
1 
 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie 

 

 

 

 

 

Vliv pozice hnízda v teritoriu na  

vnitrosezónní dynamiku teritorií  

pěnice černohlavé ( Sylvia atricapilla) 
 

 

Diplomová práce 

 

 

Eva Vojt ěchovská 
 

 

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Arnošt L. Šizling, Ph.D. 

 

 

 

srpen 2009 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím 

uvedené literatury a informací, na něž odkazuji. Svoluji k jejímu zapůjčení s tím, že 

veškeré (i přejaté) informace budou řádně citovány.  

 

28. 9. 2009 



3 
 

Poděkování 

 

Největší dík patří především spoluzpracovatelce tohoto výzkumu Janě Škorpilové, od 

níž jsem získala prakticky veškeré své terénní znalosti a zkušenosti. Dále mému 

vedoucímu práce Arnoštovi L. Šizlingovi za provedení úskalími statistiky, Davidovi 

Storchovi za poskytnutí odborných konzultací a Jirkovi Reifovi za pomoc při 

odchytech v terénu. 

Nakonec bych ráda poděkovala svému tátovi a Tomovi, za to, že mě 

v posledních fázích dokončování této diplomové práce nenechali umřít hlady. 



4 
 

Souhrn 

Cílem projektu je komplexní výzkum vnitrosezónní dynamiky teritorií a vztahu 

parametrů teritoria, pozice hnízda v teritoriu a reprodukční úspěšnosti pěnice 

černohlavé (Sylvia atricapilla). Základními předpoklady výzkumu je, že parametry 

hnízdních teritorií se mění v závislosti na fázi hnízdění a na intraspecifických 

interakcích s vlastníky sousedních teritorií. Dalším předpokladem je závislost pozice 

hnízda v rámci teritoria na parametrech teritoria. Výzkum dynamiky teritorií v průběhu 

hnízdění byl prováděn v PR Lipovka (14,6 ha) v hnízdních sezónách 2006 a 2007. 

Hlavními metodami výzkumu bylo intenzivní mapování teritorií pěnice 

černohlavé na základě zaznamenávání pohybů individuálně značených samců 

(vlastníků teritorií) a vyhledávání a pravidelná kontrola hnízd, u nichž jsme 

zaznamenávaly pozici v rámci teritoria, průběh jednotlivých fází hnízdění, velikost 

snůšky, úspěšnost hnízdění a míru ukrytí hnízda. 

V průběhu dvou hnízdních sezón jsme odchytily a barevně označily 58 

jedinců. V roce 2006 jsme zmapovaly 25 hnízdících párů a nalezly 30 hnízd, z nichž 

bylo 13 úspěšně vyvedeno, v sezóně 2007 zahnízdilo 22 párů, přičemž jsme 

dohledaly 33 hnízd, z nichž bylo úspěšně vyvedeno 14. 

Výsledky výzkumu přinesly zjištění, že parametry teritoria samce jsou 

ovlivněny probíhající fází hnízdění. Teritorium samce (tedy jeho průměrná vzdálenost 

od hnízda) je největší ve fázi před hnízděním a po hnízdění a signifikantně se 

zmenšuje přes fázi vajec až do fáze mláďat, přičemž tuto velikost ovlivňuje taktéž věk 

samce v roce hnízdění. Oproti očekávání jsem neprokázala téměř žádný vliv 

úspěšnosti hnízdění.  

Ve výzkumu jsem se však zabývala hlavně pozicí hnízda v rámci teritoria, u 

níž jsem již předem předpokládala, že ji kromě dostupnosti habitatů, které jsem však 

netestovala, ovlivňují také parametry teritoria. Předpoklad nenáhodného umístění 

hnízda v teritoriu se potvrdil zjištěním signifikantní závislosti pozice hnízda na 

velikosti a tvaru teritoria, i na interakcích se sousedními teritorii.  
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Abstract 

This diploma theses intention is to study territory dynamics and it’s relationship to 

parameters of territories, position of nest and reproductive success of blackcap 

(Sylvia atricapilla). I assumed, that parameters of territories are depended on 

breeding phases and on intraspecific interaction with neighbours and conversely, that 

position of nest is depended on the territory parameters. The research of territory 

dynamics was performed in a nature preserve Lipovka (14,6 ha) in breeding seasons 

of years 2006 and 2007.  

Main method of the research was mapping territories of blackcaps, based on 

registrations of colour-marked males (territory owners) and finding and observation of 

nests. On all found nests we noted their position on the locality, progress of breeding, 

breeding size and success and nest concealment.  

During two breeding seasons we catched and colour-marked 58 individuals. In 

2006 we mapped 25 pairs of blackcaps, which were breeding and we found 30 nests 

of which 13 were successful. In 2007 22 pairs were breeding and we found 33 nests 

of which 14 were successful.  

Results have shown, that male territory parameters are influenced by passing 

breeding phase. So, male´s territory, is greatest in before and after breeding phases, 

whereas the size significantly decreases through egg phase to nestling phase. 

Territory size is influenced also by age of male in the breeding year. Against 

expectancies, I prove no influence of breeding success almost.  

However position of nest in territory was the main focus in my research. 

Primarily I was expected, that the position of nest is not random, but depended on 

territory parameters. I don’t take into account availability of breeding sites, because I 

didn’t test them. The assumption of non-random position of nest inside territory 

confirmed relationship with size and shape of territory and with intraspecific 

interactions between neighbours. 



6 
 

Obsah 

Souhrn ................................................................................................................... 4 

Abstract ................................................................................................................. 5 

1) Úvod .............................................................................................................. 8 

2) Hypotézy ...................................................................................................... 16 

2.1. Strategie pohybu samce kolem hnízda ............................................................ 16 

2.2. Parametry teritoria vs. pozice hnízda v teritoriu .............................................. 17 

3) Materiál a metody ....................................................................................... 19 

3.1. Práce v terénu ................................................................................................ 19 

3.2. Zpracování dat ............................................................................................... 20 

4) Výsledky....................................................................................................... 23 

4.1. Mají majitelé úspěšně vyvedených hnízd jinou strategii pohybu kolem hnízda? 23 

4.1.1. Majitelé úspěšných a neúspěšných hnízd se zdržují v přibližně stejné průměrné 

vzdálenosti od hnízda. .................................................................................................... 23 

4.1.2. O průměrné vzdálenosti samce od hnízda rozhoduje fáze hnízdění. ............................. 26 

4.1.3. Jednoletí samci se pohybují v jiných vzdálenostech od hnízda než samci zkušenější..... 30 

4.2. Má pozice hnízda v teritoriu vliv na parametry teritoria a na úspěšnost hnízdění? 

  ...................................................................................................................... 37 

4.3. Má interakce se sousedními hnízdy vliv na polohu hnízda v teritoriu? .............. 41 

5) Bionomické poznatky o pěnici černohlavé ..................................................... 50 

5.1. Černohlávci a Lipovka ..................................................................................... 50 

5.2. Hnízdní úspěšnost .......................................................................................... 51 

5.3. Míra ukrytí hnízda .......................................................................................... 53 

6) Diskuze ........................................................................................................ 55 

6.1. Strategie pohybu samce kolem hnízda ............................................................ 55 

6.2. Parametry teritoria vs. pozice hnízda v teritoriu .............................................. 59 

Literatura ............................................................................................................ 62 



7 
 

7) Příloha I – vysvětlivky použitých pojmů ......................................................... 68 

8) Příloha II – vysvětlivky analyzovaných proměnných charakterizujících 

parametry teritoria ...................................................................................... 69 

9) Příloha III – výpočet dominance .................................................................... 72 

10)    Příloha IV – mapy teritorií ............................................................................ 75 

 



8 
 

1) Úvod  

Teritorialitě se věnuje relativně vysoká pozornost, přičemž výzkum je většinou 

založen na zkoumání vztahů mezi majiteli již vybudovaných teritorií. Procesem 

zakládání teritorií se zabývá jen nemnoho studií, což je nejspíš způsobeno 

nesnadností sledování tohoto procesu v přírodních podmínkách, protože zvláště u 

ptáků se v průběhu zakládání teritorií jedinci na lokalitě rychle střídají, takže bez 

indiviuálního značení, je téměř nemožné zjistit, do jaké míry ke střídání jedinců 

dochází a jak se teritoria pod tlakem nově příchozích mění.  

Největší úsilí věnovali problematice zakládání teritorií a jevů s tím 

souvisejících Stamps & Krishnan (1990, 1997, 1999 a 2001), kteří studovali populaci 

anolise Anolis aeneus, na němž se pokusili vyvrátit častou představu, že „vítěz bere 

vše“. Zjistili, že tato teorie platí většinou pouze při kompetici o nedělitelný prostor, 

tedy u laboratorně vytvořených teritorií, která jsou menší než preferovaná nebo 

dokonce tak malá, že už je není možno dělit (Stamps & Krishnan 2001). V přírodních 

podmínkách jsou většinou stanoviště či teritoria dělitelná, tudíž zde platí spíše teorie, 

že „souboje dělají sousedy“, tedy že výsledkem souboje dvou jedinců o teritorium je 

poměrné rozdělení prostoru mezi soupeřící jedince (Stamps & Krishnan 1997). 

Souboje tedy mají funkci v zajištění prostorové a sociální symetrie mezi vlastníky 

sousedních teritorií, přičemž velikost získaného teritoria závisí na množství útoků 

obou soupeřících jedinců (Stamps & Krishnan 2001). 

Jiným pohledem na vznik teritorií se zabýval Adams (2001), který zjišťoval, 

zda jsou teritoria tvořena interakcemi vlastníka se sousedy anebo zda jsou teritoria 

výsledkem interakcí vlastníků teritorií a nově přilétnuvších jedinců pokoušejících se 

teritorium získat (Adams 2001).  

Další model tvorby a osídlování teritorií předpokládá, že nově příchozí jedinci 

získávají informace o poměrech na stanovišti, vracejí se spíše na stanoviště, kde 

zaznamenali nějaký atraktivní stimul a naopak se vyhýbají stanovištím, kde se dostali 

do agresivní interakce (Stamps & Krishnan 1999).  

Schopnost získávat a pamatovat si informace o kvalitě či vhodnosti různých 

stanovišť je zřejmě značně výhodná pro obsazení kvalitního teritoria. Bensch a 

Hasselquist (1991) zjistili, že např. rákosníci velcí (Acrocephalus arundinaceus) se 

často vracejí po několik let na své původní hnízdiště, přičemž pravděpodobnost 

návratu je tím větší, čím úspěšnější bylo hnízdění v předchozím roce. Někteří 



9 
 

rákosníci dokonce obsazují totéž teritorium jako v předchozím roce, což jim 

pravděpodobně přináší výhodu ve znalosti lokality a tudíž v možnosti vybrat si pro 

hnízdění nejlepší stanoviště. Bylo zjištěno, že samci, kteří přiletěli dříve, než 

v předchozích letech obsadili lepší teritorium a měli vyšší reprodukční úspěšnost. 

Tomu, že kvalitní teritoria byla obsazována nejdříve, odpovídá i zjištění, že teritoria 

byla každoročně obsazována v relativně stejném pořadí – tedy teritoria obsazována 

jako první byla i v dalších letech obsazována dříve než teritoria obsazována později 

či neobsazena v minulém roce vůbec. Fidelita a filopatrie není u ptáků vyjímečnou 

záležitostí. Fidelitu k hnízdní lokalitě zjistil také např. Mészáros et al. (2006) u 

moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) v Maďarsku, filopatrií se např. na Slovensku 

zabýval  Krištín et al. (2006) u populace ťuhýka menšího (Lanius minor).  

Při osidlování nového teritoria na lokalitě, o níž nemá jedinec žádné 

informace, funguje také tzv. konspecifická atrakce, což znamená, že nově přilétnuvší 

jedinec spíše osídlí lokalitu, která je již osídlena jedinci stejného druhu. Stamps & 

Krishnan (1990) počítačovými simulacemi zjistili, že jedinci, kteří osídlí stanoviště na 

základě konspecifické atrakce, mají teritorium větší než ti, kteří osídlí stanoviště 

náhodně bez ohledu na okolní vlastníky teritorií, přičemž jedinci, kteří osídlili lokalitu 

jako první, mají teritorium o maximální velikosti. 

Při osidlování nové lokality byl zjištěn také vliv heterospecifické atrakce, a to 

hlavně u skupiny ptáků sbírajících potravu z listů (u pozemních sběračů se vliv 

heterospecifické atrakce nepotvrdil). Bylo dokonce zjištěno, že i přes vysokou denzitu 

residentů a tudíž již silnou konkurenci, je pro nově příchozí stále výhodné lokalitu 

osídlit (Thomson et al. 2003).  

Jak již bylo zmíněno výše, důležitým parametrem teritoria je jeho velikost, od 

které se často odvozuje také jeho kvalita či exkluzivita. Obecně známou skutečností 

je, že velikost teritorií silně koreluje také s tělesnými rozměry jedince, přičemž 

predátoři mají tendenci mít větší teritoria než omnivoři, či býložravci stejné velikosti 

(Schoener 1968).  

Velikost teritorií se ovšem liší i mezi jedinci jednoho druhu. Základním 

přístupem k hodnocení velikosti a tvaru teritorií je poměr zisků z teritoria, jeho 

náročnosti na obranu a minimalizace míry predace. S tímto se částečně ztotožňuje 

Moody et al. (1996), který tvrdí, že ideální potravní okrsek (teritorium) je ten 

s širokými možnostmi získání potravy a zároveň s nízkou mírou predace. Tato ideální 

stanoviště však bývají často již obsazena kompetitory, tudíž v těchto oblastech je 
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výhodné být spíše generalistou a částečně se tímto vyhnout konkurenci. Rozložení 

zdrojů a míra predace tudíž zajišťují různou distribuci jedinců na lokalitě.  

Že distribuce jedinců, či teritorií v hnízdním habitatu není náhodná, zjistil i 

Krebs (1971), který zkoumal teritoria sýkor koňader. U těchto teritorií zjistil, že jsou 

více rozestoupena než by odpovídalo právě náhodné distribuci, což vysvětluje 

snahou koňader snížit pravděpodobnost predace. Velikost teritorií tedy závisí spíše 

na interakcích mezi samotnými jedinci než na dodržování nějakých základních 

parametrů teritorií či na fluktuacích přírodních zdrojů, což indikuje, že velikost teritorií 

se liší mezidruhově, vnitrodruhově, mezi lokalitami i meziročně (Škorpilová 2004). 

Vzhledem k tomu, že náhodnou distribuci jedinců či druhů je možno pozorovat 

spíše v pohnízdních habitatech než-li v těch hnízdních (Trnka a Prokop 2006), jsou 

vnitrodruhové i mezidruhové interakce mezi vlastníky teritorií nejspíš hlavními faktory 

ovlivňujícími velikost a tvar teritorií. Na základě těchto interakcí se obecně 

předpokládá, že agresivnější jedinec získá větší a exkluzivnější teritorium (Stamps & 

Krishnan 2001), tedy, že větší teritorium je lepší. Tuto teorii potvrzují i Wilkin et al. 

(2006), kteří zjistili signifikantní pozitivní závislost mezi velikostí teritoria a velikostí 

snůšky, hmotností a počtem úspěšně vyvedených mláďat a dokonce, že ve velkých 

teritoriích jsou snůšky zakládány dříve než v teritoriích menších. Velikost teritorií 

ovšem negativně ovlivňuje denzita druhu na stanovišti. 

Velikost teritoria ovšem ztrácí relativně na významu, pokud pár hnízdí v méně 

vhodném či nevhodném habitatu, kde pro získání dostatečného množství potravy pro 

mláďata spotřebuje mnohem více času a energie než v teritoriu vhodnějším, čímž se 

snižuje efektivita krmení. Tuto skutečnost demonstrovali ve svém výzkumu Moreno et 

al. (1999). V jejich experimentu musely záměrně hendikepované samice při letu za 

potravou vydávat více energie, přičemž mláďata těchto samic měla signifikantně 

nižší hmotnost než mláďata nehendikepovaných samic. 

Vlivem lokalizace potravních a hnízdních možností na velikost teritoria se 

zabýval Estades (2001). Zjistil, že pokud se potravní nabídka nachází rozptýleně a 

mimo hnízdní oblast, pak je hnízdní teritorium mnohem menší a hnízdní denzita tudíž 

mnohem větší. V tomto případě tedy velká stanoviště a velká teritoria ztrácejí na 

atraktivitě.  

Z množství studií o teritorialitě je patrné, že velikost teritorií může být 

ovlivněna různými faktory ať už populačními nebo habitatovými a to dokonce i u dvou 

příbuzných druhů. Velikost teritoria může být ovlivněna např. abundancí druhu na 
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lokalitě, s vlivem lišícím se mezi druhy (Škorpilová 2004), kdy dle očekávání některé 

druhy vytvářejí při vyšší abundanci na lokalitě teritoria v průměru menší, ovšem jiné 

druhy naopak vytvářejí při vyšší abundanci teritoria v průměru dokonce větší. V jiné 

studii zjistil Wiens (1973) vliv pořadí obsazení teritoria v sezóně a vliv habitatu na 

velikost teritorií. U jihoamerického druhu strnadce pustinného jsou teritoria obsazená 

později v hnízdní sezóně signifikantně větší než ta, která byla obsazena na začátku a 

naopak u druhu strnadce zimního jsou centrální teritoria signifikantně menší než ta 

umístěna na okraji, což vysvětluje relativně nízkou denzitou druhu u strnadce 

pustinného a rozložením travních habitatů u strnadce zimního.  

Dalo by se říci, že jedním z hlavních významů (ne-li tím hlavním významem) 

teritorií je ubránění možností pro umístění hnízda. Studie zabývající se hnízděním se 

orientují jak na hnízdní úspěšnost, tak i na faktory, které ji ovlivňují. K měření 

reprodukční úspěšnosti se ve většině studií používá základní metoda Mayfielda 

(1979), případně její modifikace (Hensler & Nichols 1981, Johnson 1979, Murray 

2000), přičemž za hlavní faktor ovlivňující reprodukční úspěšnost je považováno 

umístění a ukrytí hnízda (Remeš 2005a, Weidinger  2000, 2002, Mezquida 2004).  

Studie často vycházejí z toho, že vhodnost habitatu pro hnízdění, tedy jeho 

ekologický význam, je snadno odvoditelný z hnízdní denzity v daném habitatu (Morris 

2003). Naproti tomu však stojí tvrzení, že některé člověkem pozměněné habitaty 

mohou ptáky atrahovat k hnízdění více než habitaty vhodné, což může z důvodu 

zhoršených hnízdních podmínek (zvýšená míra predace či parazitismu) nebo 

zvýšené denzity hnízd, vést ke snížení hnízdní úspěšnosti a k dlouhodobému snížení 

fitness populace (Remeš 2000, 2003a).  

Tuto teorii potvrzuje také zjištění, že zemědělské oblasti mohou koncentrovat 

predátory a fungovat tak jako ekologické pasti pro hnízdní ptáky, protože je svou 

uniformitou atrahují k vysokým hnízdním densitám, které vedou ke snížení hnízdní 

úspěšnosti a to díky vysoké míře predace (Heske et al. 1999, Donald et al. 2001). 

Stejně tak Mezquida (2004) zjistil, že míra přežívání některých druhů je nižší 

v druhem preferovaném habitatu než v habitatech méně preferovaných. Většinou 

ovšem jsou samci schopni odlišit nevhodné habitaty, které se snaží do svého teritoria 

přímo nezahrnovat. Škorpilová (2004) dokonce zjistila, že celková plocha 

vyhýbaných habitatů je menší ve větších teritoriích a větší při vysoké abundanci 

druhu na lokalitě. 
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Z jiného pohledu na problematiku hnízdní úspěšnosti nahlíží Martin (1988) 

který tvrdí, že míra predace je nižší, pokud jsou hnízda umístěna v menším počtu a 

v rozmanitých habitatech než pokud jsou hnízda umístěna stereotypně a ve vysoké 

denzitě. 

Často spekulovaný je vliv okraje habitatu na hnízdní úspěšnost, kdy u hnízda 

na okraji habitatu byla zjištěna nižší míra přežívání, než u hnízd umístěných 

v interiéru habitatu (Batáry et al. 2004). U rákosníků obecných (Acrocephalus 

scirpaceus) bylo zjištěno, že si hnízda budují blíže k okrajům rákosiny až v průběhu 

sezony, tedy až po zvýšení denzity na lokalitě, přičemž místům s vyšším rizikem 

predace nebo hnízdního parazitismu se opět přímo vyhýbají (Honza et al. 1998). 

Oproti tomu ovšem stojí studie (např. Hausmann et al. 2005, Heske et al. 1999 

a Söderström et al. 1998), které signifikantní rozdíl v úspěšnosti hnízdění, potažmo 

v míře predace mezi okrajem a interiérem habitatu, nezjistily.  

S umístěním hnízda v habitatu souvisí také míra jeho ukrytí před predátory. 

Různé studie zjistily různý vliv ukrytí hnízda na jeho přežití, což může být způsobeno 

meziroční fluktuací predátorů a také rozdílným způsobem vyhledávání hnízd 

v různých oblastech (Remeš 2005b).  

Jednoznačně negativní vliv hůře ukrytého hnízda na úspěšnost zjistili např.  

Weidinger (2001a) nebo Martin & Roper (1988). Remeš (2005a) dokonce udává, že 

míra ukrytí hnízda na úspěšnost má vliv pouze v průběhu krmení mláďat, v průběhu 

inkubace vajec žádný vliv na úspěšnost nezjistil. Vůbec žádný vliv míry ukrytí hnízda 

a dokonce ani umístění hnízda v habitatu, či chování rodičů na míru predace nezjistili 

Schaefer et al. (2005). 

Často se uvádí, že míra predace klesá s postupující sezónou (např. Weidinger 

2001a).  Roos (2002) tento efekt vysvětluje změnou preference predátora na potravu 

v dané době hojnější a tedy snáze nalezitelnou, což mohou být hnízda později a v 

jiném typu vegetace hnízdícího druhu nebo bezobratlí živočichové, kteří se z počátku 

hnízdní sezóny v důsledku nízkých teplot v dostatečné míře nevyskytují. Jiným 

vysvětlením může být eliminace špatně ukrytých hnízd predátory na počátku sezóny 

(Martin et al. 2000a) a následné přizpůsobení chování rodičů skrze nabytí zkušeností 

v průběhu sezóny (Martin & Roper 1988). 

Schopnost hnízdního páru kompenzovat viditelnost hnízda chováním 

zaznamenal např. i Weidinger (2002). Rodiče ovšem zároveň mohou aktivitou kolem 

hnízda na hnízdo upozornit (Martin et al. 2000b), což může být kompenzováno už 



13 
 

samotným výběrem místa pro hnízdo tak, aby okolní porost zakrýval kromě 

samotného hnízda i aktivitu rodičů kolem něj (Kelly 1993). 

Podstatné je ovšem až chování páru za přítomnosti samotného predátora 

v blízkosti hnízda. V takových případech se ptáci k hnízdu většinou vůbec nepřibližují 

a snaží se spíš predátora odradit hlasitým varováním, jehož intenzita sílí se zkracující 

se vzdáleností predátora od hnízda (Bureš & Pavel 2003). Tato reakce na predátora, 

nazývaná mobbing, je adaptací snižující riziko predace. Vzhledem k tomu, že ptáci 

ani při mobbingu zpravidla neopouštějí hranice svého teritoria, je mobbing 

považován za hlavně sobecké chování, s ohledem nanejvýš na jedince stejného 

druhu (Betts et al. 2005, Forsman & Mönkkönen 2001, Desrochers et al. 2002). 

Na úspěšnost hnízdění má vliv řada dalších faktorů, jako např. věk a hnízdní 

zkušenost jedince. Dá se předpokládat a taky bylo prokázáno, že jedinci starší 

s alespoň jednoletou hnízdní zkušeností mají signifikantně vyšší hnízdní úspěšnost 

než jedinci hnízdící poprvé (Mougin et al. 2002). Hnízda ovšem nejsou ohrožena 

pouze predací. U některých druhů je také významný vliv hnízdního parazitismu, který 

se např. pěnice černohlavé snaží snížit vysokou mezisnůškovou variabilitou v barvě 

vajec (Honza et al. 2004). Úspěšnost hnízdění mohou ovlivnit také parazité mláďat, 

kteří zhoršují jejich tělesnou kondici a snižují tím pravděpodobnost jejich přežití (Lope 

et al. 1998). U druhů, které raději využívají starší hnízda, než by k hnízdění stavěli 

nové, snižuje úspěšnost hnízdění také nízká abundance těchto starých hnízd 

(Hauber 2002). V neposlední řadě může být úspěšnost hnízdění a dokonce i celkový 

počet párů, které zahnízdí, silně ovlivnit extrémní počasí v hnízdní sezóně (Bolger et 

al. 2005). Dloudobě může úspěšnost hnízdění ovlivňovat, v poslední době často 

diskutovaná, celková změna klimatu. Negativní vliv změny klimatu na populace ptáků 

byl zjištěn např. u dálkových migrantů, kteří na dřívější začátek sezóny na hnízdišti 

nejsou schopni reagovat dřívějším příletem, čímž propásnou období maxima potravní 

nabídky a v důsledku toho u nich dochází ke snížení reprodukční úspěšnosti (Reif et 

al. 2008).  

Teritoria ovšem neobsazují pouze hnízdící jedinci. I u nehnízdících byly 

zaznamenány okrsky výskytu v hnízdním období, tzv. home range. Např. u 

nehnízdících, mladých špačků zjistili Tobler & Smith (2004), že v rámci svého home 

range navštěvují často obsazené dutiny, což si vykládají získáváním prvních 

zkušeností s hnízděním. Tyto nehnízdící jedince hnízdní páry ze svých teritorií 
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nevyhánějí. K agresivním interakcím dochází pouze při střetu v hnízdních dutinách či 

budkách. 

Jak již bylo uvedeno na začátku, teritorialita sebou často nese riziko interakcí, 

a to nejčastěji s vlastníkem sousedního teritoria stejného druhu. Výzkum těchto 

interakcí je založen nejčastěji na testování reakce vlastníka teritoria na hlas 

sousedního samce v porovnání s hlasem samce cizího.  

Např. u samců severoamerických lesňáčků (Geothlypis sp.) se zjistilo, že 

reagují agresivně na nahrávku hlasu neznámého samce (svého druhu) i na nahrávku 

hlasu vlastníka sousedního teritoria (Wunderle 1978), ovšem na neznámého samce 

reagují agrasivněji. Totéž bylo prokázáno u strnadce zpěvného (Melospiza melodia), 

který je schopný téměř okamžitě rozpoznat hlas souseda od cizího jedince, přičemž 

na oba reaguje s různou intenzitou agresivity (Stoddard et al. 1990, Beecher & 

Campbell 2004). Schopnost bezpečně rozpoznat hlasy vlastníků sousedních teritorií 

a dokonce odhadnout vzdálenost, v níž se vyskytují, je tedy celkem rozšířenou 

schopností jedinců žijících v teritoriálním systému (McGregor 1993). 

Agresivní reakce vlastníka teritoria na zpěv sousedního samce (ač slabší než 

na samce cizího) může být, kromě obhajoby teritoria vysvětlitelná také tím, že samice 

na základě porovnání zpěvů svého partnera a sousedního samce hodnotí kvalitu 

obou samců. V případě, že sousedního samce vyhodnotí jako kvalitnějšího, zvýší se 

počet jejích návštěv v sousedním teritoriu (Otter et al. 2007) a tím tedy dost 

pravděpodobně i počet mimopárových kopulací. 

Vnitrodruhová komunikace a schopnost rozpoznání signálů je tedy důležitá 

také na úrovni samotných hnízdních párů. Např. Mota a Depraz (2004) zjistili, že 

zpěv samce zvonohlíka zahradního (Serinus serinus) podněcuje samici ve stavbě 

hnízda a dokonce u ní podporuje založení snůšky. Samice lejsků bělokrkých 

(Ficedula albicollis) a černohlavých (F. hypoleuca) zase reagují na zpěv samců 

návratem k hnízdu (Eriksson & Wallin 1986). Dle očekávání reagují i samci na 

chování samice, např. samice pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis) svým chování 

samci signalizuje, že může započít namlouvání či kopulaci (Balsby & Dabelsteen 

2001).  

Konkurenty, před kterými je potřeba obhajovat teritorium však nejsou pouze 

jedinci stejného druhu, ale ve velké míře i konkurenční druhy, vyskytující se na stejné 

lokalitě a mající podobné ekologické nároky, přičemž limitními pro dva vzájemně si 

konkurující druhy jsou potravní zdroje a hnízdní možnosti (Minot a Perrins 1986). 
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Řada studií se věnovala mezidruhovým interakcím pěnice černohlavé (Sylvia 

atricapilla) a pěnice slavíkové (Sylvia borin). Tyto dva druhy vykazují vysoký stupeň 

mezidruhové teritoriality v hnízdní sezóně, ovšem vzhledem k tomu, že pěnice 

černohlavé přilétají na sympatrickou hnízdní lokalitu většinou dříve než pěnice 

slavíkové, jsou v tomto souboji převážně vítězi (García 1983). Bylo zjištěno, že 

pěnice černohlavé na základě zvukových a vizuálních podnětů rozpoznávají a 

agresivně reagují na pěnice slavíkové jako na kompetitory (Matyjasiak 2004). Možné 

ovšem také je, že vzhledem k tomu, že pěnice černohlavé reagují i na značně 

modifikované nahrávky konspecifického hlasu (Mathevon a Aubin 2001), neodlišují 

pak pěnice slavíkové jako kompetitory jiného druhu, ale možná jako kompetitory 

druhu stejného.  

Na podněty konkurenčního druhu reagují jedinci často pouze v sympatrických 

oblastech výskytu (Sedláček et al. 2006), v nichž pro snížení míry kompetice osidlují 

odlišné habitaty (Kumstátová et al. 2004, Förschler & Kalko 2006). 

Míra kompetice je však osídlením různých habitatů pouze snížena, protože po 

umělém odebrání jednoho konkurenčního druhu ze sympatrické lokality dojde ke 

zvýšení hnízdní úspěšnosti druhu druhého (Martin & Martin 2001). 

Nejagresivnější reakci ze strany vlastníka teritoria vyvolá kompetitor o místo 

k hnízdění, a to zvláště u dutinových druhů. Krist (2004) dokonce u lejsků bělokrkých 

zjistil, že vlastník teritoria reaguje nejagresivněji na kompetitora o dutinu ve fázi před 

hnízděním a v průběhu inkubace vajec. Potravní kompetitor se dočká taktéž 

agresivní reakce, ale nižší intenzity.  

O teritorialitě, a to i u pěnic černohlavých byly napsány již spousty články, 

nikdy ovšem nebyl zkoumán ten nejdůležitější vztah, tedy vztah teritoria a hnízda. 
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2) Hypotézy 

V této práci budu zkoumat (1) strategii pohybu samce kolem hnízda její vliv na 

úspěšnost hnízdění, ovlivnění fází hnízdění a věkem samce v roce hnízdění a (2) 

vzájemnou závislost pozice hnízda v teritoriu, parametrů teritoria a interakce se 

sousedními hnízdy.  

2.1. Strategie pohybu samce kolem hnízda 

Při stavbě hnízda, inkubaci vajec a krmení mláďat může pár hnízdo svým pohybem 

po okolí snadno vyzradit predátorovi. Můžeme tedy předpokládat, že vzdálenost, 

v níž se pár, potažmo samec pohybuje v různých fázích hnízdění v okolí hnízda, 

může pozitivně či negativně ovlivnit úspěšnost hnízda. Strategie mohou být různé. 

Samec, který se pohybuje v průměru ve větší vzdálenosti od hnízda, jej tímto chrání 

před prozrazením predátorovi nebo samec, který se pohybuje v průměru v menší 

vzdálenosti od hnízda, může rychleji reagovat na přítomnost predátora a predaci 

zabránit.  

Vzhledem k tomu, že stavba hnízda, inkubace vajec a krmení mláďat je 

časově a energeticky velmi náročné, můžeme předpokládat, že se velikost teritoria 

bude měnit, z důvodu nutnosti investice různého množství energie do hnízdění. 

S ohledem na předpokládaný poměr investic do jednotlivých fází hnízdění 

předpokládám, že ve fázi před hnízděním a po hnízdění bude průměrná vzdálenost 

samce od hnízda větší než ve fázích inkubace vajec a krmení mláďat a zároveň, že 

ve fázi inkubace vajec bude průměrná vzdálenost samce od hnízda větší než ve fázi 

krmení mláďat. 

Pokud předpokládám, že pohyb samce kolem hnízda potažmo velikost 

teritoria má vliv na úspěšnost hnízdění, pak také předpokládám, že zkušenější samci 

budou mít hnízdní úspěšnost vyšší než samci bez hnízdní zkušenosti. To by mohlo 

znamenat, že věkem samce bude zpětně ovlivněna i velikost teritoria. Předpokládám, 

že starší samec, tedy samec s nejméně jednoletou hnízdní zkušeností, bude mít 

menší teritorium, protože se bude více angažovat při stavbě hnízda, inkubaci vajec a 

krmení mláďat; nebo naopak: starší samec bude mít větší teritorium, protože se bude 

věnovat obhajobě teritoria. 
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Pro zjišt ění významu strategie pohybu samce kolem hnízda budu  testovat 3 

hypotézy: 

Hypotéza A: Tvar teritoria samce v různých fázích hnízdění má vliv na úspěšnost 

hnízdění. 

Hypotéza B: Po vybudování hnízda se mění velikost zpěvného teritoria. 

Hypotéza C: Věk samce v roce hnízdění má vliv na velikost teritoria a úspěšnost 

hnízdění. 

2.2. Parametry teritoria vs. pozice hnízda v terito riu 

Hlavním významem teritoria je zajištění hnízdních a potravních možností pro 

úspěšné vyvedení mláďat, proto by nemělo překvapit, když pozice hnízda a velikost 

a tvar teritoria se budou vzájemně ovlivňovat. Můžeme předpokládat, že větší a 

kulatější teritorium obsahuje více možností k umístění hnízda. V případě, že je 

z hlediska predace výhodnější si umístit hnízdo co nejvíce ke středu teritoria, protože 

predátor je při vstupu do teritoria zavčasu odhalen a od predace případně odrazen, 

pak by velikost a tvar teritoria neměly pozici hnízda nijak ovlivňovat. Mohlo by ovšem 

být výhodnější umístit si hnízdo blíž k okraji teritoria, protože případný predátor může 

být odhalen a od predace odrazován i sousedními páry. Dále předpokládám, že větší 

a kulatější teritorium bude mít hnízdo umístěno v relativně větší vzdálenosti od středu 

teritoria, protože parametry teritoria umožňují výhodnější umístění hnízda.  

Významný vliv na umístění hnízda mohou mít také aktivní hnízda sousedních 

teritorií. Předpokládám, že z hlediska míry predace je výhodnější mít hnízdo 

umístěné pokud možno co nejdále od sousedních hnízd. Samci s větším a kulatějším 

teritoriem mají víc možností umístit hnízdo ve větší vzdálenosti od sousedních hnízd. 

Samci s malým a protáhlým teritoriem umisťují hnízda bez ohledu na sousední 

hnízda, protože vzhledem k velikosti a tvaru teritoria nemají pro výběr dostatek 

možností.  

Od úspěšnosti prvního hnízda by se měla odvíjet taktéž pozice hnízda při 

opětovných zahnízděních. Předpokládám, že pokud je první hnízdo úspěšné, má pár 

tendenci umístit nové hnízdo podle podobného prostorového vzorce, naopak, pokud 
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je první hnízdo predováno, opuštěno či zničeno, pak se pár snaží si nové hnízdo 

umístit jiným způsobem.  

 

Pro zjišt ění vztahu parametr ů teritoria a pozice hnízda budu testovat 4 

hypotézy: 

Hypotéza D: Velikost a tvar teritoria má vliv na umístění hnízda v něm. 

Hypotéza E: Parametry teritoria mají vliv na polohu hnízda vzhledem k aktivním 

hnízdům sousedních teritorií. 

Hypotéza F: Umístění hnízda v teritoriu má vliv na úspěšnost hnízdění a souvisí s 

viditelnost hnízda. 

Hypotéza G: Úspěšnost či neúspěšnost prvního hnízda má vliv na pozici nového 

hnízda v teritoriu. 
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3) Materiál a metody 

3.1. Práce v terénu 

Terénní výzkum byl prováděn v přírodní rezervaci Lipovka u Čelákovic (k.ú. Káraný) 

o velikosti 14ha. Převládajícím biotopem na lokalitě je lužní les, ve kterém je 

nestejnoměrně mozaikovitě distribuováno husté keřové patro (habitat nejvhodnější 

pro zahnízdění pěnice černohlavé), které je složené z různých typů vegetace. Různé 

partie tohoto patra se na jaře olisťují v různou dobu, což umožňuje vznik „vnitřní 

mozaiky“ lokality a rozlišení na habitaty více a méně vhodné pro hnízdění.  

Druhem pro výzkum byla zvolena pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), a to 

z důvodu relativně vysoké abundance na lokalitě (přibližně 25 párů), relativně vysoké 

nápadnosti a snadné rozlišitelnosti jedinců obou pohlaví tohoto druhu a také relativně 

snadné nalezitelnosti hnízd. 

Výzkum jsem prováděla ve spolupráci s Janou Škorpilovou (pro harmonogram 

a rozdělení prací viz Tab. 1), přičemž její část výzkumu je zaměřena na sezónní 

dynamiku tvaru a polohy teritoria. Moje část výzkumu na lokalitě se zaměřuje na 

pozici hnízda uvnitř teritoria. 

Tab. 1:  Harmonogram mapování teritorií a počet registrací v letech 2006 a 2007. 

Pauza znamená maximální a průměrný počet po sobě jdoucích dní bez kontroly. N 

značí počet získaných záznamů jedinců. 

rok 
1. 

kontrola 
poslední 
kontrola 

počet 
dní 

sezóny 

počet 
kontrol 

max. 
délka 
pauzy 

prům. 
délka 
pauzy 

N 
(vše) 

N 
(JŠ) 

N 
(EV) 

N     
(M) 

N 
(F) 

N 
(juv.) 

2006 7.4. 28.7. 113 63 5 0,76 7028 4289 2739 6561 304 45 

2007 31.3. 18.7. 110 64 4 0,65 11812 8314 3498 10924 706 182 
 

Jedince jsme od začátku hnízdní sezóny průběžně odchytávaly a kroužkovaly 

ornitologickými kroužky Kroužkovací stanice NM a barevnými plastovými kroužky 

(jedince jsme označily 1–3 barevnými plastovými kroužky, přičemž na každou nohu 

jsme upevnily max. 2 kroužky včetně ornitologického), tak aby jednotliví jedinci byli 

rozeznatelní na dálku pouze pomocí dalekohledu. U všech odchycených jedinců 

sledovaného druhu jsme určily stáří, změřily morfologické charakteristiky (hmotnost 

[g] a délky zobáku, běháku a křídla [mm]) a zapsaly přidělenou barevnou kombinaci 

plastového kroužku a číslo kroužku Kroužkovací stanice NM.  
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Zjišťování teritorií jsme prováděly mapovací metodou založenou na lokalizaci 

barevně značených samců, přičemž důraz jsme kladly i na zaznamenávání interakcí 

mezi jedinci (současné zpěvy, souboje, vyhánění atd.). Mapovat teritoria jsme začaly 

ihned po příletu prvních jedinců pěnic černohlavých na lokalitu, probíhalo převážně v 

dopoledních hodinách, kontinuálně (téměř každý den) po celou dobu hnízdní sezóny, 

tedy od začátku dubna až do konce července.  

Pro zjištění podrobnějších informací o charakteristikách sousedících teritorií 

(změny ve velikosti, tvaru a umístění) a vysledování konkrétních interakcí mezi jejich 

vlastníky, jsme prováděly také souvislé intenzivní sledování (2–3 hodiny) vybraných 

míst lokality. Mapovaly jsme vždy simultánně 2 oblasti najednou, přičemž registrace 

jedinců jsme zaznamenávaly do papírových map sledované oblasti. 

Pro zjištění detailnějších charakteristik teritorií jsme vyhledávaly hnízda pěnic, 

s jejichž pomocí jsme také částečně identifikovaly jednotlivá teritoria. Hnízda jsme 

sledovaly a pravidelně kontrolovaly od doby jejich nalezení až po vylétnutí mláďat, 

případně predaci, zničení či opuštění hnízda. V případě, že hnízdo bylo predováno, 

zdokumentovaly jsme stav hnízda z hlediska míry poškození a případných 

pozůstatků predované snůšky či vylíhnutých mláďat. Míru ukrytí hnízda jsme 

vyhodnotily na základě průhlednosti habitatů v bezprostřední blízkosti hnízda, která 

byla vypočítána jako procentuální zastoupení plochy bílé kostky umístěné na hnízdě 

a fotografované ze čtyř stran ze vzdálenosti 1m. Procento viditelné bílé plochy bylo 

počítáno na počítači jako poměrné zastoupení bílých bodů výřezu z fotografie 

(velikosti bílé kostky) převedené do bitmapy (*.bmp). 

Pro účely diplomové práce byly využity pouze data relevantní testovaným 

hypotézám. 

3.2. Zpracování dat 

Papírové mapy se záznamy jedinců a hnízd získané v terénu jsme digitalizovaly v 

tabletovacím programu. Skeny terénních map jsme v programu sjednotily za pomoci 

tzv. fitovacích bodů (pro každý list mapy byly zvoleny 3 fitovací body), kterými byla 

vyrovnána odlišná poloha a orientace bodů záznamů z kontrol vůči základní mapě 

lokality. Tabletováním jsme záznamy ze skenovaných terénních map převedly do 

souřadnicového systému, přičemž ke každému záznamu jsme přiřadily číslo jedince, 

případně pořadový kód u jedinců, které se nepodařilo odchytit a označit, dále číselný 
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kód chování jedince na daném bodě (Tab. 2), případně poznámku popisující 

zajímavé okolnosti záznamu.  

Tab. 2: Kódy chování jedince použité při mapování teritorií 

1  pouze viděný jedinec, nezpívá, nepřelétává 

2  zpívá sám a nepřelétává 

3  zpívá sám a přelétává 

4  společný zpěv se sousedem (kód 4 je nadřazen kódu 3 v daném bodě) 

5  nezpívá, ale přeletuje  

6  souboj, vyhánění („nezpěvné“ teritoriální chování) 

7  hnízdní chování (nese potravu, materiál na hnízdo, apod.) 

 

Z databáze, která obsahuje přes 7 000 registrací jedinců (samců, samic i mláďat) za 

rok 2006 a téměř 12 000 registrací za rok 2007 (Tab. 3), vytvořila Jana Škorpilová 

databázi registrací zvlášť pro každého samce. 

Tab. 3: Náhled databáze registrací jedinců (samců, samic a mláďat). K udává číslo 

kontroly, List udává, na které čtvrtině lokality byla registrace zjištěna, Jedinec 

znamená číslo jedince, Bod je pořadové číslo registrace v průběhu jedné kontroly, E 

a N jsou souřadnice (East a North), Kod znamená kód chování jedince, H a M 

udávají čas registrace v hodinách a minutách, AC je absolutní čas registrace s 0 

v prvním dni sezóny a Pz znamená poznámku k registraci.  

K List Jedinec Bod E N Kod H M AC Pz 

18 1 209 1 278,66 79,22 5 9 34 417,57  F 

18 1 210 1 147,92 55,30 1 7 51 415,85   

21 1 18 1 132,56 59,06 5 10 56 490,93   

21 1 18 2 125,48 61,78 5 10 57 490,95   

21 1 58 1 249,66 36,55 4 7 59 487,98   

21 1 58 2 248,35 26,63 5 8 0 488,00   

21 1 58 3 245,43 31,71 5 8 1 488,02   

21 1 58 4 247,26 24,17 5 8 2 488,03   

 

Soubory registrací každého samce jsou tedy těmi teritorii, která v celé práci testuji. 

Teritoria samců jsem dělila podle fází hnízdění na teritorium před hnízděním, 

v průběhu fáze inkubace vajec, fáze mláďat a po hnízdění (viz Příloha I). Teritoria 
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v průběhu aktivního hnízda (tzn. registrace vlastníka teritoria v průběhu fází inkubace 

vajec a krmení mláďat) jsem ohraničila elipsami zobrazujícími 75 % kvantil teritoria. 

Každá elipsa je určená třemi body, a to, těžištěm teritoria, a body v nichž velká a 

malá poloosa elipsu protínají. Plocha a kulatost teritorií pod 75 % kvantilem byla 

použita pro analýzy závislosti na poloze hnízda v teritoriu (viz. Příloha II) 

Pro hodnocení dynamiky teritorií v průběhu sezóny jsem hodnotila hnízdní 

úspěšnost, přičemž jako úspěšná jsem hodnotila hnízda, z nichž bylo vyvedeno 

alespoň jedno mládě. Jako neúspěšná jsem hodnotila hnízda, která byla celá 

predována, opuštěna či zničena během fáze vajec nebo mláďat.  

Statistické analýzy: 

Veškeré statistické analýzy jsem pod vedením vedoucího práce zpracovávala 

v programu STATISTICA verze 7.  

Rozdíl průměrných vzdáleností samců od hnízd jsem testovala t-testem pro 

nezávislé proměnné. Součástí tohoto t-testu je i F-test pro zjištění rozdílů v 

rozptylech. Vzhledem k tomu, že použitý t-test vyžaduje stejné rozptyly dat, tak jsem 

v případě rozdílných rozptylů použila signifikanci zjištěnou neparametrickým 

Wilcoxonovým testem. 

Rozdíly průměrných vzdáleností samců od hnízd mezi jednotlivými fázemi 

hnízdění jsem testovala párovým t-testem. Hodnotu t (studentova) rozdělení jsem 

v každé skupině vypočítala pro daný počet stupňů volnosti a hladinu významnosti p < 

0,01. Signifikanci jsem zjistila na základě konfidenčních intervalů – pokud 

konfidenční interval překrývá 0, pak rozdíl v průměrných vzdálenostech mezi fázemi 

není signifikantní, naopak, pokud konfidenční interval 0 neobsahuje, je rozdíl 

vzdáleností signifikantní na hladině p < 0,01. 

Všechny GLM analýzy používaly lineární aproximaci, normální rozdělení a 

lineární link, což bylo možné díky předchozí transformaci dat (viz Tab. 20 v Příloze 

II). GLM byly spuštěny v režimu forward stepwise.  
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4) Výsledky 

4.1. Mají majitelé úsp ěšně vyvedených hnízd jinou strategii pohybu 

kolem hnízda? 

Na úspěšnost hnízdění má vliv řada faktorů, přičemž nejčastěji zmiňovanými jsou 

predace a míra ukrytí hnízda (např. Martin & Roper 1988 nebo Weidinger 2001a). 

Páry mohou svou aktivitou kolem hnízda dokonce ovlivnit jeho úspěšné vyvedení 

(Weidinger 2002, Kelly 1993). Zjišťovala jsem, zda mají samci v závislosti na fázi 

hnízdění a věku rozdílnou strategii v pohybu kolem hnízda.  

4.1.1. Majitelé úsp ěšných a neúsp ěšných hnízd se zdržují v p řibližn ě stejné 

průměrné vzdálenosti od hnízda. 

Při stavbě hnízda, inkubaci vajec a krmení mláďat může pár hnízdo svým pohybem 

v okolí snadno vyzradit predátorovi. Můžeme tedy předpokládat, že vzdálenost, v níž 

se pár, potažmo samec pohybuje v různých fázích hnízdění v okolí hnízda, může 

pozitivně či negativně ovlivnit úspěšnost hnízda. Předpoklady mohou být dvojího 

typu. Buďto samec, který se pohybuje v průměru ve větší vzdálenosti od hnízda, jej 

tímto chrání před prozrazením predátorovi; nebo naopak, samec, který se pohybuje 

v průměru v menší vzdálenosti od hnízda, může rychleji reagovat na přítomnost 

predátora a predátora odradit. 

Testovala jsem průměrnou vzdálenost samce od hnízda v jednotlivých fázích 

hnízdění a její vliv na úspěšnost hnízda. Na hladině významnosti 0,05 nevyšel vliv 

průměrné vzdálenosti samce od hnízda na úspěšnost hnízda signifikantí pro žádnou 

fázi hnízdění (viz Tab. 4 a Graf 1). F-testem jsem zjistila signifikantní rozdíl v rozptylu 

průměrných vzdáleností samce od hnízda ve skupině úspěšných a neúspěšných 

hnízd, a to ve fázi před hnízděním a ve fázi inkubace vajec. 
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Tab. 4:  Srovnání průměrných vzdáleností samců od hnízda při neúspěšných vs. 

úspěšných hnízděních t-testem. Signifikantní jsou pouze rozdíly v rozptylech. První 

sloupec udává testované fáze hnízdění. Průměr 0 a průměr 1 značí průměrné 

vzdálenosti registrací samců od hnízda ve skupině neúspěšných respektive 

úspěšných hnízd. Hodnoty signifikance (p) označené „n“ jsou výsledky 

neparametrického testu. 

neúspěšné 
(0) vs. 
úspěšné 
(1) 

průměr 
0 

průměr 
1 

t d.f. p 
N 
(0) 

N 
(1) 

Sm. 
odch.0 

Sm. 
odch.1 

F-poměr 
(rozptyly) 

p 
(rozptyly) 

před 
hnízděním 

35,81 35,61   57 0,13n 34 25 17,89 30,05 2,82 0,006** 

fáze vajec 31,61 31,51   58 0,92n 33 27 17,86 9,77 3,34 0,002** 

fáze 
mláďat 

23,71 26,14 -0,74 38 0,46 13 27 12,50 8,10 2,38 0,06 

po 
hnízdění 

41,01 33,04 1,26 51 0,21 29 24 26,01 18,65 1,95 0,11 

všechny 
fáze 

34,44 31,45 1,12 211 0,26 110 103 20,25 18,55 1,19 0,37 

 

 



25 
 

 

             p řed  hní zděn ím

neúspěšná úspěšná
0

10

20

30

40

50
p

rů
m
ě

rn
á

 v
zd

á
le

n
o

st
 [

m
]

a)
       ve jce

neúspěšná úspěšná
0

5

10

15

20

25

30

35

40

b)

 

          m láďa ta

neúspěšná úspěšná
0

5

10

15

20

25

30

p
rů

m
ě

rn
á

 v
zd

á
le

n
o

st
 [

m
]

c)

 

       po hníz dění

neúspěšná úspěšná
0

10

20

30

40

50

d)

 

Graf 1:  Test průměrných vzdáleností samce od hnízda dle fází hnízdění. Box a 

Whiskers značí 50 a 75 % konfidenční intervaly průměrné vzdálenosti respektive 

pozorované vzdálenosti. Rozptyl je v obou případech signifikantní na hladině p<0,.01 

(a) p=0,006 pro fázi před hnízděním a b) p=0,002 pro fázi inkubace vajec). Rozdíl v 

průměrné vzdálenosti je nesignifikantní.  

Souhrn 

Srovnáním průměrné vzdálenosti samců od úspěšných a neúspěšných hnízd 

v jednotlivých fázích hnízdění jsem nezjistila signifikantní rozdíly v průměru, ale 

pouze v rozptylech. Malý rozdíl v průměrech (ač nesignifikantní) lze vypozorovat ve 

fázi po hnízdění. To lze vysvětlit tím, že samci s úspěšně vyvedeným hnízdem vodili 

mláďata v jeho blízkosti, zatímco samci s neúspěšným hnízdem se po jeho ukončení 

mohli přesunout kamkoliv jinam.  

Při stejné průměrné vzdálenosti znamená větší rozptyl větší teritorium a 

naopak, menší rozptyl menší teritorium. Rozdíly v rozptylech ve fázi před hnízděním 

mohou znamenat, že samci, kteří věnovali hledání místa pro hnízdo větší úsilí 

(registrace s větším rozptylem) měli vyšší pravděpodobnost úspěšnosti hnízdění. 



26 
 

Naopak ve fázi inkubace vajec se samci s nakonec úspěšně vyvedeným hnízdem 

pohybovali v menším teritoriu (registrace s menším rozptylem) než samci 

s hnízděním neúspěšným. To lze vysvětlit např. tím, že samec se v této fázi více 

angažuje na inkubaci vajec než na obhajobě teritoria. 

Hypotézu (A) , že tvar teritoria samce v různých fázích hnízdění má vliv na úspěšnost 

hnízdění, jsem tedy sice nepotvrdila, ovšem na základě výsledků si troufám tvrdit, že 

úspěšnost hnízda závisí spíše na kvalitě habitatu nežli na velikosti teritoria. Tzn., 

větší teritorium se nemusí nutně rovnat teritoriu lepšímu. 

4.1.2. O průměrné vzdálenosti samce od hnízda rozhoduje fáze hníz dění. 

Stavba hnízda, inkubace vajec a krmení mláďat je časově a energeticky velmi 

náročné, můžeme tedy předpokládat, že se velikost teritoria bude měnit, z důvodu 

nutnosti investice různého množství energie do hnízdění. Předpokládám, že ve fázi 

před hnízděním a po hnízdění by měla být průměrná vzdálenost samce od hnízda 

větší než ve fázích inkubace vajec a krmení mláďat a dokonce, že ve fázi inkubace 

vajec by měla být průměrná vzdálenost samce od hnízda větší než ve fázi krmení 

mláďat. 

Párovým testem jsem zjišťovala rozdíly v průměrných vzdálenostech samců 

od hnízd mezi jednotlivými fázemi hnízdění, a to (1) pro všechna hnízda bez ohledu 

na úspěšnost (Tab. 5 a Graf 2a), (2) pouze pro neúspěšná hnízda (Tab. 6 a Graf 2b) 

a (3) pouze pro úspěšná hnízda (Tab. 7 a Graf 2c).  

Zjištění signifikantního rozdílu fáze před hnízděním vs. fáze vajec a mláďat 

potvrzuje předpoklad, že teritorium samce se mění v závislosti na probíhající fázi. 

Zajímavě vyšly signifikance rozdílů fází mezi skupinami hnízd dle úspěšnosti.  

Pouze u úspěšných hnízd jsem zjistila signifikantní zmenšení teritoria ve fázi mláďat 

oproti fázi vajec. Z toho se dá usuzovat, že změna strategie v pohybu kolem hnízda 

mezi fázemi vajec a mláďat má pozitivní vliv na úspěšnost hnízdění a že samec 

s následně úspěšným hnízděním se nejspíš více angažuje na krmení mláďat. Další 

možností je, že samec s následně úspěšným hnízděním má úživnější teritorium a 

nemusí potravu hledat ve větších vzdálenostech od hnízda. Úspěšnost hnízdění 

tudíž může být ovlivněna kvalitou habitatu, kterou jsem netestovala. Důvodem je, že 

člověkem hodnocená kvalita habitatu se v předchozích výzkumech (Škorpilová 2004) 

ukázala problematická a vznášela víc otázek, než odpovědí. 
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U dvojice před hnízděním vs. po hnízdění vyšel rozdíl v průměrných 

vzdálenostech signifikantní u úspěšných i neúspěšných hnízd. Nesignifikantní byl ve 

skupině hnízd bez ohledu na úspěšnost. Podle znamének konfidenčních intervalů 

pro fázi po hnízdění u úspěšných (kladné znaménko konfidenčního intervalu) a 

neúspěšných (záporné znaménko konfidenčního intervalu) hnízd (Tab. 5 a 6) lze 

usoudit, že strategie samce se významně liší v závislosti na úspěšnosti hnízdění. 

Zjištění potvrzuje předpoklad, že samec s úspěšně vyvedeným hnízdem vodí 

mláďata v blízkosti hnízda, zatímco samce s neúspěšným hnízdem již v jeho blízkosti 

nic nedrží. Sloučením těchto průměrných vzdáleností ve skupině hnízd bez ohledu 

na úspěšnost jsem získala hodnotu shodnou s průměrnou vzdáleností před 

hnízděním. Témuž odpovídá nesignifikance rozdílů průměrných vzdáleností mezi 

fázemi vejce vs. po hnízdění u úspěšných hnízd. Což znamená, že samec se ve fázi 

po hnízdění pohybuje s mláďaty stále v přibližně stejné vzdálenosti od hnízda jako ve 

fázi vajec, ale zároveň ve větší vzdálenosti než ve fázi mláďat. 

Tab. 5:  Srovnání rozdílů průměrných vzdáleností samců od všech hnízd 

v jednotlivých fázích hnízdění párovým testem. Teritorium se signifikantně mění 

(zmenšuje či zvětšuje) dle probíhající fáze hnízdění. Pouze fáze před a po hnízdění 

mají teritoria přibližně stejná. První sloupec udává testované fáze hnízdění. T udává 

hodnotu t studentova rozdělení pro daný počet stupňů volnosti (N-1) a hladinu 

významnosti p < 0,01, přičemž p udává signifikanci. 

úspěšná i neúspěšná 

hnízdění 
N průměr sm.odch. t p 

dolní 

konf.int. 

horní 

konf.int. 

před H vs. vejce* 57 4,51 20,70 2,67 < 0,01 38,08 148,49 

před H vs. mláďata* 37 11,35 28,30 2,72 < 0,01 244,25 398,19 

před H vs. po H 49 -2,62 29,95 2,68 >0,01 -158,90 1,75 

vejce vs. mláďata* 40 4,11 11,82 2,71 < 0,01 16,54 80,56 

vejce vs. po H* 52 -4,68 16,73 2,68 < 0,01 -123,08 -33,56 

mláďata vs. po H* 35 -5,44 17,51 2,73 < 0,01 -143,00 -47,45 
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Tab. 6:  Srovnání rozdílů průměrných vzdáleností samců od neúspěšných hnízd 

v jednotlivých fázích hnízdění párovým testem. Teritorium se signifikantně mění 

(zmenšuje či zvětšuje) dle probíhající fáze hnízdění. Pouze fáze vejce a mláďata 

mají teritoria přibližně stejná. První sloupec udává testované fáze hnízdění. T udává 

hodnotu t studentova rozdělení pro daný počet stupňů volnosti (N-1) a hladinu 

významnosti p < 0,01, přičemž p udává signifikanci. 

neúspěšná hnízdění N průměr sm.odch. t p 
dolní 

konf.int. 

horní 

konf.int. 

před H vs. vejce* 32 4,44 17,54 2,74 < 0,01 29,75 126,00 

před H vs. mláďata* 12 15,48 30,81 3,11 < 0,01 381,39 572,80 

před H vs. po H* 27 -7,25 23,47 2,78 < 0,01 -235,38 -104,94 

vejce vs. mláďata 13 1,47 14,31 3,05 >0,01 -22,63 64,77 

vejce vs. po H* 28 -7,45 12,57 2,77 < 0,01 -128,48 -58,82 

mláďata vs. po H* 11 -4,27 15,74 3,17 < 0,01 -117,15 -17,37 

Tab. 7:  Srovnání rozdílů průměrných vzdáleností samců od úspěšných hnízd 

v jednotlivých fázích hnízdění párovým testem. Teritorium se signifikantně mění 

(zmenšuje či zvětšuje) dle probíhající fáze hnízdění. Pouze fáze vejce a po hnízdění 

mají teritoria přibližně stejná. První sloupec udává testované fáze hnízdění. T udává 

hodnotu t (studentova) rozdělení pro daný počet stupňů volnosti (N-1) a hladinu 

významnosti p < 0,01, přičemž p udává signifikanci. 

úspěšná hnízdění N průměr sm.odch. t p 
dolní 

konf.int. 

horní 

konf.int. 

před H vs. vejce* 25 4,59 24,55 2,80 < 0,01 44,03 181,36 

před H vs. mláďata* 25 9,37 27,45 2,80 < 0,01 180,34 333,91 

před H vs. po H* 22 3,05 36,15 2,83 < 0,01 8,04 212,73 

vejce vs. mláďata* 27 5,37 10,49 2,78 < 0,01 27,23 85,53 

vejce vs. po H 24 -1,45 20,37 2,81 >0,01 -86,77 27,59 

mláďata vs. po H* 24 -5,97 18,56 2,81 < 0,01 -162,98 -58,75 
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Graf 2: Srovnání průměrných vzdáleností samců od hnízd (osa y, a) úspěšná i 

neúspěšná hnízda, b) neúspěšná hnízda, c) úspěšná hnízda) v jednotlivých fázích 

hnízdění (osa x). Patrné je zmenšování velikosti teritoria od začátku směrem k fázi 

mláďat a opětovné zvětšení po ukončení. Box a Whiskers značí 50 % konfidenční 

interval. 
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Souhrn 

Probíhající fáze hnízdění ovlivňuje velikost teritoria samce, respektive jeho 

průměrnou vzdálenost pohybu od hnízda. Dle předpokladů jsem zjistila, že průměrná 

vzdálenost samce od hnízda se zmenšuje od fáze před hnízděním, přes fázi vajec až 

po fázi mláďat (pouze ve skupině neúspěšných hnízd nevyšel rozdíl mezi fází vajec a 

mláďat signifikantní). Zmenšování teritoria je vysvětlitelné tím, že ve fázi před 

hnízděním se samec věnuje hlavně obhajobě teritoria a hledání místa pro umístění 

hnízda, zatímco ve fázi vajec a mláďat se již angažuje na inkubaci vajec a krmení 

mláďat. Změna strategie, tedy další snížení průměrné vzdálenosti od hnízda, mezi 

fázemi vejce a mláďata má dokonce pozitivní vliv na úspěšnost hnízdění. Co se týče 

fáze po hnízdění, závisí vzdálenost samce od hnízda na úspěchu hnízda – v případě 

úspěšného vyvedení mláďat se samec s mláďaty pohybuje stále v těsné blízkosti 

hnízda, zatímco samec po neúspěšném ukončení hnízda se přesune od hnízda dále.  

Hypotézu (B), že po vybudování hnízda se mění velikost teritoria samce vyjádřená 

průměrnou vzdáleností samce od hnízda, považuji na základě výsledků za 

potvrzenou. Jednotlivé fáze hnízdění jsou různě energeticky náročné a samec musí 

tyto výdaje energie kompenzovat zmenšením velikosti teritoria.  

4.1.3. Jednoletí samci se pohybují v jiných vzdálen ostech od hnízda než samci 

zkušen ější.  

Vzhledem k tomu, že na věku, potažmo zkušenosti samce, by měla být závislá 

úspěšnost hnízda, testovala jsem závislost průměrné vzdálenosti samce od 

úspěšných a neúspěšných hnízd na věku samce v roce hnízdění. Samce v roce 

hnízdění jsem rozdělila pouze do dvou skupin – na jednoleté a starší. Důvodem je že 

(1) nepředpokládám rozdíl mezi samcem dvouletým a starším (tzn. samci s 

nejméně jednoletou hnízdní zkušeností) a (2) zároveň předpokládám, že úspěšnost 

samce v prvním roce hnízdění (tedy bez předchozí hnízdní zkušenosti) povede 

pravděpodobněji k neúspěšnému hnízdění.  

Testovala jsem průměrnou vzdálenost jednoletých a starších samců od 3 

skupin hnízd (1) všechna hnízda bez ohledu na úspěšnost (Tab. 9), (2) neúspěšná 

hnízda (Tab. 10) a (3) úspěšná hnízda (Tab. 11).  
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Vliv věku či zkušenosti samce nemá na úspěšnost hnízdění žádný vliv (Tab. 

8).  

Vzhledem k tomu, že jediný signifikantní rozdíl v průměrných vzdálenostech 

jednoletých a starších samců jsem zjistila ve fázi před hnízděním a to u skupiny 

úspěšných hnízd (Tab. 11), pak by se nabízelo, že věk neovlivňuje ani velikost 

teritoria. Ovšem grafy (Graf 3, 4 a 5) a signifikantní rozdíly v rozptylech (Tab. 9, 10 a 

11) vypovídají o tom, že nějaké rozdíly ve velikosti teritoria jednoletých a starších 

samců jsou patrné. 

Z grafů je patrné, že úspěšní jednoletí samci se v průměru pohybovali 

k hnízdu blíže než samci starší a dokonce blíže než neúspěšní jednoletí samci. 

Pouze ve fázi mláďat se pohybovali jednoletí samci hnízdu blíže než starší v obou 

skupinách hnízd. U neúspěšných samců je tomu naopak – jednoletí se (kromě fáze 

mláďat) pohybují od hnízda dále než starší. Rozdíly v průměrech těchto fází jsou 

výrazné leč nesignifikantní (Graf 4 a 5). Signifikantní rozdíly v rozptylech ukazují na 

rozdíl ve velikosti teritorií mezi jednoletými a staršími samci ve skupině neúspěšných 

hnízd, kdy jednoletí samci obhajovali oproti samcům starším větší teritorium. Ve 

skupině hnízd úspěšných se velikost teritoria ve většině fází (kromě fáze před 

hnízděním) nelišila.  

Tab. 8: Souhrn počtu úspěšných a neúspěšných hnízd jednoletých a starších samců. 

Z tabulky je patrné, že věk samce v roce hnízdění nemá na úspěšnost hnízda žádný 

vliv. 

počet hnízd úspěšná neúspěšná 

jednoletí 7 7 

starší 12 13 
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Tab. 9: Srovnání průměrné vzdálenosti jednoletých (skup. 1) a starších samců (skup. 

2) od všech hnízd bez ohledu na úspěšnost. Signifikantní rozdíl mezi věkovými 

skupinami samců vyšel pouze v rozptylech (fáze vejce a po hnízdění), v průměrech 

se jejich teritoria neliší. První sloupec udává testované fáze hnízdění. Průměr 1 a 

průměr 2 značí průměrné vzdálenosti registrací samců od hnízda ve skupině 

jednoletých respektive starších samců. Hodnoty singifikance (p) označené „n“ jsou 

výsledky neparametrického testu. 

úspěšná i 

neúspěšná 

hnízděni 

průměr 
skup. 

1 

průměr 
skup. 

2 
t d.f. p N 

(1) 
N 
(2) 

Sm. 
odch. 

1 

Sm. 
odch. 

2 

F-poměr 
(rozptyly) 

p 
(rozptyly) 

před 
hnízděním 

39,40 41,76 -0,23 33 0,82 13 22 24,76 31,60 1,63 0,39 

vejce 38,83 31,43  36 0,13n 14 24 21,13 12,59 2,82 0,03* 

mláďata 20,83 26,22 -1,55 26 0,13 9 19 7,86 8,92 1,29 0,74 
po 
hnízdění 

57,33 34,42  32 0,14n 10 24 36,49 19,24 3,60 0,01* 

 Tab. 10: Srovnání průměrné vzdálenosti jednoletých (skup. 1) a starších samců 

(skup. 2) od neúspěšných hnízd. Signifikantní rozdíl mezi věkovými skupinami samců 

vyšel pouze v rozptylech (fáze před hnízděním, vejce a po hnízdění), v průměrech se 

jejich teritoria neliší. První sloupec udává testované fáze hnízdění. Průměr 1 a 

průměr 2 značí průměrné vzdálenosti registrací samců od hnízda ve skupině 

jednoletých respektive starších samců. Hodnoty singifikance (p) označené „n“ jsou 

výsledky neparametrického testu. 

neúspěšná 

hnízděni 

průměr 
skup.1 

průměr 
skup. 

2 
t d.f. p 

N 
(1) 

N 
(2) 

Sm. 
odch. 

1 

Sm. 
odch. 

2 

F-poměr 
(rozptyly) 

p 
(rozptyly) 

před 
hnízděním 

51,91 37,67  16 0,46n 7 11 28,34 13,00 4,76 0,03* 

vejce 48,28 28,12  17 0,17n 7 12 26,43 13,36 3,91 0,04* 

mláďata 12,87 24,40 -1,83 8 0,11 2 8 4,37 8,37 3,67 0,76 
po 
hnízdění 

77,69 36,48  15 0,47n 4 13 50,37 18,10 7,74 0,008* 
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 Tab. 11: Srovnání průměrné vzdálenosti jednoletých (skup. 1) a starších samců 

(skup. 2) od úspěšných hnízd. Signifikantní rozdíl mezi věkovými skupinami samců 

vyšel v průměrech i rozptylech pouze ve fázi před hnízděním. V ostatních fázích 

hnízdění se teritoria neliší. První sloupec udává testované fáze hnízdění. Průměr 1 a 

průměr 2 značí průměrné vzdálenosti registrací samců od hnízda ve skupině 

jednoletých respektive starších samců. Hodnoty singifikance (p) označené „n“ jsou 

výsledky neparametrického testu. 

úspěšná 

hnízdění 

průměr 
skup.1 

průměr 
skup. 

2 
t d.f. p 

N 
(1) 

N 
(2) 

Sm. 
odch. 

1 

Sm. 
odch. 

2 

F-poměr 
(rozptyly) 

p 
(rozptyly) 

před 
hnízděním 

24,81 45,86 - 15 0,03n* 6 11 5,66 43,49 59,01 0,0003** 

vejce 29,39 34,74 -1,10 17 0,29 7 12 7,80 11,36 2,12 0,37 

mláďata 23,11 27,40 -1,07 17 0,30 7 12 7,22 9,04 1,57 0,60 
po 
hnízdění 43,75 32,00 1,15 15 0,27 6 11 17,91 21,12 1,39 0,75 
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Graf 3: Srovnání průměrné vzdálenosti 1letých a starších samců od všech hnízd bez 

ohledu na úspěšnost. Z grafů je patrné, že samci s jednoletou hnízdní zkušeností se 

od hnízda pohybují ve fázích vajec a po hnízdění dále než samci zkušenější. Naopak 

je tomu ve fázi mláďat. Rozdíly v průměrech ovšem nevyšly signifikantní. Patrný je 

signifikantní rozdíl v rozptylech fází vajec a po hnízdění. Box a Whiskers značí 50 a 

75 % konfidenční interval.  
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Graf 4: Srovnání průměrné vzdálenosti 1letých a starších samců od neúspěšných 

hnízd. Z grafů je patrné, že samci s jednoletou hnízdní zkušeností se od hnízda 

pohybují ve fázích vajec a po hnízdění dále než samci zkušenější. Naopak je tomu 

ve fázi mláďat. Rozdíly v průměrech ovšem nevyšly signifikantní. Patrný je 

signifikantní rozdíl v rozptylech fází před hnízděním, vejce a po hnízdění. Box a 

Whiskers značí 50 a 75 % konfidenční interval. 



36 
 

             p řed  hní zděn ím

1letí starší
0

10

20

30

40

50

60

70

80
p

rů
m
ě

rn
á

 v
zd

á
le

n
o

st
 [

m
]

a)

 

ve jce

1letí starší
0

5
10
15
20
25
30

35
40

b)

  

           m láďata

1letí starší
0

5

10

15

20

25

30

35

p
rů

m
ě

rn
á

 v
zd

á
le

n
o

st
 [

m
]

c)

 

po hnízdění

1letí starší
0

10

20

30

40

50

60

d)

 

Graf 5: Srovnání průměrné vzdálenosti 1letých a starších samců od úspěšných 

hnízd. Z grafů je patrné, že samci s jednoletou hnízdní zkušeností se od hnízda 

pohybují ve fázích před hnízděním, vajec a mláďat blíže než samci zkušenější. 

Naopak je tomu ve fázi po hnízdění. Rozdíly v průměrech ovšem nevyšly 

signifikantní. Patrný je také rozdíl v rozptylech fází vajec a po hnízdění.Box a 

Whiskers značí 50 a 75 % konfidenční interval. 

Souhrn 

Věk samce v roce hnízdění ovlivňuje velikost teritoria, sám o sobě ovšem nemá 

významný vliv na úspěšnost hnízdění. Teritoria samců jednoletých a starších se liší 

ve velikosti, ale pouze ve skupině neúspěšných hnízd, kdy jednoletí samci obhajují 

větší teritorium než samci starší, kteří se nejspíš více angažují při hnízdění. Zdá se, 

že jednoletí úspěšní samci mají strategii aktivity kolem hnízda podobnou starším 

samcům, což je nejspíš předurčuje k úspěšnému hnízdění. Vzhledem k podobné 
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strategii starších úspěšných a neúspěšných samců předpokládám, že neúspěch 

starších samců byl zapříčiněn jinými faktory, které nemohli sami ovlivnit. 

Hypotézu (C), že věk samce v roce hnízdění má vliv na velikost teritoria a úspěšnost 

hnízdění, považuji za potvrzenou stran velikosti teritoria, přičemž věk samce dle 

výsledků úspěšnost hnízdění neovlivňuje. 

4.2. Má pozice hnízda v teritoriu vliv na parametry  teritoria a na 

úspěšnost hnízd ění? 

Distribuce jedinců, či teritorií v hnízdním habitatu není náhodná. Jedinci se snaží 

umístit teritorium tak, aby co nejvíce snížili pravděpodobnost predace (Krebs 1971), 

přičemž míru predace pozitivně ovlivňuje denzita hnízd na stanovišti (Martin 1988). 

Z tohoto pohledu je výhodné obsadit velké teritorium, které umožňuje umístění 

hnízda v dostatečné vzdálenost od hnízd sousedních.  

Na základě registrací samců byly vypočítány parametry teritoria (viz Příloha 

II): plocha a kulatost teritoria pod 75 % kvantilem (Plocha a Kulatost), nejmenší úhel, 

který svírá velká poloosa teritoria s východo- západním směrem (Alfa osy), nejmenší 

úhel, který svírá spojnice hnízdo-těžiště teritoria s východo- západním směrem (Alfa 

hnízda), nejmenší úhel, který svírá spojnice hnízdo-těžiště teritoria s velkou poloosou 

teritoria (Tau hnízda), vzdálenost hnízda od středu teritoria (Kvantil hnízda), vektor 

interakce hnízda s okolními hnízdy (Síla interakce), nejmenší úhel, který svírá 

spojnice hnízdo-těžiště teritoria s vektorem interakce (Tau hnízdo interakce) a 

nejmenší úhel, který svírá velká poloosa teritoria a vektor interakce (Tau osa 

interakce).  

Testovala jsem závislost proměnných Plocha, Kulatost, Tau hnízda, Kvantil 

hnízda, Tau hnízdo interakce a Tau osa interakce na všech ostatních proměnných a 

dále závislost úspěšnosti, věku a dominance na parametrech teritoria.  

4.2.1. Větší teritoria mají hnízda dál od svého t ěžiště. 

Testovala jsem závislost velikosti teritoria ležícího pod 75 % kvantilem na dalších 

parametrech teritoria (viz. Tab. 12 a Graf 6). Analýzou jsem zjistila signifikantní 

závislost velikosti teritoria na kvantilu hnízda (pozitivní závislost), na síle interakce 

s okolními hnízdy (negativní závislost) a na míře viditelnosti hnízda (pozitivní 
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závislost). Jinak řečeno, s rostoucí velikostí teritoria se zvyšuje vzdálenost hnízda od 

těžiště (p<<0,01), klesá ovlivnění hnízda interakcí s okolními hnízdy (p=0,03) a 

zároveň stoupá míra viditelnosti hnízda (p=0,04).  

Tab. 12: Velikost teritoria pozitivně ovlivňuje vzdálenost hnízda od těžiště teritoria, 

viditelnost hnízda a negativně sílu interakce se sousedními hnízdy. V prvním sloupci 

tabulky jsou uvedeny testované parametry teritoria. Znaménko průměru dolního a 

horního konfidenčního intervalu udává pozitivní či negativní závislost testovaných 

proměnných.  

testované proměnné d.f. 
Wald. 

Stat. 
p 

dolní 

konf.int. 

Horní 

konf.int. 

průměr 

konf.int. 

Abs. Člen 1 2,33 0,13 -1,00 8,07 3,53 

Kulatost 1 1,61 0,20 -0,17 0,80 0,32 

Alfa osy 1 0,11 0,75 -0,28 0,39 0,06 

Alfa hnízda 1 1,88 0,17 -0,13 0,02 -0,05 

Tau hnízda 1 0,80 0,37 -0,18 0,48 0,15 

Kvantil hnízda 1 16,31 0,00006** 0,21 0,60 0,40 

Síla interakce 1 4,49 0,03* -4,46 -0,17 -2,32 

Tau hnízdo interakce 1 1,40 0,24 -0,25 0,06 -0,09 

Tau osa interakce 1 0,25 0,62 -0,44 0,26 -0,09 

Dominance 1 1,84 0,17 -6,08 1,10 -2,49 

Viditelnost 1 4,36 0,04* 0,02 0,64 0,33 

Úspěšnost 1 0,07 0,79 -0,07 0,09 0,01 

Věk M 1 0,32 0,57 -0,07 0,12 0,03 

úspěšnost*věk M 1 0,26 0,61 -0,11 0,06 -0,02 
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Graf 6: Rozložení předpovězených hodnot k pozorovaným hodnotám a čistým 

reziduím. Rovnoměrné rozložení hodnot podél osy kvadrantu ukazuje na vhodnost 

testovaného modelu. 

4.2.2. Vlastníci kulat ějších teritorií mají viditeln ější hnízda.  

Testovala jsem závislost tvaru teritoria ležícího pod 75 % kvantilem na dalších 

parametrech teritoria (viz. Tab. 13 a Graf 7). Analýzou jsem zjistila signifikantní 

závislost tvaru teritoria na úhlu svíraném spojnicí hnízdo-těžiště s vektorem interkace 

(Tau Hnízdo Interakce; pozitivní závislost), na míře viditelnosti hnízda (pozitivní 

závislost) a na věku samce v roce hnízdění (negativní závislost). Tzn., kulatější 

teritoria mají hnízda méně ovlivněna interakcí se sousedními hnízdy (p=0,02), ovšem 

hnízda jsou zároveň hůře ukrytá (p<<0,01), což lze přisoudit tomu, že kulatější 

teritoria mají spíše samci mladší (p=0,01).  
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Tab. 13: Tvar teritoria má pozitivní vliv na vzdálenost hnízda od vektoru interakce a 

na viditelnost hnízda. Negativní vliv na tvar teritoria má věk samce. V prvním sloupci 

tabulky jsou uvedeny testované parametry teritoria. Znaménko průměru dolního a 

horního konfidenčního intervalu udává pozitivní či negativní závislost testovaných 

proměnných.  

testované proměnné d.f. Wald.Stat. p 
dolní 

konf.int. 

horní 

konf.int. 

průměr 

konf.int. 

Abs. člen 1 4,34 0,04* -5,76 -0,17 -2,97 

Plocha 1 1,61 0,20 -0,07 0,32 0,13 

Alfa osy 1 0,17 0,68 -0,17 0,26 0,04 

Alfa hnízda 1 0,68 0,41 -0,03 0,07 0,02 

Tau hnízda 1 0,06 0,80 -0,18 0,24 0,03 

Kvantil hnízda 1 3,56 0,06 -0,01 0,28 0,14 

Síla interakce 1 2,99 0,08 -0,16 2,59 1,21 

Tau hnízdo 

interakce 
1 5,47 0,02* 0,02 0,21 0,11 

Tau osa interakce 1 1,97 0,16 -0,06 0,37 0,16 

dominance 1 3,48 0,06 -0,11 4,33 2,11 

viditelnost 1 11,90 0,0006** 0,14 0,50 0,32 

úspěšnost 1 0,11 0,74 -0,04 0,06 0,01 

věk M 1 6,43 0,01* -0,13 -0,02 -0,07 

úspěšnost*věk M 1 0,22 0,64 -0,04 0,07 0,01 
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Graf 7: Rozložení předpovězených hodnot k pozorovaným hodnotám a čistým 

reziduím. Rovnoměrné rozložení hodnot podél osy kvadrantu ukazuje na vhodnost 

testovaného modelu. 
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Souhrn 

Na základě výsledků je patrné, že základní parametry teritoria, tedy jeho velikost a 

tvar, souvisí s pozicí hnízda v teritoriu. Dalo by se říci, že samec s velkým a kulatým 

teritoriem umisťuje hnízdo do relativně větší vzdálenosti od těžiště teritoria než 

samec s teritoriem malým či protáhlým. Hnízda velkých teritorií jsou pak méně 

ovlivněna interakcemi se sousedními hnízdy a nejspíš také predací, protože bývají 

hůře ukrytá bez negativního vlivu na úspěšnost hnízdění. 

Hypotézu (D) , že velikost a tvar teritoria má vliv na umístění hnízda v něm, považuji 

na základě výsledků za potvrzenou. Zjistila jsem signifikantní, pozitivní závislost 

vzdálenosti hnízda od středu teritoria na velikosti teritoria. 

4.3. Má interakce se sousedními hnízdy vliv na polo hu hnízda 

v teritoriu? 

Teritorialita sebou často nese riziko interakcí, a to nejčastěji s vlastníkem sousedního 

teritoria stejného druhu. Umístit si teritorium v blízkosti jiného konspecifického 

teritoria je do určité denzity druhu na stanovišti výhodné, protože přítomnost jiného 

samce je prvním indikátorem vhodnosti stanoviště k hnízdění (Stamps & Krishnan 

1990). Při zvýšení denzity se ovšem situace obrací a míra kompetice a interakcí se 

sousedními vlastníky teritorií ať, už vnitrodruhovými či mezidruhovými, snižuje 

hnízdní úspěšnost (Martin & Martin 2001). 

4.3.1. Vzdálenost hnízda od st ředu teritoria není ovlivn ěna interakcí se 

sousedními teritorii.  

Testovala jsem závislost vzdálenosti hnízda od těžiště teritoria na dalších 

parametrech (viz. Tab. 14 a Graf 8). Analýzou jsem zjistila signifikantní závislost na 

velikosti teritoria pod 75 % kvantilem (pozitivní závislost) a na míře viditelnosti hnízda 

(negativní závislost). Tyto poznatky, tedy, že se vzdáleností hnízda od těžiště roste 

velikost teritoria (p<<0,01) a viditelnost hnízda (p=0,02), odpovídají zjištěním jednoho 

z předchozích testů (viz Tab. 12). Vliv vzdálenosti hnízda od těžiště na jiné 

parametry teritoria, včetně interakce s teritorii sousedními, se mi prokázat nepodařilo.  
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Tab. 14: Vzdálenost hnízda od těžiště roste s velikostí teritoria a s viditelností 

hnízda. V prvním sloupci tabulky jsou uvedeny testované parametry teritoria. 

Znaménko dolního a horního konfidenčního intervalu udává pozitivní či negativní 

závislost testovaných proměnných. 

testované proměnné d.f. Wald.Stat. p 
dolní 

konf.int. 

horní 

konf.int. 

průměr 

konf.int. 

Abs. člen 1 1,32 0,25 -9,83 2,56 -3,63 

Plocha 1 16,31 0,00005** 0,38 1,09 0,73 

Kulatost 1 3,56 0,06 -0,02 1,26 0,62 

Alfa osy 1 0,24 0,62 -0,57 0,34 -0,11 

Alfa hnízda 1 0,64 0,43 -0,06 0,15 0,04 

Tau hnízda 1 0,03 0,87 -0,41 0,49 0,04 

Síla interakce 1 1,19 0,27 -1,33 4,69 1,68 

Tau hnízdo interakce 1 0,58 0,45 -0,13 0,30 0,08 

Tau osa interakce 1 1,61 0,20 -0,77 0,16 -0,30 

dominance 1 1,47 0,23 -1,86 7,88 3,01 

viditelnost 1 5,32 0,02* -0,90 -0,07 -0,49 

úspěšnost 1 0,12 0,73 -0,09 0,13 0,02 

věk M 1 0,02 0,89 -0,14 0,12 -0,01 

úspěšnost*věk M 1 1,45 0,23 -0,04 0,18 0,07 
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Graf 8:  Rozložení předpovězených hodnot k pozorovaným hodnotám a čistým 

reziduím. Rovnoměrné rozložení hodnot podél osy kvadrantu ukazuje na vhodnost 

testovaného modelu. 

Testovala jsem, zda umístění druhého hnízda je ovlivněno úspěšností prvního 

hnízda. T-testem jsem porovnala rozdíly kvantilů dvou po sobě následujících hnízd 

jednoho samce: (1) dvojice hnízd, kde první hnízdo bylo neúspěšné, (2) dvojice 
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hnízd, kde první hnízdo bylo úspěšné. Analýzou jsem zjistila signifikantní rozdíl 

v umisťování nového hnízda v závislosti na úspěšnosti prvního hnízda v pořadí (Tab. 

15 a Graf 9). Výsledky oproti očekávání ukazují, že samci v případě, že první hnízdo 

bylo neúspěšné, následující hnízdo umisťují na téměř stejném kvantilu jako první. 

Pokud ovšem bylo první hnízdo úspěšné, pak má samec tendenci umístit nové 

hnízdo na odlišný kvantil než hnízdo první v pořadí. 

Bez ohledu na úspěšnost prvního hnízda je následující umístěno 

pravděpodobněji blíže těžišti (kvantil se snižuje – průměr obou skupin je se 

záporným znaménkem). 

Tab. 15: Hnízdo následující po úspěšném hnízdě je umístěno signifikantně na jiném 

kvantilu než hnízdo první. Oproti tomu, hnízdo následující po neúspěšném má kvantil 

téměř stejný jako hnízdo první. Průměr 0 a průměr 1 značí průměry rozdílů kvantilů 

ve skupině neúspěšného, respektive úspěšného 1. hnízda.  

1.neúspěšné (0) 

vs. 1.úspěšné (1) 

průměr 
skup.0 

průměr 
skup.1 

t d.f. p 
N 
(0) 

N 
(1) 

Sm. 
odch. 

0 

Sm. 
odch. 

1 

F-poměr 
(rozptyly) 

p 
(rozptyly) 

rozdíl v kvantilech -0,15 -0,59 2,36 17 0,03* 12 7 0,39 0,37 1,10 0,96 

1. neúspěšné 1. úspěšné
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Graf 9:  Rozdíly kvantilů dvou po sobě následujících hnízd (osa y) mezi dvěma 

skupinami dle úspěšnosti prvního hnízda (osa x.) Box a Whiskers značí 50 a 75 % 

konfidenční interval. Rozdíl v průměrech obou skupin je signifikantní. 
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4.3.2. Úspěšná hnízda leží častěji na velké ose teritoria, zde jsou však více 

ovlivn ěna interakcí 

Testovala jsem závislost velikosti nejmenšího úhlu spojnice hnízdo-těžiště teritoria a 

dlouhé poloosy teritoria na dalších parametrech (viz. Tab. 16 a Graf 10). Analýzou 

jsem zjistila signifikantní závislost na síle interakce (negativní závislost), na velikosti 

úhlu svíraného velkou poloosou teritoria a vektorem interakce s okolními hnízdy (Tau 

osa interakce; pozitivní závislost) a na úspěšnosti hnízdění (negativní závislost). 

Tzn., že úspěšná jsou spíše hnízda ležící na dlouhé ose teritoria (p<<0,01), která 

jsou však díky poloze více ovlivněna interakcí se sousedními teritorii (p=0,04). Vektor 

interakce se v tomto případě blíží taktéž k velké ose teritoria (p=0,01). 

Tab. 16: Poloha hnízda vzhledem k těžišti teritoria a velké poloose teritoria je 

signifikantně ovlivněna sílou a vektorem interakce a  ovlivňuje úspěšnost. To 

znamená, že úspěšná hnízda leží i přes vyšší míru interakce se sousedními teritorii, 

spíše na velké ose teritoria. V prvním sloupci jsou uvedeny testované parametry 

teritoria. Znaménko průměru dolního a horního konfidenčního intervalu udává 

pozitivní či negativní závislost testovaných proměnných.  

testované proměnné d.f. Wald.Stat. p 
dolní 

konf.int. 

horní 

konf.int. 

Průměr 

konf.int. 

Abs. člen 1 0,01 0,94 -4,21 4,55 0,17 

Plocha 1 0,80 0,37 -0,16 0,42 0,13 

Kulatost 1 0,06 0,80 -0,41 0,53 0,06 

Alfa osy 1 0,05 0,82 -0,35 0,28 -0,04 

Alfa hnízda 1 0,06 0,81 -0,06 0,08 0,01 

Kvantil hnízda 1 0,03 0,87 -0,20 0,24 0,02 

Síla interakce 1 4,39 0,04* -4,17 -0,14 -2,15 

Tau hnízdo interakce 1 0,17 0,68 -0,18 0,12 -0,03 

Tau osa interakce 1 6,10 0,01* 0,08 0,70 0,39 

dominance 1 0,02 0,88 -3,19 3,71 0,26 

viditelnost 1 1,38 0,24 -0,48 0,12 -0,18 

úspěšnost 1 8,69 0,003** -0,17 -0,04 -0,10 

věk M 1 0,19 0,66 -0,11 0,07 -0,02 

úspěšnost*věk M 1 3,26 0,07 -0,15 0,01 -0,07 
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Graf 10: Rozložení předpovězených hodnot k pozorovaným hodnotám a čistým 

reziduím. Rovnoměrné rozložení hodnot podél osy kvadrantu ukazuje na vhodnost 

testovaného modelu. 

4.3.3. Majitelé protáhlejších teritorií zpívají dál e od nejbližších hnízd.  

Testovala jsem závislost velikosti úhlu mezi spojnicí hnízdo-těžiště teritoria a směrem 

k interagujícím hnízdům na ostatních parametrech teritoria (viz. Tab. 17 a Graf 11). 

Analýzou jsem zjistila signifikantní závislost na kulatosti teritoria (pozitivní závislost) a 

na statistické interakci mezi úspěšností hnízda a věkem (negativní závislost). 

Úspěšnější a starší samci jsou tedy vlastníci teritorí protažených směrem k okolním 

teritoriím.  
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Tab. 17:  Umístění hnízda v opačném směru než je směr vektoru interakce, pozitivně 

ovlivňuje kulatost teritoria. V prvním sloupci tabulky jsou uvedeny testované 

parametry teritoria. Znaménko dolního a horního konfidenčního intervalu udává 

pozitivní či negativní závislost testovaných proměnných.  

testované proměnné d.f. Wald.Stat. P 
dolní 

konf.int. 

horní 

konf.int. 

Průměr 

konf.int. 

Abs. člen 1 1,71 0,19 -3,00 15,04 6,02 

Plocha 1 1,40 0,24 -0,98 0,24 -0,37 

Kulatost 1 5,47 0,02* 0,18 2,02 1,10 

Alfa osy 1 2,51 0,11 -1,17 0,12 -0,52 

Alfa hnízda 1 0,50 0,48 -0,21 0,10 -0,05 

Tau hnízda 1 0,17 0,68 -0,80 0,52 -0,14 

Kvantil hnízda 1 0,58 0,45 -0,28 0,63 0,18 

Síla interakce 1 3,50 0,06 -8,38 0,19 -4,09 

Tau osa interakce 1 0,11 0,74 -0,58 0,82 0,12 

dominance 1 0,99 0,32 -10,80 3,53 -3,64 

viditelnost 1 0,52 0,47 -0,87 0,40 -0,24 

úspěšnost 1 0,36 0,55 -0,21 0,11 -0,05 

věk M 1 0,54 0,46 -0,12 0,26 0,07 

úspěšnost*věk M 1 5,99 0,01* -0,35 -0,04 -0,19 
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Graf 11: Rozložení předpovězených hodnot k pozorovaným hodnotám a čistým 

reziduím. Rovnoměrné rozložení hodnot podél osy kvadrantu, ukazuje na normální 

rozdělení dat. 
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4.3.4. Teritoria protažená ve sm ěru interakce mají hnízda na dlouhé ose 

teritoria. 

Testovala jsem závislost velikosti úhlu svíraného velkou poloosou teritoria a 

vektorem interakce s okolními hnízdy na dalších parametrech teritoria (viz Tab. 18 a 

Graf 12). Analýzou jsem zjistila signifikantní závislost na úhlu svíraném velkou 

poloosou teritoria s východo-západním směrem (Alfa osy; negativní závislost) a na 

úhlu svíraném spojnicí hnízdo-těžiště teritoria a dlouhou poloosou teritoria (Tau 

hnízda; pozitivní závislost). Jinými slovy, teritoria, která jsou protažena ve směru 

vektoru interakce mají hnízda umístěna spíše na dlouhé ose teritoria (p=0,01), která 

je orientována severo-jižním směrem (p=0,03). 

Tab. 18: Poloha velké osy teritoria vzhledem k vektoru interakce je pozitivně 

ovlivněna polohou hnízda podél velké osy teritoria a negativně její zeměpisnou 

orientací. V prvním sloupci tabulky jsou uvedeny testované parametry teritoria. 

Znaménko dolního a horního konfidenčního intervalu udává pozitivní či negativní 

závislost testovaných proměnných.  

testované proměnné d.f. Wald.Stat. p 
Dolní 

konf.int. 

horní 

konf.int. 

průměr 

konf.int. 

Abs. člen 1 0,33 0,56 -2,91 5,34 1,21 

Plocha 1 0,25 0,62 -0,35 0,21 -0,07 

Kulatost 1 1,97 0,16 -0,12 0,74 0,31 

Alfa osy 1 4,90 0,03* -0,60 -0,04 -0,32 

Alfa hnízda 1 0,90 0,34 -0,04 0,10 0,03 

Tau hnízda 1 6,10 0,01* 0,07 0,62 0,35 

Kvantil hnízda 1 1,61 0,20 -0,33 0,07 -0,13 

Síla interakce 1 3,60 0,06 -0,06 3,78 1,86 

Tau hnízdo interakce 1 0,11 0,74 -0,12 0,17 0,02 

dominance 1 0,27 0,60 -4,12 2,38 -0,87 

viditelnost 1 0,13 0,72 -0,24 0,34 0,05 

úspěšnost 1 0,19 0,67 -0,06 0,09 0,02 

věk M 1 0,06 0,81 -0,07 0,10 0,01 

úspěšnost*věk M 1 2,54 0,11 -0,01 0,13 0,06 
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Graf 12: Rozložení předpovězených hodnot k pozorovaným hodnotám a čistým 

reziduím. Rovnoměrné rozložení hodnot podél osy kvadrantu ukazuje na vhodnost 

testovaného modelu. 

Souhrn 

Pozici hnízda v teritoriu ovlivňuje řada parametrů teritoria. Jak jsem již uvedla 

v předchozí podkapitole, větší teritoria mají hnízda dál od těžiště a hůře ukrytá. 

Teritoria, která jsou protažena ve směru interakce mají hnízda umístěna spíše na 

velké ose teritoria, která je v tom případě orientována severo-jižním směrem. Takto 

umístěna hnízda jsou, i přes vyšší ovlivnění interakcemi se sousedními teritorii, 

úspěšnější, přičemž interakcí se sousedními teritorii jsou nejméně ovlivněna hnízda 

ležící v kulatých teritoriích. 

Úspěšnost hnízdění má vliv také na pozici hnízda následujícího. Z logiky 

vyplývá, že v případě neúspěchu prvního hnízda bude hnízdo následující umístěno 

dle jiného prostorového vzorce. Ovšem výsledky ukázaly opak. Samci v případě, že 

1. hnízdo bylo neúspěšné, následující hnízdo umisťují na téměř stejném kvantilu jako 

první. Pokud ovšem bylo první hnízdo úspěšné, pak má samec tendenci umístit nové 

hnízdo na odlišný kvantil než první. Nové hnízdo umisťují, bez ohledu na úspěšnost 

předchozího, blíže k těžišti teritoria. 

Testovala jsem také závislost úspěšnosti hnízdění, věku a dominance samce 

a viditelnosti hnízda na parametrech teritoria. Výsledky v podstatě odráží zjištění u 

testování jednotlivých parametrů. Úspěšnost vyšla signifikantní pouze pro Tau 

hnízda (viz Tab. 16) a věk samce v roce hnízdění signifikantně ovlivňuje tvar teritoria 

(viz Tab. 13), což je v souladu s výše uvedenými výsledky. Oproti očekávání jsem 



49 
 

zjistila negativní vliv věku na dominanci, což by znamenalo, že starší samci jsou 

méně dominantní (p=0,006).  

Hypotézu (E) , že parametry teritoria mají vliv na polohu hnízda vzhledem k aktivním 

hnízdům sousedních teritorií, považuji na základě výsledků za částečně potvrzenou. 

Zjistila jsem signifikantní pozitivní závislost míry odklonu hnízda od směru 

nejhustšího výskytu sousedních teritorií, respektive hnízd na tvaru teritoria. Vliv 

velikosti teritoria se ukázal být nesignifikantní. 

Hypotézu (F) , že umístění hnízda v teritoriu má vliv na úspěšnost hnízdění a 

viditelnost hnízda, považuji za částečně potvrzenou s upřesněním, že signifikantní 

negativní vliv na úspěšnost hnízdění jsem zjistila pro polohu hnízda vzhledem 

k dlouhé poloose teritoria, tedy, že úspěšnější hnízda leží spíše na krátké ose 

teritorií. Co se týče viditelnosti hnízda, zjistila jsem, že hnízda umístěná dále od 

středu teritoria jsou hůře ukrytá, což ovšem neovlivňuje jejich úspěšnost. 

Hypotézu (G) , že úspěšnost či neúspěšnost prvního hnízda má vliv na pozici nového 

hnízda v teritoriu, považuji taktéž za potvrzenou, ač původní předpoklady byly 

opačné, než výsledky. Zjistila jsem signifikantní rozdíl v umisťování následujícího 

hnízda závislém na úspěšnosti hnízda předchozího.  
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5) Bionomické poznatky o p ěnici černohlavé  

5.1. Černohlávci a Lipovka 

Pěnice černohlavé jsou tažným druhem, přičemž na hnízdiště na našem území 

přilétají koncem března a v průběhu dubna. Na lokalitě našeho výzkumu jsme první 

zpívající samce zaznamenaly 7. dubna v sezóně 2006 a 31. března v sezóně 2007. 

Po příletu na lokalitu jsme začaly již s odchyty, přičemž jsme zjistily, že většina ptáků, 

kteří byli odchyceni a individuálně označeni na začátku sezony se na lokalitě již 

neobjevila. Podařilo se nám tedy zachytit úplný začátek osidlování lokality jedinci, 

kdy jsme zachytily ještě i průtah pěnic přes lokalitu. Zajímavé je, že v roce 2006 mezi 

prvními samci, kteří lokalitu osídlili, byl samec s číslem 4, odchycený a okroužkovaný 

na téže lokalitě v roce 2005. Tento samec spolu s dalším (číslo 18, okroužkovaný 

v Lipovce taktéž v roce 2005) se na lokalitě objevil dokonce jako úplně první i v roce 

2007 a osídlil i přibližně stejné teritorium, které si v průběhu sezóny bohužel posunul 

za hranice mapované lokality.  

Hnízdění pěnic černohlavých začíná hnízdit už v dubnu, přičemž vrcholem 

hnízdní sezóny je květen (Weidinger 2001b, Remeš 2003b), kdy i v Lipovce bylo 

založeno nejvíce hnízd (Graf 13). 
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Graf 13:  V obou letech byl vrcholem hnízdní sezóny květen. Sloupce udávají počet 

hnízd se založenou snůškou, líhnoucími se mláďaty a počet hnízd, která v daném 

měsíci dokončila hnízdění (vylétnutí, predace, opuštění, jiné zničení).  

V roce 2006 jsme zmapovaly 25 párů a podařilo se nám dohledat 30 hnízd, z nichž 

bylo pouhých 13 úspěšně vyvedených. V roce 2007 jsme zmapovaly párů jen 22 a 
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dohledaly jsme 33 hnízd, z nichž bylo úspěšných 14. První hnízda byla založena 28. 

4. 2006 a 21. 4. 2007, poslední mláďata v sezóně vylétla 27. 7. 2006 a 18. 7. 2007. 

Už jen z dat prvních a posledních hnízdění lze vypozorovat, že sezóna v roce 2007 

začala i skončila přibližně o týden dříve než sezóna roku 2007. 

V průběhu obou sezón jsme odchytávaly majitele teritorií. Samce jsme chytaly 

do nárazových síti s použitím nahrávky hlasu pěnic černohlavých. Zajímavé bylo 

chování jednotlivých vlastníků teritorií, kdy někteří se chytili téměř okamžitě po 

spuštění nahrávky, nejspíš tedy agresivně zaútočili na vetřelce, jiné jsme zase ani po 

několikerém pokusu nedokázaly chytit, protože na nahrávku sice reagovali zpěvem, 

ale nepřiblížili se k nahrávce ani síti. Tento rozdíl mohl být způsoben dominancí 

jednotlivých samců, přičemž ti méně dominantí se mohli nahrávce spíše vyhýbat, 

zatímco dominantnější útočili. Nemůžeme samozřejmě také vyloučit nevhodné 

umístění sítě do teritoria samce – je tedy možné, že jsme umístily „vetřelce“ do místa, 

které vlastníka teritoria příliš nezajímalo.  

5.2. Hnízdní úsp ěšnost 

Jak jsem uvedla v předchozí části, nalezly jsme 30 a 33 hnízd v letech 2006 a 2007, 

z nichž bylo úspěšných jen 13 (43,33 %) a 14 (42,42 %). Tento jednoduchý poměr 

úspěšných a neúspěšných hnízd vytváří dojem, že obě sezóny byly v hnízdní 

úspěšnosti rovnocenné. Vzhledem k tomu, že takto jednoduše vypočítaná hnízdní 

úspěšnost bývá nadhodnocená, protože nebere v úvahu okolnosti hnízdění a 

přežívání v jednotlivých fázích, hodnotila jsem hnízdní úspěšnost Mayfieldovou 

metodou (Mayfield 1975). 

Hnízdní úspěšnost jsem hodnotila na čtyřech úrovních: (1) pravděpodobnost 

přežití vejce, (2) pravděpodobnost přežití mláděte, (3) pravděpodobnost přežití 

hnízda a (4) pravděpodobnost vylíhnutí mláděte. 

 

   nZx 

PPx = (1 - -----------------)z 

   nDx 

 

PPx … pravděpodobnost přežití v dané hnízdní fázi x 

nZx … počet hnízd, která byla zničena či predována v průběhu dané hnízdní fáze x 
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nDx … počet hnízdodní dané hnízdní fáze x 

x … hnízdní fáze: fáze inkubace vajec, fáze mláďat nebo celého hnízda 

z … počet dní trvání jednotlivých fází u sledovaného druhu (vejce: z = 14; mláďata: z 

= 10; celé hnízdo: z = 24) 

 

          ∑mláďata 

PVM = ---------------------- 

      ∑vejce 

 

PVM … pravděpodobnost vylíhnutí mláděte 

 

Délka hnízdění (proměnná „z“) u pěnic černohlávých se v literatuře udává různá. 

Např. Weidinger (2002) udává 16 dní trvající inkubaci vajec a 8 dní krmení mláďat, 

Remeš (2005a) zase počítá s 11 dny pro inkubaci vajec a 9 dny pro mláďata. My 

jsme v terénu odpozorovaly, že inkubace vajec trvá 14 dní (počítáno ode dne 

položení posledního vejce) a krmení mláďat 10 dní a s těmito hodnotami jsem také 

počítala hnízdní úspěšnost. 

Hnízdní úspěšnost se v obou letech výrazně lišila (viz Tab. 19). V roce 2006 

jsem zjistila pravděpodobnost přežití celého hnízda (bez ohledu na fáze hnízdění) 

pouze 26,64 %, zatímco v roce 2007 hnízdní úspěšnost stoupla téměř na 

dvojnásobek, na 40,73 %, přičemž tento výsledek nejvíce ovlivnila pravděpodobnost 

přežití hnízda ve fázi vajec, která byla v roce 2007 dvojnásobná oproti sezóně 2006.  

Tab. 19:  Úspěšnost hnízdění se v obou letech významně lišila, v roce 2007 byla 

téměř dvojnásobně vyšší. V prvním sloupci je uveden rok hnízdní sezóny, v dalších 

sloupcích jsou v % uvedeny pravděpodobnosti úspěchu jednotlivých hnízdních fází 

(vejce, mláďata a celého hnízda) a pravděpodobnost vylíhnutí mláděte. 

% 
přežití 
vejce 

přežití 
mláděte 

přežití 
hnízda 

vylíhnutí 
mláděte 

2006 35,85 73,69 26,64 54,14 

2007 68,97 86,05 40,73 64,66 

 

Také hnízdní úspěšnost je pro pěnici černohlavou v literatuře udávána různá. Např. 

Weidinger (2000) udává hnízdní úspěšnost 31 % pro listnatý i smíšený les, Remeš 
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(2003a) 15,5 % pro porost trnovníku akátu a 59 % pro lužní lesy, v dalším článku 

(Remeš 2003b) udává úspěšnost vypočtenou na základě hnízdních karet na 57,4 %. 

Z výše uvedeného je patrné, že hnízdní úspěšnost i u jednoho druhu se liší dle 

lokalit, habitatů a nejspíš i přístupu k výpočtu. Rozdíl mezi oběma roky v Lipovce 

mohl být způsoben nižší denzitou druhu na lokalitě v roce 2007, což by potvrzoval i 

výzkum Martina & Martina (2001), v němž zjistili, že s rostoucí mírou vnitro- i 

mezidruhové konkurence na stanovišti se snižuje hnízdní úspěšnost druhu. Rozdíl 

pravděpodobně nezpůsobila míra ukrytí hnízd, protože Remeš (2005a) zjistil, že 

ukrytí hnízda má vliv jen ve fázi mláďat, v níž se ovšem hnízdní úspěšnost v obou 

sezonách v Lipovce nelišila.  

5.3. Míra ukrytí hnízda 

Míra ukrytí hnízda se často uvádí jako jeden z hlavních faktorů ovlivňující hnízdní 

úspěšnost (např. Weidinger 2001, Martin & Roper 1988, Remeš 2005a, b). Míru 

ukrytí hnízda jsme hodnotily i u sledovaných hnízd na základě viditelnosti bílé plochy 

kostky fotografované ze čtyř stran na hnízdě ze vzdálenosti jednoho metru (viz Graf 

14), vliv na úspěšnost hnízdění ovšem v analýze vyšel nesignifikantní, protože páry 

pravděpodobně kompenzují viditelnost hnízda strategií pohybu v jeho blízkosti a 

chováním.  

Při kontrolách hnízd jsme měly často možnost pozorovat různou strategii 

jednotlivých párů při reakci na potencionálního predátora, tedy na nás. Některé 

majitele hnízd se nám dlouho nepodařilo identifikovat, protože kdykoliv jsme se 

přiblížily hnízdu na dohled, okamžitě neslyšně mizeli v keřích či podrostu. Jiné páry 

zase odlétaly z hnízda, až když jsme byly opravdu na dosah ruky a jeden samec 

dokonce přímo z hnízda zpíval, záhy však o něj přišel – hnízdo bylo predováno. 

 Různou strategii jsme pozorovaly i při návratech páru k hnízdu. Často se nám 

podle místa, kam pár do podrostu či keře zalétával, podařilo hnízdo dohledat, protože 

některé páry zalétávaly do podrostu přímo do místa, kde měly hnízdo umístěné. Jiné 

sice zalétávaly do podrostu či keře stále do stejného místa, hnízdo však měly 

nakonec umístěné o několik (i desítek) metrů dále a dostávaly se k němu nejspíš po 

zemi v podrostu či po větvích keřů. 
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Graf 14:  Přehled viditelností hnízd z nejhůře zakryté strany v letech 2006 a 2007.  
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6) Diskuze 

Pro výzkum vlivu hnízdění na parametry teritoria jsme vybrali pěnici černohlavou, 

z důvodu relativně vysoké abundance tohoto druhu na lokalitě a také z důvodu 

relativně velkého množství studií, které byly o pěnicích černohlavých publikovány. 

Většina výzkumů zaměřených na tento druh se zabývá sice hnízdní biologií, ovšem 

hlavně ve vztahu k hnízdní úspěšnosti v různých typech habitatů, míře predace, 

predátorům hnízd apod. (Weidinger 2000, 2001a,b, 2002 a Remeš 2003a, 2005 a, 

b). Na druhou stranu byla řada studií věnována výzkumu teritoriality a mezidruhovým 

i vnitrodruhovým interakcím (např. Schoener 1968, Krebs 1971, Stamps & Krishnan 

1990, 1997, 1999, 2001, Adams 2001, Thomson et al. 2003 nebo Škorpilová 2004). 

Teritorialita, interakce mezi jedinci, pozice hnízda, hnízdní chování i predace spolu 

velmi úzce souvisejí, zatím však bohužel nebyl proveden výzkum, v němž by byl 

zkoumán vzájemný vztah všech těchto faktorů ovlivňujících hnízdění. 

V tomto výzkumu jsem se pokusila alespoň částečně se vymknout ze 

zavedeného systému velícímu zkoumat buď hnízdění, nebo teritorialitu a snažila 

jsem se objasnit, jak se vzájemně ovlivňují parametry teritoria a umístění hnízda 

v něm s úspěšností hnízdění či věkem samce. Mnoho věci znalých odborníků bude 

namítat, že např. bez bližšího výzkumu míry predace na dané lokalitě či bez 

hodnocení vlivu rozmístění habitatů je nemožné výsledky správně interpretovat. 

Budou mít pravdu, ovšem i přesto si troufám tvrdit, že tento výzkum, ač založený na 

relativně malé populaci jedné lokality, přinesl pro další zkoumání teritoriality nové 

poznatky.  

6.1. Strategie pohybu samce kolem hnízda 

Úspěšnost hnízdění je jedním ze základních zkoumaných parametrů studií, které se 

hnízděním zabývají.  

To, že velikost teritoria samce ovlivňuje úspěšnost hnízdění, jsem 

předpokládala z důvodu relativně silného propojení vztahu velikosti teritoria a 

úspěšnosti hnízdění, a to na základě řady studií, které tvrdí, že větší teritorium je 

také kvalitnější (např. Stamps & Krishnan 2001, Wilkin et al. 2006) a že kvalitnější 

teritorium zvyšuje pravděpodobnost úspěšného vyvedení hnízda. 

Základními předpoklady bylo, že při stavbě hnízda, inkubaci vajec a krmení 

mláďat může pár hnízdo svým pohybem v okolí snadno vyzradit predátorovi. 
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Předpokládala jsem tedy, že vzdálenost, v níž se pár, potažmo samec pohybuje v 

různých fázích hnízdění v okolí hnízda, může pozitivně či negativně ovlivnit 

úspěšnost hnízda. Vliv velikosti teritoria na úspěšnost hnízdění ovšem může být 

různý: (1) samec, který se pohybuje v průměru ve větší vzdálenosti od hnízda, jej 

tímto chrání před prozrazením predátorovi a (2) samec, který se pohybuje v průměru 

v menší vzdálenosti od hnízda, může rychleji reagovat na přítomnost predátora a 

predaci se pokusit zabránit. 

Srovnáním průměrné vzdálenosti samců od úspěšných a neúspěšných hnízd 

v jednotlivých fázích hnízdění jsem nezjistila signifikantní rozdíly v průměru, ale 

pouze v rozptylech. Malý rozdíl v průměrech (ač nesignifikantní), kdy úspěšní samci 

se pohybovali v průměru blíže hnízdu, lze vypozorovat ve fázi po hnízdění, což lze 

ovšem snadno vysvětlit tím, že samci s úspěšně vyvedeným hnízdem vodili mláďata 

v jeho blízkosti, zatímco samci s neúspěšným hnízdem nebyli po jeho ukončení již 

k místu původního hnízda vázáni.  

Nesignifikance rozdílů v průměrech by se dala snadno interpretovat tak, že 

parametry teritoria, tedy to, co je samec po vyhledání habitatu schopen ovlivnit, 

nemá vzhledem k hnízdu prakticky žádný význam. Ovšem i rozdíly v rozptylech jsou 

zajímavým zjištěním. 

Rozdíl v rozptylech ve fázi před hnízděním, kdy samci s následně úspěšným 

hnízděním se pohybovali ve větším teritoriu, může znamenat, že samci, tím, že 

věnovali hledání místa pro hnízdo větší úsilí, zvýšili pravděpodobnost úspěšnosti 

hnízdění. Rozdíl v rozptylech, tedy v aktivitě kolem budoucího hnízda či hledání 

místa pro něj by ovšem mohl být také artefaktem toho, že samec, který má 

habitatově heterogennější, tedy teoreticky kvalitnější teritorium s velkým množstvím 

možností pro umístění hnízda, musí všechna tato místa prozkoumat, a tudíž se musí 

pohybovat na větším teritoriu. Úspěšnost jeho hnízda pak může být dána spíše 

kvalitou a heterogenností habitatu než jakýmkoliv parametrem samotného teritoria.  

Zajímavé je, že ve fázi inkubace vajec a krmení mláďat se situace s rozptyly 

vzdáleností otočila. Samci s nakonec úspěšně vyvedeným hnízdem se v obou fázích 

pohybovali s menším rozptylem než samci s hnízděním neúspěšným. Tento rozdíl 

může být taktéž způsoben vlastností habitatu, v němž je umístěno hnízdo – samci 

v heterogennějším habitatu, kteří pro umístění hnízda museli prozkoumat všechna 

vhodná místa, mají teď díky kvalitě habitatu všechno „po ruce“ a nemusí v průběhu 

inkubace vajec a krmení mláďat hledat potravu tak intenzivně. 
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Stavba hnízda, inkubace vajec a krmení mláďat je časově a energeticky velmi 

náročné. Každá z těchto fází však vyžaduje od páru, potažmo samce různou činnost 

a tudíž také různé množství investované energie. Předpokládala jsem tedy, že se 

velikost teritoria bude měnit, z důvodu nutnosti investice rozdílného množství energie 

do jednotlivých fází hnízdění. Průměrná vzdálenost samce od hnízda, potažmo 

velikost teritoria by měla být větší ve fázích před hnízděním a po hnízdění než ve 

fázích inkubace vajec a krmení mláďat. Zároveň ve fázi inkubace vajec by měla být 

průměrná vzdálenost samce od hnízda větší než ve fázi krmení mláďat, která by 

měla být energeticky nejnáročnější fází hnízdění. 

Probíhající fáze hnízdění opravdu ovlivňuje velikost teritoria samce, respektive 

jeho průměrnou vzdálenost pohybu od hnízda. Dle předpokladů jsem zjistila, že 

průměrná vzdálenost samce od hnízda se v průběhu hnízdění zmenšuje (od fáze 

před hnízděním, přes fázi vajec až po fázi mláďat, kdy je nejmenší – ač ve skupině 

neúspěšných hnízd nevyšel rozdíl mezi fází vajec a mláďat signifikantní). 

Zmenšování teritoria je vysvětlitelné tím, že ve fázi před hnízděním se samec věnuje 

hlavně obhajobě teritoria a hledání místa pro hnízdo, zatímco ve fázi vajec a mláďat 

se již angažuje hlavně na inkubaci vajec a krmení mláďat. Změna strategie, tedy 

další snížení průměrné vzdálenosti od hnízda, mezi fázemi vajec a mláďat má 

dokonce pozitivní vliv na úspěšnost hnízdění – u neúspěšných hnízd se totiž velikost 

teritoria ve fázi vajec a mláďat jeví přibližně stejná. Co se týče fáze po hnízdění, 

závisí vzdálenost samce od hnízda na úspěchu či neúspěchu hnízda. Vysvětlení je 

opět nasnadě – v případě úspěšného vyvedení mláďat je samec vodí stále v těsné 

blízkosti hnízda, zatímco samec po neúspěšném ukončení hnízda se přesune do 

větší vzdálenosti, protože nemá důvod u hnízda déle setrvávat.  

Mohlo by se zdát, že tato zjištění jsou částečně v rozporu s výzkumem 

Remeše (2005a), jenž zjistil, že rodiče tráví u hnízda v průběhu inkubace vajec 80% 

času, zatímco v průběhu krmení mláďat jen 40%. Na základě svých výsledků ovšem 

předpokládám, že většinu z uváděných 80 % času u hnízda v průběhu inkubace 

zastane samice.  V průběhu krmení mláďat je možné, že je samec u hnízda relativně 

kratší dobu, zato k němu přilétá mnohem častěji a v průměru se od něj dokonce 

zdržuje v menší vzdálenosti. Z patrných rozdílů v rozptylech fází před hnízděním a 

po hnízdění vs. vejce a mláďata je zřetelné, že ve skupině úspěšných hnízd se samci 

v průběhu aktivity hnízda chovali zřejmě mnohem nenápadněji než mimo období 

aktivity hnízda. 
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Předchozí výsledky ukazují, že velikost teritoria samce se mění v závislosti na 

probíhající fázi hnízdění. Fáze hnízdění tedy ovlivňuje relativní velikost teritoria, co 

ale ovlivňuje velikost absolutní? Výsledky výzkumů zabývajících se velikostí teritorií 

uvádějí závislost velikosti teritoria na agresivitě samce (Stamps & Krishnan 2001), 

denzitě druhu na stanovišti (Škorpilová 2004, Wilkin et al. 2006), lokalizaci potravních 

možností (Estades 2001) nebo pořadí obsazení teritoria v sezóně (Wiens 1973). Na 

velikost teritoria by však mohl mít vliv taktéž věk samce v roce hnízdění. 

V této práci jsem testovala vliv věku samce v roce hnízdění na průměrnou 

vzdálenost od hnízda, potažmo velikost teritoria. Samce jsem rozdělila pouze do 

dvou skupin (jednoletí, tedy bez hnízdní zkušenosti a starší, tedy s nejméně jednou 

hnízdní zkušeností), protože předpokládám, že mezi samcem s jednou a několikerou 

hnízdní zkušeností již nebude rozdíl. Předpoklady mohou být trojího typu: (1) samec 

starší bude mít teritorium větší, protože je schopen větší teritorium obsadit i obhájit a 

zároveň zajistit i péči o hnízdo (2) samec starší bude mít teritorium menší, protože se 

bude více angažovat na stavbě hnízda, inkubaci vajec a krmení mláďat a (3) starší 

samec bude mít s větší pravděpodobností úspěšné hnízdo, protože zkušenost 

samce je pro úspěšnost hnízda důležitým faktorem. 

Hlavním zjištěním je, že věk či zkušenost samce nemá na úspěšnost hnízdění 

žádný vliv, což je v rozporu např. se studií Mougina et al. (2002), kteří zjistili, že starší 

jedinci mají signifikantně vyšší hnízdní úspěšnost. Na základě výsledků, které ukazují 

signifikantní rozdíl v průměrných vzdálenostech pouze ve fázi před hnízděním ve 

skupině úspěšných hnízd, se nabízí možnost, že ani velikost teritoria není ovlivněna 

věkem samce.  

Ovšem signifikance rozdílů v rozptylech vzdáleností o teritoriu také mnohé 

vypovídá. Výsledky ukazují, že úspěšní jednoletí samci se v průměru pohybovali 

k hnízdu blíže než samci starší a dokonce blíže než neúspěšní jednoletí samci. U 

neúspěšných samců je tomu naopak – jednoletí se (kromě fáze mláďat) pohybují od 

hnízda dále než starší. Rozdíly v průměrech těchto fází ovšem nevyšly signifikantní. 

Můžeme tedy říci, že se samec pro zajištění úspěchu hnízda musí hnízdění více 

věnovat?  

Signifikance rozdílů v rozptylech vzdáleností ukazuje na rozdílnou velikost 

teritorií jednoletých a starších samců s neúspěšným hnízděním, kdy jednoletí samci 

obhajovali oproti samcům starším větší teritorium. Ve skupině hnízd úspěšných se 

velikost teritoria ve většině fází (kromě fáze před hnízděním) nelišila. Úspěch 
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jednoletých samců spočívá nejspíš v tom, že se při hnízdění chovají stejně jako 

samci starší.  

6.2. Parametry teritoria vs. pozice hnízda v terito riu 

Umístěním hnízda se zabývá taktéž řada studií, ovšem povětšinou pouze z hlediska 

vlivu umístění v habitatu a ukrytí na úspěšnost hnízdění (např. Remeš 2005a, Heske 

et al. 1999, Donald et al. 2001, Weidinger 2000, 2002 a Mezquida 2004). Tato studie 

je založena v podstatě na zjištění vlivu pozice hnízda v rámci teritoria a na zjištění co 

parametry obou vysvětluje. Parametry teritoria spolu s umístěním hnízda by se měly 

velmi těsně ovlivňovat.  

Jeden z modelů zakládání teritorií tvrdí, že souboje dělají sousedy (Stamps & 

Krishnan 1997). Tvrzení by se dalo také převrátit – sousedi vytvářejí souboje. 

Denzita druhu na stanovišti, s níž roste četnost vnitrodruhových interakcí mezi 

sousedními vlastníky teritorií ovlivňuje jak velikost teritorií (např. Škorpilová 2004) tak 

i hnízdní úspěšnost (Wilkin et al. 2006). 

Předpokladů je celá řada: (1) větší a kulatější teritorium bude mít hnízdo 

umístěno v relativně větší vzdálenosti od těžiště teritoria, protože je tohle umístění 

hnízda výhodnější a parametry teritoria jej umožňují, což souvisí s tím, že (2) samec 

s větším a kulatějším teritoriem umisťuje hnízdo co nejdále od sousedních aktivních 

hnízd, aby snížil riziko interakcí se sousedním vlastníkem teritoria a také riziko 

predace a protože mu to parametry teritoria umožňují, naopak (3) samec s malým a 

elipsovitě protáhlým teritoriem umisťuje hnízdo bez ohledu na sousední hnízda, 

protože si vzhledem k tvaru teritoria nemůže moc vybírat. Co se týče predace, (4) 

hnízdo umístěné více ve středu teritoria má vyšší pravděpodobnost úspěšného 

vyvedení, protože predátor je při vstupu do teritoria brzy odhalen a od predace 

odrazen nebo (5) hnízdo umístěné spíše na okraji teritoria má vyšší 

pravděpodobnost úspěšného vyvedení, protože na predátora může upozornit i 

samec sousedního teritoria. Úspěšnost hnízda může mít vliv na hnízdo následující: 

(6) pokud je první hnízdo úspěšné, má pár tendenci umístit nové hnízdo podle 

podobného prostorového vzorce. Teritorium a úspěšnost hnízdění může být 

ovlivněna také věkem, přičemž (7) starší, potažmo zkušenější samec má větší a 

kulatější teritorium a hnízdo umístěné co nejdále od hnízd sousedních, protože je 

schopnější si vytvořit teritorium ideálních parametrů a (8) dobře ukryté hnízdo má 
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větší pravděpodobnost úspěšného vyvedení jednoduše proto, že jej predátor 

neobjeví. 

Výsledky analýz potvrdily řadu předpokladů, především ten základní, že 

parametry teritoria ovlivňují pozici hnízda v teritoriu. Zjistila jsem, že samec s velkým 

a kulatým teritoriem umisťuje hnízdo spíše do větší relativní vzdálenosti od těžiště 

teritoria než samec s hnízdem malým či protáhlým. Pokud přijmeme teorii, že větší 

teritoria jsou kvalitnější (Stamps & Krishnan 2001, Wilkin et al. 2006), pak by tento 

způsob umisťování hnízd indikoval, že je výhodnější nemít hnízdo ve středu teritoria. 

Intuitivně, hnízda velkých teritorií jsou méně ovlivněna interakcemi se sousedními 

hnízdy a nejspíš také predací, protože jsou vzdálenější sousedním hnízdům, což 

odpovídá zjištění, že úspěšnější jsou hnízda umístěna v nižší denzitě (Martin 1988) a 

taktéž mému zjištění, že hnízda velkých teritorií bývají hůře ukrytá bez negativního 

vlivu na úspěšnost hnízdění. 

Velikost a tvar teritoria nejsou však jedinými parametry teritoria, které ovlivňují 

pozici hnízda. Významnou se ukázala být taktéž orientace velké osy teritoria, a to 

zvláště její orientace vzhledem k sousedním teritoriím. Zjistila jsem, že teritoria, která 

jsou protažena ve směru interagujících hnízd, tedy ve směru největší denzity 

sousedních teritorií, mají hnízda umístěna spíše na velké ose teritoria, která je 

v tomto případě dokonce spíše orientována severo-jižním směrem. Takto umístěná 

hnízda jsou, i přes vyšší ovlivnění interakcemi se sousedními teritorii úspěšnější. 

Z tohoto pohledu jsou interakcí se sousedními teritorii nejméně ovlivněna hnízda 

ležící v kulatých teritoriích. 

V případě, že je pár schopen ovlivnit úspěšnost hnízdění umístěním hnízda 

v habitatu, či svou aktivitou kolem něj, pak by měla být úspěchem či neúspěchem 

předchozího hnízdění ovlivněna pozice hnízda následujícího. Intuitivně, v případě 

neúspěchu prvního hnízda by hnízdo následující mělo být umístěno dle jiného 

prostorového vzorce. Ovšem výsledky ukázaly opak. Páry, potažmo samci v případě, 

že první hnízdo bylo neúspěšné, následující hnízdo umístili na téměř stejném 

kvantilu jako předchozí. Pokud ovšem bylo první hnízdo úspěšné, pak má samec 

tendenci umístit nové hnízdo na odlišný kvantil než předchozí. Pokud by mezi 

skupinami hnízd následujících po úspěšných či neúspěšných nebyl žádný rozdíl, dalo 

by se snadno říci, že pro jedince nemá pozice hnízda v teritoriu žádný význam a 

orientují se spíše dle charakteristik habitatu. Výsledky ovšem poukazují na to, že 

nějakým způsobem umístění hnízda v teritoriu vnímají a používají, ale očividně 
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způsobem opačným než by se dalo předpokládat. Bez ohledu na úspěšnost prvního 

hnízda bývá následující hnízdo umístěno blíže těžišti, což by vzhledem k tomu, že 

míra predace se v průběhu sezóny snižuje (Weidinger 2001a), mohlo být v rozporu 

s předchozím zjištěním, že hnízda umístěná blíže těžišti jsou méně úspěšná. 

Na počátku této studie jsem za hlavní vlastnost samce ovlivňující prakticky vše 

od velikosti teritoria až po úspěšnost hnízdění, považovala jeho dominanci. Tuto 

dominanci jsme se snažili vypočítat na základě morfologických charakteristik samců, 

s předpokladem, že samci, kteří přilétají těžší (s vyšší příletovou hmotností) jsou 

dominantnější a samci dominantnější mají větší teritorium, umístěné ve vhodnějším 

habitatu a s vyšší pravděpodobností úspěšnosti hnízdění. Oproti očekávání jsem 

nezjistila žádný vliv dominance (příletové hmotnosti) na parametry teritoria ani na 

strategii pohybu kolem hnízda. Zarážejícím zjištěním byl výsledek testu, že starší 

samci jsou méně dominantní než samci mladší, což je v rozporu se studií Arcese & 

Smitha (1985), kteří zjistili silnou závislost dominance na pohlaví jedince a také právě 

na věku, přičemž předpokládají, že dominance je určena množstvím zkušeností 

jedince získaných v agresivních interakcích. Vyřešení této záhady by vyžadovalo 

další cílený sběr dat.  
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7) Příloha I – vysv ětlivky použitých pojm ů 

Jedinci  

registrace jedince Jeden konkrétní záznam jedince; obsahuje (1) 

souřadnice [X, Y], (2) absolutní čas, (3) číslo jedince, 

(4) kód chování a (5) případnou doplňující poznámku 

Teritoria  

AC, absolutní čas [h] Odvíjí se od 1. kontroly v hnízdní sezóně – tzn. 1. 

kontrola má AC = 0 až 24 hodin, 2. kontrola 24 až 48 

hodin atd. 

těžiště teritoria [X, Y] průměr souřadnic registrací samce za časové období 

(hnízdní sezónu, v průběhu aktivního hnízda apod.) 

malá osa teritoria spojnice těžiště a dvou nejbližších protilehlých bodů 

na elipse 75 % kvantilu teritoria 

velká osa teritoria spojnice těžiště a dvou nejvzdálenějších protilehlých 

bodů na elipse 75 % kvantilu teritoria 

Hnízda  

neúspěšná hnízda hnízda, která byla před vyvedením mláďat kompletně 

predována, opuštěna nebo jinak zničena, kóduji je „0“ 

úspěšná hnízda hnízda, z nichž bylo úspěšně vyvedeno alespoň jedno 

mládě, kóduji je „1“ 

fáze před hnízděním fáze od 1. záznamu samce nebo od ukončení 

předchozího hnízdění do dne před založením snůšky  

fáze vajec fáze mezi dnem založení snůšky a dnem před 

líhnutím mláďat 

fáze mláďat fáze mezi dnem líhnutí mláďat a dnem před koncem 

hnízda (vylétnutí, predace, opuštění) 

fáze po H fáze ode dne konce hnízda do dne před položením 1. 

vejce do následujícího hnízda 

všechny fáze od fáze před hnízděním do fáze po hnízdění včetně 

Pokud pozorovaný jedinec hnízdil vícekrát v témže roce, jsou jeho registrace ve 

fázích po hnízdění a před hnízděním použity ve zpracování dvakrát. Při prvním 

použití těchto registrací je vzdálenost počítána k již opuštěnému hnízdu, ve druhém 

případě k hnízdu budoucímu. 



69 
 

8) Příloha II – vysv ětlivky analyzovaných prom ěnných 

charakterizujících parametry teritoria 

Plocha 75 velikost plochy teritoria uvnitř elipsy, která zobrazuje 75 % 

kvantil všech registrací 

Kulatost 75 poměr délky malé osy ku velké ose os teritoria ležícího pod 

75 % kvantilem (Kulatost = 1 znamená kulaté teritorium, čím 

je teritorium protáhlejší, tím je jeho kulatost menší) 

Alfa osy nejmenší úhel, který svírá velká osa teritoria s východo-

západním směrem (Alfa osy = 0° udává, že velká osa 

teritoria je orientována na východ; Alfa osy = 90° udává, že 

velká osa teritoria je orientována na sever) 

Alfa hnízda nejmenší úhel, který svírá spojnice hnízdo-těžiště teritoria 

s východo-západním směrem (Alfa hnízda = 0° znamená, že 

spojnice hnízdo-těžiště teritoria je orientována na východ; 

Alfa hnízda = 90° znamená, že spojnice hnízdo-t ěžiště 

teritoria je orientována na sever) 

Tau hnízda nejmenší úhel, který svírá spojnice hnízdo-těžiště teritoria 

s velkou osou teritoria (Tau hnízda = 0° znamená, ž e hnízdo 

leží na velké ose teritoria; Tau hnízda = 90° zname ná, že 

hnízdo leží na malé ose teritoria)  

Kvantil hnízda poloha hnízda v teritoriu (Kvantil hnízda = 0 % říká, že 

hnízdo leží v těžišti teritoria; velký kvantil hnízda (ne větší 

než 100 %) udává, že hnízdo leží na vnějším okraji teritoria 

Vektor interakce Vektor interakce směřuje do míst, kde je nejvíc hnízd, která 

ovlivňují sledované hnízdo. Jeho velikost je tím menší, čím 

jsou tato hnízda dále. Vektor interakce od jednoho teritoria je 

vektor, který směřuje od hnízda zkoumaného teritoria ke 

hnízdu interagujícího teritoria. Jeho velikost je však 

reciproká hodnota kvadrátu vzdálenosti obou teritorií. Vektor 

interakce od více hnízd je délka vektoru, který vznikne 

vektorovým součtem interakcí od jednotlivých hnízd. Jde o 

analogii gravitační interakce, která je rovněž nepřímo 
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Všechny proměnné týkající se parametrů teritoria byly transformovány, aby měly 

normální rozdělení a jejich průměr spadal mezi 0,5–1,5 (viz Tab. 20). 

úměrná čtverci vzdáleností. Tato analogie byla použita, 

protože pěnice vnímají třírozměrně, a fyzikální signál od 

souseda tudíž slábne se čtvercem vzdálenosti. Není však 

zohledněna psychika. Pro výpočet vektoru interakce byla 

použita jen ta hnízda, která koexistovala alespoň 70 % doby 

existence zkoumaného teritoria. 

Síla interakce Čím je Síla interakce větší, tím větší vliv mají na teritorium 

teritoria sousední. Síla interakce je spočtena jako délka 

vektoru interakce (viz výše) 

Tau hnízdo-interakce Nejmenší úhel mezi vektorem interakce a spojnicí hnízdo-

těžiště teritoria. Když je Tau hnízdo-interakce blízké 0°,  

jedinec zpívá směrem proti nejbližším sousedům (vytlačuje 

je); je-li Tau hnízdo-interakce přibližně 180°, jedinec zpívá 

směrem do prostoru bez okolních pěnic (schovává se). 

Tau osa-interakce Nejmenší úhel, který svírá velká osa teritoria s vektorem 

interakce. Pokud se Tau osa-interakce blíží 0°, ter itorium je 

protáhlé ve směru proti interagujícím jedincům; je-li Tau osa-

interakce přibližně 90°, teritorium je protáhlé ve sm ěru 

kolmém k interagujícím jedincům.  

Dominance Hmotnost majitele hnízda změřená těsně po příletu na 

lokalitu. Pro jedince, které se nepodařilo odchytit ihned po 

příletu, byla hodnota dopočtena na základě naměřené délky 

běháku a křídla (viz Příloha III) 

Úspěšnost „0“ kóduje neúspěšné hnízdo (predované, opuštěné, jinak 

zničené), „1“ kóduje úspěšné hnízdo (vyvedeno alespoň 1 

mládě); (viz Příloha I) 

Viditelnost-

nejviditelnější 

nejvyšší hodnota ze 4 viditelností hnízda (0 % znamená, že 

hnízdo je dokonale ukryto, 100 %, že hnízdo je zcela 

viditelné) 



71 
 

Tab. 20:  Typy transformací proměnných charakterizující parametry teritoria. Hlavní 

použitou transformací byla logaritmická, přičemž zlogaritmované hodnoty byly 

předtím vyděleny nejmenší naměřenou hodnotou proměnné, aby výsledný logaritmus 

nenabyl záporných hodnot. U úhlových proměnných byla použita transformace 

lineární, kdy hodnota byla vydělena hodnotou 100. Hodnota 0,15 pro transformaci 

proměnné Síla interakce byla zvolena tak, aby transformovaná data měla normální 

rozdělení. Proměnné pro úspěšnost a viditelnost transformaci nevyžadovaly.  

proměnná, x transformace, f(x) 

Plocha log(x/xmax) 

Kulatost log(x/xmax) 

Alfa osy x/100 

Alfa hnízda x/100 

Tau hnízda x/100 

Kvantil hnízda log(x/xmax) 

Síla interakce x
0,15

 

Tau hnízdo-interakce x/100 

Tau osa-interakce x/100 

dominance log(x/xmax) 

namerená hmotnost log(x/xmax) 

úspěšnost x 

viditelnost průměr x 

viditelnost nejviditelnejší x 
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9) Příloha III – výpo čet dominance 

Morfologické charakteristiky a v ěk majitel ů hnízd (samc ů): 

Během odchytů a barevného značení jsme u chycených jedinců zjišťovaly 

morfologické charakteristiky – délku zobáku, běháku a křídla, hmotnost a věk. 

Přehled histogramů morfologických charakteristik a věku majitelů hnízd (Graf 15) je 

uveden níže (někteří samci a tudíž i jejich morfologické charakteristiky a věk se 

v histogramech vyskytují vícekrát – dle toho kolik hnízd v sezóně založili – a to proto, 

že nám nejde o rozložení morfologických charakteristik a věku u samců obecně ale 

hlavně u majitelů hnízd.). Z grafů je viditelné, že morfologické charakteristiky majitelů 

hnízd mají normální rozdělení. 
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Graf 15 : Rozložení morfologických charakteristik a věku majitelů hnízd. 

Dominance 

Na základě morfologických charakteristik (délka zobáku, běháku a křídla a hmotnost) 

jsem zjišťovala dominanci samce. Vycházela jsem z toho, že dominance se odvíjí od 

morfologických charakteristik, kdy dominantnější jedinci mají vyšší hmotnost a 

obecně jsou větší, než méně dominantní jedinci. Předpokládala jsem, že délkové 

charakteristiky (délka zobák, běháku a křídla) jsou u dospělých ptáků relativně 
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neměnné, ovšem hmotnost se i u dospělých ptáků mění v průběhu sezony 

(předpokládám, že se liší např. hmotnost jedince bezprostředně po příletu na lokalitu 

oproti hmotnosti ke konci sezony, či hmotnosti v průběhu hnízdění apod.). 

V terénu jsme získaly údaje o 39 majitelích hnízd odchycených v dubnu – 

červnu. Pro otestování vzájemné závislosti morfologických proměnných jsem však 

použila pouze údaje samců odchycených v dubnu (n = 25), tzn. brzy po příletu na 

lokalitu. Testovala jsem závislost naměřené hmotnosti na délce zobáku, běháku a 

křídla (Tab. 21 a Graf 16).  

 

Tab. 21: Test závislosti hmotnosti naměřené u samců odchycených v dubnu na délce 

zobáku, běháku a křídla. Nejsilnější závislost jsem zjistila na délce křídla a pak na 

délce běháku. V prvním sloupci jsou proměnné, na nichž byla závislost hmotnosti 

testována, hodnota p udává signifikanci a poslední sloupec (střed konfidenčního 

intervalu) míru závislosti hmotnosti na dané proměnné. Hodnoty byly spočteny GLM 

s lineární aproximací, normálním rozdělením a log linkem. 

morfologické 

charakteristiky 
d.f. Wald.Stat. p 

dolní 
konf.int. 

horní 
konf.int. 

průměr 
konf.int. 

Abs. člen 1 10,65 0,001** -34,04 -8,50 -21,2698 

zobák 1 2,46 0,12 -0,43 0,05 -0,18928 

běhák 1 4,77 0,03* 0,04 0,77 0,405069 

křídlo 1 41,91 0,0000000001** 0,31 0,57 0,437649 
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Graf 16 : Zobrazení rozložení předpovězených a pozorovaných hodnot spolu 

s čistými rezidui v grafu. Rovnoměrné rozložení hodnot podél osy kvadrantu ukazuje 

na vhodnost testovaného modelu. 
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Analýzou jsem zjistila pozitivní závislost naměřené hmotnosti na délce křídla (p « 

0,01) a na délce běháku (p ≈ 0,03). Na základě těchto dvou morfologických 

charakteristik jsme spočítali dominanci všech 39 samců, o jejichž morfologických 

charakteristikách jsme získaly údaje (Graf 17).  

Dominance = Exp(parametr1*behak + parametr2*kridlo + Abs.člen), 

 

kde parametry 1,2 a Abs.člen jsou průměry horního a dolního konfidenčního intervalu 

z Tab. 22.  Dominance je tedy hypotetická příletová hmotnost jedince v gramech, 

spočtená na základě délky běháku a křídla. 
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Graf 17:  Zobrazení rozložení logaritmicky transformovaných dominancí hnízdících 

samců. Dominance nabývá hodnot po zaokrouhlení od 1,20 do 1,30, s průměrem 

1,24 ± 0,2. 
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10) Příloha IV – mapy teritorií 

V jedné mapě jsou zobrazena všechna hnízda jednoho samce. H udává číslo hnízda, 

přičemž hnízda s číslem 1–30 byla aktivní v roce 2006, hnízda s číslem 31–63 byla 

aktivní v roce 2007. Těžiště teritoria je střed teritoria v průběhu aktivity daného 

hnízda. Body jsou registrace výskytu samce, elipsy udávají 50, 75 a 95 % kvantil 

teritoria. Podkladem je mapa Lipovky znázorňující okraje odlišných habitatů. Mapy 

jsou orientovány dle světových stran (tzn. sever nahoře).  
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