
Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

 

Studijní program: Biologie 

Studijní obor: Ekologie 

 

 
 

 
Bc. Radek Lüftner 

 
 

Reprodukční chování sumce velkého Silurus glanis L. v řece Berounce 
 

Reproductive behaviour of the European catfish Silurus glanis L. 

in the Berounka river, Czech Republic 

 

Diplomová práce 
 
 

Školitel: Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D. 

Garant: doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. 

 
Praha 2012 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 

informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena k získání 

jiného nebo stejného akademického titulu.  

 

 

V Praze, 24. srpna 2012 
 
 

                                                                                …………………………… 
                                                                                 podpis 

 
 
 



3 
 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Na tomto místě bych rád poděkoval svému školiteli Mgr. Ondřeji Slavíkovi, Ph.D. 

za jeho obětavou pomoc a trpělivé vedení mé práce. Můj velký dík patří také Ing. Pavlu 

Horkému, Ph.D. za neocenitelnou pomoc se statistickým zpracováním dat a doc. Adamu 

Petruskovi, Ph.D. za pomoc a korekce při finalizování textu této práce. Velké množství 

nasbíraných dat si žádalo ohromné nasazení v terénu ještě před započetím mé práce, 

poděkování tudíž patří také všem pracovníkům Výzkumného ústavu vodohospodářského 

T. G. M., kteří se na tomto projektu podíleli. 

Za neuvěřitelnou psychickou podporu budu navždy zavázán mým přátelům 

a kolegům, s nimiž jsem měl tu čest strávit několik týdnů na různých terénních kurzech a tři 

roky sdílet společnou pracovnu na fakultě. Zvláštní poděkování patří především Jiřímu 

Svobodovi, Haně Vaněčkové, Kláře Matasové, Lucii Díblíkové, Pavlíně Lípové, Janě Buďové 

a Petru Janu Juračkovi.  

Jirka je nesmírně obětavý kamarád s někdy až děsivě zodpovědným, profesionálním, 

a velmi lidským přístupem a jeho pomoci si velmi vážím. Hance je těžké poděkovat takto 

na papíře, to by byla kapitola sama pro sebe. Hani, Ty víš. Klárce, Lu a Janče děkuji 

za podporu a bezvadnou, tvůrčí a veselou atmosféru nejen v naší ekologické pracovně. 

S Pavlínkou spolu překonáváme nástrahy studia už od dob gymnaziálních a doufám, že spolu 

budeme za jeden provaz táhnout i dál. Petr mě zase neustále překvapuje svou spontánností, 

s níž prožívá svůj život a můj dík mu patří nejen za ty výlety do terénu, při nichž 

o dobrodružství není nouze. Díky vám, přátelé! 

Na závěr moc děkuji svým rodičům a nejbližším, bez nichž bych nebyl tam, kde jsem. 

I svým neteřím Klárce a Barče, na něž se prostě nemůžu zlobit ani když mi jejich balón 

přistane na klávesnici v tu nejnevhodnější dobu... 

 



4 
 

OBSAH 

 

ABSTRAKT ............................................................................................................................... 5 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 6 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 7 

Reprodukční chování ryb a reprodukční strategie .................................................................. 7 

Biologie sumce velkého Silurus glanis (L.) ......................................................................... 11 

Rozmnožování sumce velkého ............................................................................................. 14 

METODIKA ............................................................................................................................. 16 

Telemetrie ............................................................................................................................. 16 

Pasivní integrátory ............................................................................................................ 16 

Radiotelemetrie ................................................................................................................ 17 

Studovaný úsek .................................................................................................................... 21 

Zpracování dat ...................................................................................................................... 23 

Statistická analýza ................................................................................................................ 24 

VÝSLEDKY ............................................................................................................................ 28 

DISKUSE ................................................................................................................................. 31 

Pohybová aktivita v průběhu reprodukčního období ........................................................... 31 

Reprodukční strategie sumce velkého .................................................................................. 32 

Chování na základě známosti a příbuznosti ......................................................................... 34 

Známost ............................................................................................................................ 35 

Příbuznost ......................................................................................................................... 36 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................... 38 

LITERATURA ......................................................................................................................... 39 



5 
 

ABSTRAKT 

Schopnost přirozené reprodukce je klíčovým faktorem pro přežívání a šíření každého 

druhu. O reprodukci ryb dorůstajících větších rozměrů je však jen velmi málo informací. 

Samci sumce velkého, naší největší původní ryby, vytváří hnízdo ve vegetaci a zde se poté 

třou v páru se samicí. Po úspěšném vytření samec hlídá hnízdo a pečuje o jikry a plůdek. 

K samotné reprodukci by mělo docházet v noci při teplotě vody od 18 do 24 °C. Dostupné 

záznamy o reprodukčním chování jsou však zastaralé, neúplné nebo pocházejí z akvakultur. 

Chování sumce jsme se rozhodli ověřit pomocí radiové telemetrie v prostředí jeho 

přirozeného výskytu v řece Berounce. Zaznamenávala se prostorová distribuce sumců 

v průběhu celého roku, přičemž byl kladen důraz na odlišení reprodukčního období od zbytku 

roku. Cílem bylo zjistit, za jakých podmínek dochází u sumce velkého k reprodukci a zda 

samotná reprodukce probíhá v párech. Za tímto účelem bylo pomocí radiové telemetrie 

po dobu dvou let (2002-2004) sledováno 10 dospělců sumce velkého v řece Berounce. Pozice 

ryb v toku byly určovány vždy po čtrnácti dnech v průběhu celého čtyřiadvacetihodinového 

cyklu (šest hodnot vždy po čtyřech hodinách).  

Ve druhé části práce jsem zjišťoval, jakou projevuje sumec reprodukční strategii, 

konkrétně zda vytvořené páry přetrvávají i po skončení reprodukce. Osm jedinců sumce bylo 

po dobu dvou let chováno odděleně ve dvou rybnících (jeden pár v menším a tři páry společně 

ve větším). Poté byli tito jedinci opět označeni vysílačkou a vypuštěni do Berounky. Zde 

probíhalo sledování pomocí radiové telemetrie po následujících devět měsíců (2007-2008). 

Cílem bylo zjistit, zda měly vzájemné interakce či dokonce vytvoření reprodukčního páru 

v rybnících vliv na následnou prostorovou distribuci ryb v řece Berounce a zda vytvořené 

páry přetrvávaly do následujícího reprodukčního období. 

Mé výsledky ukázaly, že sumci v době tření vytvářejí páry. Tyto páry se však záhy 

rozpadají a nejsou udržovány mimo reprodukční období. Třecí akt probíhá při nízké hladině 

osvětlení, v červnu a červenci, když teplota vody vystoupá nad 18,5 °C. U sumců může 

převládnout potřeba být ve skupině známých jedinců nad potřebou udržet si konkrétního 

partnera. Sumec tedy upřednostňuje blízkost jedince, s nímž měl v minulosti nějakou 

zkušenost. 

Klí čová slova: ryby, Siluriformes, sumec velký, reprodukce, radiová telemetrie, diurnální 

aktivita, vytváření párů 
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ABSTRACT 

Reproduction ability is the key factor for survival and dispersal of every species. There 

is, however, only limited information about reproduction of large-bodied fish. Males 

of European catfish, our biggest native fish, build nests in vegetation and mate there later with 

females. After succesful mating male guards the nest and takes care of eggs and fry. 

According to literature, the act of reproduction should take place at nights with water 

temperature from 18 to 24 °C. However, available records about reproductive behaviour are 

outdated, fragmentary or come from aquacultures. Thus, a study was designed to evaluate 

behaviour of European catfish in their natural environment in the Berounka river using 

radiotelemetry, the results of which I processed in this thesis. Spatial distribution of catfish 

was followed during the whole year, with special attention on separating mating season from 

the rest of the year. The goal was to determine conditions characteristic for the mating period 

and to verify that catfish in the field indeed reproduce in pairs. For this purpose, 10 adults 

were tracked for two-year period (2002-2004) in the Berounka river by radiotelemetry. Exact 

positions of all individuals were followed in fourteen-day cycles. In every tracking episode, 

the position of an individual fish was determined every four hours in a complete 24-hour day 

cycle. In second part of this thesis, I investigated a type of mating system, specifically long-

term pair bond forming, using the data from another telemetry study. Eight individuals 

of catfish, originally stocked separately in two ponds (one pair in the smaller one and three 

pairs together in the bigger one), were subsequently equipped with transmitters and released 

to the Berounka river. A radiotelemetry was used to follow these individuals for following 

nine months (2007-2008). The aim was to find out if mutual interactions or even pair bond 

forming for reproduction in ponds have an effect on spatial distribution in the river, and 

if formed pair bonds outlasted to the next mating period. 

My results reveal that European catfish form pair bonds during mating period. These 

pair bonds, however, don’t persist in the rest of the year. Reproductive act takes place at low 

light conditions in June or July when water temperature reaches 18,5 °C. The need to be 

in familiar group of individuals may prevail over the need to maintain one specific mating 

partner. European catfish seem to prefer proximity of that individual, with whom it had some 

past experience. 

Key words: fish, Siluriformes, European catfish, reproduction, radiotelemetry, diurnal 

activity, pair bonds 
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ÚVOD 

Reprodukční chování ryb a reprodukční strategie 

Reprodukční chování ryb je rozmanitější než u ptáků, savců, plazů nebo obojživelníků 

(Forsgren et al. 2002). Termín „reprodukční strategie“ (angl. mating system nebo breeding 

system) se používá při popisování chování v průběhu páření a rodičovské péče (Emlen 

& Oring 1977). Důraz je kladen především na množství sexuálních partnerů v průběhu 

jednoho reprodukčního období či jednoho reprodukčního aktu. Podle toho se rozlišují různé 

formy monogamie a polygamie. Různorodost reprodukčních strategií pramení především 

z toho, že prakticky všechny druhy zvířat jsou anizogamní (tj. velikost pohlavních buněk 

samce a samice se výrazně liší). Samice obvykle produkují velká a energeticky bohatá 

vajíčka, a tak jejich reprodukční úspěšnost závisí na přístupu ke zdrojům (Emlen & Oring 

1977). Naproti tomu samci vytváří malé gamety, jejichž tvorba je energeticky mnohem méně 

náročná. Proto i když větší část spermií neoplodní žádné vajíčko, nesnižuje se samcova fitness 

tak, jak by tomu bylo u samice, kdyby stejná proporce jejích vajíček zůstala neoplozená 

(Emlen & Oring 1977, Krebs & Davies 2009). Pokud je navíc samice zaměstnána 

rodičovskou péčí, je tento nepoměr ještě výraznější (Forsgren et al. 2002). Rozdíl v tomto tzv. 

rodičovském vkladu je hlavním faktorem ovlivňujícím pohlavní výběr (Trivers 1972). Pokud 

jedinci jednoho pohlaví vkládají do svého potomstva více energie (tvorba pohlavních buněk 

a rodičovská péče) než jedinci opačného pohlaví, budou ti méně investující soupeřit 

o partnery z více investujícího pohlaví. Toto soupeření se projevuje například schopností části 

populace kontrolovat přístup ostatních k potenciálním partnerům. Kontrola se může projevit 

tak, že jedinec přímo zamezí ostatním v přístupu k „jeho“ skupině sexuálních partnerů nebo 

naopak obsadí zdroje, které jsou pro jeho sexuální partnery nezbytné (Emlen & Oring 1977). 

Rozdíl mezi oběma typy pohlaví může vést k nerovnováze v počtu jedinců každého 

pohlaví, kteří jsou v daný okamžik připraveni se pářit (Emlen & Oring 1977). Tento jev bývá 

nazýván „operační či okamžitý poměr pohlaví“ (operational sex ratio, dále jen OSR, Clutton-

Brock & Vincent 1991). Protože samci jsou schopni rychlejší obnovy tvorby pohlavních 

buněk, bývá obvykle OSR vychýlen tak, že je k dispozici více samců než samic (Forsgren 

et al. 2002). Samci tak soupeří o přístup k co největšímu počtu samic, zatímco samice mohou 

selektivněji vybírat své partnery. Opačné vychýlení OSR může nastat, pokud samice 

nepokládá celou snůšku najednou a samec je zaměstnán rodičovskou péčí. OSR může být 

ovlivněn také pohlavně specifickou mírou mortality, teplotou okolního prostředí nebo 
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predačním tlakem (Forsgren et al. 1992, Kvarnemo 1994). Podobu konečné reprodukční 

strategie ovlivňují následující aspekty (Forsgren et al. 2002): 

●  typ rodičovské péče a délka jejího trvání  

●  forma a délka trvání párových vazeb 

●  počet partnerů (a to jak „genetických“, tak „sociálních“) 

●  typ námluvního chování, manipulace s partnerem a konkurence o partnery  

●  zdroje nutné k zajištění reprodukce - poměr volně nabízené vs. zabrané zdroje 

●  typ výběru partnera (což zahrnuje také volbu mezi spermiemi od různých samců)  

Reprodukční strategii velkou měrou ovlivňuje i charakter okolního prostředí. V rámci jednoho 

druhu tak byly popsány různé reprodukční strategie nejčastěji v závislosti na množství zdrojů 

či kvalitě teritoria (Kuwamura et al. 1993, Wong et al. 2005). 

 

V první části této práce se budu zabývat reprodukční strategií sumce velkého (Silurus 

glanis L.). Důležitým rysem chování sumce je jeho rodičovská péče o jikry i plůdek (Maitland 

& Campbell 1992, Proteau et al. 2008, Copp et al. 2009). Rodičovská péče je přitom často 

považována za výrazný krok směrem k monogamické reprodukční strategii (Perrone & Zaret 

1979, Wittenberger & Tilson 1980, Wong et al. 2005, Sogabe et al. 2007). Termín 

monogamie je přitom používán různými způsoby (Wickler & Seibt 1983). Zde se budu držet 

popisu monogamie jako dlouhodobého svazku a vztahu vzájemného páření mezi jedním 

samcem a jednou samicí (Wittenberger & Tilson 1980, Whiteman & Coté 2004). Tato 

definice zahrnuje i rovnost genetického příspěvku obou rodičů do společného potomstva, což 

například při sociální monogamii kvůli mimopárové paternitě nemusí být pravidlem (Petrie 

& Kempenaers 1998, Isvaran & Clutton-Brock 2007). 

Na tomto místě je třeba zmínit, za jakých podmínek se monogamie vyvíjí, jaké jsou 

její evoluční předpoklady. Podle Bischofa (1980) by se měla monogamie projevit v případě, 

kdy se rodičovský vklad samce rovná rodičovskému vkladu samice. Měla by tedy být 

podmíněna rodičovskou péčí, nejlépe samce či obou rodičů. Samec by tak měl svou péčí 

o jikry či plůdek vyvážit energetický vklad samice spojený s tvorbou vajíček. Monogamii 

však vykazují i druhy o své potomstvo nepečující, např. ryby čeledi Chaetodontidae žijící 

v dlouhotrvajících heterosexuálních párech (Fricke 1973). Také řada mořských druhů ryb 

žijících mezi korálovými útesy péči nevykonává a žije v monogamních svazcích vynucených 

zřejmě teritoriálním chováním (Reavis & Barlow 1998, Pratchett et al. 2006). Rodičovská 

péče samce není jediným faktorem podmiňujícím monogamii, i když k její evoluci často 

přispívá (Wong et al. 2005). Dalším faktorem je schopnost monopolizace či „přisvojení si“ 
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většího počtu reprodukčních partnerů. Pokud například podmínky nedovolují samcům 

monopolizaci dalších samic, jedinec by měl zůstat se svou první partnerkou a snažit 

se maximalizovat šance na přežití svých mláďat (Emlen & Oring 1977). Protichůdnou 

hypotézu však v téže době formuloval Boucher (1977): Objeví-li se v okolí samce kvalitnější 

samice, je samec nucen učinit rozhodnutí. Má zůstat se svou předchozí, osvědčenou samicí, 

nebo opustit původní partnerku a pokusit se zaujmout pozornost nové, kvalitnější samice, 

s rizikem, že může být odmítnut? Pokud bude samec solitérní, neomezovaný konkurencí 

s jinými samci, může být opuštění původní samice optimálním řešením celé situace. 

Vyskytují-li se však v okolí samce jeho konkurenti, bude podle druhé teorie výhodnější zůstat 

s původní samicí, a maximalizovat tak zisky z té nejhorší možné alternativy, která může 

v dané situaci kvůli konkurenci nastat. Z předchozího textu vyplývá, že při nízkých 

populačních hustotách a při vychýleném OSR bude převažovat polygynie, zatímco při vyšších 

hustotách populace a vyrovnaném OSR se projeví monogamie (Wittenberger & Tilson 1980, 

Morley & Balshine 2002). Podle novějších studií (Whiteman & Côté 2004, Reavis & Copus 

2011) lze podmínky pro vytvoření monogamních párových vazeb shrnout následovně: 

●  péče obou rodičů 

●  omezení velikosti habitatu 

●  nízká populační hustota, nízká nabídka partnerů, omezená pohyblivost 

●  zvýšená reprodukční výkonnost 

●  obhajoba teritoria  

●  výhoda plynoucí z monopolizace jednoho (kvalitního) partnera 

●  ochrana před predátorem 

Jak do těchto předpovědí zapadá chování sumce velkého? Rodičovskou péči vykonává zřejmě 

pouze samec (Proteau et al. 2008, Copp et al. 2009), což by podle Bischofa (1980) bylo pro 

monogamii dostatečné. Omezení velikosti habitatu či životního prostoru může být obtížné 

posoudit. Řada druhů ryb podniká dalekosáhlé migrace říčním korytem (Barthem et al. 1991, 

Peter 1998, Kulíšková et al. 2009). To se děje samozřejmě pouze pokud v toku nejsou žádné 

překážky, které by migraci bránily. Studovaný úsek řeky Berounky (viz níže) byl poměrně 

omezený (3,5 km délky) a ohraničený z obou stran jezy bez rybích přechodů. Sumec se však 

pohybuje v poměrně omezeném domácím okrsku (Slavík et al. 2007) i v porovnání s délkou 

studovaného úseku. Nízká populační hustota a nabídka partnerů jsou také relativní pojmy, 

které souvisejí s prostředím, omezená pohyblivost se váže především k organismům 

fixovaným k substrátu. S ohledem na malou velikost gonád sumce velkého může být důležitá 

snaha o zvýšení reprodukční výkonnosti s jednou konkrétní samicí. Navzdory udržování 
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stabilních domácích okrsků (Slavík et al. 2007) sumec pravděpodobně neobhajuje teritorium. 

Výhoda z monopolizace kvalitního partnera souvisí především s vyšší plodností velkých 

samic (Morley & Balshine 2002). Třeba u blízce příbuzného sumce Silurus asotus se samec 

vždy páruje s větší samicí (Maehata 2002). Pro sumce velkého však informace tohoto rázu 

chybí. Ochrana před predátorem se bude týkat spíše menších druhů, jimž hrozí větší 

nebezpečí. Jak vyplývá z publikací o monogamii ryb korálových útesů (Reavis & Barlow 

1998, Whiteman & Côté 2004, Pratchett et al. 2006), není nutné splnit všechny výše uvedené 

podmínky, aby se monogamie projevila. Hypotetickou monogamii sumce velkého by 

podporovala především intenzivní rodičovská péče, omezený životní prostor či monopolizace 

velké, plodné samice vhodné pro produkci velkého množství potomstva. 

 

Ať už jedinec vykazuje jakoukoli reprodukční strategii, obvykle musí obstát 

v konkurenci o partnera. Následkem pohlavního výběru může dojít k tomu, že jsou samci 

v rámci druhu větší než samice. A to navzdory faktu, že samice jsou vystaveny přírodnímu 

výběru pro větší tělo kvůli navýšení plodnosti (Hutchings 2002). Větší velikost samců 

je jednak výhodnější v boji o samici a navíc, i pokud k boji nedochází, některé samice 

prokazatelně preferují samce větší velikosti (vranka obecná, Bisazza & Marconato 1988). 

Podle jakých kriterií si ryby vybírají své reprodukční partnery? Těchto kriterií je pestrá 

škála, jak vyplývá z následujících několika příkladů. U halančíkovce Cyprinodon pecosensis 

bylo zjištěno, že samčí reprodukční úspěch při páření je ovlivněn z velké části vlastnostmi 

teritoria, méně poté intenzitou reprodukčního zabarvení. Velikost samce společně s jeho 

agonistickým chováním vysvětluje pouze 1,8 % variance v reprodukčním úspěchu (Kodric-

Brown 1983). Podobně u cichlid dávají samice přednost samcům, kteří vystaví vyšší altánek 

z písku (McKaye et al. 1990). To samice hořavky duhové (Rhodeus sericeus) testují samce 

nejprve na základě jeho chování a intenzity červeného zbarvení, zatímco finální rozhodnutí 

se odvíjí od kvality škeble, kterou samec hájí jako substrát pro tření (Candolin & Reynolds 

2001). Byl prokázán i samičí výběr prostřednictvím olfaktorických podnětů založených 

na MHC-specifických vůních, které vedou k výběru geneticky kompatibilního partnera 

(koljuška tříostná, Aeschlimann et al. 2003). Pohlavní dimorfismus sumce velkého není 

výrazný. K podstatným změnám ve zbarvení během reprodukčního období také nedochází, 

pohlavní výběr tedy bude zřejmě slabý, což je typické pro monogamní druhy (Emlen & Oring 

1977). 

Další klíčovou proměnnou v popisování reprodukčních strategií je doba přetrvávání 

párové vazby. Brown (1975) rozlišuje mezi trvalou (permanentní) monogamií, kde jsou 



11 
 

partneři spolu i mimo období rozmnožování, a sezónní monogamií, při níž se partneři rozdělí 

po období reprodukce a opět se spárují před následujícím reprodukčním obdobím. 

Wittenberger & Tilson (1980) však za dlouhodobou párovou vazbu nutnou k pojmenování 

reprodukční strategie monogamií považují pouze 20-25 % délky reprodukčního období. 

Dostupná literatura o reprodukčních strategiích ryb většinou nepopisuje dlouhodobé soužití 

reprodukčních párů a sleduje osud páru pouze během jednoho reprodukčního období. 

Výjimkou je studie popisující monogamní vztah mořských jehel – jedinci tvořící pár 

se pravidelně setkávají i mimo reprodukční období a při následující reprodukci se opět páří 

spolu (Sogabe & Yanagisawa 2008). 

V mé studii jsem se rozhodl ověřit, zda jsou reprodukční páry sumců vytvořené 

v jednom roce totožné s těmi, které se vytvoří před reprodukčním obdobím v následujícím 

roce. Tedy konkrétněji zda vzájemná blízkost samce a samice nebo množství společně 

stráveného času mají vliv na vytvoření reprodukčních párů. Předpokládá-li se, že zvýšená 

reprodukční výkonnost s jedním konkrétním partnerem podporuje monogamii, budou mít 

vyšší reprodukční úspěch ty páry, které se spolu pářily už dříve, na rozdíl od párů nově 

vytvořených (Whiteman & Côté 2004). Vzhledem k důležitosti výběru kvalitního partnera 

(Morley & Balshine 2002) tak očekáváme, že se samec bude snažit udržet si svou partnerku. 

 

Predikce: 

Sumec velký tvoří při reprodukci heterosexuální páry. Jedná se o druh s monogamní 

reprodukční strategií a frekvence vzájemného potkávání samců a samic má vliv na pozdější 

tvorbu párů. 

 

Biologie sumce velkého Silurus glanis (L.) 

Sumec velký je největší evropskou sladkovodní rybou dosahující až 3 m délky (Baruš 

& Oliva 1995), hmotnosti přes 300 kg (Maitland & Campbell 1992) a věku 29 let (Balon 

1966). Z vykopávek jsou však známé i exempláře 5 m dlouhé (Balon 1966). Původně 

se sumec vyskytoval ve velkých kalných řekách a jezerech jižní oblasti střední Asie a ve 

střední a východní Evropě, tedy v říčních systémech ústících do Černého, Kaspického 

a Baltského moře a Aralského jezera. Až později byl vysazen i v západní (Španělsko) a jižní 

(Itálie) Evropě a na britských ostrovech (Maitland & Campbell 1992). Severní hranice 

rozšíření se přibližně shoduje s 60. severní rovnoběžkou (Mihálik 1995). V poslední době 

se sumec velký rozšiřuje do mnoha zemí Evropy, často do nádrží a toků s nepůvodním 
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výskytem (Copp et al. 2009).  Data o rozšíření sumce jsou však často nedostatečná nebo 

neaktuální. V anglické Temži se ukázalo, že výskyt sumce je zde vzácností, a to navzdory 

zprávám, které tvrdily opak (Copp et al. 2007). 

Samci sumce dospívají ve třetím až čtvrtém roce, samice ve čtvrtém až pátém (při 

minimální hmotnosti 2 kg). Věk, kdy sumci dosahují dospělosti, se však liší v závislosti 

na geografické poloze (Proteau et al. 2008). Růst je rychlý, v prvním roce života může sumec 

dosáhnout 30 cm délky (Maitland & Campbell 1992), jednoho metru sumci dosahují v 6.-7. 

roce (Wheeler 1969, Alp et al. 2004). Samci žijící v Turecku dosahovali ve čtrnácti letech 

délky až kolem 190 cm (Alp et al. 2004). Podle Haffray et al. (1998) je růst samců o 2-15 % 

rychlejší než u samic. Přestože teplotní optimum pro růst sumce velkého leží mezi 25-28 °C 

(Hilge 1985), dokáže se sumec přizpůsobit i nižším teplotám. Stejně tak nižší obsah 

rozpuštěného kyslíku ve vodě je tolerován vzhledem k vyšší hladině hemoglobinu v krvi 

(Carol & Clutton-Brock 2010). Pohlavní dimorfismus není nijak výrazný. Samec 

má hranatější tvar hlavy a na omak drsný povrch prsních ploutví (Baruš & Oliva 1995). 

Nejspolehlivějším rozlišovacím znakem je tvar urogenitální papily (Proteau et al. 2008). 

Zatímco papila samce je menší, štíhlejší s náznakem štěrbiny, papila samice je oblá, konvexní 

připomínající svým tvarem hvězdičku (Obr. 1). 

 
Obr. 1 Tvar urogenitální papily samice a samce sumce velkého (foto: O. Schlumbergen). 

Ačkoli se sumec ve svém přirozeném prostředí pohybuje v rámci omezeného 

domácího okrsku (Slavík et al. 2007), v Dunaji byli sumci pozorování při jarních migracích 

ze zimních úkrytů na trdliště (Ciolac 2004). K těmto krátkým migracím docházelo v průběhu 

února a března při oteplení vody na 4-6 °C. Delší migrace se předpokládají v tocích, kde 

je nízká hustota populace sumců nebo v případech, kdy byli sumci do povodí vysazeni teprve 

nedávno (Copp et al. 2009). Mimo reprodukční období se sumci chovají solitérně a jejich 

aktivita stoupá v noci, kdy opouštějí své denní skrýše v hluboké klidné vodě a vydávají se za 



13 
 

potravou do mělčích partií (Maitland & Campbell 1992). Slavík et al. (2007) však popisují 

rozdíly v pohybové aktivitě sumce v průběhu ročních období. Zatímco v zimě a na jaře byla 

vyšší aktivita zaznamenána během dne, v létě aktivita na fotoperiodě nezávisela a pouze 

na podzim byly pokusné ryby aktivnější během soumraku. 

Potravou sumce jsou převážně jiné druhy ryb (Maitland & Campbell 1992), ale živí 

se i měkkýši a jinými bezobratlými, savci, ptáky a obojživelníky (Maitland & Campbell 1992, 

Dogan Bora & Gül 2004). Navíc se potrava sumců mění i v průběhu roku - na podzim byla 

pestrost sumčí potravy nejmenší, na jaře byla preferována rybí potrava. Složení potravy 

sumců též pochopitelně závisí na jejich velikosti. Podle Carol et al. (2009) se sumci menší než 

30 cm živí převážně bezobratlými, teprve poté v potravě začnou dominovat raci a ryby. Mezi 

bezobratlými přitom mohou dominovat například blešivci, larvy vážek a dvoukřídlých (Dogan 

Bora & Gül 2004). Kapr a vodní ptáci se objevují pouze v potravě velkých ryb (nad 120 cm 

délky) (Carol et al. 2009). Velcí jedinci však mohou pozřít jakékoli jiné zvíře, které jim jejich 

velikost dovolí spolknout, například psa (Maitland & Campbell 1992). Potravní spektrum 

sumce je tedy velmi široké a různorodé, což ilustrují i Copp et al. (2009) zjištěním, 

že množství položek potravy narůstá s počtem zkoumaných jedinců. 

V poslední době se hovoří o invazním potenciálu sumce velkého (Copp et al. 2009). 

Velké exempláře tohoto druhu jsou vyhledávaným cílem sportovních rybářů, následkem 

čehož dochází k nelegálním introdukcím a přirozené disperzi, podobně jako u mnohých 

invazních druhů. Invazní druhy jsou přitom jednou z hlavních příčin konkurenčního vyloučení 

či potlačení populací původních druhů v důsledku predace jak u ryb, tak třeba u savců a ptáků 

(Mooney & Cleland 2001, Clavero & García-Berthou 2005). Takové dopady může způsobit 

i přítomnost sumců, neboť tento predátor výrazně ovlivňuje strukturu potravního řetězce 

ve vodním prostředí (Wysujack & Mehner 2005). Na Iberském poloostrově se například 

hovoří o tom, že populace sumců mohou ovlivňovat přirozené populace původních, ve většině 

případů endemických, sladkovodních rybích druhů, prostřednictvím přímé predace 

a konkurence o niku nebo o potravní zdroje (Miranda et al. 2010). Uvádí se, že v rané fázi 

invaze na nové lokalitě sumci zkonzumují větší množství ryb, než v pozdějších fázích, kdy 

se v jejich potravě začínají objevovat ve větším zastoupení korýši, převážně raci (Carol et al. 

2009). Na vodních nádržích s výskytem sumce byla zaznamenána také prokazatelně nižší 

početnost vodních ptáků, zejména kachnovitých, což již naznačuje přímý ekologický dopad 

na původní společenstva, ať v podobě zmenšení populace vodního ptactva, nebo změny jeho 

chování (Carol et al. 2009).  
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Sumec je běžně chovaným druhem v akvakulturách a řada prací zabývajících se jeho 

fyziologií či chováním pochází právě z prostředí umělého chovu (Linhart et al. 1987, Boujard 

1995, Kouřil et al. 1996, Svobodová et al. 1998, Bolliet et al. 2001, Linhart et al. 2002, 

Paschos et al. 2004, David 2006, Slavík et al. 2011). Díky novým metodám chovu sumce jeho 

produkce prudce stoupá (Linhart et al. 2002). Např. aplikací speciální termální a hormonální 

stimulace je možné jeho reprodukci regulovat v časovém rozpětí od ledna až do srpna 

(Ulikowski 2004). Užívá se i mrazového uchovávání samčích spermií (Linhart et al. 2005). 

Za účelem zvýšení růstové rychlosti chovaných ryb a jejich sterilizace probíhají experimenty 

s uměle odchovanými triploidními jedinci sumce velkého (Linhart et al. 2001). Při pokusech 

se vzájemnou známostí ryb bylo dokumentováno snižování agresivity ve skupině známých 

sumců i zkracování vzájemných vzdáleností, které mezi sebou pokusné ryby udržovaly 

(Slavík et al. 2011). Biologii a ekologii sumce podrobněji popisují ve své práci Proteau et al. 

(2008) či Copp et al. (2009). Nyní se zaměřím na oblast biologie sumce související s jeho 

reprodukcí. 

Rozmnožování sumce velkého 

Sumec je teplomilný druh (Carol & García-Berthou 2010), jenž pro tření vyžaduje 

vyšší teplotu vody. Podle různých zdrojů by pro tření sumců měla teplota okolního prostředí 

vystoupat na 18-22 °C (Horoszewicz 1971, Maitland & Campbell 1992, Legendre et al. 1996) 

nebo ještě výše (20-24 °C) a po tři až čtyři následující noci by neměla klesnout pod 18-19 °C 

(Shikhshabekov 1978, Proteau et al. 2008). Samice jsou připraveny ke tření, překročí-li 

teplota vody 1000 °D (denních stupňů) (Wisniewolski 1989). Tření se odehrává obvykle 

v noci. Nejlepší podmínky jsou za teplých, dusných večerů, charakterizovaných rychlým 

poklesem tlaku vzduchu, často bezprostředně před bouřkou (Mihálik 1995). Jakmile nastanou 

podmínky vhodné pro tření, boj o místa ke tření se natolik vyostří, že někteří jedinci mohou 

z konfliktu odejít se zraněním (Planche 1987). Samec hloubí hnízdo, obvykle v mělké vodě 

(40-60 cm). Hnízdem může být mělká prohlubeň v zarostlém štěrku, písku či mezi jemnými 

kořeny rostlin nebo jednoduše prostor v zarostlém dně vytvořený udusáním rostlin (Maitland 

& Campbell 1992). 

V blízkosti hnízda samec prohání samici těsně pod hladinou, dráždí ji v anální oblasti 

a často nadzvedne její ocas nad hladinu (Planche 1987). V dalším kroku se samec na 10-12 

sekund obtočí kolem samice. Po rozdělení obou dospělců samice pomalu klesá ke dnu 

a pokládá jikry. Samec ji ihned následuje a vypouští mlíčí k oplození jiker. Celý rituál 

je několikrát opakován a doprovází jej vydatný hluk. Po 1,5 až 2 hodinách reprodukce ustává 
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(Mihálik 1995). Na některých lokalitách se sumci třou během jediného dne, na jiných tření 

pokračuje po několik následujících dní. V České republice tření probíhá jednorázově 

v průběhu několika hodin (Baruš & Oliva 1995). Naopak Alp et al. (2004) na základě studie 

provedené v Turecku uvádějí, že reprodukční období sumce může trvat od začátku června 

až do srpna, Maitland & Campbell (1992) vymezují sumčí reprodukci květnem a červencem. 

Opakující se reprodukce probíhá u sumců žijících ve vodách, které rybám nedovolí 

rozmnožovat se každým rokem, tedy v tocích a jezerech či nádržích s nižší teplotou vody 

(Copp et al. 2009). 

Samice pokládá masu světlých zelenožlutých vajíček, jejichž velikost se pohybuje 

v rozmezí 1,0-3,6 mm (Horvath 1984, Maitland & Campbell 1992, Alp et al. 2004), nejčastěji 

2,0-2,4 mm (Proteau et al. 2008). Relativní plodnost samic je spíše nižší, od 8 500 vajíček 

na kilogram hmotnosti samice (Alp et al. 2004) po 30 000 (Maitland & Campbell 1992, 

Proteau et al. 2008). Velikost pohlavních orgánů samců je velmi malá (Hochman 1967, 

Shikshabekov 1978, Linhart et al. 1986) a roční produkce spermatických buněk je třeba 

v porovnání se sumečkem skvrnitým (Ictalurus punctatus) o řád nižší (Horvath 1984). 

Gonádosomatický index samců (GSI), tedy poměr hmotnosti gonád k hmotnosti těla, 

je v předvýtěrovém období roven přibližně 0,19 % (Alp et al. 2004). 

Samec hlídá jikry během doby inkubace (Proteau et al. 2008, Copp et al. 2009). 

Každých 3-5 minut pohybuje svou ocasní ploutví, čímž zajišťuje adekvátní přísun kyslíku 

do doby, než se embrya začnou líhnout. Při teplotě 23-25 °C se tak stává po 2,5-3 dnech. 

Maitland & Campbell (1992) však uvádějí, že hnízdo hlídají oba rodiče a starají se také 

o váčkový plůdek, dokud nespotřebuje energetické zásoby žloutkového váčku. Teprve poté 

plůdek opouští hnízdo. Plůdek S. glanis je citlivý na světlo a hyne na přímém slunečním svitu, 

taktéž pokud teplota vody klesne pod 13-14 °C (Mihálik 1982).  

Jak vidno, v určitých aspektech chování sumce i v případě prostého popisu jeho 

biologie se dostupné informace dost rozcházejí (diurnální aktivita, teplota nutná pro úspěšné 

vytření, časové rozpětí reprodukčního období, typ rodičovské péče), jindy jsou zastaralé nebo 

pocházejí z akvakultur a nemají svůj ekvivalent v podobě terénní studie v přirozeném 

prostředí. Proto jsem se rozhodl ověřit dosavadní poznatky o podmínkách určujících 

reprodukci sumce velkého v nížinném toku jeho původního rozšíření. 

 

Predikce: 

Reprodukce sumce v České republice probíhá v červnu a červenci, v noci, při teplotě vody 

vyšší než 18,5 °C. 
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METODIKA 

Telemetrie 

Abychom zjistili, jak jsou sumci rozmístěni ve svém prostředí a zda vytvářejí páry, je nutné 

znát jejich přesnou polohu v průběhu času. K tomu se nejlépe hodí sledování pomocí 

telemetrie. V našem případě jsme použili rádiovou telemetrii. Telemetrie je technologie 

umožňující měření na dálku a dálkový přenos dat. Jedná se tedy o bezdrátový přenos dat, 

nejčastěji pomocí rádiového signálu. 

 

Pasivní integrátory 

Zařízení pro použití při telemetrických studiích má dvě základní části – značku (čip, 

transpondér určený pro přenos signálu) a čtečku (různé typy čtecího zařízení vybavené 

komponenty pro příjem signálu, jeho zpracování a zobrazení či uchování zpracované 

informace). Identifikace na rádiové frekvenci (Radio Frequency Identification, RFID) slouží 

k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost. Používané transpondéry můžeme rozdělit 

podle zdroje energie na aktivní, vybavené vlastním zdrojem energie, a na pasivní, které mají 

pouze cívku a nabíjecí kondenzátor. Další dělení se týká charakteru signálu a jeho přenosu 

(zda transpondér umožňuje pouze čtení nebo i zápis, zda se zpožděním reaguje na signál 

čtečky či vysílá signál souběžně s ní), pracovní frekvence, datové kapacity paměťového čipu 

nebo materiálu pouzdra. Pro studium rybích populací se při značení používají především 

pasivní značky zvané PIT Tag (Passive Integrated Transponder) pracující na nízké frekvenci 

a umožňující pouze čtení signálu. Jak tento systém funguje? Čtecí zařízení vydává 

elektromagnetické pole. Když se čip (transponder) objeví v tomto poli, indukuje se v jeho 

cívce energie, která nabíjí kondenzátor. V tuto chvíli čip okamžitě odešle svůj ID kód čtecímu 

zařízení. Přijímací cívka čtecího zařízení zachytí a rozpozná signál z čipu a zobrazí jeho kód 

na obrazovce nebo jej uloží do paměti (www.trovan.com). Čip se aplikuje injekční jehlou 

nejčastěji do hřbetní svaloviny ryby či do vazivové tkáně na ventrální straně břišní dutiny 

(Teixeira & Cortes 2007). Výhodou pasivních integrátorů je velmi nízká hmotnost (0,1 g) 

a malé rozměry (cca 2 x 12-15 mm). Čtecí vzdálenost se pohybuje přibližně do 30 cm od 

antény čtecího zařízení (www.trovan.com). Praktické uplatnění pasivních integrátorů je velmi 

široké, od studia migračních cest a funkce rybích přechodů (Anchord et al. 1996, Castro-

Santos et al. 1996), přes studium chování ryb při různých hustotách populace (Alanärä 

& Branas 1996, Slavík et al. 2011) až například po šlechtitelství (Flajšhans & Daněk 1994).  
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Radiotelemetrie 

Rádiová telemetrie pracuje na základě vysílání a přijímání signálu. Lze tak určit přesnou 

pozici vysílačky a zaznamenat GPS souřadnice tohoto bodu. Jednoduché přijímače vyžadují 

stálou obsluhu a zobrazují pouze signál ve směru určeném polohou antény. Složitější 

přijímače a dataloggery pracují i bez naší přítomnosti, jsou schopny automatického záznamu 

a mají programovatelné funkce. I vysílačky mohou být programovatelné, což je výhodou při 

dlouhodobých studiích, kdy je možné naprogramovat cyklické zapínání a vypínání jejich 

funkce. Vysílačky se dělí na akustické, vhodné do velkých hloubek, a digitálně kódované, 

používané spíše v mělčích vodách. Pomocí digitální verze vysílaček ale můžeme na jedné 

frekvenci signálu sledovat i více než 500 označených pokusných jedinců, zatímco v případě 

akustických vysílaček je nutné pro každého značeného jedince použít jinou frekvenci 

(www.lotek.com). V případě digitálně kódovaných vysílaček se tak zjednoduší a urychlí 

proces vyhledávání většího počtu jedinců. Při studiu velkých druhů zvířat je možné využít 

výhod satelitní telemetrie, při níž je signál mezi vysílačkou a přijímačem veden přes satelit 

na oběžné dráze Země. Dále je možné použít vysílačky vybavené různými typy senzorů. 

Ty slouží k získání dodatečných informací o podmínkách okolního prostředí (teplota, 

hloubka, pH, rychlost proudění) nebo o fyziologických procesech probíhajících v těle 

sledovaného zvířete (svalová, srdeční a mozková aktivita - EMG, ECG, EEG). Především 

elektromyogramová (EMG) telemetrie je oblíbenou metodou pro hodnocení chování ryb jak 

v akvakulturách (Slavík et al. 2011), tak v divokých populacích ryb v přirozeném prostředí 

(Cooke et al. 2004). Pomocí dvou elektrod umístěných do svalové hmoty ryby se měří změny 

v bioelektrickém napětí, přičemž tyto změny odpovídají míře napětí svalových vláken 

(Sullivan et al. 1963). Hodnoty EMG odpovídají spotřebě kyslíku, a je tak možné podle EMG 

odhadovat míru lokomoční aktivity nebo metabolické rychlosti sledovaného jedince 

(Weatherley et al. 1982, Cooke et al. 2004). EMG telemetrie umožnila například zhodnocení 

energetických nároků jednotlivých fází migrace (Cooke et al. 2004), výzkum migrace 

a managementu lososů (Ueda et al. 1995), výzkum reprodukce a hierarchie dominance 

na trdlišti (Healey et al. 2002), dokonce i rodičovské péče (Kieffer et al. 1995; Cooke et al. 

2000).  

Největší výhodou radiotelemetrie je možnost nepřetržitého individuálního sledování 

konkrétního jedince a záznam přesných údajů. Nevýhodou je vysoká finanční nákladnost 

a s ní spojená nutnost nižšího počtu označených jedinců. Také lze použít pouze pokusné ryby 

vyšší hmotnosti. Alexander (1966) poukazuje na fakt, že plovací měchýř většiny kostnatých 

ryb zaujímá přibližně 7 % objemu těla a vyrovnávací schopnost ryb funguje do 25 % objemu 
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měchýře. Na základě tohoto faktu lze předpokládat, že hmotnost vysílačky by neměla 

překročit 1,75 % hmotnosti ryby. Většina praktických telemetrických sledování se drží 

pravidla maximální možné hmotnosti vysílačky tvořící 2 % hmotnosti ryby (Winter 1983). 

Sumec velký tuto podmínku bez problémů splňuje. Díky jeho velikosti bylo možné použít 

vysílačky s dostatečně velkou baterií, což je pro dlouhodobou terénní studii nutné. 

Principem radiotelemetrie je tedy implantace vysílačky do pokusné ryby a následné 

zaměřování signálu z této vysílačky pomocí antény a přijímače. V praxi jsme použili metodu 

tzv. triangulace (Obr. 2). Při ní se z bodu A zaměřuje označená ryba otáčením anténou, dokud 

na přijímači nezaznamenáme nejvyšší signál. Totéž provádíme z nedaleko vzdáleného 

(libovolného) bodu B. Při znalosti GPS souřadnic obou bodů a azimutů obou směrů, při nichž 

naměříme nejsilnější signál pocházející z vysílačky sledované ryby, jsme pomocí vhodného 

softwarového vybavení schopni určit souřadnice bodu C, tedy okamžitou polohu sledované 

ryby. Bod 0 ležící uprostřed vzdálenosti bodů AB při mých výpočtech nepotřebuji, ale může 

sloužit jako kontrola. 

 

 
 

Výzkum se skládal ze dvou částí, přičemž má účast se týkala pozdějšího zpracovávání 

nasbíraných dat. Terénní telemetrie se zúčastnili především pracovníci Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze. V první studii bylo cílem ověřit, zda se sumci 

žijící ve volné vodě v době reprodukce párují. Zároveň jsem chtěl potvrdit platnost podmínek, 

které podle literatury vymezují tření sumců. Toto první telemetrické sledování probíhalo 

Obr. 2 Schéma triangulace. 
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od září 2002 do srpna 2004. Nejprve bylo elektrickým agregátem (650 V, 4 A, PDC) 

vyloveno 10 dospělých sumců velkých. Následně byly ryby anestetizovány 

2-phenoxyetanolem (0,2 ml.l-1), změřeny a zváženy (Tab. 1).  

Pro účely této studie byla použita radiová telemetrie bez záznamu energetické bilance. 

Důvodem byla především časová náročnost projektu, který probíhal po dobu dvou let, aby 

bylo každé roční období zastoupeno dvěma sadami dat. Pro účely dlouhodobé studie byly 

vybrány vysílačky Lotek (typ MCFT 3A transmitter, hmotnost na vzduchu 16 g, velikost 

16 x 46 mm, životnost cca 761 dní, Lotek Engineering Inc., New Market, Ontario, Kanada). 

Tyto vysílačky byly implantovány do břišní dutiny každé ryby ventrálním řezem. Ten byl 

následně zašit třemi separátními stehy plně absorbovatelným lemovaným švem (Ethicon 

Coated Vicryl) (Obr. 3). 

 

ls (mm) 1450 1130 1150* 1150 1100 950 920 910 890 850 
m (kg) 16 9 8,5 8 7 6,5 6 5,8 5,5 5 
 

 

Obr. 3 Vysílačka MCFT 3A firmy Lotek a dokumentace procedury její implantace do břišní 
dutiny sumce. 

Tab. 1 Celková délka (ls) a hmotnost (m) sumců velkých označených vysílačkou. V průběhu 
telemetrie (2002-2004) bylo určeno 1070 platných okamžitých pozic. Jedinec označený (*) byl 
z pozdější analýzy vyloučen (viz níže). 
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Poměr hmotnosti vysílačky ku hmotnosti ryby se pohyboval v rozmezí 0,10–0,32 %. 

Ryby byly vypuštěny v místě odlovu ihned poté, co dosáhly své zdravotní rovnováhy 

a vykazovaly spontánní pohybovou aktivitu (cca 5 minut po chirurgickém zákroku). Postup 

procedury je třeba zachovávat co nejjednodušší (Jepsen et al. 2002).  

Přestože telemetrie umožňuje nepřetržité sledování pohybu označeného jedince, není 

v lidských silách se mu věnovat dlouhodobě. Je proto nutné stanovit si vhodné „vzorkovací 

intervaly“, během nichž budou ryby zaměřovány. Toto telemetrické sledování sumců 

probíhalo dvakrát měsíčně v časovém horizontu od září r. 2002 do srpna r. 2004. Pohyb ryb 

byl zaznamenáván vždy v průběhu celého diurnálního cyklu pomocí radiového přijímače SRX 

400 W31 a Yagi antény se třemi oblastmi příjmu signálu. Během osmi po sobě následujících 

tříhodinových intervalů byly určovány okamžité pozice ryb metodou triangulace (Obr. 2) 

(Winter 1983). GPS souřadnice bodů a všechny jednotlivé azimuty byly zapisovány, aby poté 

posloužily ke konkrétním výpočtům. Jeden označený sumec byl uloven rybáři a z tohoto 

důvodu následně vyloučen z analýzy. Celkem bylo zaznamenáno 1070 platných okamžitých 

pozic.  

 

Druhá terénní studie byla zaměřena na vyhodnocení délky trvání párových vazeb 

a vlivu předchozí společné zkušenosti na pozdější chování. Zjišťoval jsem především, zda má 

společné soužití páru či skupiny sumců vliv na prostorovou distribuci a ustanovení 

reprodukčních párů v budoucnosti. Nejprve byl pokusný soubor ryb chován v pokusných 

nádržích ve Vodňanech. Soubor osmi sumců (Tab. 2) byl rozdělen do dvou experimentálních 

nádrží různé velikosti tak, aby byla dodržena přibližně stejná hustota experimentálních ryb. 

Do menší nádrže (plocha 0,08 ha) byl nasazen jeden pár generačních sumců, do větší nádrže 

(plocha 0,24 ha) byly nasazeny páry tři. Do těchto nádrží byla vypuštěna potrava ve formě 

živých ryb (především lín, plotice, okoun a kapr) o celkové hmotnosti dosahující 200 % 

hmotnosti obsádky sumců. Potrava byla po celou dobu trvání experimentu v obou rybnících 

pravidelně doplňována tak, aby byla její početnost udržena přibližně na stejné úrovni. 

Po dvou letech byly ryby vyloveny, opatřeny vysílačkami a vypuštěny do Berounky. 

Zde probíhalo telemetrické sledování stejným způsobem, jako v předchozí studii. Experiment 

trval 9 měsíců, od října 2007 do června 2008. Ryby byly sledovány ve čtyř- až čtrnáctidenních 

intervalech v průběhu celého diurnálního cyklu vždy po čtyřech hodinách. Na rozdíl 

od předchozí studie jsme tedy za jeden čtyřiadvacetihodinový cyklus neměli pro každou rybu 

osm naměřených hodnot, ale šest. V průběhu této telemetrie bylo zaznamenáno celkem 2075 

platných okamžitých pozic. 
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Tab. 2 Celková délka (ls) a hmotnost (m) sumců velkých označených vysílačkou ve druhé terénní 
studii.  
 

ls (mm) 1120 1120 1070 1000 870 870 830 685 
m (kg) 12,18 12 9,9 9,3 6,5 6,1 5,45 2,88 

 

Studovaný úsek 
 

Jako lokalita terénního výzkumu byla vybrána řeka Berounka. Podle hydrologického 

dělení patří Berounka do povodí Labe, jedná se o tok III. řádu (Graveliova metoda, 

DIBAVOD). Studovaný úsek měřil 3,5 km a zaujímal plochu 37 ha; z obou stran byl 

ohraničen jezy bez rybích přechodů (49°55‘ N, 14°14‘ E – Řevnice, 49°56‘ N, 14°17‘ E – 

Černošice, Obr. 4). Vymezený úsek obsahoval různé typy habitatů, maximální hloubka činila 

1,8 m. Šířka řeky se pohybovala od 69 do 127 m, spád toku od 0,3 ‰ do 2,98 ‰. Říční dno 

bylo pokryto štěrkem a drobnějšími kameny, v pomalejších partiích pískem a organickým 

sedimentem. Nebyla zaznamenána žádná ponořená ani plovoucí vegetace, ani naplaveniny 

dřevní hmoty. Pobřežní vegetaci tvořily porosty olše Alnus glutinosa, vrby Salix alba a topolu 

Populus alba. Zástin toku byl minimální. Okolí toku izolovala od hlavního koryta 

protipovodňová hráz. Geologické podloží blízkého okolí bylo tvořeno převážně říčními 

a nivními sedimenty, droby a pískovcem. Tento úsek toku byl využit pro obě terénní studie. 

 
 

Obr. 4 Mapa studovaného úseku a jeho pozice v širším měřítku říční sítě ČR. Zeleně jsou 
označeny jezy vymezující použitý úsek. 
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V srpnu roku 2003 a 2004 byly provedeny kontrolní odlovy za účelem stanovení rybí 

obsádky a potenciální imigrace sumců z horního úseku toku. Ve studované lokalitě bylo 

prokázáno 15 druhů ryb, převážně kaprovitých (z nejpočetnějších např. jelec Leiciscus 

cephalus, plotice Rutilus rutilus, ouklej Alburnus alburnus, cejn Abramis brama, hrouzek 

Gobio gobio). Dravé ryby byly zastoupeny štikou Esox lucius, bolenem Aspius aspius 

a okounem Perca fluviatilis. V srpnu 2003 byli uloveni dva neoznačení jedinci sumce velkého 

(120 a 130 mm délky). Taktéž následujícího roku byli odloveni dva jedinci (580 a 142 mm). 

Během studie byla mikroprocesory (Oxi 196 WTW, pH/Cond 340i SET) 

zaznamenávána teplota vody, množství rozpuštěného kyslíku a vodivost. Z naměřených 

hodnot uvádím průměrné hodnoty (a hodnoty minimální, maximální) chemických 

a fyzikálních parametrů: koncentrace rozpuštěného kyslíku 13,4 mg.l-1 (7,2; 16,8 mgl.-1), 

pH 8,0 (7,7; 9,4), vodivost 409 µS.m-1 (301; 482 µS.m-1). 

Správa povodí Vltavy poskytovala informace o průtoku vody (m3.s-1), o biochemické 

spotřebě kyslíku (Biochemical Oxygen Demand, BOD, mg.l-1) a zákalu (Nephelometric 

Turbidity Units, NTU). Tyto parametry byly denně zjišťovány měrnou stanicí uvnitř 

studovaného úseku. Dlouhodobý průměrný průtok činil  Q330 = 36 m3.s-1 a průměrný průtok 

v průběhu našeho experimentu Qlocal se pohyboval okolo 59 m3.s-1. Extrémní hodnoty průtoku 

na podzim roku 2002 souvisely s rozsáhlými povodněmi v tomto regionu (Obr. 5). Průměrné 

hodnoty (a minimum, maximum) ostatních parametrů: BOD 4,8 mg.l-1  (1,1; 14,2 mg.l-1), 

zákal 34,5 NTU (8,2; 108 NTU).  

 
Obr. 5 Graf průtoku a teploty vody v průběhu první terénní studie. 



23 
 

Zpracování dat 
 

Nejprve bylo třeba přepsat všechny GPS pozice a úhly (azimuty) do programu, který 

umožní jejich další zpracování (MS Excel). Pomocí programu Telemetrie 2.0 jsem poté načetl 

každý jednotlivý soubor obsahující data naměřená pro každou rybu za jeden 

čtyřiadvacetihodinový cyklus a umožňující výpočet osmi, respektive šesti pozic. Takto jsem 

vypočítal jednotlivé okamžité lokace v průběhu diurnálního cyklu a velikost příslušného 

domácího okrsku (HR). Souřadnice vypočtených pozic jsem zadal jako body do programu 

MapSource (verze 5.3, Garmin Ltd). Pomocí tohoto softwaru bylo možné postupně proměřit 

vzdálenosti mezi libovolnými body. Změřili jsme tak vzájemné vzdálenosti všech ryb 

v každém samostatném úseku každého diurnálního cyklu (Obr. 6). Dílčím výsledkem byl 

soubor 12 384 vzájemných vzdáleností z první studie a 23 290 vzájemných vzdáleností 

ze studie druhé. 

 

 

 

 
 
Obr. 6 Program MapSource umožňuje vkládat GPS souřadnice jako body do mapy a ručně mezi nimi 
měřit vzdálenost. Černé body označují jednotlivé pozice ryb. Popisek každého bodu se skládá z čísla 
určijícího pořadí diurnálního sledování, dále číselného označení konkrétní ryby a písmene značícího 
časový interval v rámci jedné diurnální telemetrie. Žlutě jsou vyznačeny body, mezi nimiž je aktuálně 
měřena vzdálenost. 
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Statistická analýza 
 
Cílem bylo zjistit, zda jedinci tvořící hypotetický pár (samec–samice) mezi sebou udržují 

v průběhu tření menší vzdálenost než jedinci, kteří by se za účelem reprodukce párovat neměli 

(samec-samec, samice–samice). Proto se hodnotily vzájemné vzdálenosti jedinců 

v homosexuálních a heterosexuálních „párech“, a to zvlášť pro období reprodukce a pro 

zbývající období. Období reprodukce sumců bylo vymezeno v souladu s publikovanými 

informacemi (Horoszewicz 1971, Copp et al. 2009, Carol & García-Berthou 2010) 

následovně: měsíce červen a červenec, teplota vody vyšší než 18,5 °C, druhá polovina noci 

a nízká hodnota osvětlení (Obr. 7). Počítali jsme i diurnální pohybovou aktivitu všech jedinců, 

tedy čtyřiadvacetihodinový záznam trajektorie pohybu ryby vyplývající z telemetrického 

záznamu osmi okamžitých pozic. 

 

 

 

Obr. 7 Teplota vody v průběhu čtyř diurnálních sledování během června a července 2003 a 2004. 
Pro každé datum je uvedeno devět hodnot teploty (●). Tyto hodnoty představují 8 intervalů 
po čtyřech hodinách a nultou hodnotu na začátku sledování. Červeně (●) jsou označeny 
ty intervaly, které splňují podmínky pro tření, tedy noc a t > 18,5 °C. Předpokládáme, že v těchto 
intervalech docházelo ke tření. 
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Praktickým indexem pro hodnocení ekologie rybích druhů je počítání domácího 

okrsku (Home Range, HR, Obr. 8). Definice hovoří o domácím okrsku jako o ploše, kde 

se jedinec vyskytuje v průběhu diurnálního cyklu (Burt 1943, Kramer & Chapman 1999) nebo 

kde jedinec vykonává své pravidelné aktivity (Mace et al. 1983, Barrows 1996). Při 

vyhodnocování velikosti HR je třeba zvážit časové a finanční možnosti a vytvořit kompromis 

mezi počtem označených pokusných jedinců a množstvím intervalů, během nichž se budou 

ryby sledovat (Aebischer 1993). Krátké vzorkovací intervaly jsou nezbytné u studií pohybové 

aktivity, potravní ekologie a časového rozvržení používání HR (Swihart et al. 1985). Podle 

Aebischera (1993) je pro porovnání využitých a dostupných habitatů zapotřebí minimálně 

6 radiově označených zvířat. Raději však 10 a ještě lépe přes 30 jedinců, aby bylo možno 

adekvátně reprezentovat populaci. Při studiu suchozemských obratlovců se pokusný vzorek 

obvykle pohybuje mezi pěti a deseti označenými zvířaty (Ables 1969, Harvey 1976, Morris 

1988, Jackson & Ahlborn 1989, Arnold et al. 1992, Newell 1999), u ryb je rozsah podobný 

(Winter 1977, Clapp et al. 1990, Irving & Modde 2000, Jorgensen et al. 2006), vzácněji vyšší 

(Cook & Bergersen 1988, Zeller 1997). Pro získání relevantních informací o trajektorii 

pohybu je třeba lokalizovat značené ryby buď v pravidelných, nebo naopak v náhodně 

zvolených intervalech.  

V dlouhotrvajících studiích by vzorkovací intervaly měly být vybírány tak, aby 

autokorelace mezi po sobě následujícími intervaly byly zanedbatelné, tedy aby se časová 

prodleva mezi intervaly nepřekrývala s nějakým biorytmem či cyklicky se opakujícím 

projevem chování (Swihart et al. 1985). Swihart et al. (1985) dále uvádějí, že pokud je více 

omezen časový rámec studie než počet hodin pracovní síly za den, bude lépe zkrátit 

vzorkovací intervaly tak, že méně jedinců bude sledováno intenzivněji. 

Pro výpočet odhadu HR neexistuje žádný univerzálně platný vzorec. Je mnoho 

přístupů, z nichž uvedu ty nejpoužívanější. U metody minimálního konvexního polygonu 

(angl. minimum convex polygon, MCP, Hayne 1949, Aebischer et al. 1993) je mapa domácího 

okrsku tvořena pospojováním bodů určujících nejodlehlejší polohu výskytu pokusného 

jedince. Vytvoří se tak obvod tvaru polygonu a celá oblast uvnitř je považována za domácí 

okrsek. Nevýhodou této metody je její silná závislost na okrajových hodnotách. Jennrich-

Turnerova metoda (dále jen JT, Jennrich & Turner 1969) – podle této metody má domácí 

okrsek eliptický tvar s X a Y osami odvozenými od aritmetických průměrů délkových 

a šířkových dat. Síla JT metody je v tom, že mohou být zkoumány různé pravděpodobnosti. 

Například JT HR s pravděpodobností „95“ znamená, že ve vymezené oblasti najdeme 

pokusného jedince po 95 % času. 
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Slabinou tohoto modelu je, že neuvažuje opakovaný výskyt jedince na jednom místě. 

Výhodou je naopak nezávislost odhadu plochy na velikosti vzorku. Metoda „jádra“, známější 

pod anglickým názvem „Kernel method“ uvažuje při odhadu HR také počet opakovaných 

výskytů jedince na tomtéž místě (Worton 1989, Seaman et al. 1999). Můžeme přitom lépe 

vidět region, který zvíře střeží nebo jinak závisí na pravidelném výskytu v rámci habitatu. 

Jádrová mapa domácího okrsku znázorňuje HR jako sérii koncentrických, asymetrických 

polygonů podobných oválu. Tyto polygony jsou často několikabarevné, kdy každá barva 

ohraničuje oblast s určitou pravděpodobností výskytu. Nejčastěji se uvádí polygony s 50%, 

75% a 95% výskytem. V mém případě byly HR počítány tradičními metodami pomocí 

minimálního konvexního polygonu a Jennrich-Turnerovy elipsy.  

Po rozdělení dat na období tření a zbytek roku jsme přistoupili ke statistické analýze. 

Hodnoty vstupující do analýzy, tedy především vzájemné vzdálenosti a domácí okrsky, byly 

ve statistickém programu postaveny proti sobě podle zvoleného období a testovány 

v programovém prostředí SAS procedurou MIXED (Tao et al. 2002). Zároveň byly tyto 

Obr. 8 Různé vizualizace domácích okrsků (upraveno podle Boitani & Fuller 2000). 
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hodnoty transformovány kvůli normálnímu rozdělení. Samotný test byl proveden Tukey-

Kramerovou metodou. Důvodem k použití tohoto testu byla vícenásobná pozorování téhož 

jedince (nelze tedy použít klasický test ANOVA) a rozdílná velikost porovnávaných vzorků, 

neboť reprodukční období vymezuje relativně malý podíl dat.  
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VÝSLEDKY 

V období tření (červen a červenec, tma, teplota vody vyšší než 18,5 °C) byla zjištěna 

prokazatelně menší vzdálenost mezi jedinci, kteří hypoteticky tvoří pár (samec-samice) 

v porovnání se zbytkem roku (F 3; 33,8 = 3,91; p = 0,017; adj. p = 0,038) (Obr. 9). Naopak, 

vzájemná vzdálenost sumců netvořících pár (samec-samec nebo samice-samice) se v období 

tření a mimo něj nelišila (adj. p = 0,9). Zároveň měly sledované ryby v průběhu tření vyšší 

pohybovou aktivitu (F 1,96 = 6.62; p = 0,014; adj. p = 0,014), přičemž velikost domácích 

okrsků (HR) jednotlivých ryb zůstala nezměněná (ve srovnání s ostatními dny v červnu 

a červenci, kdy teplota vody nevystoupila nad 18,5 °C), respektive rozdíl nebyl prokázán 

(F 1,96 = 0.42; p = 0,52) (Obr. 10).  

V letech  2007-2008 bylo pomocí sledování párů (samec a samice) sumců zjišťováno, 

zda se tyto páry vytvářejí již před nástupem období tření, zda přetrvávají dále v průběhu léta, 

nebo zda jsou dokonce trvalé. K tomu posloužily tři páry z jedné nádrže a jeden pár z druhé. 

Ukázalo se, že jedinci sólového páru spolu kontakt neudržovali, přestože se v pokusné nádrži 

prokazatelně vytřeli a zplodili potomstvo.  

 

 

Obr. 9 Během období tření jsou vzdálenosti mezi samci a samicemi menší než 
po zbytek roku. Sumci zjevně vytvářejí heterosexuální páry. Graf zobrazuje 
i směrodatné odchylky pro jednotlivé kategorie. 



29 
 

 

Dále se ukázalo, že nejkratší vzdálenost mezi sebou udržovali sumci z velké pokusné 

nádrže (F 8 = 12,34, p < 0,0001). Přitom si však byly stejně blízko páry samec vs. samice, 

jako samec vs. samec (p = 0,67 pro noc, p = 0,51 pro soumrak, p = 0,99 pro světlo, Obr. 11). 

Zde tedy zřejmě převládá potřeba být ve skupině známých ryb nad potřebou udržet 

si konkrétního partnera. 

 

Obr. 10 Ve dnech, kdy hypoteticky docházelo ke tření, byla prokázána vyšší pohybová 
aktivita sledovaných ryb v porovnání s ostatními daty z června a července. 

Obr. 11 Graf zobrazuje vzájemné vzdálenosti sumců v závislosti na denní době pro obě 
skupiny jedinců. Sumci jediného páru z první nádrže spolu v Berounce kontakt 
neudržovali. U jedinců z druhé nádrže (3 samci a 3 samice) nebyl prokázán signifikantní 
rozdíl mezi vzdálenostmi homosexuálních a heterosexuálních „párů“. 
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I výsledky druhého souboru dat potvrdily, že jedinci tvořící heterosexuální páry mezi 

sebou udržují kratší vzdálenosti v průběhu tření (v porovnání se zbytkem roku) (p = 0,038). 

Tyto vzdálenosti jsou navíc stabilnější než v případě párů samec-samec či samice-samice 

(Obr. 12). V případě jedinců netvořících pár se podle očekávání nelišila vzájemná vzdálenost 

v průběhu tření od vzdálenosti mimo toto období (p = 0,9). Všechny grafy zobrazují 

i směrodatné odchylky založené na výstupech ze statistického modelu. 

 

 

 
 

Obr. 12 Vzájemné vzdálenosti sumců z druhé studie (2007-2008) rozdělené podle sledovaného 
období. 
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DISKUSE 

Pohybová aktivita v průběhu reprodukčního období 

Telemetrie je pro zhodnocení chování při reprodukci standardně používanou metodou, 

ale pro svou obtížnost a finanční nákladnost byla dosud použita jen v omezeném rozsahu 

(Kieffer et al. 1995; Cooke et al. 2000, Healey et al. 2002). Častěji se s telemetrií setkáváme 

v případě vyhodnocování migrací, velikosti HR či preference prostředí (Carol et al. 2007, 

Slavík et al. 2007) nebo energetických nároků různých typů chování (Slavík et al. 2011).  

Vzhledem k velikosti pokusných sumců nebyl problém držet se pravidla maximální 

možné hmotnosti implantované vysílačky dosahující 1,7 % hmotnosti těla (Alexander 1966, 

Winter 1983). Implantace vysílaček neprobíhala těsně před obdobím reprodukce, proto 

nepředpokládám negativní vliv stresu pokusných ryb na výsledky naší studie. Stres a s ním 

spojené fyziologické změny v organismu obvykle odezní nejpozději v řádu dní po skončení 

působení stresového faktoru (Chandroo et al. 2005). Jepsen et al. (2002) navíc uvádějí, 

že větší, dravé druhy ryb (kam patří i sumec) vykazují při manipulaci mnohem menší 

stresovou reakci než druhy menší, všežravé.  

Podle dostupných informací se sumec rozmnožuje při teplotě vody v rozmezí 18-24 °C 

(Horoszewicz 1971, Shikhshabekov 1978, Maitland & Campbell 1992, Legendre et al. 1996, 

Proteau et al. 2008), přičemž různé literární zdroje se liší v rozpětí těchto hodnot. Zároveň 

by k reprodukci mělo docházet v průběhu noci (Mihálik 1995, Copp et al. 2009). 

Předpokládal jsem, že tyto podmínky budou platit i pro naše pokusné ryby v Berounce. 

Reprodukční období jsem vymezil jako časový úsek s teplotou vody v noci vyšší než 18,5 °C, 

což v ČR odpovídá červnu a červenci. Očekával jsem v tomto období kratší vzájemné 

vzdálenosti samec-samice a změnu pohybové aktivity obou pohlaví oproti zbytku roku. Při 

analýze diurnálních pohybů jsem zjistil, že vzdálenost mezi sumci, kteří hypoteticky tvoří pár 

(samec-samice), byla v tomto období prokazatelně menší než po zbytek roku. Vzájemná 

vdálenost sumců netvořících pár se ve vymezeném období tření a mimo něj nelišila. Dále 

se ukázalo, že ve dnech, kdy teplota vody dosáhla na hranici vhodnou pro tření (18,5 °C) 

se sumci pohybovali aktivněji než ve dnech s nižší teplotou vody. Tento fakt vyvozuji 

ze záznamu diurnálního pohybu ryb, který byl delší než ve dnech s nižší teplotou vody.  

Při měření aktivity se používá vzdálenost mezi po sobě následujícími body, které 

označují okamžitou polohu sledované ryby. Často je však z důvodu vzájemného porovnávání 

praktické využít tyto body k výpočtu rozličných indexů. Vhodným a často používaným 
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indexem je výpočet domácího okrsku. Abych mohl zhodnotit aktivitu v úzce vymezeném 

úseku a přesuny či migrace realizované na delší vzdálenosti, porovnával jsem aktivitu 

počítanou záznamem trajektorie pohybu s výpočtem domácího okrsku. Zjistil jsem, že v době 

tření se nemění velikost domácího okrsku, ale trajektorie pohybu prokazatelně narůstá. Tento 

fakt přisuzuji v případě samců seznamování se s prostředím, hledání vhodného substrátu pro 

hnízdo, vyhledávání sexuální partnerky či agresivnímu chování vůči ostatním samcům. Vyšší 

lokální pohybová aktivita samic může být spojena s prekopulačním chováním nebo 

s charakterem průběhu samotného reprodukčního aktu. Tento závěr však nelze vyvodit 

jednoznačně, neboť by bylo třeba podpořit výsledky z telemetrie vizuálním pozorováním. 

Přímé sledování sumčího chování je však obvykle znesnadněno zákalem vody (Áč, ústní 

sdělení) a omezením podstatné části reprodukce na tmavou část dne. Několik případů 

sledování sumčího chování v přírodě však přece jen existuje. Na amatérském videu 

ze Španělska (www.sumci.cz) je vidět skupina sumců zřejmě při jakémsi prekopulačním 

chování či testování potenciálního partnera. Děje se tak při plném denním světle, nad 

kamenitým podložím. Protože je sumec považován za striktně fytofilní druh rozmnožující 

se v noci (Oliva 1995, Copp et al. 2009), zřejmě nepůjde o reprodukční akt v pravém smyslu. 

Podobné chování, či spíše agresivní chování samců sumce velkého natočil francouzský expert 

na lov sumců Olivier Portrat společně s německými dokumentaristy v Kazachstánu 

(dokument Das Monster im Badesee, dir. Guthknecht, 2009). Maehata (2001) v noci sledoval 

a detailně popsal průběh reprodukčního aktu příbuzného sumce Silurus lithophilus. Sledování 

měl usnadněno mělkou průhlednou vodou a nedalekým pouličním osvětlením. Během této 

studie vizuální sledování nebylo možné a v telemetrickém záznamu se podobné chování 

neobjeví. Pro popis průběhu reprodukčního aktu by však bylo třeba provést zcela odlišná 

pozorování, než umožňovala naše studie zaměřená na jiné cíle. 

 

Reprodukční strategie sumce velkého 

Jedním z cílů bylo ověřit, zda se sumci při tření párují, konkrétně jestli se mezi 

samcem a samicí v době rozmnožování vytváří těsnější pouto (Maitland & Campbell 1992, 

Copp et al. 2009). Za tímto účelem jsem porovnával vzdálenosti jednotlivých pozic samců 

a samic v období reprodukce a mimo něj. Již výše se zmiňuji o tom, že vzájemná vzdálenost 

samec-samice nám vyšla prokazatelně menší v reprodukčním období. Tento výsledek 

potvrzuje i výstup analýzy druhého vzorku sumců (ze studie z let 2007-2008), kde se ukázal 

tentýž trend. Na základě těchto výsledků se domnívám, že sumci při tření vytvářejí párové 
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vazby. Párové vazby vytvořené pro tření se zřejmě záhy rozpadají, jak potvrdil solitérní pár 

(z druhé nádrže při druhé terénní studii), který se v řece rozpadl. A to i přesto, že se v pokusné 

nádrži vytřel a zplodil potomstvo.  

Při vyhledávání partnera bude zřejmě spíše než vizuální komunikace převažovat 

kontakt na základě pachových stop a MHC (např. Häberli & Aeschliman 2004). Hledání 

partnera však znesnadňuje jednostranný proud vody v toku, kvůli kterému se pachové stopy 

jen obtížně šíří do vyšších partií proti proudu (Griffiths & Armstrong 2000). Proces 

vyhledávání partnera může být naopak usnadněn společnou preferencí stejného habitatu. 

Další má otázka byla, jakou reprodukční strategii sumec preferuje. Na tuto otázku 

nelze jednoznačně odpovědět. Pro polygamní systém hovoří především fakt, že sumci 

vytvářejí páry pouze pro období reprodukce. Poté se jedinci v páru rozdělí a při vytváření 

nového páru před následující reprodukcí nerozhoduje předchozí zkušenost s určitým 

partnerem. I určitá tendence ke shlukování či socializaci, nesouvisející přímo s reprodukcí 

a prokázaná během druhé studie, by mohla být určitou predispozicí k polygamii. 

 Zajímavější jsou aspekty chování posunující reprodukční strategii směrem 

k monogamii. Sem patří rodičovská péče samce vyvažující obvyklý nepoměr v rodičovském 

vkladu rodičů v podobě rozdílné energetické náročnosti produkce pohlavních buněk (Bischof 

1980). Dále udržování stabilních domácích okrsků může vytvářet dobrý argument pro 

monogamii (Slavík et al. 2007). Ponořená vegetace vhodná pro reprodukci se po dobu 

sledování ve studovaném úseku nenacházela, dá se tedy předpokládat, že si každý samec hlídá 

nejvhodnější místo uvnitř svého domácího okrsku. Nebude tedy vyhledávat další samice, aby 

neztratil výhodu svého stanoviště. Dalším aspektem rozhodujícím o podobě reprodukčního 

systému je hustota populace (Whiteman & Côté 2004). Není však snadné rozlišit, kdy 

je populační hustota nízká a kdy vysoká. Známe počet označených jedinců, kontrolní odlovy 

během první studie výskyt dospělých sumců neprokázaly. Můžeme tak hustotu populace 

ve studovaném třiapůlkilometrovém úseku považovat za nízkou. Argumentem hovořícím pro 

monogamii je dále míra omezení pohyblivosti neumožňující samci vyhledávat samice nebo 

monopolizovat větší skupinu samic. Tento bod se obvykle vztahuje na druhy s omezenou 

možností pohybu, v extrémním případě na druhy přisedlé (Whiteman & Côté 2004). 

Ve větším měřítku však můžeme i použitý 3,5km úsek chápat jako omezený prostor, 

přihlédneme-li k faktu, že v přirozených podmínkách bez migračních překážek jsou ryby 

zvyklé migrovat říčním korytem i desítky kilometrů (Barthem et al. 1991, Kulíšková et al. 

2009). V takto omezeném prostoru tak bude samec setrvávat v blízkosti samice, neboť nemá 

možnost podnikat delší reprodukční migrace. 
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Krebs & Davies (2009) na příkladu primátů uvádějí, že odlišnost reprodukčních 

strategií je možné určit také na základě rozdílné velikosti pohlavních orgánů. Větší testes 

budou mít samci vyznačující se polygamní či polygynní strategií, protože potřebují větší 

množství spermií, aby oplodnili více samic. Naopak při monogamii samci stačí relativně malé 

množství spermií pro oplodnění vajíček své jediné samice a jeho testes by tedy měly být 

menší. Napříč rybími druhy také existuje silná korelace mezi mírou kompetice spermií 

a relativní velikostí testes (Stockley et al. 1997). K porovnání lze použít například 

gonadosomatický index (GSI). Ten se počítá jako podíl hmotnosti gonád ku celkové 

hmotnosti těla vyjádřený procenty. Porovnáme-li maximální GSI samců různých druhů ryb 

v předvýtěrovém období, zjistíme, že GSI sumce velkého je velmi nízký. U samců sumce 

velkého je maximální GSI roven přibližně 0,19 % (Alp et al. 2004) zatímco u jiných druhů 

jsou hodnoty o řád vyšší: kapr Cyprinus carpio 3-4 % (Degani et al. 1998), parma Barbus 

longiceps 6,3 % (Stoumboudi et al. 2005), jelec Leuciscus cephalus 5,2 % (Ünver 1998), cejn 

Abramis brama 1,0-1,7 % (Houtman et al. 2007), ouklej Alburnus chalcoides 8,4 % (Ünver 

& Yildirim 2011), štika Esox lucius 3,4-4,0 % (Neumann & Willis 1995). I u příbuzného 

sumce Silurus triostegus jsou hodnoty GSI samců vyšší – 1,2 % (Oymak et al. 2001). Také 

na základě těchto hodnot bychom sumce zařadili spíše mezi monogamní druhy. Jednoznačný 

závěr prozatím vyvodit nelze, můžeme však spatřit určitý trend směřující k monogamní 

reprodukční strategii. 

 

Chování na základě známosti a příbuznosti 

Ve druhé terénní studii jsem se zaměřil na zodpovězení otázky, zda má předchozí 

společná zkušenost ryb vliv na prostorovou distribuci a vytvoření párových vazeb pro 

reprodukci v následujícím roce. Z výsledků není patrné, že by párové vazby v řece 

reflektovaly původ ryb z pokusných nádrží. Samostatný pár z jedné pokusné nádrže se v řece 

rozpadl. Sumci pocházející z druhé pokusné nádrže (3 páry) naopak v řece mezi sebou 

udržovali kratší a stabilní vzdálenosti, přičemž na tyto vzájemné vzdálenosti nemělo vliv 

pohlaví sledovaných jedinců. Stabilní rozestupy mohly být výsledkem ustanovené sociální 

hierarchie. Tento systém vzájemných vztahů si mohli vytvořit při předchozím společném 

soužití ve vodňanské nádrži. Podobné, avšak ještě těsnější agregace byly pozorovány 

ve francouzské řece Rhône, kde bylo na jednom místě napočítáno i přes 40 jedinců v jedné 

velké skupině (Boulêtreau 2011). O příčině vzniku takto velkých agregací se stále spekuluje. 

Vzájemná skupinová komunikace ryb je poměrně nově studovaným fenoménem v oblasti 
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výzkumu rybích společenstev. Odborná literatura rozlišuje rozpoznávání jedinců na základě 

fenotypových znaků (například barva, velikost, proporce) – tzv. „condition-dependent 

recognition“, kam patří i rozpoznání příbuznosti, a poznávání výhradně na základě předchozí 

zkušenosti – „condition-independent recognition“, označované česky také jako známost 

či familiarita (Griffiths 2003, Griffiths & Ward 2006).  

 

Známost 

Schopnost rozpoznávat od sebe známé a neznámé jedince byla zjištěna u řady druhů 

ryb – slunečnic Lepomis macrochirus, koljušek Gasterosteus aculeatus, trinidadských pavích 

oček Poecilia reticulata, střevlí Pimephales promelas. Jedinci ve skupině mohou zvýšit svou 

fitness, jsou-li schopni rozpoznávat známé jedince svého druhu a sdružovat se s nimi. 

Například střevle se raději sdružují se slabými konkurenty (Metcalfe & Thomson 1995). 

Proč se tedy označení sumci v řece sdružovali do skupiny? Vysvětlení může být hned 

několik. Hypotézu kompaktnějšího hejna, které má pomocí tzv. matoucího efektu (Chivers 

et al. 1995) znesnadnit predátorovi ulovení případné kořisti můžeme v případě sumců 

zamítnout. Sumci obvykle netvoří hejna v pravém slova smyslu, jsou sami velkými predátory 

s rozměrným tělem. Výhody plynoucí z efektivnějšího vyhledávání potravy u hejn známých 

ryb, uváděné některými autory (Lachlan et al. 1998, Swaney et al. 2001, Ward & Hart 2005), 

jsou již pravděpodobnějším vysvětlením tohoto chování. 

Dalším možným vysvětlením je udržování vzájemně nízké agresivity jedinců 

ve skupině známých ryb (Johnsson 1997, Utne-Palm & Hart 2000, Griffiths et al. 2004). 

Snížená agresivita mezi známými rybami byla dokumentována u koljušek tříostných (Utne-

Palm & Hart 2000), juvenilních pstruhů potočních (Höjesjö et al. 1998), sivenů severních 

(Seppä et al. 2001), lososů obecných (O’Connor et al. 2000) a tlamounů nilských (Giaquinto 

& Volpato 1997). Známost uvnitř skupiny nejen snižuje agresivitu, ale také zvyšuje přežívání 

a tělesnou kondici ryb (Griffiths 2003). Známí mohou rychleji reagovat na přítomnost 

predátora či neznámého konkurenta, což je v případě sumce pravděpodobnější. V prostředí 

akvakultur bylo navíc zjištěno, že snížená agresivita vede k větším přírůstkům především 

v důsledku nižších ztrát energie mezi známými jedinci (Seppä et al. 2001, Slavík et al. 2011). 

Agresivitu ovlivňuje i hustota populace (Kaiser et al. 1995, Hecht & Uys 1997). 

V podmínkách umělého chovu se ukázalo jako důležité nalézt optimální hustotu obsádky, kdy 

je počet ryb natolik velký, že se rozpadne sociální hierarchie, ale zároveň nedochází ke stresu 

z příliš vysokého počtu chovaných ryb (Kaiser et al. 1995, Slavík 2010). Tento fakt může 

ve výsledku vést k rozdílnému chování ryb i v přirozeném prostředí, například po vysazování 
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nových ryb do povodí, při povodních (kdy dochází k nedostatku či naopak přebytku úkrytů) 

nebo krátce po povodních, kdy se může proměnit skladba jedinců téhož druhu i různých 

rybích druhů v důsledku poproudové migrace (Matthews 1998). Nezanedbatelný je v tomto 

směru i sezónně proměnlivý tlak na rybí společenstva ze strany sportovních rybářů. 

Z předchozího textu vyplývá, že se jeden konkrétní jedinec může chovat různým způsobem 

v závislosti na svém okolí. Okolím zde myslím nejen prostředí k životu, ale i interakce 

s dalšími jedinci svého druhu, k nimž nutně čas od času dochází.  

 

Příbuznost 

Podobný vliv jako známost má na chování ryb i příbuznost. Brown & Brown (1993) 

popisují, že ve skupinách ryb složených z příbuzných jedinců bylo pozorováno méně 

agresivních interakcí, ryby hájily menší teritoria, vykazovaly vyšší proporci výhružného typu 

obrany teritoria (na rozdíl od „zřetelně agresivního“ chování) a měly vyšší průměrný nárůst 

hmotnosti než skupiny složené z nepříbuzných jedinců. Z terénních experimentů je však 

známo poněkud jiné chování geneticky spřízněných ryb. Například Griffiths & Armstrong 

(2001) zjistili, že se rychlost růstu pstruhů ve skupinách složených ze sourozenců neliší 

od rychlosti růstu jedinců ve skupinách smíšených s nepříbuznými. Ve skupinách 

nepříbuzných byla navíc pozorována až dvakrát vyšší hustota ryb než v případě příbuzných. 

V pozdější studii Greenberga et al. (2002) byla u juvenilů téhož druhu pozorována vyšší 

růstová rychlost ve skupinách nepříbuzných jedinců, na rozdíl od skupiny tvořené jednou 

„rodinou“. Zde se tedy otvírá prostor pro budoucí výzkum, který by měl vysvětlit tento rozpor 

v chování ryb v různých podmínkách prostředí. 

Sumci použití pro účely této studie pocházeli ze třech různých zdrojů – oblast povodí 

Vltavy, Otavy a Lužnice. Domnívám se tak, že naše pokusné ryby byly nepříbuzné. 

Komunikace sumců v prostředí řeky Berounky je tedy spíše výsledkem sociálních vazeb 

vytvořených při společném chovu v pokusné nádrži.  

            

Známost a příbuznost jsou důležité nejen v kontextu rozhodování se o partnerství 

v hejnu a při sporech o teritorium, ale také při rozhodování o výběru partnera (Kelley et al. 

1999). Tím se opět vracíme k reprodukčním strategiím. Například samičky trinidadských 

pavích oček preferují v hejnu familiární společníky stejného pohlaví (Griffiths & Magurran 

1998), zatímco samci se přednostně páří s nefamiliárními samicemi, podle všeho v takovém 

pořadí, aby maximalizovali svůj reprodukční úspěch (Kelley et al. 1999). Nefamiliární nebo 

nepříbuzné samice lépe zajistí rozšíření samčích genů. Mé výsledky naznačují, že vazba ryb 
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ve skupině na základě známosti je silnější než sexuální pouto reprodukčního páru. Samostatný 

pár pocházející z malého rybníku se rozpadl úplně. Přestože spolu v minulosti zplodil 

společné potomstvo, sexuální vazba nebyla natolik pevná, aby přetrvala po přesazení 

do rozlehlejšího prostředí řeky Berounky. Interpretace je samozřejmě o to složitější, uvážíme-

li, že pokusné ryby přijdou po vypuštění do kontaktu s původní obsádkou ryb, s níž si své 

vazby teprve vytvoří a o níž nemáme téměř žádné informace.  

Zobecnění výše diskutovaných výsledků je navíc znesnadněno skutečností, že na 

chování ryb může mít vliv, zda se jedná o divoké ryby, nebo o ryby pocházející z akvakultury. 

Například populace samic lososa kisuč (Oncorhynchus kisutch) z umělé líhně ztratily některé 

sekundární pohlavní znaky (Fleming 1994). Na příkladu mexických amek (Ameca splendens) 

byla zjištěna zřetelně vyšší míra agresivity u ryb pocházejících ze zajetí v porovnání 

se vzorkem ryb z divoké populace (Kelley et al. 2006). Očividně tak může mít ztráta 

přirozeně nebo pohlavně selektovaných znaků kvůli domestikaci následky pro ochranu 

divokých populací, když jedinci z farmových chovů uniknou do volné vody nebo jsou tamtéž 

záměrně vypuštěny. Právě tento problém může působit rozpor v literatuře, kdy se mohou 

objektem výzkumu stát ryby původní, divoké nebo naopak ryby vypuštěné do volné vody 

avšak odchované v podmínkách akvakultur. To je velmi důležité, neboť dostupné informace 

např. o blízce příbuzném sumci Silurus asotus potvrzují rozpor v jednotlivých aspektech 

reprodukčního chování sumců z různých lokalit (Katano et al. 1988; Maehata 2001). I přes 

citované obtížnosti jsem však na malém vzorku označených sumců prokázal jistý trend 

v jejich chování. Mé výsledky nabývají na relevanci, přihlédneme-li k faktu, že drtivá většina 

prací zabývajících se dynamikou vzájemných vztahů ryb paradoxně pochází z akvarijních 

či akvakulturních experimentů prováděných na nejtypičtějších druzích jako jsou paví očka 

Poecilia reticulata nebo koljuška Gasterosteus aculeatus (např. Russel et al. 2004, Bhat 

& Magurran 2006, Frommen et al. 2007, Sievers & Magurran 2011). 
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ZÁVĚR 

 
Na základě zpracování dvou sad telemetrických dat jsem vyvodil tyto závěry o chování sumce 
velkého: 
 
 

●  Podařilo se nám ověřit podmínky, za jakých dochází ke tření sumců v přírodním prostředí. 

K reprodukci dochází v červnu a červenci, za tmy při teplotě vody vyšší než 18,5 °C.  

 

● Tření sumců probíhá v párech. Výsledky naší studie provedené na omezeném vzorku 

pokusných ryb ukázaly, že se tyto páry po reprodukčním období rozpadají.  

 

●  Reprodukční strategii sumce velkého na základě našich výsledků nelze jednoznačně určit. 

Shromáždili jsme však několik argumentů, díky nimž nelze vyloučit monogamii sumce 

velkého. Zejména se jedná o rodičovskou péči samce, udržování stabilních domácích 

okrsků a nízký gonadosomatický index samce v předvýtěrovém období. Je však třeba 

si uvědomit, že konkrétní typ reprodukční strategie vždy závisí i na prostředí, v němž 

se jedinec vyskytuje. Zde hraje roli především hustota populace. 

 

●  Během zpracování dat se ukázalo, že sumci, kteří se v minulosti mohli vzájemně potkávat, 

udržují mezi sebou kratší vzdálenosti, než ti, kteří tuto možnost neměli. Toto nenáhodné 

chování pokusných ryb svědčí o tom, že se lze i u sumců dále zabývat familiaritou, jako 

u některých ostatních ryb. 
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