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Abstrakt 

 

Společné hnízdění a neselektivní péče o potomstvo jsou běžné u mnoha hlodavců. Toto 

chování jim přináší různé výhody (lepší šance na přežití mláďat, lepší obrana před predátory a 

infanticidou, zlepšení termoregulace) stejně jako nevýhody (vyšší riziko přenosu patogenů a 

chorob, větší viditelnost pro predátory). Samice obvykle přednostně hnízdí s blízce 

příbuznými jedinci, které mohou poznat například podle podobnosti MHC komplexu. Tak 

mohou zvýšit svou inklusivní fitness. Vhodným modelovým druhem pro studium společného 

hnízdění je myš domácí (Mus musculus domesticus) nebo plch velký (Glis glis). U těchto 

druhů spolu často hnízdí dvojice matka – dcera nebo dvě sestry. 

 

Klíčová slova: společné hnízdění, společná péče, hlodavci, příbuzenský výběr, plch velký 

(Glis glis) 

 

 

 

 

Abstract 

 

Communal nesting and indiscriminate communal nursing are common phenomena in many 

rodents. This behavior can yield some advantages (better chance of offspring survival, better 

defence against predators and infanticide, or thermoregulation enhancement) as well as 

disadvantages (enhanced risk of pathogen and disease transmission, higher visibility for 

predators). Females share nests preferentially with close kin individuals, which they can 

identify using MHC similarity. Thus they gain inclusive fitness. House mouse (Mus musculus 

domesticus) or fat dormouse (Glis glis) are appropriate model organism for communal nesting 

studies. In those species communal nesting of mother – daughter pairs or two sister pairs are 

common. 

 

Key words: communal nesting, communal nursing, rodents, kin selection, fat dormouse (Glis 

glis)
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Úvod 

 

Společné hnízdění a péče o potomstvo se vyskytuje u mnoha živočišných druhů řazených do 

14 řádů. Například jsou to šelmy (Carnivora), někteří sudokopytníci (Artiodactyla) a hlodavci 

(Rodentia) (Packer et al. 1992). Tato práce se zabývá společným hnízděním a péčí o mláďata 

u neafrických hlodavců, neboť u afrických zástupců (především u rypošů lysých 

(Heterocephalus glaber)) je hnízdní chování a výchova potomků už dlouho zkoumána a tedy 

celkem dobře známá. 

Cílem této práce je vytvořit ucelený text, který by jasně a srozumitelně podal důvody 

vedoucí ke společnému hnízdění a péči a také nastínil následky, jež toto chování jak na matky 

tak na vlastní i nevlastní potomky má. 

Obecně se dá říci, že u druhů, které mají ve vrhu více mláďat, se péče o nevlastní mladé 

vyskytuje častěji, když dospělci tvoří spíše menší skupiny, kde se obvykle předpokládá, že 

jsou si jedinci většinou blízce příbuzní. Takové druhy jsou vůči krmení nevlastních potomků 

vcelku tolerantní. Pokud však druhy obvykle rodí jen jednoho potomka, je naopak péče o 

nevlastní mladé běžnější ve velkých skupinách, kde se pak také často projevuje kradením 

mléka bez vědomí samice (Packer et al. 1992). To může být způsobeno tím, že s rostoucí 

velikostí vrhu se náklady na nevlastní péči snižují. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. V první je pojednáváno o společném hnízdění – zda si 

samice hnízdní partnerku vybírají náhodně, či raději hnízdí s příbuznou. Druhá část se zabývá 

péčí o potomstvo – zda matky přednostně pečují o vlastní mláďata nebo o všechna v hnízdě 

přítomná bez rozdílu. Poslední kapitola je zaměřena poněkud konkrétněji a to na plcha 

velkého (Glis glis), o kterém je známo, že hnízdí a vychovává mladé společně. Na tomto 

druhu byl proveden také můj vlastní výzkum, který se snažil otestovat vhodnost genetických 

markerů z literatury pro studium společného hnízdění plchů velkých. 
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1. Společné hnízdění 

 

Nejprve je nutné si uvědomit, že společné hnízdění a péče o potomstvo jsou dva zcela odlišné 

jevy a tudíž se nemusí vyskytovat oba zároveň. Navíc ani pojem „společné hnízdění“ není 

zcela jednoznačný. Může zahrnovat jak hnízdění během reprodukčního období, kterým se 

budu dále zabývat, tak tvorbu skupin během zimy, jež slouží k menším ztrátám tepla během 

chladných období a tedy i lepšímu přežívání jedinců (Layne & Raymond 1994). K těmto 

zimním agregacím se uchylují zejména malí savci, mezi něž hlodavci rozhodně patří. 

Příkladem může být poletuška asapan (Glaucomys volans), která tvoří skupiny během zimy, 

jež se na jaře rozpadají (Layne & Raymond 1994). 

Na rozdíl od zimních agregací by se při společném hnízdění mělo více jedinců starat 

alespoň o jeden nebo více vrhů mláďat (Hayes 2000). Skupiny by měly vznikat během 

rozmnožovacího období zcela nezávisle na okolní teplotě nebo změně fotoperiody. Naproti 

tomu zimní agregace se tvoří právě při poklesu okolní teploty pod určitou úroveň, a když se 

teplota zvýší, skupina by se měla rozpadnout. Výjimku mohou tvořit druhy, u kterých je 

reprodukce spouštěna změnou fotoperiody a tudíž se rozmnožují časně na jaře. Pak může 

docházet k rozmnožování i uvnitř “zimní skupiny” – např. hraboš pensylvánský (Microtus 

pennsylvanicus) (McShea & Madison 1984). Naopak příkladem druhu, který tvoří zimní 

agregace, ale nevyskytuje se u něj společné hnízdění, je veverka ušatá (Sciurus aberti), která 

tvoří agregace v době, kdy je nízká teplota. Tyto skupiny se však v teplejších měsících, kdy 

dochází k rozmnožování, rozpadají (Edelman & Koprowski 2007). Samice se tím zbaví 

různých nákladů (zvýšená pravděpodobnost infanticidy, přenos chorob a parazitů), které 

mohou společné hnízdění provázet. 

 

 

1.1 Typy společného hnízdění 

Podle Hayese (2000) se společné hnízdění dělí na tři typy: 

1) Prvním je společné vychovávání 1 nebo 2 vrhů v jednom hnízdě dvěma nebo 

více samicemi stejného druhu (plural breeding systems). 

Mezi plural breeders může být řazen např. křeček dlouhoocasý (Peromyscus 

maniculatus), u kterého bylo zaznamenáno jak solitérní tak skupinové 

hnízdění, kterého se účastní jen samice, přičemž potomky rodí jen některé z 

nich (Millar & Derrickson 1992). Dále sem patří plch velký (Glis glis), u 



 7 

kterého občas hnízdí dvojice nebo i trojice samic pohromadě (Pilastro 1992), 

někteří hystrikognátní hlodavci jako třeba osmák degu (Octodon degus), který 

může hnízdit ve dvojicích až čtveřicích (Ebensperger et al. 2004) nebo 

morčátko jižní (Microcavia australis) (Ebensperger et al. 2006b). Bezpochyby 

do této skupiny patří i nejlépe prozkoumaný modelový organismus, kterým je 

myš domácí (Mus musculus). Ta často hnízdí s blízce příbuznými samicemi 

(König 1994). 

2) V celé skupině se může vyskytovat jediný rozmnožující se pár. Přestože 

takovéto uspořádání není eusociální, mohou se zde ale vyskytovat pomocníci, 

tzv. helpers (singular breeding systems).  

Do singular breeding systému by se dali zařadit hraboš prériový (Microtus 

ochrogaster) nebo bobr kanadský (Castor canadensis) (Hayes 2000). V tomto 

uspořádání by se měl rozmnožovat pouze jeden pár. Nacházet se zde 

samozřejmě mohou i pomocníci. U hraboše prériového se vyskytuje velké 

množství nejrůznějších typů složení hnízdních skupin: od jednoho páru, přes 

čistě samičí hnízda až po širší rodinná uspořádání, která vznikají odložením 

odchodu mladých – filopatrií (Getz & McGuire 1997). 

3)  Posledním typem jsou eusociální skupiny (eusocial breeding systems), ve 

kterých jsou jedinci přesně rozděleni do jednotlivých tříd: jedna rozmnožující 

se samice, plodní samci a sterilní jedinci, kteří pomáhají s výchovou mláďat. 

Eusociální je například rypoš lysý (Heterocephalus glaber), u kterého se 

rozmnožuje jenom jedna samice a ostatní jedinci (samci i samice), kteří jsou 

sterilní, jí pomáhají potomky vychovat (König 1997; Hayes 2000). 

 

 

1.2 Důvody pro společné hnízdění 

Existují dvě hlavní skupiny hypotéz, které by mohly vysvětlovat vznik společného hnízdění u 

hlodavců (Emlen 1994; Hayes 2000). Zaprvé jsou to ekologická omezení, která jsou založena 

na dostupnosti zdrojů a denzitě jedinců a zadruhé výhody plynoucí z filopatrie, čímž se 

v tomto případě míní opoždění odchodu mladých z rodného místa. 

Mezi ekologická omezení patří situace, kdy je populační hustota velmi vysoká, takže už 

jsou všechna vhodná teritoria obsazená – volná mohou být už jen ta nekvalitní (Emlen 1982). 

Proto se mladým jedincům spíše vyplatí zůstat v rodném hnízdě a pomoci svým rodičům nebo 
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sourozencům s výchovou jejich potomků (Hayes 2000), což jim umožní naučit se různé 

dovednosti, které jim později mohou pomoci při výchově vlastních potomků. Navíc tím 

zvyšují svou inklusivní fitness (Emlen 1982; Emlen 1994; Parker et al. 1995; Hayes 2000). 

Takovýmto jedincům se říká helpers (pomocníci) (Hayes 2000). Další výhodou pomocníků je, 

že mohou zdědit vhodné hnízdní místo po svých rodičích (Emlen 1994).  

Jiným ekologickým důvodem může být shluknutí zdrojů, tedy že nejsou rovnoměrně 

rozloženy v prostoru (Hayes 2000). Za takovéto situace je vhodnější zdroje shánět ve skupině, 

protože se tak zvyšuje pravděpodobnost jejich nalezení. Nejvýhodnější opět je, když jsou si 

jedinci blízce příbuzní.  

Důvodem pro vznik společného hnízda může být i nízká teplota a riziko podchlazení 

mláďat. Dalo by se tedy předpokládat, že s rostoucí zeměpisnou šířkou a tedy klesající okolní 

teplotou, se bude společné hnízdění vyskytovat častěji (Hayes 2000). Vzhledem k tomu, že 

většina mláďat hlodavců je altriciální, intenzivní zahřívání více jedinci jim může výrazně 

pomoci. Pokud je tedy zahřívání hlavním tlakem pro vznik společného hnízdění, měly by se 

skupiny tvořit hlavně v zimě a v létě by se měly rozpadat. Někdy se ale mohou plynule měnit 

ze zimních agregací na rozmnožovací skupiny objevující se časně na jaře – např. hraboš 

pensylvánský (Microtus pennsylvanicus) (McShea & Madison 1984).  

Filopatrie znamená, že potomci zůstanou déle se svými rodiči v rodném hnízdě, místo 

aby se sami rozmnožili. Zda mladí odejdou a začnou sami vychovávat potomky, či zda 

zůstanou s rodiči a pomohou jim, závisí na tom, co jim přinese větší výhody a menší výdaje 

(Emlen 1982). Některé z faktorů, které mohou takovéto rozhodnutí ovlivnit, jsou: investice do 

odchodu, pravděpodobnost úspěšného založení a nalezení vhodného teritoria, 

pravděpodobnost získání partnera a možnost úspěšné reprodukce. 

Do výhod filopatrie patří obrana před infanticidou a před predací (Hayes 2000). 

Například u solitérních hnízd myši domácí (Mus musculus) je vnitrodruhová infanticida více 

než dvakrát (67 %) větší než u společných hnízd (31 %) (Manning et al. 1995). Jiným 

důvodem se může stát obrana před predátorem (Hayes 2000). Ve společném hnízdě je větší 

pravděpodobnost, že bude neustále přítomna alespoň některá ze samic, která může vrhy 

chránit. 

Jiným důvodem pro oddálení odchodu potomků z rodného hnízda může být snaha naučit 

se od rodičů nejrůznější dovednosti a získat zkušenosti, které by jim pak pomohly s vlastním 

rozmnožováním. Ale vzhledem k tomu, že u malých hlodavců je pravděpodobnost, že se 

dožijí vyššího věku nízká, měli by se snažit rozmnožit co nejdříve (Hayes 2000). Proto se dá 
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předpokládat, že zisk zdrojů a dovedností od rodičů namísto vlastního rozmnožování nebude 

u hlodavců příliš pravděpodobný. 

Mezi filopatrické hypotézy může být řazena i možnost adopce (Hayes 2000). Pokud je 

vysoká mortalita matek, je výhodné, aby zvířata hnízdila společně. Synchronizované páření a 

porody by pak mohly usnadnit adopci osiřelých mláďat jinou samicí v hnízdě (Boyce & 

Boyce 1988). Příkladem může být reálné pozorování osudu hnízda myši domácí (Mus 

musculus domesticus), kde po smrti jedné z matek ze společného hnízda některá z jejích 

mláďat přežila díky neselektivní péči ostatních samic (König 1994a). 

 

 

1.3 Nevýhody společného hnízdění 

Přes všechny výhody se ale mohou vyskytnout i různé negativní jevy plynoucí ze společného 

hnízdění. Může to být zvýšení pravděpodobnosti predace, protože skupina je pro predátora 

lépe viditelná. Mezi další nevýhody patří ty, které by se daly považovat za všeobecné. Jsou to 

kompetice o zdroje a také infanticida (Alexander 1974; Hayes 2000). Při společném hnízdění 

musí jedinci tolerovat blízkost ostatních při krmení a také se s nimi dělit o nejbezpečnější 

místa vhodná k hledání potravy. V neposlední řadě sem patří snadnější přenos parazitů a 

nemocí (Hayes 2000). Živočichové žijící ve skupině mívají více parazitů, případně musí 

vynaložit více energie a času, aby se jich zbavili (Alexander 1974). 

Jiné nevýhody mohou vyplývat ze sociálního uspořádání jedinců. Takovýmto příkladem 

může být sterilita podřízených samců, kteří jsou dominantním agresivním jedincem drženi od 

samic připravených k rozmnožování (Alexander 1974). Tímto způsobem se jim sníží jejich 

fitness. 

Hnízdění ve skupině může být v některých případech chápáno také jako prodloužení 

juvenilního života. V takovéto situaci se snižuje reprodukční rychlost jedinců a s tím 

související rychlost replikace genů (Alexander 1974). Tato skutečnost pak negativně 

ovlivňuje reprodukční úspěšnost individuí. 

U hlodavců většinu rodičovské péče zajišťují samice, a proto na ně případné negativní 

efekty, které plynou ze společného hnízdění, působí během rozmnožovací sezóny silněji než 

na samce (Edelman & Koprowski 2007). Z tohoto důvodu se např. u veverky ušaté (Sciurus 

aberti) právě během hnízdění skupiny rozpadají. Tím, že v hnízdě nejsou jiní jedinci, sníží se 

pravděpodobnost infanticidy a přenosu chorob a parazitů na mláďata. Společné hnízdění se 
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nakonec tedy vyskytuje v závislosti na tom, zda výhody z něj plynoucí převáží nad 

případnými nevýhodami (Alexander 1974). 

 

 

1.4 Důsledky společného hnízdění 

Společné hnízdění se vyskytuje například u osmáka degu (Octodon degus) (Ebensperger et al. 

2004). Pokud samice hnízdí společně, nejčastěji se tak děje ve dvojicích až čtveřicích. To by 

tedy podle Hayesovy (2000) definice hromadného hnízdění odpovídalo plural breeding 

systému. Společné hnízdění u nich není způsobeno nedostatkem vhodného prostoru. Když 

mají matky na výběr, objevuje se u osmáků tento typ chování spontánně (Ebensperger et al. 

2002). Přestože skupiny střídají několik různých podzemních hnízd, jejich celkové složení se 

nikdy nemění (Ebensperger et al. 2004). Navíc se pomocí genetických analýz ukázalo, že 

samice v jednom hnízdě jsou si výrazně příbuznější než zcela náhodně vybrané samice. 

Z toho vyplývá, že spolu často hnízdí příbuzní jedinci, kteří spolu tvoří poměrně uzavřené a 

neměnné skupiny. 

Skutečnost, že se u neotropických hlodavců, jako je třeba osmák degu (Octodon degus), 

vyskytuje společné hnízdění, může plynout z faktu, že jejich potomci jsou prekociální 

(Ebensperger et al. 2002). Důležitým předpokladem ovšem je, že výhody plynoucí ze 

společného hnízdění převáží nad případnou ztrátou plynoucí z kojení nevlastních potomků. 

Navíc kojení prekociálních mláďat by muselo být méně energeticky náročné, než krmení 

mláďat altriciálních. Avšak tento poslední předpoklad nebyl potvrzen. 

Díky nejrůznějším studiím se ukázalo, že výběr hnízdního partnera není náhodný. 

Samicím se nejvíce vyplatí hnízdit s blízce příbuznými jedinci, neboť za takových podmínek 

mají v dlouhodobém měřítku nejvyšší reprodukční úspěšnost (König 1989). Pro reprodukční 

úspěšnost je také důležité, zda spolu hnízdí preferované nebo neupřednostňované samice 

(Weidt et al. 2008), což bylo prokázáno na myši domácí (Mus musculus domesticus). 

Preferované znamená nepříbuzné a vzájemně neznámé samice, které spolu ale v období před 

rozmnožováním tráví více času než s jinými jedinci. Matky v dvojicích tvořených 

z preferovaných hnízdních partnerů mají větší pravděpodobnost reprodukce a také úspěšného 

odchovu mladých. Mají tedy větší reprodukční úspěšnost (obr. 1). Navíc častěji vychovají 

potomky obě samice – tzv. egalitářské dvojice. To může být způsobeno větší kompeticí mezi 

nepreferovanými samicemi, protože ty jsou navzájem vůči sobě agresivnější. Samice která 

porodí jako první má šanci být reprodukčně nadřazená, zato druhá je reprodukčně podřízená. 
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Proto odchová méně potomků, přičemž nejvíce se to projeví u dvojic, které jsou složené 

z nepreferovaných jedinců. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Obr. 1.: Reprodukční úspěch u párů tvořených z preferovaných a nepreferovaných 
jedinců. Nejprve je znázorněn průměr, pak individuální úspěch nadřazené samice a 
nakonec podřízené. 
Zdroj: Weidt et al. 2008 

 

Je to tedy velmi podobné tomu, zda jsou si spolu hnízdící samice známé nebo neznámé, 

tedy zda spolu vyrůstaly nebo ne (König 1994b) – viz. kapitola 2.3. Pokud byli jedinci 

vychováni ve stejném hnízdě, dalo by se předpokládat, že si budou příbuzní. Mezi 

příbuznými, např. mezi sestrami, by měla být menší reprodukční kompetice než mezi náhodně 

vybranými jedinci. Je tedy logické, že se myši snaží hnízdit s příbuznými, které mohou poznat 

podle podobnosti MHC komplexu, který se navenek projevuje pachem (Manning et al. 1992). 

Vyrůstání ve společném hnízdě může v dlouhodobém měřítku ovlivnit sociální a emoční 

chování myši až do dospělosti (D’Andrea et al. 2007). Takováto zvířata projevují více 

přátelského chování vůči ostatním, jako je třeba čištění srsti nebo očichávání. Jsou také 

společenštější a mají lépe propracované sociální chování. 

Při studiích prováděných na populacích myši domácí (Mus musculus), chovaných za 

polopřírodních podmínek, se potvrdilo, že společné hnízdění výrazně zvyšuje 

pravděpodobnost přežití mláďat do doby, než jsou odstavena (Manning et al. 1995). Navíc se 

ve skupině snižuje i nebezpečí, že samice přijde o úplně celý vrh. Samotné matky ztratí 

všechny potomky asi v 56 % případů, na rozdíl od společných, kde je to jen 9 %. 
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Ztráta mláďat z hnízda může být způsobena infanticidou. Infanticidy se dopouštějí jak 

teritoriální a neteritoriální samci tak březí i negravidní samice (Manning et al. 1995). U 

gravidních samic se krátce před porodem může objevit agresivita, která se může projevit 

zabitím některých mláďat její hnízdní partnerky (König 1994a). Pokud jde o teritoriální 

samce, ti nikdy nezabíjejí mláďata samic, které hnízdí na jejich území (Manning et al. 1995). 

Je to proto, že taková mláďata mohou být s velkou pravděpodobností jejich. Ovšem 

potomstvo samic z jiného teritoria běžně zabíjejí, čímž sníží její interval mezi porody. Navíc 

se s ní pak často sami spáří a tak si zvýší svoji fitness. 

Na obraně proti infanticidujícímu vetřelci se podílejí jen teritoriální samci a kojící 

samice – nikdy samice bez potomků (panny), přestože se k mláďatům jinak chovají mateřsky 

(v přírodě se nevyskytují a jsou laboratorním artefaktem). Pokud jsou v hnízdě přítomny dvě 

matky, obě brání vrhy před infanticidujícím samcem stejnou měrou a to bez ohledu na to, zda 

jsou si příbuzné nebo ne a také nezáleží na tom, která samice má v hnízdě více potomků 

(Maestripieri & Rossi-Arnaud 1991). Maestripieri & Rossi-Arnaud (1991) z toho tedy 

usuzují, že příbuznost významně neovlivňuje rodičovské investice. 
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2. Společná péče o mláďata 

 

Největší výhodou společné péče o potomky je zlepšení fitness samice. Znamená to, že se 

zvýší relativní počet mláďat, která dokáže matka za svůj život vychovat a která přežijí do 

další generace (König 1997). Jedním z typů takového starání se je společné kojení všech 

mláďat, která se nacházejí v hnízdě a to bez rozdílu jejich původu. Znamená to, že samice 

krmí i mláďata cizích matek (Hayes 2000). Další péče může spočívat v olizování, přenášení, 

ochraně před predátory, zahřívání nebo zásobování pevnou stravou (König 1997). 

Jednou z nejdůležitějších otázek je, proč se kojící samice starají o cizí mláďata. 

Produkce mléka je velmi energeticky náročná (dokonce víc než samotná březost) a může 

ovlivnit i budoucí plodnost samice nebo dokonce i její přežívání – matka musí často 

navštěvovat kojená mláďata v hnízdě, potřebuje zvýšit příjem potravy a to vše zvětší 

pravděpodobnost predace dospělce (König et al. 1988; König 1997). Tudíž by se dalo 

předpokládat, že matky nenechají sát nevlastní potomstvo a přednostně budou krmit své 

vlastní (Hayes 2000). Přesto se tento jev u různých druhů vyskytuje – např. u myši domácí 

(Mus musculus) (König 1993), osmáka degu (Octodon degu) (Ebensperger et al. 2002) nebo 

hraboše prérijního (Microtus ochrogaster) (Hayes & Salomon 2004). Zajímavé je, že péče o 

nevlastní potomstvo byla častěji pozorována v zajetí než ve volné přírodě, což může být 

způsobeno tím, že v přírodě jsou potravní a jiné zdroje, na rozdíl od laboratorních podmínek, 

omezeny (Packer et al. 1992). 

 

 

2.1 Proč pečovat společně? 

Podle Roulina (2002) existuje několik hypotéz, které by mohly toto chování vysvětlit. První 

říká, že je to zcela neúmyslné a způsobené pouze tím, že samice není schopna odlišit cizí 

mláďata od svých vlastních. Zajímavé ale je, že toto chování bylo pozorováno třeba i u 

osmáků degu (Octodon degus), přestože bylo zjištěno, že jsou schopni odlišit své potomky od 

cizích (Jesseau et al. 2008). I tak ale pečují o všechna mláďata v hnízdě bez rozdílu původu, a 

to zejména v raném a středním období laktace (Ebensperger et al. 2006a). 

Později Roulin (Roulin & Hager 2003) tuto hypotézu poněkud upravil jako sexuální 

konflikt mezi samcem a samicí, který je realizován genovým imprintingem. Podle této teorie 

jsou samice hnízdící v jednom hnízdě často oplodněny jedním samcem, takže jsou si mláďata 

blízce příbuzná. Pro otce je tedy výhodné, aby bylo postaráno o všechny jeho potomky bez 
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ohledu na to, kdo je jejich matkou. Genový imprinting může způsobit, že dojde k expresi genů 

jen od otce a tak se potlačí schopnost matky rozpoznávat mláďata. Samice pak krmí všechny 

mladé v hnízdě a navíc je omezena jejich infanticida, protože nepoznají svá vlastní mláďata. 

Druhá teorie je založená na příbuzenském výběru (Manning et al. 1992; Roulin 2002). 

Podle ní se může v případě, že jsou matky schopny rozeznat ve společném hnízdě příbuzné, 

vyskytnout společná péče. Třeba myši domácí (Mus musculus) dokáží poznat příbuzného 

jedince na základě podobnosti MHC komplexu (Manning et al. 1992). Samice si pak podle 

MHC vybírají hnízdního partnera. Přednostně to bývají příbuzní jedinci a proto i mláďata 

mohou být příbuzná všem matkám v hnízdě. Koeficient příbuznosti matky a vlastního 

potomka je r = 0,5 a pro potomka od sestry je to r = 0,25 (Maestripieri & Rossi-Arnaud 1991). 

Proto je lepší hnízdit s příbuznými a neselektivně pečovat o všechna mláďata, což může 

samicím zajistit získání vyšší inklusivní fitness (Emlen 1982; Roulin 2002). 

Další teorie spočívá ve vzájemné výměně péče o mláďata (Packer et al. 1992; Roulin 

2002). Pro samici je velmi výhodné, když se o její potomstvo starají i ostatní členové skupiny. 

Proto se na oplátku i ona stará o nevlastní mláďata cizích samic, aby si i do budoucna zajistila 

jejich pomoc. V tomto vztahu by se dalo velmi snadno podvádět, kdyby jedna samice 

pomáhala druhé s kojením jejího vrhu, ale tato už by toto chování neoplácela, nebo alespoň ne 

v takové míře. Většinou to tak skutečně i bývá. Může to být způsobeno třeba i nestejnou 

velikostí vrhů, takže samice která má málo vlastních mláďat musí pomáhat krmit více 

potomků své hnízdní partnerky. Takto to může být např. u plcha velkého (Glis glis) (Marin & 

Pilastro 1994). Roulin (2002) však tvrdí, že ačkoliv se na první pohled může zdát reciproční 

výměna nestejná, přesto je symetrická. To může být způsobeno třeba rozdílnou kondicí 

matek, takže kvalita jejich mléka se liší. Aby obě investovaly stejné množství energie, musí 

každá poskytnout různé množství potravy. Proto i když se zdá, že každá matka investuje 

různé množství mléka, celková suma energie, kterou věnují na výživu mláďat, je stejná. 

Roulin (2002) navrhl ještě další dvě teorie: 1) Samice krmí cizí mláďata, když se 

potřebují zbavit přebytečného mléka, které by jim mohlo způsobit třeba otoky a bolesti 

mléčných žláz. Platí to ale pouze za předpokladu, že vlastní potomstvo už bylo dostatečně 

nakrmeno a nevlastní tedy dostane už skutečně jen přebytky. 2) Poslední hypotézou je situace, 

kdy mladé samice pečují o cizí mláďata, aby si zlepšily své vlastní zkušenosti a schopnosti. 

Za tohoto stavu může docházet k adopcím cizích mláďat, když matka přijde o svá vlastní. 
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2.2 Podoby společné péče 

V savčích skupinách může často hnízdit několik samic pohromadě (König 1997). Ne všechny 

se ale rozmnožují, čímž může docházet k tzv. reprodukční asymetrii. Ta se může projevit 

různou měrou: od rozmnožování pouze jedné samice ze skupiny až po rozmnožení téměř 

všech členů. Obecně se ale společná péče o mláďata vyskytuje hlavně u druhů, které mají 

velké vrhy a žijí v rodinných skupinách. 

Za předpokladu, že se rozmnožuje pouze dominantní samice, ostatní členové skupiny 

(jak samci tak samice) pomáhají v péči o vrh. Těmto pomocníkům se anglicky říká helpers a 

bývají to podřízení jedinci (König 1997). Je to podobné sociální uspořádání jako společné 

hnízdění eusociálních hlodavců (Hayes 2000), které se vyskytuje třeba u rypoše lysého 

(Heterocephalus glaber). Co se kvality týká, pomocníci mláďatům poskytnou téměř stejnou 

péči jako jejich rodiče. Znamená to, že mohou vrh zahřívat, chránit, čistit a olizovat a když už 

jsou potomci dostatečně staří, nosí jim i pevnou stravu (König 1997). 

Další typ společné péče nastane, když mají potomky všechny samice v hnízdě a pak se 

společně o všechna mláďata starají. Matky ale během krmení dávají často přednost vlastním 

mláďatům před cizími a dokonce bylo zjištěno, že vlastní i lépe prospívají. Tedy že rychleji 

rostou a jsou dříve odstavena (König 1993; König 1994a). 

 

  

2.3 Následky společné péče o potomky 

Společné starání se přináší mláďatům i samicím řadu výhod. Mezi ně mohou patřit jak lepší 

přežívání potomků (König 1993), tak i lepší obrana před predátory (König 1997). Když je 

v hnízdě více jedinců, predátor je z toho zmatený a s větší pravděpodobností může ulovit cizí 

mládě (tzv. zřeďovací efekt). Proto by se mělo hlodavcům vyplatit tvořit co největší hnízdní 

skupiny. Navíc více individuí může mláďata i lépe zahřívat a ta mohou více energie věnovat 

do svého růstu. Na druhou stranu je ale i pro pomocníky zahřívání velmi energeticky náročné 

(König 1997). 

Barbara König (1989; 1993) provedla pokus na myši domácí (Mus musculus 

domesticus), při kterém zjišťovala, jaký vliv má společná péče o mláďata na jejich matky i na 

samotné potomstvo a zda záleží i na příbuzenském vztahu hnízdících samic. Porovnávala 3 

typy hnízdních skupin: solitérní samice, společně hnízdící se sestrou a společně hnízdící 

s nepříbuznou samicí (obr. 2). Za dobu pokusu (6 měsíců) samice ve všech skupinách 

odchovaly podobné množství vrhů, ale nejvíce přeživších mláďat měly hromadně hnízdící 
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sestry. Navíc jejich vrhy měly větší hmotnost jak při narození, tak při odstavení. Dokonce i 

hmotnost samic při odstavení mláďat byla největší u spolu hnízdících sester, přestože při 

porodu všechny samice vážily přibližně stejně. Nejhůře na tom jsou solitérní samice, které 

měly nejméně mláďat a ta byla navíc nejmenší a samy měly po jejich vychování nejnižší 

hmotnost. Z toho vyplývá, že matky hnízdící se sestrou mají nejvýkonnější energetickou 

přeměnu potravy na mléko a jejich potomci nejúčinněji využívají mléko ke svému růstu. Dá 

se tedy předpokládat, že samice budou přednostně hnízdit s blízce příbuznou samicí než 

s nepříbuznou nebo dokonce úplně samy, protože tak dosáhnou největší reprodukční 

úspěšnosti a tedy největšího fitness (König 1989). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.: Distribuce celkové hmotnosti odstavených mláďat odchovaných během 6 
měsíců u myši domácí ve 3 hnízdních systémech: solitérní, hnízdící  s příbuznou samicí a 
hnízdící s nepříbuznou samicí. Střední hodnota je označena šipkou. 
Zdroj: König 1993 

 

Zajímavé ale je, že když byly sledovány skupiny myši domácí za polopřírodních 

podmínek, nepotvrdil se žádný významný rozdíl ve hmotnosti mláďat odchovaných jednou 

nebo více matkami (Manning et al. 1995). To by mohlo znamenat, že hmotnostní rozdíl, který 

byl zjištěný během experimentů probíhajících za laboratorních podmínek, by mohl být jen 

jejich artefaktem. 
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Zdá se, že velmi důležité kromě příbuznosti také je, zda spolu samičky myši domácí 

(Mus domesticus) jako malé vyrůstaly nebo ne – zda jsou si známé (König 1994b). Normálně 

by totiž bylo velmi pravděpodobné, že když byli jedinci spolu vychováváni, budou i blízce 

příbuzní. Proto nejlépe odchovávají mláďata známé a příbuzné matky a hned za nimi jsou 

známé nepříbuzné. Naopak nejhůře jsou na tom neznámé a příbuzné stejně jako neznámé 

nepříbuzné. Známé příbuzné samice odstavují více vrhů než neznámé příbuzné a mají kratší 

interval mezi jednotlivými porody. Během 120 dní po páření také odstaví nejvíce mláďat o 

celkově největší hmotě, naopak je to s neznámými a příbuznými samicemi (obr. 3). Tyto 

velké rozdíly jsou způsobeny tím, že ne ve všech případech obě samice odchovají mladé. 

Některé jsou egalitářské, tzn. obě samice mají potomky (známé příbuzné a známé nepříbuzné) 

a druhé jsou despotické, čili jen jedna úspěšně vychová mláďata (neznámé nepříbuzné a 

neznámé příbuzné). Známost hnízdního partnera je tedy snad důležitější než příbuzenský 

vztah a zlepšuje pravděpodobnost reprodukce, úspěšnost rozmnožování a pravděpodobnost 

přežití mláďat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.: Celková hmota mláďat odchovaných během 120 dní čtyřmi skupinami samic – 
známé příbuzné, neznámé nepříbuzné, známé nepříbuzné a neznámé příbuzné. 
Zdroj: König 1994b 

 

U osmáka degu (Octodon degus) se ukázalo, že růst mláďat je nejvíce ovlivněn 

hmotností matky. Že tedy těžší matky mají opět větší potomky (Ebensperger et al. 2007). 

Navíc u mladých, kteří pocházejí ze společného hnízda, záleží na tom, zda se narodili 

v prvním nebo až v druhém vrhu. První vrhy mají od narození do odstavení menší mortalitu 

než druhé a také se lépe vyvíjejí a rostou (obr. 4). Důvodem může být větší kompetice o 

mléko, rozdílná péče matek a větší agresivita samice, která porodila jako první. Tato 

skutečnost je ale zcela opačná, než jaká byla zjištěna u myši domácí (Mus musculus), kde 
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naopak lépe přežívají druhé vrhy (König 1994a). Vysvětlením by mohla být agresivita samic 

před porodem, takže druhá matka zabije potomky, kteří se již v hnízdě nachází. Pokud se za 

takovéto situace vyskytuje neselektivní péče, může docházet k přerozdělení mléka tak, že 

z toho těží mláďata infanticidující samice. 

U osmáků nebyla během kojení prokázána žádná závislost mezi příbuzností spolu 

hnízdících samic a velikostí mláďat (Ebensperger et al. 2007). Následkem toho  spolu 

příbuzné samice odchovaly stejné množství podobně velkých potomků jako nepříbuzné. 

Z toho tedy vyplývá, že příčinou vzniku společné péče u osmáků nebude získání inklusivní 

fitness, jako je tomu třeba u myši domácí. Ovšem výhodou společného hnízdění je, že 

například může ovlivnit i dlouhodobější přežívání jedinců. Tyto skutečnosti však ještě nebyly 

důkladně prozkoumány. 

 

 
Obr. 4.: a) Průměrná váha mláďat během kojení až do odstavení (31. den) u osmáka 
degu (Octodon degus). Plná značka znázorňuje první vrh, prázdná druhý vrh. b) 
Průměrné procento potomků, kteří přežijí do 31. dne kojení ve společném hnízdě. První 
sloupec představuje dříve narozené potomky, druhý znázorňuje potomstvo narozené za 
přítomnosti předchozího vrhu. 
Zdroj: Ebensperger et al. 2007 
 

U křečka dlouhoocasého (Peromyscus maniculatus) se podobně jako u osmáků 

neprokázalo žádné zlepšení v přežívání mláďat u společných hnízd oproti solitérním během 

rozmnožovací sezóny (Millar & Derrickson 1992). Ovšem v dlouhodobém měřítku přežívá 

výrazně více jedinců pocházejících ze skupinového hnízdění. 

Když jedna samice myši domácí (Mus musculus) vychovává vrh, který je složený 

z jejích vlastních a cizích mláďat, lépe prospívají a na váze přibývají její vlastní potomci 

(Hager & Johnstone 2007). To může být způsobeno rozdílnou intenzitou mateřské péče vůči 

vlastním a cizím potomkům, nebo třeba i nějakým efektem způsobeným potomky, např. 
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různou mírou soutěživosti. Důvodem může být to, že vlastní mláďata strávila se svou matkou 

pár hodin už předtím, než byl vrh smíchaný a tak už se stihla stát pro samici známými. Samice 

může vlastního potomka poznat podle MHC komplexu (Manning et al. 1992) nebo třeba 

podle bakteriální flóry, protože matka a potomek ji mají stejnou (Hager & Johnstone 2007). 

V jiné studii (Hager & Johnstone 2005) bylo zjištěno, že alespoň v konečné fázi kojení 

před odstavením (15. – 21. den věku mláďat), se u myši vyskytuje péče, při které jsou 

rozlišována vlastní a cizí mláďata. Mláďata vychovávána v jednom smíšeném vrhu 

s nepříbuznými mláďaty dosáhla relativně větší tělesné hmotnosti, když byla vychovávána 

svou vlastní matkou. Dokonce na tom byla lépe než jejich vlastní sourozenci, kteří však byli 

vychováváni adoptivní matkou. To může být vysvětleno například přednostní péčí samice o 

svá vlastní mláďata. K tomu je ale potřeba, aby matky své potomky v hnízdě poznaly. Toto 

rozpoznání může být zajištěno pomocí MHC komplexu, jak již bylo řečeno i dříve (Manning 

et al. 1992). Skutečnost, že v první fázi kojení nemusí být vlastní potomstvo pro matku 

rozpoznatelné, může být způsobeno tzv. genovým imprintingem (Roulin & Hager 2003; 

Hager & Johnstone 2005) (viz. kapitola 2.1). 
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3. Plch velký (Glis glis) 

 

Plch velký (Glis glis) by mohl být vhodným modelovým organismem pro studium společného 

hnízdění. Z toho důvodu jsem se u něho pokusila zkoumat paternity a příbuzenský vztah spolu 

hnízdících samic. Proto nejdříve v krátkosti uvádím několik faktů známých o tomto druhu, 

abych blíže nastínila jeho způsob života. 

Plch velký je hlodavec, který se vyskytuje zejména na okrajích listnatých lesů, kde 

stromy rostou řídce a kde je naopak husté bylinné a keřové patro. Může se dožívat i více než 

tří let a pohlavně dospívá po prvním přezimování (Gaisler et al. 1977). Zimu přečkává 

v hibernaci (Pilastro 1992). Bylo zjištěno, že samice poměrně běžně hnízdí v budkách pro 

ptáky, ale k hibernaci tam už nedochází (Gaisler et al. 1977). Krátce před porodem si samice 

vytvoří hnízdo z listí, které chrání ji a její potomky. Normálně nemohou mít matky více než 2 

vrhy za život, protože v průměru rodí jen jednou za dva roky (Kryštufek 2004). Na severní 

Moravě dochází k páření od 1. do 20. července a porody se vyskytují v srpnu a na začátku září 

(Gaisler et al. 1977). Ve vrhu bývá nejčastěji 4 – 5 mladých (Pilastro 1992). Samci se na péči 

o potomstvo nepodílejí. 

Plši často hnízdí samostatně (Pilastro et al. 1996), ale poměrně velké množství samic 

(kolem 44 %) hnízdí společně (Pilastro 1992). Nejběžnější jsou dvojice, ale občas se objeví i 

trojice hnízdících matek. Když se porovnaly pozorované hodnoty výskytu solitérních a 

společných hnízd s očekávanými frekvencemi podle Poissonova rozložení, ukázalo se, že 

společných hnízd je více, než by se dalo předpokládat. Zdá se, že tento typ hnízdění není 

způsoben nedostatkem vhodných dutin. Znamená to tedy, že samicím zřejmě přináší jisté 

výhody. Navíc bylo také pozorováno, že samice ve společném hnízdě krmí všechna přítomná 

mláďata, tedy jak svoje, tak své hnízdní partnerky/partnerek (Pilastro 1992). Z toho plyne, že 

se u nich vyskytuje i společná péče. Může to být způsobeno tím, že hnízdní partnerky mohou 

být často příbuzné – matka s dcerou (nebo dcerami), nebo sestry. Tento vztah byl potvrzen ve 

všech případech, kdy se vůbec příbuznost spolu hnízdících partnerů díky značení podařilo 

určit (Pilastro 1992, Marin & Pilastro 1994). Jisté to bylo pouze u dvou samic a u dalších 

dvou párů byl předpokládán blízký příbuzenský vztah, který ale nebyl s určitostí prokázán, 

např. kvůli ztrátě značky (Pilastro 1992). V jiné studii byla blízká příbuznost prokázána u 13 

samic ze šesti společných hnízd (Marin & Pilastro 1994). Neznamená to ale, že se nemohou 

vyskytnout zcela náhodné páry. Výhody ze společné péče mohou být rozděleny rovnoměrně 

mezi obě matky, ale může dojít i k nerovnoměrnému rozložení nebo až k vykořisťování (když 
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má jedna ze samic výrazně menší vrh než druhá). Přesto ale k tomuto chování dochází, neboť 

se tímto způsobem zvýší inklusivní fitness samic (Marin & Pilastro 1994; Pilastro et al. 1996) 

(viz. kapitola 2.1). 

Vznik společného hnízdění u plchů velkých může být vysvětlen také oddálením 

odchodu mladých jedinců z hnízda – tzv. filopatrií (Pilastro et al. 1996). 

Při společném hnízdění jsou mláďata o něco těžší při odstavení (Pilastro et al. 1994), 

což jim může usnadnit přežití jejich první hibernace. Navíc ve společném hnízdě mohou být 

potomci lépe chráněni před predací, protože jejich matky se u nich pravidelně střídají a 

potomstvo je tedy lépe a téměř neustále chráněno (Marin & Pilastro 1994). 

Pilastro (1992; Marin & Pilastro 1994) během svého výzkumu populace v severní Itálii 

nezaznamenal žádný významný rozdíl mezi průměrným datem porodu u solitérních a 

společně hnízdících matek. Později ale zjistil, že určitý rozdíl se nakonec vyskytuje, a to mezi 

dobou porodu u solitérních a společně hnízdících jednoletých (mladých) matek: ve společném 

hnízdě rodí asi o týden dříve (Pilastro et al. 1996). Datum narození je jeden z nejdůležitějších 

faktorů ovlivňujících hmotnost mláďat při odstavení a po hibernaci (Pilastro et al. 1996). 

Doba porodu ale zase závisí na hmotnosti matky, protože zvířata vyhublá po hibernaci musí 

nejprve počkat na dostatek potravy, aby měla sílu a energii na kojení (Pilastro et al. 1994). To 

se projeví i u samic, které se rozmnožují již jako jednoleté: mají menší hmotnost než starší, a 

tak rodí později a navíc mají i menší vrhy. Na druhou stranu se ale neliší průměrná hmotnost 

vrhu při odstavení u jednoletých a starších matek. Ani průměrná velikost vrhu není výrazně 

rozdílná u společných a samostatně hnízdících samic (Marin & Pilastro 1994) a dokonce 

může být ve společném hnízdě menší (Pilastro et al. 1996; Pilastro 1992). Navíc je rychlost 

růstu mláďat významně větší u menších vrhů než u větších (Pilastro 1992), což by mohlo 

podporovat vznik společného hnízdění. 

 

 

3.1 Testování markerů pro určování příbuznosti a paternit u plcha velkého 

Úvod 

Díky tomu, že je o plchovi známo, že samice často hnízdí společně a že by si hnízdní 

partnerky mohly být příbuzné, použila jsem tento druh jako modelový organismus pro 

studium příbuznosti a určování paternit. Pro takovouto studii je potřeba mít dobré markery. 

Proto jsem se pokusila zjistit, zda zatím dostupné markery jsou pro takovéto zkoumání 
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dostačující. Populace, kterou jsem studovala pochází z lokality Dlouhá Loučka, severní 

Morava, Česká republika (49°49'N, 17°12'E). 

Materiály a metodika 

Plši, kteří byli v této studii zkoumáni pocházeli z oblasti Dlouhá Loučka, severní Morava 

(49°49'N, 17°12'E). Část DNA jsem získala ze slinivky a krve, většina však pocházela 

z bukálních stěrů. Na izolaci DNA jsem použila komerční kit NucleoSpin Tissue (Macherey-

Nagel). Při postupu jsem se držela uživatelského manuálu. Pro studium jsem použila 10 

mikrosatelitových lokusů, které jsem převzala z práce Hürner et al. (2009) a také podmínky 

PCR reakce jsem nechala totožné. Znamená to tedy, že jsem vytvořila čtyři PCR multiplexy 

(setA, setB, setC a setD), které se lišily počtem cyklů a teplotou, která na ně působila 

v cycleru. PCR všech multiplexů začínaly 15 minutami na 95°C, následovalo 35 cyklů (setA a 

setD) nebo 30 cyklů (setB a setC) po dobu 30 sekund na 94°C, snížení na 58°C (setA) nebo 

63°C (setB, setC a setD) na 90 sekund, zvětšení na 72°C na 60 sekund a závěrečné 

prodloužení na 60°C po 30 minut. 

Alely byly určeny pomocí programu GeneMarker (Softgenetics). Heterozygotnosti, 

počty alel a pravděpodobnosti byly vypočítány v programu Cervus 3 (Field Genetics) 

(Marshall et al. 1998). 

Výsledky 

Ukázalo se, že mnou zkoumaná populace plcha velkého je velmi málo polymorfní. Čtyři 

lokusy mají jen dvě různé alely a jeden z lokusů je dokonce monomorfní (obr. 5). Tudíž i 

hodnoty udávající heterozygotnost jsou poměrně nízké. 

 

Obr. 5.: Jednotlivé zkoumané mikrosate-
litové lokusy a k nim náležející počty alel, 
objevených v populaci plcha velkého 
(Glis glis) na Dlouhé Loučce, severní 
Morava. N představuje počet zkoumaných 
jedinců. H(Obs) je pozorovaná hetero-
zygotnost a v posledním sloupci je pro 
každý lokus uvedena hodnota představu-
jící očekávanou heterozygotnost H(Exp). 
 

 

 

 

Lokusy Počty 
alel N H(Obs) H(Exp) 

Gg12 2 20 0.200 0.185 

Gg9 1 20 0.000 0.000 

Gg11 2 20 0.050 0.050 

Gg16 2 20 0.200 0.185 

Gg13 5 17 0.765 0.620 

Gg3 4 20 0.650 0.592 

Gg15 3 18 0.111 0.110 

Gg8 3 20 0.400 0.344 

Gg14 4 15 0.533 0.660 

Gg7 2 20 0.250 0.358 
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Když jsem se pokusila vypočítat pravděpodobnost s jakou nemohu jedince vyloučit jako 

prvního rodiče (tedy když neznám totožnost ani jednoho z rodičů), vyšla mi hodnota kolem 

44 % a to není příliš přesvědčivý údaj. Tato situace je o něco lepší v případě, kdy už jednoho 

rodiče znám (obr. 6). Obě tyto hodnoty jsou však příliš vysoké na to, aby se daly použít 

v praxi. Situaci navíc ztěžuje fakt, že mláďata v hnízdě často pocházejí od několika samic, 

které si mohou být příbuzné. 

Co se týká příbuznosti spolu hnízdících samic, je to podobné jako s určováním paternit. 

Vzhledem k tomu, že celá populace je tak málo polymorfní, jsou si jedinci velmi geneticky 

podobní a proto je velmi obtížné určit vztah matek v hnízdě. 

 

Combined non-exclusion probability (first parent):         0.43854836 

Combined non-exclusion probability (second parent):        0.14946959 

Obr. 6.: První hodnota udává pravděpodobnost s jakou náhodně vybraného jedince nemohu 
určit jako prvního rodiče. Druhé číslo platí pro případ, kdy už jednoho z rodičů znám a 
hledám toho druhého. 
 

Diskuze 

Studiem deseti mikrosatelitových lokusů se ukázalo, že naše populace plcha velkého je velmi 

málo geneticky polymorfní. Podobná situace byla zjištěna i u plchů pocházejících z Belgie 

(Hürner et al. 2009). Tam byla vysvětlována genetickým driftem a inbreedingem, protože 

tamější populace byla fragmentovaná a malá. Stejně tak je tomu i u nás, kde mohli plši projít 

tzv. efektem hrdla láhve, který se projevuje ztrátou genetické variability. Oproti tomu se třeba 

v severním Španělsku vyskytují populace, které jsou poměrně hodně geneticky variabilní.  

Mnou studované markery bohužel nestačí na to, aby se pomocí nich dala zkoumat 

příbuznost našich plchů velkých. Nicméně tento výzkum by mohl pomoci zmapovat 

genetickou diverzitu různých populací plcha velkého v Evropě. V některých místech (jako 

třeba u nás) se už ukázalo, že v dřívějších dobách prodělali plši radikální snížení svých stavů, 

které následně opět narostly. Pozůstatkem toho je nízká genetická variabilita. Studiem 

genetických markerů by se také dalo zjistit, zda jsou nebo byly jednotlivé populace spolu 

nějak propojeny či ne. 
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Závěr  

 

Přestože již existuje řada hypotéz vysvětlujících vznik společných hnízd a neselektivní péči i 

o nevlastní potomky (Emlen 1994; Hayes 2000), stále zůstává řada nezodpovězených otázek. 

Mezi ně mohou patřit náklady, které plynou ze společného hnízdění: delší interval mezi 

porody, snížený příjem potravy a nerovnoměrná rodičovská péče (Hayes 2000), kdy jedna ze 

samic podvádí a do péče investuje výrazně méně, nebo krmí přednostně potomstvo vlastní 

(König 1993). Společná péče je u nepříbuzných samic zřejmě důsledkem reciproční výměny 

(Packer et al. 1992). Ovšem jak je zajištěno, aby tato výměna byla opravdu rovnoměrná? 

Pro jevy jako společné hnízdění a starání se již existuje poměrně hodně hypotéz. Zatím 

ale není téměř známo, s jakou silou která z nich za určitých podmínek platí. Navíc se tyto 

hypotézy nemusí vzájemně vylučovat (Hayes 2000). Zdá se jen, že k tomuto chování dochází, 

když výhody z něj plynoucí převáží nad náklady. 

Navíc se zdá, že v některých případech může být společná péče vyvolána laboratorními 

podmínkami, které jsou rozhodně stabilnější než přírodní (Packer et al. 1992). Za takovýchto 

podmínek mají jedinci především dostatečný přísun potravy a tím se odstraní různá nebezpečí, 

která volná zvířata při jejím shánění musí podstupovat. Nejdůležitější je zejména zvýšená 

možnost predace při častých výpravách za potravou (König et al. 1988). 

Zajímavé by také mohlo být studium paternit u společně hnízdících hlodavců. Podle 

jedné teorie (Roulin & Hager 2003) by mláďata v jednom hnízdě mohla často mít společného 

otce. Zatím ovšem tento jev nebyl ve volné přírodě nijak důkladně prozkoumán. Proto jsme se 

o studium paternit a také příbuznosti společně hnízdících samic pokusili u populace plcha 

velkého (Glis glis) z Dlouhé Loučky, severní Morava, Česká republika (49°49'N, 17°12'E). 

Ukázalo se však, že doposud studované markery na to nestačí. 
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