa jsou schopni rozlišit 

straku jako predátora, p�i�emž  samec p�i obran� hnízda podstupuje vyšší riziko než samice. 

Intenzita mobbingu i typ vokalizace závisí na mí�e ohrožení hnízda. Výsledky podporují 

hypotézu, že kosi využívají v��i strace smíšenou strategii v obran� hnízda: p�i vysokém 

ohrožení hnízda je výhodn�jší pokusit se predátora zahnat, p�i nízkém ohrožení se skrýt a na 

hnízdo neupozor�ovat. 
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