
ABSTRAKT

Kaloni egyptští byli pozorování v expozici pražské ZOO, kde mají k dispozici stálé 

podmínky (celoroční přísun potravy, stabilní teplotní a úkrytové podmínky). Kolonie vykazuje 

bimodální způsob reprodukce. Porody probíhají synchronně v jarní (na přelomu března a dubna) 

a podzimní periodě (v září). K páření dochází během celého roku, avšak k nárůstů dochází v 

období kojení a v přechodném období. V dynamice klastrů nebyl zaznamenán žádný jasný model.

Jedinci visí ve čtyřech základních klastrech (levý, střední, pravý horní a pravý dolní). Kromě 

pravého horního klastru je jejich výskyt v průběhu roku stabilní. Dochází ke změnám v počtu 

klastrů a v počtu jedinců uvnitř klastrů. Kaloni zaujímají přibližně stejné pozice v klastrech, 

největší variabilitu vykazují mladí jedinci. Péče o vlastní tělo je celoročně vyrovnanou aktivitou, 

v pozorovací periodě nevykazuje žádný pravidelný model a ani s příchodem umělého soumraku 

nedochází k jejímu nárůstu. Nejčastěji se kaloni věnují péči o létací blány a srst. Matka pečuje o 

mládě zejména v období kojení a odstavu, přičemž s vývojem mláděte se míra péče snižuje, což 

platí zejména pro čištění létacích blan. Mezi dospělými jedinci je nejčastější péče samce o samici 

v období kojení a v přechodném období. V období páření vzrůstá výskyt agonistických interakcí 

zezadu ve dvojici, interakce zepředu souvisí s pozičními boji a v průběhu roku jsou vyšší vůči 

jedincům v sousedním klastru než uvnitř vlastního klastru. U samců sousedních klastrů byly 

rovněž ojediněle pozorovány tiché hrozby křídel. V širokém repertoáru kaloňů byly zaznamenány 

dva distinktivní typy hlasů: V-hlasy a F-hlasy. V-hlasy lze dále rozlišit na adultní a juvenilní, 

které se uplatňují při komunikaci matky s mládětem během vzájemné odluky a jsou situovány 

téměř výlučně do období kojení a odstavu, a potravní V-hlasy, jejichž nárůst během dne je patrný 

v době před podáním potravy. Adultní a juvenilní V-hlasy se liší frekvenčními a časovými 

parametry. V-hlasy mláďat dosahují vyšších frekvencí než adultní V-hlasy, přičemž s věkem 

mláděte se frekvence signálů snižuje. F-hlasy slouží k vábení samice před pářením a produkuje je 

samec nosem, což je v protikladu s antropomorfickým výkladem KULZERA (1958), který F-

hlasy připisuje samici.
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