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1. ABSTRAKT 

V rámci své bakalářské práci jsem shrnula literaturu týkající se škálování prostorové 

aktivity savců v závislosti na velikosti těla a potravní specializaci jedince. Dále jsem nastínila 

vliv dalších ekologických a behaviorálních faktorů. Nakonec jsem provedla stručné porovnání 

vlivů působících na velikost domovských okrsků ptáků a savců. 

  

 

Klí čová slova: savci, domovský okrsek, prostorová aktivita, využívání prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In my bachelor thesis I have summarized the literature on the spatial scale activities for 

mammals in relation to body size and trophic level of the individual. I also outlined the impact 

of other environmental and behavioral factors. Finally, I conducted a brief comparison of the 

influences acting on the size of the home range in birds and mammals. 

 

 

Key words: mammals, home range, spatial activity, space use
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2. ÚVOD 

Důležité pro následující práci je nezaměňovat termín domovský okrsek (anglicky home 

range) s konceptem teritoriality. Seton (1909) uvedl, že „žádné zvíře se po krajině nepotuluje 

nahodile a každé má svůj domovský okrsek, jehož velikost koresponduje s velikostí zvířete. 

Masožravci jakožto skupina mají větší domovský okrsek než býložravci“. Burt (1943) dodává, 

že „home range představuje území, jenž živočich překračuje za normálních aktivit spojených 

se sháněním potravy, pářením a péčí o potomky“. Domovský okrsek se může během různých 

fází života zvířete měnit, a jak ukazují některé práce (Damuth 1981; Gompper and Gittleman 

1991; Jezt and al. 2004), jednotlivé domovské okrsky se mohou překrývat a jejich obyvatelé 

je mohou úplně, částečně či vůbec bránit, což je další odlišností od teritoria. 

Velikost těla omezuje mnohé prvky živočišné biologie, neboť ovlivňuje fyziologické 

nároky jedince, a na to, jak budou tyto nároky uspokojovány, pokládá morfologické a ekolo-

gické limity. Vztahem mezi tělesnou velikostí a prostorovou aktivitou či velikostí domovské-

ho okrsku se vědci zabývají již několik desetiletí. Přesto podle Reisse (1988) víme o škálování 

domovských okrsků méně než o závislosti skoro všech ostatních ekologických, anatomických 

a behaviorálních proměnných na velikosti.  

Postupně se ukázalo, že za změnami velikosti domovských okrsků nestojí jen velikost, 

s níž úzce souvisí metabolismus a energetické nároky jedince, ale i typ stravy, produktivita 

prostředí, ve kterém živočich žije, a mnohé další faktory. Proto jedním z cílů této práce je 

shrnout dosavadní poznatky škálování prostorové aktivity savců v závislosti na různých pro-

měnných. 

Jak postupně zjistíme, velikost domovských okrsků je dosud známa jen u poměrně ma-

lého počtu druhů savců a v důsledku této skutečnosti existuje jen minimum studií, které by se 

touto problematikou zabývaly na obecnější úrovni. Možnost takovéto syntézy naráží zejména 

na nedostatek údajů pro jednotlivé druhy, jež jsou především důsledkem instrumentální limi-

tace. Značné množství dat je totiž získáváno tzv. radiotelemetrií, jenž sleduje pohyby živoči-

cha pomocí vysílačky, která by však živočicha neměla nijak významně omezovat. Dostatečná 

miniaturizace techniky je tedy nezbytností, realitou se však stala až relativně nedávno. Někte-

ré studie sice již relativně slušný objem údajů k dispozici měly či mají, avšak setkávají  se s ji-

ným problémem - a to s nejednotností dat, jenž zhoršuje možnosti porovnání. Modelovým pří-

kladem tohoto faktu je řád letounů (Chiroptera), kde úroveň poznání základních parametrů 

prostorové aktivity dosáhla za poslední cca dvě dekády stavu, který již umožňuje provést de-

tailnější analýzu vzájemných vztahů mezi prostorovou aktivitou, velikostí těla a potravními 
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strategiemi. Předložená bakalářská práce je shrnutím obecných zákonitostí výše zmiňované 

problematiky v případě savců a představuje jakýsi teoretický úvod k plánované metaanalýze 

dotyčných vztahů u letounů, což by mělo být předmětem diplomové práce. 
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3. VLIV PROM ĚNNÝCH  NA ŠKÁLOVÁNÍ PROSTOROVÉ AKTIVITY 
SAVCŮ 

3.1. Hmotnost těla a energetické náklady 

Podle první kvantitativní studie (McNab 1963), která se zabývala vztahem mezi veli-

kostí domovských okrsků a hmotností, jenž se na první pohled zdála být nejdůležitějším fak-

torem určujícím míru prostorové aktivity, vyplývá, že velikost dommovského okrsku je defi-

nována energetickými potřebami živočichů a hustotou dostupné potravy. Není-li nadbytek 

potravy, velikost domovského okrsku lineárně roste se vzrůstající hmotností. Harestad & 

Bunnell (1979) studovali vztah mezi individuálními domovskými okrsky (H) a hmotností těla 

(W) severoamerických savců a potvrdili McNabovo (1963) pozorování, že velikost domov-

ských okrsků a váha jedince jsou spojeny alometrickou rovnicí: 

bWaH ⋅= , 

kde a je taxonově specifická konstanta a k představuje exponent škálování. Tento předpoklad 

podporují i pozdější studie (Lindstedt et al. 1986; Swihart et al. 1988).  

Nicméně přibývaly důkazy o tom, že neli-

neární vztahy by mohly lépe popsat některé pro-

měnné, přičemž nelinearita by mohla být způso-

bena energetickými omezeními. Tak se objevil 

model vysvětlující nelineární energetická ome-

zení zahrnující velikost těla (Brown et al. 1993), 

který tvrdil, že existuje optimální velikost těla 

(M* ≈  100 g) vycházející z toho, že energetická 

omezení se zvyšují s rostoucí i klesající hmot-

ností od M*. Model tedy předpokládá, že škálo-

vací vztahy by se v blízkosti M* měnily a mohly 

by dokonce změnit znaménko. Nejmenší domov-

ské okrsky by tedy měli savci s hmotností v blíz-

kosti M*. Takovéto údaje jsou v souladu 

s hypotézou, že omezení určující minimální veli-

kosti domovských okrsků u savců, jsou nelineá-

rní a že domovské okrsky druhů s hmotností 

vzdalující se na obě strany od M* jsou větší. 

Obr. 1 ukazuje srovnání rozložení velikostí do-

OBR. 1 Graf znázorňující rozložení velikosti domovského 
okrsku (ha) v závislosti na hmotnosti (g).  
a) Původní data Harestad & Bunnell (1979) rozlišující potravní 
úrovníě (  býložravci, všežravci, masožravci). 
b) Údaje upravené podle hypotézy Brown et al. (1993), kde 
svislé čáry označují vypočítanou optimální váhu 
( gM 25080 −≈∗

) 
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movského okrsku ve vztahu k hmotnosti živočicha podle dvou předchozích teorií (Kelt &Van 

Vuren 1999). 

Ovšem Kelt & Van Vuren (1999) přišli s alternativním vysvětlením údajů (viz Obr. 1), 

a to takovým, že údaje pouze odráží superpozici jednoduchých lineárních vztahů tří potrav-

ních specializací (masožravců, všežravců a býložravců) s podobnými sklony přímek, ale s od-

lišnými průsečíky. Toto tvrzení však neobstálo kvůli nepřítomnosti druhů v levém horním ro-

hu grafu, který představuje část dvojrozměrného prostoru energeticky nedostupného pro savce, 

bez ohledu na jejich potravní postavení. Neprůkaznost tohoto argumentu by však mohla být 

způsobena i nedostatkem dat pro malé savce. Za zmínku však stojí, že nejmenší dosud zjiště-

ný domovský okrsek masožravců i býložravců se nachází v rámci oblasti považované za ener-

getické optimum. 

 

 

3.2. Potravní úroveň 

Potravní specializace, prostřednictvím energetických nároků, ovlivňují velikost domov-

ského okrsku druhu. Větší masožravec se musí soustředit buďto na energetické zdroje ve vět-

ším množství nebo na malou, ale energeticky výhodnější potravu.  

McNab (1963) ve své studii rozdělil druhy podle typu potravy do dvou skupin: na „lov-

ce“, kteří potravu musí hledat a na „sběrače“, kteří díky vyšší koncentraci potravy ji mají všu-

de kolem sebe. Odděleně pro lovce a sběrače vytvořil rovnice pro výpočet domovských okrs-

ků jakožto funkce tělesné hmotnosti,  

71,0

69,0

6,12

02,3

WH

WH

lovců

sběběra

=

=
 

Z těchto rovnic vyplývá, že „lovec“ bude mít čtyřikrát větší domovský okrsek než stejně vel-

ký „sběrač“. Tuto teorii podporuje i práce Swiharta et al. (1988), jenž uvádí, že velikosti do-

movských okrsků obou potravních skupin jsou přibližně škálovány s hmotností jedince, při-

čemž pro srovnatelně velké druhy jsou domovské okrsky větší pro lovce. 

 V následujících studiích autoři preferují rozdělení do třech potravních skupin: maso-

žravci, všežravci a býložravci. Podle Harstada & Bunnella (1979) domovský okrsek býložra-

vých a všežravých savců roste přibližně konstantě s rostoucí váhou (k = 1,02 a 0,92), naproti 

tomu domovský areál masožravců roste s přibývající váhou strměji (k = 1,36). Tyto rozdíly 

mezi potravními úrovněmi mohou být vysvětleny, vezme-li se v úvahu hustota a produktivita 

jejich základní potravy. Více energie na jednotku plochy je totiž přítomno v primární produk-
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ci než v sekundární. Herbivoři tak jsou schopni uspokojit své energetické nároky využíváním 

menšího okrsku, než mohou masožravci podobné velikosti. Všežravci využívají domovské 

okrsky středních velikostí, neboť část jejich příjmu energie pochází z rostlin, které jsou k dis-

pozici na území již využívaném kvůli živočišné složce potravy. Nicméně potřebují větší úze-

mí než býložravci stejné velikosti, a to i když nepotřebují živočišnou složku v jejich jídelníč-

ku, neboť je pro ně získávání energie z rostlinných složek méně efektivní než pro býložravce. 

Další vysvětlení strmějšího růstu velikosti domovských okrsků u masožravců poskytují 

Lindstedt et al. (1986). Věří totiž, že údaje pro masožravce obsahují dvě proměnné kompliku-

jící porovnání s údaji býložravců, které pokud nejsou upravené, mají tendenci pro velké maso-

žravce produkovat vysoké hodnoty domovských okrsků. Jako první uvádějí, že metody použi-

té pro studium pohybu masožravců ovlivňují výslednou velikost domovského okrsku a jsou 

velikostně závislé. Jinak řečeno - radiotelemetrie produkuje větší hodnoty odhadu velikosti 

domovských okrsků než odchytové metody (Trevor-Deutsch & Hackett 1980) a zároveň je 

rozsáhleji využívána na velkých masožravcích než na těch malých. Druhou komplikací je, že 

lidé vyhubili velké masožravce v mírných šířkách, proto velký počet dat pro velké karnivory 

pochází z oblastí, kde je nízká populační hustota lidí, např. z vyšších zeměpisných šířek, kde 

je však zároveň nízká produktivita prostředí.  

 

3.2.1. Škálování domovských areálů v rámci šelem 

 Práce Gittlemana & Harveyho (1982) ukazuje, jaký vliv má strava na velikost domov-

ského okrsku u šelem poté, co jsou odstraněny vlivy metabolických potřeb. Šelmy s velkým 

podílem masa ve stravě mají větší domovský okrsek než plodožraví, rostlinožraví či hmyzo-

žraví jedinci. Párová analýza zároveň odhalila značný rozdíl mezi areály masožravých-hmy-

zožravých a všežravých-hmyzožravých šelem. Základním vysvětlením tohoto trendu je, že 

maso je vzácný potravní zdroj v porovnání s ovocem, listím či hmyzem. Toto tvrzení podpo-

rují i energetické argumenty založené na přiřazení různých potravních složek příslušným po-

travním úrovním.  

 Překvapujícím výsledkem je relativně malá (nejmenší) velikost domovských okrsků 

hmyzožravých druhů šelem. Vysoká koncentrace na proteiny bohaté stravy však z těchto še-

lem činí mimořádně efektivní strávníky, takže větší území ani nepotřebují. Obdobný trend 

škálování velikostí domovských areálů prokázali i Harvey & Clutton-Brock (1981) u primátů.
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3.2.2. Vliv omezení ve velikosti domovských okrsků 

 Obecně vzato velcí predátoři loví velkou kořist, což k udržení dostatečné populace ko-

řisti, jenž by uživila predátora, vyžaduje velké domovské okrsky. Nakonec v důsledku struk-

turních omezení velikosti těla predátora může dojít k omezení velikosti jeho domovského 

okrsku a tím ho stimulovat k diversifikaci jeho potravy, aby tak dosáhl efektivnějšího využí-

vání daného území (McNab 1963). Tuto myšlenku potvrzuje několik následujících příkladů. 

Největší suchozemští masožravci, medvědi, mají rozrůzněnou stravu, takže během jara a léta, 

kdy se živí i bobulemi, ořechy a pupeny, jsou z nich všežravci. Dnešnímu energetickému limi-

tu „čistých“ masožravců jsou velmi blízko kočkovité šelmy, jako např. lev či tygr. Kytovci 

vykazují obdobný trend jako suchozemské šelmy: menší delfíni a sviňuchy jsou striktními 

masožravci, zatímco větší velryby jsou vlastně pasoucími se zvířaty. Samozřejmě existují 

medvědi či velryby velikostně podobní druhům, jenž se živí výhradně masem, ale to jim ne-

brání v preferenci vše- či býložravosti.  

 

 

3.3. Produktivita prostředí 

Zvířata využívají minimální území, které dokáže uspokojit jejich energetické nároky. 

Podle Lindstedt et al. (1986), domovský okrsek obsahuje omezené energetické zdroje, jejichž 

množství je přímo úměrné dané oblasti. Za předpokladu žádných rozdílů v ostrůvkovitosti sta-

novišť, zdvojnásobení domovského areálu tedy bude mít za následek zdvojnásobení poten-

ciální energetické základny zvířete, avšak jeho čistý příjem energie by se nezdvojnásobil. 

Vezme-li se v úvahu, že zvíře o hmotnosti (W) má energetické požadavky (R) a prostředí 

poskytuje využitelnou energii (P), pak podle Harstad & Bunell (1979) nejjednodušším vyjá-

dřením domovského okrsku je vztah: 

PRH /=  

Přičemž produkce využitelné energie (P) je ovlivněna váhou a potravní úrovní zvířete, pro něž 

platí trendy zmíněné výše (tzn. P klesá s energetickými nároky, které vzrůstají s hmotností, a 

je větší pro herbivory), a také dvěma ještě nezmíněnými proměnnými - produktivitou prostře-

dí a ročním obdobím.  

Harstad & Bunnell (1979) předpokládají, že relativní produktivita prostředí se musí sni-

žovat s rostoucí tělesnou velikostí v rámci jedné potravní třídy. Ovšem Lindstedt et al. (1986) 

poukazují na fakt, že kdyby platil předchozí vztah, pak by relativní produktivita prostředí hra-

boše byla >10x větší než sympatického zubra, ačkoli se oba mohou živit stejným druhem trá-

vy. Tento trend dále zpochybňují tvrzením, že prostředí velkého a malého masožravce se zdá 



 12 

být stejně produktivní a uvádějí pro to dva důvody. Prvním je, že velcí masožravci mohou vy-

užívat širší rozsah velikostí potenciální kořisti, než ti malí (Peters 1983), kteří jsou omezeni 

na lov nejmenších existujících býložravců. Druhým důvodem je, že energetický zisk z těchto 

nejmenších býložravců není o moc větší než ten z velkých býložravců. 

Prostředí s vyšší produkcí energie by mělo generovat menší domovské okrsky, a to 

v rámci stejné velikosti a potravní třídy živočicha, kdy se energetické nároky nemění (Harstad 

& Bunnell 1979). Tuto teorii podporuje velmi dobře prostudovaný případ lva pustinného, je-

hož domovský okrsek v Nairobi je 25-51 km2, zatímco v poušti Kalahari, kde je kořist vzác-

nější, je velikost domovských areálů 6-10x větší (Schaller 1972).  

 

3.3.1. Ovlivnění produktivity prost ředí ročními obdobími 

V průběhu roku se mění dostupné množství vody a slunečního záření. Nedostatek těchto 

dvou faktorů může zvětšovat domovské okrsky, neboť mají přímý vliv na primární produkci 

(McNab 1963). Sezonalita má rozdílný vliv na herbivory a masožravce (Harstad & Bunell 

1979). U herbivorů jsou ovlivňovány energetické nároky změnami kvality potravy a produkce 

využitelné energie mírou slunečního záření (vzhledem k potravě, jenž je v klidovém stádiu či 

překrytá sněhem). Devět studií (Allen 1939; Marshall et al. 1962; Zalunardo 1965; Bayliss 

1969; Sparrowe & Springer 1970; Woolf et al. 1970; Zirul & Fuller 1970; Zagata & Haugen 

1972; Shoesmith 1973) ukazuje, že zimní domovské okrsky býložravců v průměru představují 

26 % velikosti letních domovských okrsků.  

U masožravců hraje poměrně velkou roli velikost daného živočicha, neboť ve velikosti 

domovského okrsku velkého jedince téměř nedochází ke změnám, avšak menší druhy mohou 

své domovské okrsky v průběhu sezóny významně měnit (Harstad & Bunnell 1979). Podle tří 

studií (Nyholm 1959; Ozoga & Harger 1966; Haglund 1967) je velikost zimních domovských 

okrsků tvořena 130 % velikosti letních domovských okrsků.  

 

3.3.2. Vliv ostrůvkovitosti prostředí 

Pokles poměru dostupné a přijaté potravy u savců se zvyšující se hmotností je spojen 

s ostrůvkovitostí prostředí, neboť domovský okrsek většího býložravce zahrnuje i neproduk-

tivní prostředí. Kvůli větším energetickým výdajům je pokles primárně strmější u masožravců, 

neboť větší predátor musí ignorovat menší kořist, přičemž produktivita jeho prostředí klesá 

strměji s přibývající velikostí než je tomu v případě jeho kořisti. Pokles v produktivitě prost-

ředí s přibývající hmotností živočicha je nejméně strmý u všežravců a to díky menší ostrův-

kovitosti a tedy větší homogenitě využitelných zdrojů (Harstad & Bunnell 1979). 
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Relativně nový model měření velikosti domovských okrsků založený na fraktálním roz-

dělení zdrojů, kde míra setkávání zdrojů je funkcí tělesné velikosti (Haskell et al. 2002) ne-

předpovídá žádný všeobecně konstantní exponent škálování, ale definuje možný rozsah hod-

not stanovených geometrickými limitami hustoty a distribuce zdrojů. Tento model tedy pos-

kytuje první umělé vysvětlení, proč a jak hustota zdrojů souvisí s velikostí těla a vliv hustoty 

zdrojů a jejich distribuce na exponent škálování domovských okrsků. Pro přežití musí živo-

čich pokrýt či převýšit množství energie (B) vynaložené při udržování tělesné teploty, shánění 

potravy a rozmnožování zdroji získanými z prostředí (I), takže IB ≤ . K získání těchto pro-

středků jedinec hledá území o délce (W) a rozměr (D), který určuje, zda je jeho stanoviště 2D 

či 3D. Tento model lze využít k predikci, že se domovský okrsek zvětšuje s fragmentací pro-

středí, a také, že velikost okrsku může být mnohem citlivější k fragmentaci stanovišť u vět-

ších druhů.  

Fraktální struktura domovských okrsků totiž předpokládá, že ve stejném prostředí mo-

hou menší druhy využívat jemnější rysy stanovišť, a tak mohou mít potencionálně k dispozici 

více zdrojů. Abychom to viděli, musíme uvážit, že zvíře maximalizuje své zdroje minimali-

zací velikosti využívaných oblastí potřebných ke spotřebování všech zdrojů v krajině (Obr. 2). 

Výsledný minimální počet využívaných oblastí bude prostorově uspořádán tak, aby přinesl 

maximální průměrné množství zdrojů na jednu oblast. 

 

 

 

   

OBR. 2 Hypotetická průměrná hustota (h) zdroje na objem odběrných vzorků se při fraktál-
ní distribuci zdrojů (černé čtverce, fraktální rozměr F = 1,26) setkává s pro druhy odlišnými 
velikostmi vzorků o délce (w) (Haskell et al. 2002) 
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3.3.3. Role zeměpisné šířky na prostorovou aktivitu 

Zeměpisná šířka se zdá být obecným měřítkem produktivity prostředí, jejíž modely jsou 

shodné s pozorovanými rozdíly ve sklonu růstu velikosti domovských okrsků mezi druhy, 

které naznačují srovnávací studie (např. Harstadt & Bunnell 1979; Gittleman & Harvey 1982; 

Gomper & Gittleman 1991). Z poslední zmiňované studie vyplývá, že sklon křivky znázorňu-

jící průměrnou velikost domovského okrsku vůči zeměpisné šířce klesá od masožravého rysa 

červeného (Felis rufus), přes všežravého kojota prérijního (Canis latrans) k býložravému 

medvědu baribalovi (Ursus americanus). Párové srovnání sklonu ukazuje signifikantní rozdíl 

mezi rysem a zbývajícími dvěma druhy, rozdíl mezi kojotem a medvědem není významný, 

nejspíš kvůli malé velikosti vzorku a medvěda či slabší korelaci velikosti domovského okrsku 

a zeměpisné šířky u medvědích samic. Slabinou těchto srovnání je skutečnost, že se srovnáva-

jí různé druhy, zatímco mnohem vyšší vypovídací hodnotu by mělo srovnání velikosti domov-

ských okrsků stejného druhu podél latitudinnálního gradientu. 

Sklony regresních přímek velikosti domovského okrsku k zeměpisné šířce naznačují dva 

zajímavé výsledky (Gomper & Gittleman 1991). Prvním je, že pro každý druh existuje pozi-

tivní korelace mezi zeměpisnou šířkou a velikostí domovského okrsku, což není úplně neče-

kané, ale překvapující je obecná platnost tohoto vztahu a to jak vnitrodruhová, tak mezi po-

hlavími. Druhým zajímavým výsledkem je, že mezi jednotlivými sklony výše uvedených kři-

vek je tendence ke zvyšování hodnot sklonu s podílem masa ve stravě. Nicméně, aby tento 

výsledek dával smysl ve světle srovnatelných potravních vlivů (např. rozdíly v nadmořské 

výšce), je třeba předpokládat, že relativní rozdíly v biomase (či v jiných ekologických para-

metrech) mezi potravními úrovněmi se musí měnit s produktivitou. Některé teoretické simula-

ce a empirické údaje skutečně ukazují, že jednotlivé složky potravní struktury (např. biomasa 

býložravců a masožravců) se mění nerovnoměrně s primární produktivitou či typem prostředí 

(viz. Oksanen et al. 1981; McNaughton et al. 1989). 

 

 

3.4. Sociální interakce a chování 

V předcházejících kapitolách jsme se zabývali proměnnými, které mají velký vliv na šká-

lování velikostí domovských okrsků, a nyní si představíme proměnné, o jejichž vlivu se tolik 

neví a jenž jsou spíše komplikujícími faktory při určování velikosti domovského okrsku. 

 



 15 

3.4.1. Vliv pohlaví a fáze reprodukčního cyklu 

Již Harstad & Bunnell (1979) ve své práci testovali hypotézu, že domovský okrsek samic 

je větší než samců. Ukázalo se, že je tomu spíše právě naopak, neboť pouze v jedné z 27 zahr-

nutých studií, byl průměrný domovský okrsek samic větší než samců. 

Rozdíly velikostí domovských okrsků v závislosti na pohlaví lze přisoudit pohlavně da-

ným rozdílům hmotností, přičemž právě výhody odvozené z rozložení zdrojů mohou udržovat 

pohlavní dimorfismus, zejmnéna u masožravců. U nemasožravých druhů se ovšem předpoklá-

dá, že za větší velikostí domovských okrsků samců stojí úspěch ve vnitrodruhové soutěži a 

frekvence setkávání partnerů spojená se zvyšující se možností navštívení většího okrsku než 

jaký bychom předpokládali z pouhé úvahy o rozložení potravních zdrojů (Harstad & Bunnell 

1979). 

Jak ovšem dokazují jiné studie (McNab 1963; Linstedt et al. 1986) tento trend neplatí 

v období rozmnožování, kdy se samice starají o potomky. V tomto období samice potřebují 

větší domovské okrsky, aby sehnaly dostatek potravy nejen pro uspokojení svých energetic-

kých potřeb, ale zároveň i svých potomků. 

 

3.4.2. Věk 

Velikost domovských okrsků se může měnit také jako funkce věkových tříd v rámci dru-

hu. Harstad & Bunnell (1979) ve své práci testovali i hypotézu, že domovské okrsky juvenil-

ních jedinců jsou větší než dospělců. Pravděpodobnost této hypotézy byla značně nižší pro 

býložravce ( 004,0≤ ) než pro masožravce ( 227,0≤ ). Dospělí jedinci býložravců měli tedy 

průkazně větší domovské okrsky než mláďata, zatímco u masožravců byl rozdíl neprůkazný. 

Tento rozdíl mohl však být způsoben tím, že juvenilní jedinci masožravců měli ve dvou pří-

padech větší domovský okrsek než dospělci. Autoři v těchto případech však měli podezření na 

rozptýlené postjuvenilní (subadultní) jedince, kteří by nadhodnotili údaje pro juvenily. 

Pozdější studie (Linstedt et al. 1986) naopak předpokládá, že nedospělí jedinci mají větší 

domovské okrsky než dospělci. Argumentují tím, že juvenilové mohou být nuceni žít v méně 

vhodném prostředí, neboť z těch preferovaných jsou vyloučeni dominantnějšími dospělci a 

také mohou potřebovat více živin pro růst.  
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4. PŘEKRYV DOMOVSKÝCH OKRSK Ů 

Je dobré si uvědomit, že domovské okrsky nemají jasně vymezené hranice. Jinak řečeno, 

že jejich okrajové oblasti mohou být proměnlivé a propojení okrajových bodů může vytvořit 

falešný dojem aktuálně obývaného areálu (Burt 1943). Takže mezi okrsky mohou být mezery 

či se mohou překrývat. 

Damuth (1981) ve své práci zavádí novou veličinu S (průměrný počet jedinců daného 

druhu žijící na území o průměrné velikosti domovského okrsku jedince), která se vypočte vy-

násobením domovského okrsku druhu jeho populační hustotou. Přičemž S < 1 znamená, že 

mezi domovskými okrsky jedinců jsou mezery a naopak, při S > 1 existuje určitý stupeň přek-

ryvu. Hodnota S nepředstavuje žádné aktuální uspořádání jedinců ani nezáleží na tom, zda je-

dinci sdílející domovský okrsek jej přecházejí jako skupina, či jsou jen tolerantní k ostatním 

svého druhu. V rámci studie zároveň prokázal pozitivní korelaci mezi logaritmy veličiny S a 

váhy pro 18 druhů, což naznačuje pozitivní vztah mezi velikostí těla a tendencí sdílet domovs-

ký okrsek.  

Sdílení domovských oksrků může plynout ze dvou odlišných mechanismů 

(Swhart 1986): 

• a) v důsledku shromažďovacího chování u sociálních druhů  

• b) u solitérních druhů narušením teritoria/domovského okrsku jiným jedincem - 

vetřelcem  

add a) Někteří autoři (Clutton-Brock 1974; Jarman 1974; Clutton-Brock & Harvey 1978; 

Kiltie 1980) se domnívají, že dostupnost i typ potravního zdroje a možné obranné mechanis-

my proti predátorům upřednostňují shlukování druhů, jenž se živí relativně energeticky chu-

dou vegetací (avšak s rovnoměrnou distribucí) či zdroji vyskytujícími se ve velkém množství 

(např. primáti či africké antilopy). Naopak u druhů živících se potravou vzácnou, ostrůvkovitě 

rozšířenou a energeticky bohatou sociální seskupování a tedy i společné domovské okrsky 

chybí.  

add b) Model založený na rozsáhlých empirických důkazech ukazuje, že prostorová 

omezení obrany způsobují pokles výhradního využívání domovského okrsku se vzrůstající 

velikostí těla (Jetz and al. 2004). Jednoduše řečeno - větší zvířata čelí těžšímu úkolu odhalo-

vání a minimalizaci sdílení svého (relativně většího) území s vetřelci než menší jedinci. 

Z modelu vyplývá, že logaritmické křivky velikosti domovského areálu (H) a průměrné plo-

chy na jedince (N-1) jakožto funkce hmotnosti by měly být téměř shodné pro nejmenší savce a 

různit se s přibývající váhou (Obr. 3). Takže sousedské efekty jsou nepatrné pro nejmenší 
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OBR. 3 Škálování v rámci potravních úrovní individuálního 
velikosti domovského okrsku (H, kolečka, plná čára) s územím 
připadajícím na jedince (N-1, trojúhelníky, přerušovaná čára).  
A) Masožravci 
B) Všežravci 
C) Býložravci 

tělesné velikosti, ovšem živočich vážící 1 kg výhradně využívá jen 31 % svého domovského 

okrsku a při váze 100 kg jen 7 %. 
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5. SROVNÁNÍ ŠKÁLOVÁNÍ DOMOVSKÝCH OKRSK Ů MEZI SAVCI A 
PTÁKY 

V této části bych se ve stručnosti zmínila o tom, zda-li se pozorované trendy škálování 

domovských okrsků u savců vyskytují i u ptáků. Odrazovým můstkem zde bude práce Scho-

ener (1968), která se zabývala velikostí teritoria pro krmení (dále jen teritoria) pro 77 druhů 

ptáků v období rozmnožování, přičemž tato teritoria lze chápat jako domovské okrsky u savců. 

Výše zmíněná studie ukázala, že nejenže mezi teritorii a velikostí jedince existuje silný 

pozitivní vztah, ale také, že je zde vliv potravních specializací obdobný tomu u savců (veli-

kost teritoria masožravého > všežravého > býložravého ptáka). Navíc platí, že tendence růstu 

velikosti teritoria se zvyšující se hmotností jedince je pro dravce vyšší než pro zbylé dvě pot-

ravní úrovně, což nejspíš podobně jako u savců odráží rychle klesající hustotu potravy s při-

bývající váhou predátora. Ovšem zdá se, že u ptáků velikost snůšky, počet krmených mláďat 

či počet jedinců bránících území nesouvisí s velikostí teritoria. 

Přestože pěvci stejné velikosti jako hlodavci mají větší domovský okrsek, neboť mají 

vyšší energetické potřeby, není mezi oběma skupinami významný rozdíl ve vztahu velikosti 

domovského okrsku k denním energetickým nákladům, existuje však variabilita v souvislosti 

s typem potravy (Mace & Harvey 1983). Kvůli energetickým požadavkům mají jedinci živící 

se zrním větší teritoria než ti býložraví, neboť zrní obdobně jako maso (ovšem v menší míře) 

je vzácným zdrojem, což vysvětluje i rychlejší růst velikosti domovských okrsků, než by se 

dalo očekávat jen na základě metabolických potřeb. 

Stejně jako u savců, menší prostorové potřeby u všežravých a býložravých ptáků určité 

velikosti a možná i souvislejší rozšíření potravního zdroje ve srovnání s dravci může být jed-

ním z mnoha důvodů vyššího výskytu společného hnízdění u prvních dvou potravních skupin 

(Schoener 1968).  
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6. ZÁVĚR 

Jelikož domovský okrsek je měřítkem dostupné energie na pokrytí energetických potřeb 

daného živočicha, je třeba počítat s tím, energetická hodnota a distribuce potravního zdroje 

značně ovlivní velikost území, které skutečně pokryje. Produktivita prostředí měnící se nejen 

s nadmořskou a zeměpisnou šířkou, ale také s ročním či rozmnožovacím obdobím může způ-

sobit změnu velikosti domovského okrsku. Důležitou roli při určování velikosti domovského 

okrsku jedince v rámci druhu hraje také chování a sociální organizace.  Přičemž všechny tyto 

rysy škálování velikosti domovského okrsku, jenž jedinci obývají, jsou podobné pro savce i 

ptáky. 
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