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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. 

 

 

 

Klíčová slova: chování, akustický repertoár, Rousettus, kaloň, páření, dynamika kolonie 
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ABSTRACT 
 

 

Egyptian fruit bats were observed in Prague Zoo, where stable conditions are provided (year-

round food supply, stable temperature and roosts). The colony has bimodal breeding cycle. Births 

are synchronized and occur on the turn of April and May and in September. The mating occurs 

throughout the year but there is an increase during lactation and in the period outside parturitions. 

There is no obvious pattern in cluster dynamics. Bats roost in four clusters (left, middle, upper right 

and lower right). The presence of clusters throughout the year is stable except upper right cluster. 

There are changes in the number of clusters and in the number of individuals inside each cluster. 

Fruit bats occupy approximately the same spots in clusters, however young individuals show the 

highest variability. An autogrooming is balanced throughout the year, there is no regular pattern in 

the observation period and even no increase after artificial twilight. From these activities a licking of 

wing membranes and fur are the most often. The mother cares for her young especially during 

lactation and weaning, while the care decreases with a development of the young. This is especially 

true for the licking of the wing membranes. An allogrooming is the most common between male and 

female during lactation and in the period outside parturitions. There is an increase of back agonistic 

interactions in a couple in the mating period. The front interactions are related to the positional 

battles and they are more often against individuals in neighboring cluster than inside own cluster. 

Between males of neighboring clusters the silent wings threat is also occasionally observed. 

Egyptian friut bats use two types of distinctive calls: V-calls and F-calls. V-calls are especially used 

in mother-young communication during the mutual separation in the period of lactation and 

weaning. There are also adult feeding V-calls whose increase during the day is evident in the time 

before feeding. Adult and juvenile V-calls differ in frequency and time parameters. Juvenile V-calls 

have higher frequencies than adult V-calls, while the frequency decreases with the age of the young. 

F-calls are used prior to mating to entice females. Male produce them with the nose, which is in 

contrast to the anthropomorphic interpretation of KULZER (1958), who describes these signal as the 

calls of females.  

 

 

 

Key words: behaviour, acoustic repertoire, Rousettus, captivity, mating, cluster dynamics 
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I. ÚVOD 
 

Letouni (Chiroptera) se svými celkově asi 1240 druhy tvoří druhý nejpočetnější řád savců, 

mezi nimiž vynikají zejména unikátní schopností aktivního letu. Jsou rozšířeni téměř po celém světě 

s výjimkou polárních oblastí. Relativně běžní jsou v temperátní zóně, avšak největší diverzity 

dosahují v tropickém pásu. Tento řád lze rozdělit na dvě základní skupiny, a to na podřády 

Pteropodiformes (Yinpterochiroptera), jenž obsahuje čeledi Pteropodidae, Rhinolophidae, 

Hipposideridae, Megadermatidae, Craseonycteridae a Rhinopomatidae; a Vespertilioniformes 

(Yangochiroptera), který zahrnuje zbývající čeledi sdružené do tří nadčeledí Emballonuroidea, 

Noctilionoidea a Vespertilionoidea.  Toto rozdělení vzniklo na základě molekulárně-genetických dat 

a nahradilo předešlé členění řádu na skupiny Microchiroptera (netopýři) a Megachiroptera (kaloni) 

(TEELING ET AL., 2005). 

Základním charakteristickým rysem všech letounů je aktivní let. Všechny druhy dříve řazené 

do skupiny Microchiroptera  a též někteří kaloni jsou schopni echolokace. Jelikož netopýří křídlo 

představuje velkou plochu neizolovaného povrchu, byli letouni nuceni adaptovat se na noční způsob 

života, aby tak snížili riziko denního přehřívání. Primárně jsou hmyzožraví, avšak uvnitř řádu 

Chiroptera se vyvinula řada dalších potravních strategií (frugivorie, nektarivorie, karnivorie). 

Obecně jsou letouni sociálními savci vytvářejícími větší skupiny, nicméně některé druhy mohou žít 

solitérně či v párech. V rámci společenských struktur rozeznáváme trvalé či dočasné skupiny, na což 

mají zásadní vliv podmínky prostředí. Zejména akustická komunikace je u letounů velmi rozvinutá, 

ale neméně důležitá je také olfaktorická, v o něco menší míře se uplatňuje vizuální a taktilní způsob 

komunikace mezi jedinci (ALTRINGHAM, 1996). 

Předmětem mého výzkumu je chování kolonie kaloně egyptského (Rousettus aegyptiacus) z 

čeledi Pteropodidae, která je chována v zajetí v Zoo Praha. Ve své práci se zabývám zejména 

etologií tohoto druhu (sleduji uspořádání jedinců v kolonii, klastrové schéma, interakce mezi jedinci, 

přímý pohyb jedinců, atd.) a v menší míře též vybranými prvky jeho akustické komunikace. Mezi 

prvními, kdo pozorovali kolonii tohoto druhu v přírodě a následně i v zajetí, byl německý vědec 

Erwin Kulzer. Své nejdůležitější behaviorální poznatky shrnul v článku z roku 1958 s původním 

názvem „Untersuchungen über die Biologie von Flughunden der Gattung Rousettus“. Zde popisuje 

chování kolonie žijící v budově mešity v Káhiře a následně průběh podrobné studie v podmínkách 

zajetí (KULZER, 1958). Kulzerova práce je v oblasti zkoumání kaloně egyptského významným 
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počinem, avšak já již v tuto chvíli mohu potvrdit, že chování jedinců a způsoby jejich komunikace 

jsou o mnoho složitější, než ve své publikaci německý badatel popisuje. Navíc tato publikace 

neobsahuje řadu informací a ze zmíněných jsou některé  dokonce chybné či zavádějící. 

  

1. Charakteristika čeledi Pteropodidae 

 

Kaloni (Pteropodidae) patří do podřádu Pteropodiformes a obývají tropy a subtropy Starého 

světa, oblast Indonésie a Oceánii. V současnosti čeleď zahrnuje 42 rodů s přibližně 173 druhy. 

Nejmenší kaloni váží přibližně 15 g, naopak ti největší až 1500 g a délka těla se pohybuje od 40 až 

500 mm. V uchu chybí tragus a je-li vytvořen ocas, není nikdy součástí uropatagia. S výjimkou rodů 

Dobsonia, Eonycteris, Notopteris a Neopteryx mají zachovaný dráp na druhém prstu přední 

končetiny. U některých rodů (např. Hypsignathus) se uplatňuje pohlavní dimorfismus (NOWAK, 

1999). V prostoru se tito savci orientují zejména pomocí čichu a zraku, přičemž u několika rodů 

(Rousettus, Boneia, Eonycteris, Nyctimene a Paranyctimene) navíc funguje primitivní způsob 

echolokace (GOULD, 1988; NOWAK, 1999).  

Kaloňovití využívají široké spektrum úkrytů. Mezi úkryty trvalejšího charakteru patří zejména 

jeskyně a dutiny stromů, opuštěné budovy a bunkry Dočasné úkryty využívají zejména tropičtí 

kaloni, například úkryty ve stočených palmových a banánovníkových listech nebo úkryty v 

korunách stromů či přímo na jejich kmenech (ALTRINGHAM, 1996). Některé druhy si vytvářejí 

tzv. stany, které vznikají překousáním některých struktur listu a které jsou typickým úkrytem např. 

kaloně krátkonosého (Cynopterus sphinx) (BALASINGH ET AL., 1995). Velmi zajímavá úkrytová 

strategie byla popsána u kaloně skvrnitokřídlého (Balionycteris maculata), který využívá mimo jiné 

i mraveniště, termitiště a kořenové systémy epifytních rostlin (HODGKISON ET AL., 2003). 

Kaloni se orientují především na rostlinnou potravu, přičemž u nich lze rozlišit čtyři typy 

rostlinožravosti: plodožravost (frugivorii), pyložravost (palynovorii), konzumování květního nektaru 

(nektarivorii) a listů (folivorii). S touto potravní specializací souvisí i řada tělesných adaptací, jako 

je úprava čelistí a dentice, prodloužení jazyka a úprava trávicího traktu.. U kaloňovitých se vyvinula 

zvláštní koevoluce mezi kaloni a rostlinami, kdy rostlina poskytuje zvířeti potravu a kaloň rostlinu 

opyluje a rozšiřuje její semena. Řada takovýchto rostlin je tzv. chiropterochorních a vykazuje 

množství adaptací pro opylování letouny. Jde např. o kauliflorii (schopnost některých stromů 

vytvářet květy a plody přímo na kmeni), flageliflorii (květy a plody visí ze stromu na dlouhých 
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stopkách), květy jsou nápadně aromatické, široce otevřené s množstvím tyčinek a k bohaté produkci 

pylu a nektaru dochází v nočních hodinách (HORÁČEK, 1986; MARSHALL, 1983). Za potravou 

vylétávají jedinci buď osamoceně, nebo ve skupinách, zavěsí se na vybraný plodící strom a začnou 

se krmit. Špatně stravitelné části potravy (stonky, vlákna, semena) vyplivují na zem. Kaloni obvykle 

během vegetačního období navštěvují konkrétní stromy opakovaně, neboť jsou schopni zapamatovat 

si jejich přesnou polohu (ALTRINGHAM, 1996). 

Větší druhy kaloňů se sdružují do početných kolonií, menší druhy žijí spíše v malých 

skupinách či jednotlivě. U koloniálně žijících kaloňů lze rozlišit celou řadu sociálních uskupení, 

která se liší zejména v počtu zastoupení samců a samic. Sociální systémy letounů ovlivňuje zejména 

prostředí, ve kterém žijí. Kaloni, kteří obývají tropický a subtropický podnebný pás, vytváří obvykle 

celoročně stálé sociální struktury. V rozmanité řadě sociálních systému hrají velkou roli úkryty, kdy 

v dočasném úkrytu vzniká jiný typ uskupení než v úkrytu trvalém. Nejčastějším párovacím 

systémem letounů je polygynie, naopak obligátně monogamních druhů je velmi málo. Je-li ve 

skupině přítomen jeden samec a více samic, vznikají: a) celoroční harémy se stabilním počtem 

samic, kdy se samci zřejmě připojují k již existujícím samičím skupinám, b) celoroční harémy s 

málo stabilním složením samic (Cynopterus sphinx, který využívá dočasné úkryty ve formě tzv. 

stanů [BALASINGH ET AL., 1995], a někteří kaloni rodu Pteropus), c) sezónní harémy s jedním 

samcem a několika samicemi. V případě, že je skupina složena z více samců a z více samic objevují 

se: d) celoroční uskupení, kdy k páření dochází v denním úkrytu a mezi samci obvykle panuje 

sociální hierarchie, e) celoroční uskupení, kdy k páření dochází mimo denní úkryty – tzv. lek 

(Hypsignatus monstrosus [BRADBURY, 1997] nebo Epomops franqueti [KUNZ & FENTON, 

2003]), f) sezónní uskupení (Pteropus poliocephalus [NELSON, 1965]). K monogamním druhům 

čeledi Pteropodidae patří například kaloň samojský (Pteropus samoensis) (MCCRACKEN & 

WILKINSON, 2000). 

Kaloňovití nejčastěji migrují, aby unikli nepříznivým podmínkám, které panují v jejich 

prostředí. Okrajové populace, které zpravidla nejvíce trpí nepříznivým prostředím (např. nedostatek 

vhodné potravy, vodních zdrojů či vhodných úkrytů), migrují více než populace středové. Tropičtí 

kaloni se každoročně přesouvají ze suchých oblastí na území, kde panuje období sezónních dešťů, 

neboť hojnost potravních zdrojů je zde nejvyšší (např. Eidolon helvum, Nanonycteris veldkampi a 

Myonycteris torquata v západní Africe [THOMAS, 1983]) (KUNZ & FENTON, 2003). Pro některé 

druhy jsou typické i sezónní migrace, které se odvíjejí od plodného období konkrétní rostliny 
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(ALTRINGHAM, 1996).  V Austrálii populace kaloně lopatkového (Pteropus scapulatus) podnikají 

dlouhé přelety v období kvetení eukalyptů. Během nočních i denních přeletů za potravními zdroji 

dokáží kaloni uletět i několik desítek kilometrů. Zástupci rodu Pteropus, kteří obývají ostrovy, 

podnikají denní přelety na pevninu, neboť potravní nabídka je zde bohatší (KUNZ & FENTON, 

2003). V Izraeli podnikají kaloni egyptští 15 kilometrů dlouhé přelety za potravou, přičemž úkryty 

opouštějí krátce po soumraku a zpět přilétají nad ránem (TSOAR ET AL., 2010). 

Na rozdíl od temperátních druhů letounů, tropičtí a subtropičtí kaloňovití nehibernují, neboť v 

jejich prostředí panují celoročně optimální podmínky. Někteří jedinci využívají estivaci (letní 

spánek), která jim v období extrémního sucha umožňuje přečkat nepříznivé podmínky z hlediska 

nedostatku potravy a snižuje riziko dehydratace (KUNZ & FENTON, 2003). 

 

2. Charakteristika kaloně egyptského (Rousettus aegyptiacus) 

2.1. Rozšíření a popis taxonu 

 

Kaloň egyptský (Rousettus aegyptiacus) patří mezi starosvětské druhy letounů. Nejčastěji 

obývá pásmo suchých až vlhkých tropů a subtropů. Žije též v suchém prostředí savany, nicméně 

upřednostňuje zalesněné oblasti, které jsou pro něj zdrojem potravy. Je jediným zástupcem čeledi 

Pteropodidae, který je z velké části rozšířen v Palearktické oblasti a jehož typová lokalita (lokalita, 

ze které pocházejí jedinci, podle kterých byl uskutečněn popis druhu) náleží rovněž do Palearktu 

(BENDA ET AL., 2012). Tento druh je tedy převážně afro-tropický, přičemž v oblasti Blízkého 

Východu zasahuje svým rozšířením do jihozápadní části Palearktické oblasti (KWIECINSKI & 

GRIFFITHS, 1999). Na území subsaharské Afriky žije v okolí Golfského zálivu, od Senegalu po 

západní oblast Angoly a na savanách jižní a západní Afriky, konkrétně od Kapska po Eritreu. V 

Palearktu se kaloň egyptský vyskytuje zejména v Egyptě, severním Súdánu a rovněž zasahuje do 

oblasti jihozápadního Turecka a Kypru. Neméně významná oblast jeho rozšíření se táhne podél 

pobřeží Levanty, Arabského poloostrova, Íránu a Pákistánu (BENDA ET AL., 2011) (příloha 1.). 

Kaloň egyptský je letoun středního vzrůstu. Samci jsou obvykle větší než samice, přičemž 

celková délka jejich těla se pohybuje v rozmezí od 14 do 19,2 cm, zatímco tělesná délka samic sahá 

od 12,1 do 16,7 cm. Dospělí jedinci váží 80 až 170 g a rozpětí křídel dosahuje až 60 cm. Předloktí je 

dlouhé 85 až 101,9 mm u samců, u samic 88,1 až 99 mm. Srst na hřbetě je zbarvena tmavě hnědě až 

šedě, ventrální strana těla dosahuje světlejších odstínů hnědé barvy. Kolem krku je u některých 
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jedinců límec ze světle žlutých až oranžových chlupů. Náznak pohlavního dimorfismu je patrný v 

oblasti krku, kde mají samci dobře vyvinuté hrubé osrstění, které u samic nenajdeme. Uši jsou menší 

se zaoblenými konci a mají tmavší zbarvení než srst na hřbetě. Výrazným prvkem v obličejové části 

jsou velké tmavé oči, jež jsou přizpůsobeny vidění za soumraku a ve tmě (KWIECINSKI & 

GRIFFITHS, 1999). 

Kaloň egyptský je polytypickým druhem, což znamená, že vytváří několik poddruhů. 

Rozlišuje se šest poddruhů: R. a. aegyptiacus, který žije podél jižního pobřeží Turecka, na Kypru, v 

západní Sýrii, v Libanonu, Izraeli, Jordánsku a Egyptě; R. a. leachii, vyskytující se v Subsaharské 

Africe, a to konkrétně na území jihozápadní Etiopie, jižního Súdánu, Konga, Ugandy, Keni, 

Tanzanie, Zambie, Malawi, Mosambiku, Lesotha a Svazijska; R. a. unicolor, který je známý 

především ze Senegalu, Gambie, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghany, Toga, svým rozšířením 

zasahuje též do Nigérie, Kamerunu, Gabunu, Konga, Zairu a Angoly; R. a. arabicus, který obývá 

Írán, jih Arabského poloostrova a Pákistán. Další dva poddruhy popsali JUSTE & IBAÑEZ (1993) 

na území dvou ostrovů v Guinejském zálivu, a to R. a. princeps, který je endemickým druhem na 

Princově ostrovu, a R. a. tomensis, který je obdobně endemitem ostrova  Svatého Tomáše 

(KWIECINSKI & GRIFFITHS, 1999). V nedávné době však BENDA ET AL. (2012) na základě 

nových morfologických a molekulárních analýz navrhli, že R. a. arabicus není poddruhem, nýbrž 

pouze jednou z forem poddruhu R. a. aegyptiacus, který je poměrně plastický v metrických znacích. 

Kaloň egyptský je jedním z několika druhů čeledi Pteropodidae, který se kromě zraku 

orientuje v prostředí hlavně pomocí primitivního způsobu echolokace. Echolokační signály 

produkuje mlaskáním jazyka na pravou a levou stranu ústní dutiny, přičemž vysílá velmi krátké 

širokopásmové impulsy v páru a jejich frekvence se pohybuje od 12 do 70 kHz. Tento druh 

echolokace vznikl nezávisle na echolokaci, jež se vyvinula u jiných letounů, např. čeledi 

Vespertilionidae (ROBERTS, 1975; HOLLAND ET AL., 2004). 

 

2.2. Ekologie taxonu 

 

V tropech a subtropech může R. aegyptiacus obývat téměř jakákoli stanoviště, přičemž 

podmínkami pro jeho úspěšné přežívání je dostatečné množství potravy a vhodných míst k zavěšení. 

Splňuje-li dané území podmínky pro přežití, dokáže se zde kaloň egyptský poměrně snadno šířit, a 

to i do vzdálenosti několika desítek kilometrů. Schopnost přežít v suchých nebo sezónně chladných 
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stanovištích je rovněž výhodou pro snadné šíření druhu (KWIECINSKI & GRIFFITHS, 1999). Je to 

jeskynní druh, avšak z důvodu nedostatku těchto přírodních útvarů obývá též lidské stavby, jako 

například podzemní zavlažovací tunely, zříceniny, hrobky, doly, vojenské bunkry, otevřené studně 

či vrty. Např. v egyptské oáze využívají jednotlivé kolonie nadzemní úkryty v ruinách opuštěných 

budov (HORÁČEK ET AL., 2012). Často své úkryty sdílí s dalšími, pro oblast typickými druhy 

letounů (HERZIG-STRASCHIL & ROBINSON, 1978). 

Egyptští kaloni jsou frugivorními druhy, což znamená, že se živí převážně zralým dužnatým 

ovocem, květy a příležitostně též listy rostlin. Jedná se hlavně o plody moruší, zederachu, meruňky, 

broskvoně, jabloně, banánovníku, datlovníku, karobu, fíku, baobabu, atd. (KORINE ET AL., 1996). 

Šťávu z listů využívají např. u rostliny Balenites wilsoniana (WICKLER & SEIBT, 1976), který 

může fungovat buď jako stimulant, nebo naopak inhibitor reprodukční aktivity. Obdobně konzumují 

listy stromu zarděnice (Erythrina), které mohou obsahovat pro kaloně důležité alkaloidy (KUNZ & 

INGALLS, 1994). V oblasti Mediteránu se během zimního období živí téměř výhradně karobem 

neboli rohovníkem obecným (Ceratonia siliqua) (BENDA ET AL., 2007). KORINE ET AL. (1999) 

ve své studii dokazuje, že v chladném neúrodném období od listopadu do března tvoří karob spolu s 

opadavou dřevinou zederachem hladkým (Melia azedarach) dominantní složku potravy kaloně 

egyptského, zatímco ve zbytku roku v krmné dávce chybí. BENDA ET AL. (2007) pozorovali, že R. 

aegyptiacus se karobem krmí až do začátku dubna a že si potravu nosí do jeskyní, které slouží pouze 

ke krmení, nikoli k dennímu odpočinku. Později, zhruba od poloviny dubna, začínají dozrávat další 

druhy ovoce, potravní nabídka se zpestřuje a karob už pro kaloně egyptského není tou nejdůležitější 

plodinou. V oblasti egyptské oázy jsou v období jara a zimy důležitou složkou potravy datle, 

zatímco v létě konzumují kaloni zejména mango a fíky (HORÁČEK ET AL., 2012). Na území 

Izraele se egyptský kaloň živí různými ovocnými plody a vyplivováním jejich semen se podílí na 

rozšiřování některých druhů dřevin (např. Ceratonia siliqua, Ficus carica, Morus nigra)  (KORINE 

ET AL., 1999). Zároveň byla zjištěna vysoká fidelita k určitému stromu, ke kterému se jedinci vrací 

i tři noci za sebou a krmí se zde (TSOAR ET AL., 2010). Obdobně se chovali sledovaní kaloni v 

egyptské oáze Dakhla, kde opakovaně navštěvovali konkrétní plodící stromy (HORÁČEK ET AL., 

2012). Kaloni egyptští mají extrémně citlivý čich, který využívají k detekci zralého ovoce (LUFT 

ET AL., 2003) a naopak, aby se vyhnuli přezrálým a nepoživatelným plodům (SANCHEZ ET AL., 

2006). Ačkoli jsou rostlinožravými letouny, byli pozorováni při konzumaci brouků Pachnoda 

sinuata z čeledi Scarabidae. Důvodem může být vyšší obsah bílkovin, na které je rostlinná strava 
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chudá (BARCLAY ET AL., 2006). Po nalezení vhodné potravy se kaloň zavěsí v těsné blízkosti 

zdroje nebo si kousek ovoce odnese do nočního úkrytu (FENTON, 1985). V zajetí je situace 

obdobná, kaloň konzumuje přinesenou potravu v úkrytu. Svůj úlovek si musí zvíře pečlivě chránit 

před ostatními jedinci. Z plodu zkonzumuje dužinu, vysaje šťávu a slupky a semena vyplivuje na 

zem. Během jediné noci dokáže kaloň egyptský zkonzumovat až jeden a půl násobek své tělesné 

hmotnosti (KULZER, 1958). 

Kaloni egyptští podnikají různě dlouhé noční přelety na potravní stanoviště. V Izraeli 

opakovaně létali v relativně vysoké nadmořské výšce za potravou vzdálenou i 15 km, přičemž 

úkryty opouštěli krátce po soumraku a zpět přilétali nad ránem (TSOAR ET AL., 2010). Na Kypru 

podnikali 20 km dlouhé přelety, v izolovaných oblastech Egypta (oázy) a Turecka se většina 

populace soustředila na blíže dostupné zdroje (BARTONIČKA ET AL., 2013). Výjimkou bylo 

chování tří samců z oázy Dakhla, kteří krátce po soumraku letěli přibližně 50-80 km na opačný okraj 

oázy, avšak ihned se vrátili a vyhledali potravní stanoviště v blízkosti nočního úkrytu. Zejména v 

letním období byla populace v oáze vysoce věrná potravnímu okrsku o velikosti 25 km
2
. Naopak v 

zimním období, kdy je potravní nabídka omezená a stanoviště jsou rozptýlená, byli nuceni hledat 

potravu v oblastech vzdálenějších od úkrytů (HORÁČEK ET AL., 2012). Pomocí zraku a zřetelných 

orientačních bodů v krajině (světla měst) dokázali kaloni za tmy nalézt svůj úkryt (ULANOVSKY 

ET AL., 2010). 

Kaloň egyptský je druh, který v úkrytech vytváří kolonie složené z jedinců obou pohlaví 

(MUTERE, 1968; HORÁČEK ET AL., 2012). Tyto kolonie mohou být jak malé, čítající 20 až 40 

jedinců, tak o mnoho početnější, kdy lze na jednom místě nalézt i několik tisíc kaloňů, přičemž 

poměr samců a samic může být různý (KWIECINSKI & GRIFFITHS, 1999; HORÁČEK ET AL., 

2012). V případě podrobně sledované izolované populace v egyptské oáze Dakhla byli kaloni 

rozptýleni do mnoha úkrytů. Jejich osídlení bylo poměrně stabilní, což platilo zejména pro samce, 

kteří se zde zdají být úzce vázáni na již obsazené úkryty (HORÁČEK ET AL., 2012). Poměr pohlaví 

byl u dospělých jedinců výrazně vychýlen ve prospěch samců (přibližně 3:1), neboť pravděpodobně 

kojící samice s mláďaty uhynou následkem cíleného hubení kaloňů (vypalování úkrytů) (LUČAN 

ET AL., 2012). Zastoupení samic v populaci se zvyšovalo v období dubna až června v souvislosti s 

rozmnožováním, naopak klesalo v zimních měsících. Gravidních samic bylo nejvíce zaznamenáno v 

lednu a poté v dubnu (post-partum páření). U samic je nápadné nízké zastoupení vyšších věkových 

kategorií (HORÁČEK ET AL., 2012). V jednom úkrytu v izolované oáze měli naprostou početní 
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převahu samci vyšších věkových kategorií, což naznačuje, že tito jedinci byli separování do vlastní 

skupiny, která obývala společný úkryt (LUČAN ET AL., 2011; HORÁČEK ET AL., 2012). Ve 

srovnání s izolovanou populací v egyptské oáze, byl v koloniích na území Levanty poměr pohlaví 

poměrně vyrovnaný a v jižní Anatolii byl dokonce vychýlen ve prospěch samic. Na Kypru v 

současné době chybí samičí kolonie, neboť zde došlo ke kolapsu populace kaloňů, a tudíž je zde, 

podobně jako v oáze Dakhla, významná převaha samců. (HORÁČEK ET AL., 2012). V severním 

Izraeli počet dospělých samců v rámci malé kolonie zůstával stabilní během celého roku, zatímco 

počet samic se zvyšoval v rozmnožovacích obdobích (KORINE ET AL., 1994). 

Pro většinu populací je typická polyestrie, kdy během roku nastávají dvě období porodů 

(BAYDEMIR & ALBAYRAK, 2006; BERNARD & CUMMING, 1997). V oblasti jižního Egypta 

byla během roku zaznamenána dvě období rozmnožování přerušená krátkou periodou. První období 

trvalo od jara do léta, druhé připadalo na podzim a zimu, přičemž samotné porody mláďat se děly 

vždy na konci daného období (OIKA, 1987). U samců populace v egyptské oáze Dakhla 

nedocházelo k výkyvům ve velikosti varlat během roku, což naznačuje, že se zde kaloni rozmnožují 

celoročně. Kojící samice, odstavená mláďata a gravidní samice se v populaci s výjimkou zimy 

vyskytovali v průběhu celého roku, ale k většině porodů docházelo v časovém úseku od dubna do 

července (HORÁČEK ET AL., 2012). Na Kypru nastávaly porody v dubnu a v červnu 

(SPITZENBERGER, 1979), novější studie uvádí začátek jara, resp. konec léta (HORÁČEK ET AL., 

2012). V Jordánsku probíhaly porody v dubnu a v květnu, druhé období nastávalo v září (BENDA 

ET AL., 2010). Ve vyšších zeměpisných šířkách byla pozorována i monoestrie, čili pouze jediné 

období rozmnožování za rok (BAYDEMIR & ALBAYRAK, 2006). Samice je březí po dobu tří až 

čtyř měsíců, ve většině případů rodí jediné mládě, avšak existují i ojedinělé případy narozených 

dvojčat (KORINE ET AL., 1994). U kaloně egyptského se uplatňují promiskuitní párovací systémy 

(HOOD, 2000).  

V denních úkrytech visí tito kaloni obvykle ve velmi těsných uskupeních, přičemž často 

dochází mezi sousedícími zvířaty k soubojům, doprovázených značnou vokalizací. Obecně lze říci, 

že během dne jsou kaloni egyptští poměrně hlasití a neklidní. Při vyrušení člověkem obvykle 

utichnou a ještě více se semknou, pokud se pozorovatel přiblíží až ke skupině, kaloni se rozletí a 

klastr se rozpadá (KULZER, 1958). 

Noční aktivita kaloně egyptského je v přírodě synchronizována se západem slunce a zpět do 

úkrytu se jedinci vrací před svítáním. Na čas odletu a příletu do jeskyně mají zásadní vliv rozdíly v 
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zimním a letním schématu jejich aktivity. Zástupci poddruhu kaloně egyptského R. aegyptiacus 

leachi v letním období vylétávají z jeskyně dříve než v zimě a nazpátek se vracejí později než v 

chladné periodě. Jasný měsíční svit opožďuje nástup aktivity (HERZIG-STRASCHIL & 

ROBINSON, 1978). V Izraeli reprodukčně aktivní adultní samice aktivují dříve než juvenilní jedinci 

a dospělí samci a první projevy aktivity ovlivňuje hlavně intenzita světla (KORINE ET AL., 1994). 

Odklad v nástupu aktivity se u samců vysvětluje nutností bránit své teritorium v jeskyni, zatímco 

samice odlétají dříve proto, aby se stihly dostatečně nasytit, neboť takto získaná energie je využita v 

nesmírně náročném období gravidity a laktace (BARCLAY & JACOBS, 2011).  

 

3. Dosavadní poznatky o etologii kaloně egyptského (Rousettus aegyptiacus) 

 

Chování zvířat je obecně velmi komplexní proces. Zahrnuje v sobě interakce mezi jedinci, či 

mezi skupinami, chování v období rozmnožování, sociální chování, agresivní interakce, vztahy mezi 

matkou a mládětem, distribuci jedinců v kolonii, způsoby komunikace atd. Letouni se obvykle 

sdružují do velmi početných skupin a z tohoto důvodu jsou často považováni za jedny z nejvíce 

společenských savců. Složení takových skupin může zůstat i po delší časový úsek poměrně stabilní a 

mezi jednotlivými členy skupiny se mohou vyvinout vzájemné vztahy (ALTRINGHAM, 1996). 

Mnoho zoologických zahrad u nás i ve světě chová některé druhy kaloňů. Chované druhy v 

ČR nejsou příliš náročné na chov a jejich expozice je pro návštěvníky velmi atraktivní. V současné 

době se chovem kaloně egyptského zabývá pouze ZOO Plzeň a ZOO Praha. K dalším druhům patří 

kaloň zlatý (Pteropus rodricensis) ze ZOO Jihlava, ZOO Praha, ZOO Plzeň a ZOO Olomouc; kaloň 

pobřežní (Pteropus hypomelanus) ze ZOO Ústí nad Labem; kaloň Wahlbergův (Epomophorus 

wahlbergi) ze ZOO Plzeň a kaloň plavý (Eidolon helvum) ze ZOO Brno a ZOO Ostrava.  

Přestože je kaloň egyptský (Rousettus aegyptiacus) poměrně hojný v některých oblastech a 

běžně se chová v zoologických zahradách i v zahraničí (např. ZOO Oregon, ZOO Toronto, ZOO 

Banham), jeho chování je popsáno v literatuře jen několika málo vědeckými studiemi. 

Nejpodrobnější studie o chování kaloňů je více než 50 let stará. Jedná se o pozorování Erwina 

KULZERA (1958), který v zajetí choval dva druhy kaloňů: Rousettus aegyptiacus a Rousettus 

leachi. Jako úkryty sloužily kaloňům drátěné klece s výletovým otvorem zavěšené v ubikaci. Klec z 

drátěného pletiva jim sloužila pro šplhání a také jako opora pro odlety a přílety. Pro samotné létání 

sloužil prostor o rozměrech 6 x 4 x 2 m. Kolonie 16 kaloňů pozoroval ve dne a v noci po dobu 43 
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dnů. Vyhodnocoval zde zejména chování jedinců v klastru, při krmení, páření a interakce matky a s 

mládětem. I v zajetí po čtyřech letech si kaloni na chovatele nezvykli a stále na ně reagovali 

negativně (těsné semknutí, agresivita a při velkém přiblížení rozpad klastru). 

V průběhu světelné části dne viseli jedinci klidně v tmavých částech svého úkrytu v těsném 

klastru, spali pouze lehce a  občas docházelo k mírným, avšak hlasitým soubojům mezi sousedícími 

kaloni. Jakýkoli výraznější hluk způsobil, že se k sobě kaloni okamžitě co nejtěsněji přitiskli. 

Nejvyšší letová aktivita byla spojena s příchodem uměle vytvořeného soumraku a s podáním 

potravy. Po zhasnutí světla na sebe začali někteří kaloni téměř ihned útočit, jiní se čistili a odlétávali 

z klece na místo s potravou. Těsně před odletem se kaloni rychle kývali na místě, otáčeli se na 

všechny strany a vysílali echolokační signály. Pohupování tělem před odletem bylo charakteristické 

zejména pro mladé jedince, kteří tak zaujímali správný letový postoj a rozhlíželi se po vhodné cestě 

k odletu. Po krmení se kaloni zavěsili ke zbytku kolonie, někteří se věnovali čištění, jiní mezi sebou 

bojovali o místo v kleci nebo o zbytky potravy. V klidové poloze viseli kaloni buď za jednu, nebo za 

obě nohy hlavou dolů, křídla si složili tak, že částečně zavinovala tělo (KULZER, 1958). V ZOO 

Praha viseli kaloni ve čtyřech základních klastrech (levý, střední, pravý dolní a pravý horní), které 

se mohly v průběhu pozorování spojovat, případně i rozpojovat na menší skupiny, a skládaly se 

z jedinců obou pohlaví. Dalších šest míst mimo klastry obsazovaly osamocení jednotlivci či dvojice 

(VAŠÍČKOVÁ & JAHELKOVÁ, 2012). Až na několik výjimek zaujímali během celého období 

pozorování dospělí kaloni v klastru stejná místa. Největší rozdíly byly pozorovány u mladých zvířat 

(JAHELKOVÁ ET AL., 2013). 

 Při čištění neboli autogroomingu si kaloni ze srsti pomocí jazyka a drápů odstraňovali zbytky 

potravy, ale zaměřili se i na jiné části těla. Olizovali si z obou stran křídla, jejich okraje, konce a 

zápěstí. Věnovali se též olizování srsti na hřbetě, hrudníku a hlavě, olizování palců přední končetiny 

a čištění zubů pomocí drápu. Pomocí zadních končetin si čistili ušní boltce a pročesávali srst na 

hřbetě. Následovala péče o genitálie. Autogroomingu se kaloni věnovali i polovinu noci. V případě, 

že se potřebovali vymočit či vykálet, přesunuli se do vzpřímené polohy a zavěsili se za palce 

(KULZER, 1958). Totožné chování při čištění bylo zaznamenáno i během pozorování v ZOO Praha 

(VAŠÍČKOVÁ & JAHELKOVÁ, 2012). 

Každého kaloně, který se nově přidal ke skupině, ostatní jedinci nejprve očichali a teprve poté 

se k nim mohl připojit. Při prudkých soubojích o místo v klastru zaujímali kaloni bojové pozice: 

jedinec doširoka otevřel tlamu, výhružně vystrčil hlavu dopředu, a co nejvíc napnul křídla. Bojující 
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dvojice na sebe za hlasité vokalizace vzájemně mířila drápy na palcích. Poražený kaloň si zpravidla 

našel jiné místo k zavěšení (KULZER, 1958). 

V nedávné studii se podařilo zjistit, že kaloni egyptští jsou schopni rozpoznat příslušníky své 

sociální skupiny od kaloňů z jiné kolonie, přičemž individuální rozpoznávání bylo umožněno 

zejména prostřednictvím vizuálních a olfaktorických signálů. Během pozorování bylo zaznamenáno 

jen velmi málo sociálních hlasů a žádné echolokační signály, tudíž možnost rozpoznání na základě 

vokalizace se nepředpokládá. Kaloní samci při pokusu trávili více času v blízkosti příslušníků své 

skupiny než té cizí. Bylo zjištěno, že samci R. aegyptiacus nevytváří náhodné asociace, nýbrž 

stabilní skupiny, ve kterých se zřejmě uplatňuje určitá forma sociální hierarchie. A právě schopnost 

samců rozpoznat známé jedince ze své skupiny lze vysvětlit tak, že v rámci velkých kolonií vytváří 

samci menší, ale stabilní skupiny (MANN ET AL., 2011). 

 

KULZER (1958) neuvádí žádné informace o vytváření dvojic před pářením a dále se zabývá 

pozorováním pouze jediné březí samice. V kolonii kaloňů v Zoo Praha vznikaly během celého roku 

dvojice a samci se samice pokoušeli spářit. Nejvíce dvojic bylo zaznamenáno v průběhu 

čtrnáctidenní periody před a po porodech. Porody probíhaly synchronně během jednoho týdne na 

přelomu března a dubna a v září (JAHELKOVÁ & VAŠÍČKOVÁ, 2011). 

V zajetí inicioval sexuální aktivitu samec, zatímco samice se nejevila ochotnu. Samec si odtáhl 

vybranou samici stranou od klastru, uchopil ji za krk zády k sobě a ovinul ji svými křídly, čímž ji 

zabránil uniknout. Samice se hlasitě bránila a začala vydávat hvízdavé tóny. Samec zavrčel a samice 

se krátce uklidnila. Samec bil samci  křídly a kousal ji do zátylku, dokud se nepřestala bránit. Poté 

následovalo vlastní páření. Samec se zakousnul do krku samice, aby ji přidržel, ona se natlačila 

zadníma nohama na jeho břicho. Během samotné kopulace se samice začala znovu bránit a kňučela. 

Ani po ukončení aktu samec samici nepropustil a znovu se s ní spářil. Ta samá situace se opakovala 

i potřetí. Pokud se stalo, že při páření na dvojici zaútočili jiní samci, pářící se samec se bránil 

(KULZER, 1958). 

Pozorování JAHELKOVÉ & VAŠÍČKOVÉ (2010b) však ukázalo, že tento popis je značně 

zjednodušený a neodpovídá úplně realitě. Vytváření dvojic či trojic (jeden samec a dvě samice) 

v pražské kolonii nemuselo být vždy následováno pářením, ale plnilo též funkci značení, protože 

samec samici ve dvojici olizoval zejména v oblasti čenichu, krku, temene hlavy, očí a uší. Následně 

se pár očichával nejvíce v oblasti krku, lopatek a zad  a genitálií (JAHELKOVÁ & VAŠÍČKOVÁ, 

2011). Dvojice či trojice vznikaly na základě vynucování, přátelských projevů, ochrany samice před 
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agresivními projevy ze strany ostatních jedinců nebo při odchytávání prolétávajících samic. 

Charakteristické hlasy, které vydávali samci nosem před a během pokusů o páření, byly 

zaznamenány v průběhu celého roku, avšak nejvíc v období kojení (JAHELKOVÁ ET AL., 2013). 

 

V zajetí je samice březí tři a půl (KULZER, 1966), případně čtyři měsíce (KULZER, 1958). 

V přírodních podmínkách se délka březosti výrazně neliší, KORINE ET AL. (2004) zaznamenali 

trvání gravidity po dobu čtyř měsíců. V přírodě trvá laktace 60-70 dní, v podmínkách zajetí zhruba 

šest týdnů (MUTERE, 1968). Rodičovská péče u kaloně egyptského připadá jednoznačně na samici. 

Vztah mezi matkou a mládětem se utváří ihned po porodu a důležitou roli v něm hrají sociální 

signály (ALTRINGHAM, 1996). 

V přírodě jsou porody synchronizovány s teplým obdobím dešťů, kdy je abundance dostupné 

potravy nejvyšší (KORINE ET AL., 1994, OIKA, 1987). Synchronizace porodů v zajetí byla 

pozorována také u kaloňů v pražské ZOO (JAHELKOVÁ & VAŠÍČKOVÁ, 2010b). Během 

samotného porodu je samice klidná a olizuje mládě, které je kontrakcemi vypuzováno z děloh . 

Krátce po narození se juvenil přimkne k matce a začne sát mateřské mléko. Samice jej stále 

intenzivně olizuje a poté pozře vyloučenou placentu (KULZER, 1966). Na postnatální vývoj 

mláděte má v přírodě vliv dostatek potravy, počasí, velikost kolonie, interakce mezi jedinci a 

mikroklima v jeskyni. Při nízké teplotě v úkrytu musí kaloň udržet tělesnou teplotu na určité úrovni, 

přičemž spotřebuje velkou dávku energie. Aby zejména mláďata, jejichž termoregulace se teprve 

vyvíjí a většina energie je nutná k růstu, předešla této situaci, vytvářejí kaloni v úkrytu těsné klastry, 

čímž zamezují únikům tepla (ALTRINGHAM, 1996). Právě narozené mládě je slepé, málo osrstěné, 

s výjimkou řídkého ochlupení hlavy a hřbetu, ale je schopné najít vyústění mléčné žlázy a přisát se. 

Nápadně vyvinuté drápy na zadních končetinách mu pomáhají udržet se na matčině těle. Velké ušní 

boltce visí mláděti podél hlavy. V klidové poloze matka chrání mládě pomocí svých křídel 

(KULZER, 1958).  

Zatímco BARNARD (2010), která podrobně popisuje vývoj odloženého samčího mláděte 

kaloně egyptského, pozorovala, že již čtvrtý den po narození mládě pootevřelo oči, KULZER (1958) 

uvádí, že poprvé otevřelo na delší dobu oči devátý den po porodu. Mládě v péči BARNARD (2010) 

si šestý den poprvé protáhlo křídla. Velmi brzy, konkrétně po dvou dech, začalo dle BOHÁČKOVÉ 

(2013) mládě mávat křídly v pražské ZOO, zde však nemusel být přesně stanoven začátek porodu 

v rozmezí ± 3 dny a mohlo jít pouze o protáhnutí, zařazené do výše uvedené kategorie. KULZER 
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(1958) však tento pohyb zaznamenal nejdříve 19 dní po porodu. Devátý den  byl juvenil schopen 

samostatně viset v kleci a dvanáctý den  měl napřímené ušní boltce a reagoval na podněty otáčením 

se za zdrojem zvuku. Samice mládě důkladně čistila, přičemž výkaly a moč sama olizovala. Aby 

mládě roztáhlo létací blány, stimulovala jej čenichem v oblasti podpaží. Na to mládě okamžitě 

reagovalo odtažením křídel od těla. Šestnáctý den po porodu KULZER (1958) pozoroval, že mládě 

mělo snahu se samo čistit, podobným způsobem jako dospělý jedinec. V tomto aspektu chování se 

shoduje s BARNARD (2010), která zaznamenala, že téměř dva týdny po porodu si mládě samo 

čistilo křídla. BOHÁČKOVÁ (2013) ve věku dvou týdnů neměla k dispozici vizuální záznam, a 

tudíž první čištění viděla až u více než měsíčního mláděte. Sama však předpokládá, že k prvnímu 

autogroomingu došlo již dříve. Po více než dvou týdnech od narození se mládě s odtaženými křídly 

kývalo na místě s otáčelo tělem do stran, jako by se chystalo odletět. Při této aktivitě, která se 

v následujících dnech opakovala, však i nadále zůstávalo přitištěno k matce, která měla křídla 

odtažena od těla, aby mělo mládě dostatek prostoru. V tomto věku už mělo oči široce otevřené. 

Pokud se některý ze samců dostal do blízkosti mláděte, začala samice produkovat zvláštní typ hlasů 

a samec se stáhl zpět (KULZER, 1958). Nejdříve mládě opustilo matku  25. den po porodu a začalo 

prozkoumávat okolní prostory úkrytu. V případě, že se juvenil vzdálil od matky více než obvykle, 

začal okamžitě vydávat „švitořivé“ hlasy. Samice odpověděla podobnými, ale mnohem 

intenzivnějším hlasy. Mládě reagovalo příletem k matce (KULZER, 1958). JAHELKOVÁ & 

VAŠÍČKOVÁ (2010b) ztotožňují tento typ vokalizace s jimi zaznamenanými juvenilními V-hlasy. 

Zmíněný typ vokalizace hraje významnou roli v soudržnosti mezi matkou a mládětem. BARNARD 

(2010) poprvé zaznamenala hlasové projevy mláděte 33. den po narození.  

Bylo zjištěno, že tento specifický typ juvenilní vokalizace spadá z velké části do oblasti 

ultrazvuku. Naopak matčiny „švitořivé“ hlasy, které jsou mnohem hlasitější, se převážně nacházejí 

ve slyšitelné části zvuku. V sekvenci hlasů mláděte lze před a po „švitořivých“ hlasech rozeznat 

slabé, ale zřetelné echolokační hlasy z ultrazvukové oblasti, které ovšem, stejně jako je tomu u 

dospělých kaloňů, mají i slyšitelnou část, kterou lidské ucho rozpozná jako tzv. klikání. Nejméně do 

stáří 40 dnů měla samice mládě téměř stále při sobě, nicméně jej občas odkládala v kleci, když 

odlétala pryč (KULZER, 1958). BARNARD (2010) téměř shodně pozorovala, že její odchované 

mládě viselo samostatně od 39. dne. Téměř dva měsíce po porodu prvního mláděte (52 dní) se 

samice znovu spářila, přičemž mládě viselo během páření samostatně. Samice se mezitím čistila, 

opakovaně létala na místo s potravou, kterou si přinášela do klece (KULZER, 1958). V ZOO Praha 
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samice pečovala o mládě velmi dlouho a i po odstavu spolu udržovali kontakt. Samostatně visící 

mládě bylo pozorováno již 26. den po narození. Matka ho odkládala na větev na místě krmení, 

zatímco odletěla za potravou (JAHELKOVÁ & VAŠÍČKOVÁ, 2010a; VAŠÍČKOVÁ, pers. obs.).  

Zhruba měsíc a půl staré mládě již bylo schopné uletět přibližně půl metru. Jeho letové 

schopnosti se s věkem postupně zlepšovaly. Dva měsíce po porodu (59. den) mládě dokázalo 

kroužit, o 12 dní později plně kontrolovalo let (BARNARDOVÁ, 2010). Juvenil, jehož vývoj 

pozoroval KULZER (1958), naopak začal pravidelně vylétávat z klece až po více než dvou měsících 

od porodu (po 70 dnech). BOHÁČKOVÁ (2013) vypozorovala první létání přibližně 66 dní po 

porodu. Ve věku 95 dnů bylo mládě samostatnější a dokázalo se na delší dobu vzdálit od matky. 

Mládě staré 103 dnů se během světelné části dne stále ještě zdržovalo v těsné blízkosti samice, 

avšak svým chováním se již podobalo dospělému jedinci a sledovalo ostatní kaloně. (KULZER, 

1958). Tři měsíce po porodu byly v rámci komunikace mezi matkou a mládětem nejčastěji 

zaznamenány specifické juvenilní hlasy, avšak poslední interakce mezi matkou a juvenilem byla 

pozorována dokonce pět měsíců po porodu (JAHELKOVÁ ET AL., 2013). 

Mláďata kaloňů jsou altriciální a schopnost termoregulace je u nich po porodu na nízké úrovni. 

Situace se zlepšuje asi po týdnu a přibližně měsíc po porodu má mládě termoregulaci již plně pod 

kontrolou. Ve stáří 36 dnů dosahuje mládě dvojnásobku své porodní váhy (NOLL, 1979). Kosti 

tvořící předloktí kaloně nejrychleji rostou během prvních dvou měsíců, poté se ještě prodlužují, ale 

již nijak významně. Stejně je tomu u létacích blan, kdy křídla u dvouměsíčního mláděte dosahují cca 

80 % velikosti blan dospělého jedince (KULZER, 1958). V devíti měsících dosahuje subadultní 

jedinec váhy dospělce (NOLL, 1979).  

KULZER (1958) zkoumal, zda se samice s mláďaty dokáží vzájemně rozpoznat. Za tímto 

účelem zaměnil klece s rodičovskými páry, zatímco v nich obě mláďata nebyla přítomna, a tudíž 

obě vletěla k falešným rodičům. Na změnu situace reagovala rychlým poletováním. V jedné z klecí 

došlo k souboji mezi juvenilem a samcem. Také samice na mládě reagovala negativně, ačkoli 

nejprve odtáhla křídla od hrudi, jakoby se chystala ho přijmout. V dalším pokusu rozdělil jeden 

z párů a samce nahradil cizím dospělým samcem. Samice jej sice očichala, následně na něj však 

zaútočila a samec vůbec neútočil a vylétl z klece. Ačkoli v kolonii kaloňů není vytvořeno žádné 

uspořádání „rodinného“ typu, KULZER se domnívá, že k tomu mají jednotlivé páry tendenci, 

minimálně v období odstavu. 
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Za normálních okolností samice nepřipustí těsný kontakt samce a mláděte, protože může dojít 

k souboji. Nicméně KULZER (1958) tuto situaci pozoroval. Téměř dva měsíce po porodu prvního 

mláděte (52 dní) se samice opět spářila. Mládě ji očichalo, ale vytvořilo dvojici se samcem, se 

kterým se předtím matka spářila. Mládě se po chvíli samci vyvléklo, připojilo se opět k matce a 

začalo se krmit jí donesenou potravou. Samec odletěl a vrátil se zpět s dalším soustem, o které se 

podělil s mládětem. Převzetí mláděte samcem se později opakovalo, situace se však tentokrát 

odlišovala v tom, že mládě se samci nejprve bránilo. Následně s ním ale opět vytvořilo dvojici. Ve 

chvíli, kdy se přiblížila matka, připojilo se mládě k ní, ale samec se ho pokusil násilím dostat zpět 

k sobě, což se mu nepodařilo. Uvedené samcovo chování se podobalo situaci před pářením, kdy 

samec přidržoval křídly samici, ale je též možné, že samec pouze poskytoval mláděti ochranu 

během doby, kdy samice létala pro potravu. V pražské ZOO krátce po porodech docházelo 

k interakcím mezi samci a samicemi, kdy samec bránil samici s malým mládětem před ostatními 

jedinci (JAHELKOVÁ & VAŠÍČKOVÁ, 2010a). Při detailním hodnocení chování matky a mláděte 

v průběhu kojení a odstavu bylo pozorováno nejvíce interakcí s ostatními adultními jedinci v období 

těsně po porodu, kdy dochází k post-partum páření. Objevovalo se zejména vytváření dvojic 

(uchopení matky) a čištění matky jiným dospělým jedincem. Interakce vyvolaná matkou byla v 

průběhu pozorovacích period stejná. Bylo pozorováno, že matka uchopovala jiného dospělého 

jedince a čistila ho (BOHÁČKOVÁ, 2013). Rovněž bylo ojediněle pozorováno olizování mládětem 

samcem nebo cizí samicí. Samec též poskytl mláděti ochranu při obtěžování jinými jedinci 

(JAHELKOVÁ, pers. comm.).  

 

Potrava kaloňů egyptských se v zajetí se skládá z ovoce (jablka, hrušky, broskve, banány, 

pomeranče, melouny, jahody, hrozny) a zeleniny (brokolice, tuřín, listy špenátu a kapusty). Je také 

možné podávat rozmixovanou směs dušené mrkve, dušených brambor, jablek, banánů, meruňkové 

šťávy a multivitaminových doplňků stravy (BARNARD, 2010). Na rozdíl od této bohaté nabídky 

KULZER (1958) krmil kaloně pouze jablky, banány a vločkami. Rovněž potrava v ZOO Praha není 

tak pestrá, zcela v ní chybí (ARCHIV ZOO PRAHA IN BOHÁČKOVÁ, 2013). 

Situaci během podání potravy popisuje KULZER (1958), který v průběhu celého jednoho 

měsíce krmil kaloně vždy odpoledne ve stejnou dobu. Ve chvíli, kdy byla kaloňům podána potrava, 

začali vylétávat z klece na místo s krmení. Jedinec si ovocem naplnil tlamku, vrátil se zpět do klece, 
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aby potravu zpracoval, a celý proces několikrát zopakoval. Z ovoce vysál dužinu a zbytek 

rozžvýkaných vláken vyplivnul na zem. Po dostatečném nasycení se odletěl se napít. 

Při krmení docházelo mezi kaloni k soubojům o získané sousto buď přímo na místě 

s krmením, nebo po přistání v kleci, kdy jedinec zaútočil na druhého jedince a snažil se mu 

vyškubnout kus potravy z tlamky. Napadený kaloň se bránil bitím křídly, ale o potravu většinou 

přišel. Podobné boje někdy bývaly podnětem pro boj všech proti všem, kdy byli proti své vůli 

zapojeni i do té doby klidní a nezúčastnění jedinci. Když se mládě poprvé letělo nakrmit, dospělý 

jedinec jej napadl a potravu mu vytrhnul z úst. Někdy mláděti dokonce vůbec nebylo umožněno se 

k potravě dostat, protože dospělci si ho všimli a začali vydávat specifický typ vokalizace, dokud 

mládě neodletělo pryč. Kaloní repertoár v sobě zahrnoval rovněž velmi vysoké specifické hlasy, 

které jedinci produkovali, pokud jim nebyla podána potrava v obvyklou dobu. Podobný typ 

vokalizace byl slyšet i během čekání na potravu. Hlasy měly rozsah od slyšitelného frekvenčního 

pásma až do ultrazvukového frekvenčního pásma. Opakovaly se i 36krát během jedné krátké chvíle, 

přičemž na takové sekvenci se podílela hlavně sousedící zvířata (KULZER, 1958). Při pozorování 

v ZOO Praha se podařilo na základě popisu a situace identifikovat tyto hlasy a byly nazvány 

adultními V-calls (JAHELKOVÁ & VAŠÍČKOVÁ, 2010b). 

 

4. Komunikace 

 

Letouni, stejně tak jako ostatní savci, komunikují s okolím, přijímají a vyhodnocují podněty a 

informace. To vše jim umožňuje akustické, vizuální, olfaktorické a taktilní smyslové vnímaní. 

Vzájemné dorozumívání mezi jedinci hraje důležitou roli v sociálních interakcích, zejména v období 

rozmnožování a při vytváření pouta mezi matkou a mládětem (KUNZ & FENTON, 2003).  

 

4.1. Akustická komunikace 

 

Sluch umožňuje vnímat zvuky a je rozvinutý zejména u živočichů, kteří se mezi sebou 

dorozumívají pomocí zvukových signálů. Letouni využívají sluch ke komunikaci a také k orientaci v 

prostoru v podmínkách tmy. Sluchový orgán letounů má stavbu shodnou s ostatními savci. 

Echolokující netopýři disponují citlivějším a výkonnějším sluchem než někteří neecholokující 

kaloni, jejichž sluchové vnímaní je na úrovni běžného sluchového aparátu savců (KUNZ & 
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FENTON, 2003). Ušní boltce umožňují zesílení ostrosti slyšení a svým tvarem a velikostí se 

přizpůsobují požadavkům konkrétního druhu letouna (OBRIST ET AL., 1993).  

Komunikace prostřednictvím zvukových signálů je z hlediska předávání informací 

nejrozšířenějším prostředkem, avšak krátkodobým a nesoucím informaci jen v daný časový 

okamžik. Podle časové a frekvenční struktury lze dobře rozlišit druhově typické signály a jejich 

účel. Letouni produkují dva základní typy zvukových signálů – echolokační, které využívají hlavně 

při orientaci a získávání potravy, a sociální, které se uplatňují při sociálních interakcích mezi jedinci 

(rozpoznávání příslušníků skupiny, koordinace při lovu, komunikace mezi matkou a mládětem) a 

jsou pro vnitrodruhovou komunikaci vhodnější. Na rozdíl od echolokačních, sociální signály mají 

složitější strukturu, jsou často delší a mají nižší frekvenci, tudíž je schopen zachytit je i člověk 

(PFALZER & KUSCH, 2003). 

Echolokační signály nesou informaci o jedinci a rovněž se mohou podílet na komunikaci, 

avšak nejspíš zde mají pouze jakousi doplňkovou funkci (FENTON, 1985). Při odletu nebo příletu 

k úkrytu nebo během letu k potravnímu zdroji vykazují echolokační signály odlišné frekvenční 

parametry a mohou tak nabývat komunikační funkci (HABERSETZER, 1981).  

Letouni mají rozmanitý repertoár akustických sociálních hlasů, které lze dle funkce rozdělit na 

(a) agonistické signály (aggressive and warning calls), které se uplatňují např. při vnitrodruhové 

agresi,  obraně teritoria nebo potravních zdrojů, (b) vábící signály a vábící signály vysílané v letu 

(advertising calls, songflight) letouni využívají při epigamních projevech, (c) signály vydávané při 

stresu a úzkosti (distress calls), (d) izolační (isolation calls) a direktivní signály (directive calls) 

používané v mateřských koloniích při komunikaci mezi matkou a mládětem (PFALZER & KUSCH, 

2003). Nouzové signály produkované v ohrožení a ve stresu (např. při odchytu), jsou širokopásmové 

a výrazné a v  přírodě slouží k přilákání ostatních členů skupiny ohroženým jedincem, kteří poté 

společně zaútočí na predátora (tzv. mobbing) (FENTON ET AL., 1976; RUSS ET AL., 1998). 

Sociální hlasy též upozorňují na přítomnost letouna v prostoru a usnadňují vzájemné vyhýbání se 

jedinců (VAUGHAN, 1976), nebo naopak slouží jako prostředek pro udržování soudržnosti 

skupiny, kdy jedinci v noci vylétávají z úkrytu a loví (MCCRACKEN & BRADBURY, 1981).  

Sociální signály lze dělit též na základě jejich sonografické podoby na (a) atonální vřískavé 

zvulky (squawk), které mohou mít výhružnou funkci, (b) série krátkých obecně tonálních signálů 

„trylky“ (trill), které byly zaznamenány v mateřských koloniích před odletem a po návratu jedince 

do úkrytu, (c) tonální delší signály (cheep), jež se uplatňují při rozpoznávání mláděte samicí a (d) 
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složitější „zpěvy“ (song), které jsou produkovány při vábení, ale mohou být významné i při obraně 

potravních zdrojů (FENTON, 1985; PFALZER & KUSCH, 2003). 

Samice letounů, kteří se shlukují do početných kolonií, musí při rozpoznávání vlastních 

odstavených mláďat po příletu do úkrytu kombinovat prostorovou paměť s akustickými a 

olfaktorickými signály. Akustická komunikace, především struktura a intenzita hlasů mezi matkou a 

mládětem, se s vývojem hlasového ústrojí juvenila postupně zlepšuje (KUNZ & HOOD, 2000). Ze 

strany matky může jít o echolokační signály, které však nejsou v této situaci nejdůležitější, mládě 

nejčastěji vysílá charakteristické izolační signály, které matce pomáhají určit přesnou polohu 

mláděte. U některých letounů produkuje mládě specifické hlasy, které se uplatňují v situaci, kdy je 

juvenil od matky vzdálen a snaží se tak upoutat její pozornost (např. u kaloně egyptského (R. 

aegyptiacus) [KULZER, 1958], o jehož chování za podobné situace bude pojednáno v samostatné 

kapitole). Ve chvíli, kdy se matka snaží najít své mládě, produkuje hlavně direktivní hlasy, které se 

skládají z intenzivních, rychle se opakujících tónů. Účelem těchto hlasů je vyvolat u mláděte 

odpověď, kdy se ozývá izolačním voláním, které se společně s pachovým značením zdá být klíčové 

při rozpoznání juvenila (KUNZ & FENTON, 2003). Samice kaloně australského (Pteropus 

poliocephalus) komunikuje s mládětem pomocí vyhledávacích (searching calls) a kontaktních 

(contact calls) signálů. Mládě se ozývá prostřednictvím izolačních (isolation calls) a kontaktních 

signálů a zároveň matku informuje dalším typem hlasů o své poloze (location calls) (FENTON, 

1985). 

U kaloňů čeledi Pteropodidae se vyvinula řada dorozumívacích prostředků. Obzvláště 

významný je široký hlasový repertoár, který je rovněž nejnápadnějším a nejčastějším 

zprostředkovatelem vnitrodruhové komunikace. Např. v repertoáru kaloně Pteropus poliocephalus 

bylo celkově rozlišeno 18 různých typů signálů, přičemž více než polovinu tvoří tonální hlasy: 

izolační a kontaktní signál (isolation call, contact), izolační trylek (isolation trill), signál nesoucí 

informaci o poloze (location call), hlas samice při vyhledávání (female searching call), 

předkopulační signál (precopulation call), signál vydávaný během kopulace (copulation call), signál 

pro vymezení teritoria (territorial call), varování (alarm call) a signál užívaný v souvislosti 

s potravou (feeding call). Zbytek tvoří netonální hlasy (výhružné signály [threat calls], kontaktní 

signál samice [female contact call], dlouhý a krátký signál [long and short call]), signál ohlašující 

predátora (aerial predator call), signál pro vyhnutí se (avoidance call) a zvuky vznikající při mávání 

křídly (female and male wing-flap calls) (NELSON, 1965). U dalších druhů kaloňů takto podrobný 
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přehled repertoáru vytvořen nebyl, ale u některých (Epomophorus wahlbergi, Epomops franqueti, 

Hypsignathus monstrosus) byly popsány i vábící signály (mating calls, advertising calls) 

produkované samci. Pouze u kaloně P. poliocephalus byly popsány rovněž samičí vábící hlasy 

(FENTON, 1985). 

Při krmení produkují kaloni rodu Pteropus a Eidolon specifické agonistické hlasy, pomocí 

nichž brání svůj nalezený potravní zdroj před ostatními jedinci (NELSON, 1965). Kaloň příbuzný 

(Macroglossus sobrinus) ojediněle produkuje dvojité pulsy (doubleclics), jejichž účel zatím není 

znám. Při stresové situaci vydává výrazné specifické akustické signály (distress call) (FUNAKOSHI 

ET AL., 1995).  

 

V sociálních systémech se uplatňuje i multimodální způsob komunikace, kdy se na přenosu 

informací mezi jedinci podílí více typů signálů v jednom okamžiku (FENTON, 1985). Např. u 

kaloně australského je vokalizace spojena se specifickými pohyby těla, které umocňují příslušný 

hlasový projev (VAN PARIJS & CORKERON, 2002). Podobné chování najdeme i u kaloně 

Wahlbergova (Epomophorus wahlbergi), kdy samci v období rozmnožování opakovaně a 

monotónně vokalizují ze svých úkrytů, aby sem přivábili samice. Produkci akustických signálů 

samec zrychlí, prolétává-li samice v jeho blízkosti (KUNZ & FENTON, 2003). Samci kaloně 

výložkového (Epomophorus gambianus) během období páření rovněž vábí samice specifickými 

hlasy (courting calls), ale předtím opustí hlavní denní úkryt a odletí jinam. Během vokalizace 

rovněž upoutávají pozornost bíle zbarvenými ramenní výložkami (BOULAY & ROBBINS, 1989). 

Také samci kaloně Petersova (Micropteropus pusillus) odhalují při vábení samic své ramenní 

výložky. Disponují též zvětšenými hlasivkami k produkci pronikavých hlasů (OWEN-ASHLEY & 

WILSON, 1998). 

 

Také echolokační signály mohou v některých případech sloužit ke komunikaci, většinou jsou 

užívány pasivně (FENTON, 1985). Echolokace je orientace v prostoru prostřednictvím odražených 

akustických signálů. Netopýři, pro které je echolokace klíčová při orientaci a při vyhledávání a 

zaměření kořisti, vykazují značnou variabilitu v echolokačních signálech, které vznikají v hrtanu. 

Naopak u echolokujících kaloňů (rody Rousettus, Boneia, Eonycteris, Nyctimene a Paranyctimene) 

slouží jako doplňkový prostředek při orientaci, zejména v jejich jeskynních úkrytech (FENTON, 

1985; NOWAK, 1999).  Zástupci rodu Eonycteris vydávají signály máváním křídly (GOULD, 
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1988). Kaloni rodu Rousettus během letu produkují echolokační signály mlaskáním jazykem o zuby, 

vždy na levou a pravou stranu, což vytváří „doubleclick“ (ROBERTS, 1975). Tyto širokopásmové 

signály se pohybují se v rozmezí 12–70 kHz (JONES & TEELING, 2006). Kaloň egyptský vysílá 

signály v párech s krátkým časovým intervalem uvnitř páru, přičemž délka signálu se pohybuje 

v rozmezí přibližně 50–100 µs (HOLLAND ET AL., 2004). Produkce signálů je synchronizována s 

pohybem ušních boltců a létacích blan, kdy je „doubleclick“ emitován při mávnutí křídly dolů a při 

posunutí uší dopředu. V této pozici boltců je sluch citlivější a vracející se ozvěna může být lépe 

zachycena (HOLLAND & WATERS, 2005). Pro kaloně egyptské je echolokace významná zejména 

při orientaci v temných jeskynních, avšak využívá ji rovněž při létání mimo jeskyně nebo při krmení 

(YOVEL ET AL., 2011).  

 

4.2. Olfaktorická komunikace 

 

Pro letouny má čich významnou funkci při vzájemném rozpoznávání mezi příslušníky stejné 

sociální skupiny nebo při výběru partnera pro páření z hlediska tělesné kondice. Matce napomáhá 

při identifikaci svého mláděte a rovněž u frugivorních druhů usnadňuje vyhledávání potravy, kdy 

umožňuje lokalizovat směr, odkud pachový signál přichází (ALTRINGHAM, 1996). Olfaktorický 

systém letounů je svou stavbou typicky savčí, nicméně mezi jednotlivými skupinami panují určité 

rozdíly (FENTON, 1985). Frugivorní, omnivorní a sanguivorní druhy letounů mají mnohem 

vyvinutější čichové laloky než insektivorní druhy (JOLICOEUR ET AL., 1984).  

Olfaktorická komunikace patří k vývojově nejstarším a u letounů se při ní uplatňuje pachové 

značení a feromony. Určují zejména totožnost nejen samotného jedince, ale i jeho postavení v rámci 

skupiny (FENTON, 1985). Stejně jako ostatní druhy savců, má i většina letounů svůj 

charakteristický pach (DAPSON ET AL., 1977), který může být různý u jedinců stejného druhu, ale 

rozdílného pohlaví, přičemž u samců bývá silnější. Zdrojem olfaktorických signálů jsou zejména 

produkty pachových žláz, sliny a rovněž výkaly a moč (FENTON, 1985). Pach může být utvářen 

také bakteriální fermentací a typem potravy (KUNZ & FENTON, 2003). Specializované pachové 

žlázy se u letounů obecně vyskytují v obličejové části hlavy, po stranách čenichu, okolo uší, na krku 

a ramenech, na křídelních a ocasních blánách, v oblasti pohlavních orgánů a okolo řitního otvoru. U 

výložkových kaloňů čeledi Pteropodidae lze u obou pohlaví najít pachové žlázy v oblasti ušních 

boltců, krku a ramen, u všech ostatních kaloňovitých, ale pouze u samců, v oblasti krku, ramen a po 
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stranách řitního otvoru. Samci i samice mají pachové žlázy za řitním otvorem (QUAY, 1970). 

Konkrétním příkladem je kaloň plavý (Eidolon helvum), kdy obě pohlaví mají v oblasti krku 

přítomny pachové žlázy, které jsou u samců zvětšené a mohou se uplatňovat při olfaktorické 

komunikaci (MAINOYA & HOWELL, 1979). U některých druhů, např. u kaloně australského 

(Pteropus poliocephalus) (NELSON, 1965), dochází s příchodem období páření ke zvětšení 

lopatkových pachových žláz a nadměrné sekreci (BLOSS, 1999). Výložkový kaloň Epomops 

franqueti má v oblasti ramen vytvořeny pachové žlázy překryté chomáči světle zbarvené srsti 

(výložkami). Vztyčením výložek dochází k rozptylování pachových signálů (KUNZ & FENTON, 

2003). Mezi olfaktorické a zároveň vizuální komunikační prostředky lze také zařadit speciální 

dlouhé chlupy samců (osmetrichia), do nichž se ukládá sekret z pachových žláz a jejichž 

prostřednictvím je pach rozšiřován. Vyskytují se mimo jiné u kaloně jeskynního (Eonycteris 

spelaea) nebo kaloně řetízkového (Myonycteris torquata) (BRIAN ET AL., 1987). 

Pachové značení se uplatňuje při vzájemném rozpoznávání mezi mládětem a matkou, která se 

vrátila z lovu a mládě zanechala s ostatními juvenily v úkrytu (GUSTIN & MCCRACKEN, 1987). 

U kaloňovitých se při rozpoznávání mláděte matkou uplatňují jak akustické, tak olfaktorické 

signály. Samice se zpočátku řídí akustickými signály, ale jako klíčové se v těchto situacích jeví 

olfaktorické signály, na jejichž základě je většina samic schopná své mládě rozlišit (KUNZ & a 

HOOD, 2000). Příkladem je chování samic kaloně australského (Pteropus poliocephalus). Když se 

samice letí nakrmit, odloží své mládě v úkrytu k ostatním juvenilům. Po příletu krouží nad kolonií, 

vymění si s mláďaty několik akustických signálů a přistane u mláděte, u kterého se domnívá, že jí 

patří. Samice mládě očichá a poté jej buď přijme pod svá křídla, nebo na něj zaútočí (NELSON, 

1965). Pachové signály mládě získává pasivně z mateřského mléka nebo slin matky, která jej 

olizuje. Dalším zdrojem je specifické pachové značení juvenila matkou (FENTON, 1985). Kaloni 

indičtí (Pteropus giganteus) mají pachové žlázy vyvinuty v tarsální oblasti, v koutcích ústního 

otvoru, na čenichu a v perianální oblasti. Při čištění matka své mládě stimuluje právě v těchto 

oblastech, čímž napomáhá sdílení pachu a vytváří tak vzájemné pouto (JAYAPRAKASH & 

ALEXANDER, 1993). Rovněž mládě dokáže rozpoznat matku, a to nejen na základě jejích 

echolokačních signálů, ale i pachu (KUNZ & FENTON, 2003). Vzájemné rozpoznávání pouze na 

základě olfaktorických signálů mezi matkou a mládětem po odluce bylo pozorováno u kaloně 

egyptského (KULZER, 1958) a kaloňů rodu Pteropus (NELSON, 1965). 
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Olfaktorické značení někdy slouží i pro vyznačení teritoria, přičemž takové pachové značky 

mají dlouhodobý charakter. Samci kaloně krátkonosého (Cynopterus sphinx), který patří mezi 

harémové druhy, vytvářejí z listů rostlin krátkodobé úkryty, tzv. stany. Tyto úkryty samci aktivně 

brání před nepřáteli a někdy značkují vnitřek stanu slinami (BALASINGH ET AL., 1995). 

Harémový samec často značí před nočním výletem příslušnice své skupiny. Kaloň australský 

(Pteropus poliocephalus) vyznačuje své teritorium nejen silně zapáchajícím výměškem lopatkových 

žláz, ale též hlasitou vokalizací (NELSON, 1965), rovněž samci kaloně samojského (Pteropus 

samoensis) vymezují a brání svá teritoria vokalizací, pachovým značením (otřením výměšku krčním 

žláz o větve či kmen stromu) a specifickým displejem zahrnujícím pohyby křídly (BANACK, 2001). 

 

4.3. Vizuální komunikace 

 

Letouni využívají zrak zejména pro orientaci a navigaci v prostoru a při vyhledávání potravy 

(DAVIS & BARBOUR, 1965; FENTON, 1985). Zrak, resp. vnímání intenzity světla, je též 

nepostradatelný při načasování odletu z denního úkrytu (LAIDLAW & FENTON, 1971). Všichni 

letouni disponují typicky savčím zrakovým aparátem (EKLÖF, 2003), který je adaptován na noční 

způsob života (FENTON, 1985), avšak pouze u čeledi Pteropodidae je přítomna struktura zvaná 

tapetum lucidum, která kaloňům umožňuje ostřejší vidění ve tmě (OLLIVIER ET AL., 2004). 

Kaloni, pro které je zrak z hlediska orientace dominantním smyslem a nahrazuje u nich echolokaci, 

mají výrazné, velké oči, zatímco echolokující netopýři, mají zrakové orgány nenápadné a drobné 

(KUNZ & FENTON, 2003). Větší oči jsou u kaloňů spojeny s komplexnějšími zrakovými centry 

v mozku, nicméně i přesto zrak neposkytuje tak vysokou úroveň vnímavosti jako echolokace 

(SUTHERS & WALLIS, 1970).  

Komunikace prostřednictvím vizuálních podnětů se uplatňuje hlavně ve vztazích příslušníků 

jedné sociální skupiny. Jedná se zejména o vizuální projevy při páření (KUNZ & HOOD, 2000). 

Někteří  kaloňovití vykazují řadu vizuálních signálů: mění tělesný postoj, vibrují křídly, třepotavě 

poletují, obnažují zuby, „boxují“, specificky pohybují hlavou a napřimují specifické chlupy 

(FENTON, 1985). Vizuální komunikace je nejčastěji spojena s hlasovými signály, uplatňuje se 

zejména u samců a slouží k přivábení samic (KUNZ & FENTON, 2003). Příkladem je samec kaloně 

kladivohlavého (Hypsignathus monstrosus), který mává rychle křídly a vokalizuje (BRADBURY, 

1977). Kaloň Franquetův (Epomops franqueti) se snaží samici upoutat nejprve vokalizací a zároveň 
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vztyčením svých nápadných výložek z chomáčů bílých chlupů, je-li samice v jeho blízkosti. Samčí 

mávání křídly doprovázené hlasovými projevy představuje vizuální signál, ale může též sloužit 

k rozšiřování výměšků pachových žláz (KUNZ & FENTON, 2003). 
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II. MATERIÁL A METODIKA 

 

1. Materiál 

 

Při svém zkoumání jsem se zaměřila na kolonii kaloňů egyptských (Rousettus aegyptiacus) 

ze Zoologické zahrady v Praze. Expozice je umístěna v nočním pavilonu Indonéské džungle, kde 

mají kaloni k dispozici přibližně 25 metrů dlouhou a 2 metry širokou chodbu, kde mohou volně 

létat, a vlastní polootevřený úkryt, kam se slétávají v době krmení.  

Kaloni byli označeni kombinací barevných plastových kroužků na palci. Při značení ze dne 

17.5.2010 bylo odchyceno celkem 49 jedinců: 12 dospělých samců, 7 subadultních samců, 4 

juvenilní samci, 12 dospělých laktujících samic, 6 dospělých nelaktujících samic, 4 subadultní 

samice a 4 juvenilní samice; dne 17.1.2012 byl proveden nový odchyt, kdy bylo celkem zjištěno a 

značeno 37 jedinců: 15 dospělých samců, 3 subadultní samci, 2 juvenilní samci, 12 dospělých 

gravidních samic, 3 dospělé samice, 1 subadultní samice a 1 juvenilní samice. Všem jedincům byla 

odebrána DNA pomocí ústních kartáčků a uchována v 96% ethanolu. 

Od ledna 2010 byla jednou až dvakrát týdně kolonie nahrávána po dobu 90 minut před 

otevírací dobou pavilonu a nastoupením nočního režimu. Záznam tedy zachycuje 90 minut před 

soumračnou aktivitou jedinců. Vizuální záznam byl nahráván pomocí dvou kamer Sony DCR-TRV 

740E s nočním viděním a infračerveného světla. Zvukový záznam byl pořizován pomocí nahrávače 

M-Audio Microtrack a R-09-HR a externího mikrofonu Sony ECM. Většina kaloňů visela během 

světelné části v prostoru nad dveřmi do zázemí pavilonu, který sloužil jako hlavní úkryt. První 

kamera snímala celkový záběr kolonie, druhá kamera byla pohyblivá a sloužila pro nahrávání 

detailních záběrů uvnitř kolonie. Záznamy jedinců na kameru mimo hlavní úkryt byly prováděny jen 

ojediněle po skončení vlastního nahrávání a nejsou zahrnuty do celkových analýz. V roce 2010 bylo 

pořízeno celkem 6480 min vizuálního záznamu, přičemž detailní záběry tvořily 2340 min a celkové 

záběry na kolonii 4140 min. Zvukového záznamu bylo zaznamenáno celkem 4140 min. V roce 2011 

bylo získáno 5760 min vizuálního záznamu, kdy na detailní záběry připadá 2790 min a na celkové 

záběry kolonie 2880 min. Zvukový záznam činil celkem 2880 min.  Kromě video- a audiozáznamu 

byla také kolonie focena vždy na začátku a na konci pozorování, případně i uprostřed pozorování při 

specifických behaviorálních interakcích pro potvrzení barvy kroužku jedince. V roce 2010 bylo 
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pořízeno a vyhodnoceno 561 snímku, v roce 2011 celkem 1018 snímků. V roce 2010 bylo 

zanalyzováno 1962,5 min a v roce 2011 2020,75 min videozáznamu z celkových záběrů na kolonii. 

V roce 2012 se změnilo schéma sledování kolonie. Kaloni byli v tomto období monitorováni 

pouze na přelomu ledna a února (v přechodném období) a v dubnu (ode dne, kdy samice začaly 

rodit), neboť pozorování bylo zaměřeno hlavně na nahrávání situace před podáváním potravy a 

potravní chování, kdy jedinci produkují specifické hlasy typu „V“. Za tímto účelem probíhalo 

pozorování v průběhu 12 dnů, kdy byl denně pořizován klasický vizuální a akustický záznam 90 

minut před otevírací dobou, a navíc byli kaloni nahrávání ještě cca 60 min před krmením (tj. zhruba 

od 12:00 do 13:00). Z této pozorovací periody bylo získáno celkem 5590 min vizuálního záznamu 

(2075 min detailních záběrů, 2075 min celkových záběrů na kolonii a 1440 min záznamu situace 

před podáním potravy). Zvukový záznam činil celkově 3458 min (2075 min při zaměření na celou 

kolonii  a 1383 min před podáním potravy) a bylo pořízeno a vyhodnoceno 1577 foto snímků. 

V roce 2012 bylo zanalyzováno 2072,25 min videozáznamu z celkových záběrů na kolonii. 

Na rok 2013 bylo naplánováno zopakování 12ti denních period se zaměřením na nahrávání 

specifických V-hlasů, a zároveň playbackové experimenty s již získanými hlasy. Na konci ledna 

pozorování opět začalo, ale podařilo se nahrát pouze 59 min vizuálního a 109 min akustického 

záznamu v průběhu čtyř dnů, neboť pavilon ZOO byl zcela uzavřen kvůli narození nového mláděte 

orangutana. V průběhu uzavření pavilonu došlo také k plošné deratizaci, a u odchycených hlodavců 

byla prokázána Yersinia sp. Při testování dalších živočichů byla bakterie potvrzená také u kolonie 

kaloňů, kteří byli staženi z expozice a umístěni do karantény na dlouhou dobu s prognózou redukce 

stávající kolonie a uzavření do zaskleného prostoru expozice.  

Období pozorování bylo rozděleno do pěti period: období kojení I (16. září - 30. listopad), 

odstav mláďat I (prosinec), přechodné období (1. leden – 15. březen), období kojení II (16. březen – 

31. květen), odstav mláďat II (červen). V období červenec-září nebyl výzkum prováděn kvůli velké 

návštěvnosti ZOO a vyššímu rušení kaloňů. 

2. Metodika vyhodnocování dat 

 

 Pro vyhodnocování získaných dat týkajících se behaviorálního profilu kolonie byla 

v programu Excel vytvořena tabulka, kam byla vynášena aktivita v kolonii z jednotlivých 

90minutových video záznamů, tedy počet aktivních jedinců za předem určený časový úsek (aktivitní 

jednotka 15 sec). Touto metodou bylo vyhodnocováno 6055,5 min vizuálního záznamu z celého 
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pozorovacího období chování kolonie jako celku: (a) klastrová dynamika (počet klastrů a počet 

změn v počtech klastrů, čas strávený v jednotlivých klastrech, počet jedinců uvnitř klastrů a počet 

změn v počtu jedinců uvnitř klastrů, počet jedinců visících mimo klastry a počet změn v počtu 

těchto jedinců, počet dvojic a počet jedinců visících za všechny čtyři končetiny uvnitř kolonie a 

pozice jedinců v klastrech); (b) přímý pohyb uvnitř kolonie (odlet a přílet jedince, pohyb ke klastru a 

ven z klastru, pohyb dovnitř klastru a na okraj klastru); (c) péče o vlastní tělo (olizování létacích 

blan, čištění zubů drápem, olizování genitálií, drbání a olizování srsti, protahování křídel a olizování 

čenichu); (d) péče o ostatní jedince (olizování létacích blan, olizování čenichu, olizování srsti na 

krku a v hřbetních partiích těla, olizování srsti ve spodních partiích těla); (e) agresivní chování 

uvnitř kolonie (agonistické chování a boje bez vokalizace vůči jedincům ve vlastním klastru a vůči 

jedincům v sousedních klastrech); (f) vokalizace spojená s agonistickými interakcemi; (g) specifická 

vokalizace typu „F“ (množství F-hlasů a sezónní změny v jejich početnosti, zanalyzováno celkem 

9095 min akustického záznamu z celého pozorovacího období); (h) specifická vokalizace typu „V“ 

(množství V-hlasů, sezónní změny v jejich početnosti, vyhodnocení frekvenčních a časových 

charakteristik, zanalyzováno celkem 10478 min akustického záznamu z celého pozorovacího 

období). Tato průběžná aktivita byla vyhodnocována programem BatConvert, I (Ing. Petr Kavan, 

Lproduction). Z fotodokumentace, doplněné detailními záběry kolonie, byly vyhodnocovány pozice 

jedinců v kolonii na základě barevných kroužků.  

 

Analýza signálů a vokalizační aktivita byla vyhodnocována ze zaznamenaných nahrávek 

v programu Batsound a AvisoftSasLabPro s nastavením samplovací frekvence 44 100 Hz, 512 FFT 

size a FFT 87,5% overlap. Detailní akustická analýza byla zaměřena na juvenilní a adultní V-hlasy 

vydávané při odluce či rozrušení. Pro vyhodnocení frekvenčních a časových charakteristik 

juvenilních V-hlasů bylo změřeno 83 signálů z celého pozorovacího období. U jednotlivých hlasů 

byl určen věk mláděte a měřen počet složek, vrcholová délka hlasu (top ii), časové intervaly mezi 

jednotlivými složkami (ii) a časové intervaly mezi hlasy v sekvenci (sii), průměrná frekvence hlasu 

a frekvence s maximální energií celého hlasu (fmaxe), vrcholové frekvence jednotlivých složek, 

rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší vrcholovou frekvencí hlasu (bw V) a nejnižší frekvence třetí složky 

(lof v3). Rovněž bylo zjišťováno, zda je V-hlas doprovázen nějakým dalším typem vokalizace a zda 

se vyskytuje samostatně nebo je součástí sekvence hlasů. U vybraných hodnot byly posléze 

určovány další parametry (minimum, maximum, průměr, medián, směrodatná odchylka). 
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Obr. 1. Měřené parametry u juvenilních V-hlasů 

 

Pro vyhodnocení frekvenčních a časových charakteristik adultních V-hlasů bylo změřeno 76 

signálů z celého pozorovacího období. U jednotlivých hlasů byl měřen počet složek, délka hlasu, 

časové intervaly mezi hlasy v sekvenci (sii), frekvence s maximální energií celého hlasu (fmaxe), 

frekvence tří nejsilnějších složek hlasu (fmaxeA, fmaxeB, fmaxeC) a frekvence základního 

harmonického tónu, který však v některých případech nebyl plně vyjádřen (např. byly přítomny jen 

nejhlasitější složky ve špatném poměru signál/šum, případně složky na spektrogramu nebylo možné 

zaznamenat, ačkoli celý signál byl hlasitý), a proto byla jeho frekvence určována z rozdílu dvou 

nejsilnějších třetích složek umístěných pod sebou (v3nad-v3pod). Rovněž bylo analyzováno, zda je 

adultní V-hlas doprovázen nějakým dalším typem vokalizace a zda se vyskytuje samostatně nebo je 

součástí sekvence hlasů. U vybraných hodnot byly posléze určovány další parametry (minimum, 

maximum, průměr, medián, směrodatná odchylka). 
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Obr. 2. Měřené parametry u adultních V-hlasů – signál s hlasitější a vyznačenou základní frekvenci a signál 

s tichým základním harmonickým tónem 

 

Pro statistické zpracování vybraných parametrů byl použit program Statistica 8. Byly 

zpracovány základní deskriptivní statistiky (minimum, maximum, průměr, medián, směrodatná 

odchylka). Pro statistické analýzy korelací byl použit neparametrický Spearmanův test (Spearman 

R), k porovnávání středních hodnot různých parametrů byla použita analýza rozptylu (ANOVA – 

Analysis of Variance): Kruskal-Wallis test, χ
2
 - test a Mann-Whitney U-test.  
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III. VÝSLEDKY 
 

1. Charakteristika kolonie a sezónní změny 

1.1. Charakteristika kolonie a jedinců 

 

Pozorovaná kolonie kaloňů egyptských z pražské ZOO se skládala z jedinců obou pohlaví. 

Při značení ze dne 17.5.2010 bylo odchyceno celkem 49 jedinců (minimálně 90% kolonie): 12 

dospělých samců, 7 subadultních samců, 4 juvenilní samci, 12 dospělých laktujících samic, 6 

dospělých nelaktujících samic, 4 subadultní samice a 4 juvenilní samice. Dne 17.1.2012 byl 

proveden nový odchyt, kdy však celkově bylo odchyceno poměrně málo jedinců, protože někteří 

z nich se v době odchytu pohybovali v rozsáhlém prostoru deštného lesa uvnitř pavilonu, tudíž bylo 

odchyceno pouze 37 jedinců: 15 dospělých samců, 3 subadultní samci, 2 juvenilní samci, 12 

dospělých gravidních samic, 3 dospělé samice, 1 subadultní samice a 1 juvenilní samice. Kaloni byli 

označeni kombinací barevných plastových kroužků na palci, nicméně u některých jedinců došlo 

k jejich ztrátě. V roce 2010 byly nalezeny 4 červené, 2 černé, 2 bílé, 1 žlutý a 1 modrý kroužek, 

které patřily velmi mladým zvířatům, v roce 2012, kdy takto mladá zvířata nebyla kroužkována, 

došlo ke ztrátě pouze 1 fialového kroužku. Při zpětném odchytu byli odchyceni jedinci s kódy 

ZOO13, ZOO5, ZOO41, ZOO35, ZOO45, ZOO28, ZOO25, ZOO26, ZOO27, ZOO22, ZOO1, 

ZOO38, ZOO43, ZOO34 a pravděpodobně i další starší jedinci se silným stupněm obrusu zubů, 

kteří si kroužky v průběhu dvou let odkousali. U některých jedinců byl také pozorován vrůst 

kroužků do tkáně palce a otok. U všech kaloňů byla změřena délka, předloktí, váha, charakterizován 

stav zubů (obrus, chybějící zuby) a zbarvení srsti (příloha 2. a 3.). Všem kaloňům byla také 

odebrána DNA výtěrem ústní sliznice. Molekulární analýza však neukázala jasné rozdíly mezi 

jednotlivci, protože populace v ZOO byla příliš inbrední a identifikovat konkrétní jedince, ani určit 

vzájemné příbuzenské vztahy se nepodařilo.  

Uvnitř expozice viseli kaloni na více místech. Hlavní úkryt byl situován nad dveřmi spojující 

průchozí chodbu se zázemím pavilonu, kde probíhalo behaviorální pozorování. Dále ve světelné 

části viseli v úzkém prostoru mezi zářivkovým svítidlem a stropem vlastní expozice, kde byli také 

krmeni, a v zadní části koridoru na pravé straně. Někteří jedinci pronikali opakovaně do prostor 

Indonéské džungle s normálním světelným režimem a vraceli se nazpátek. 
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1.2. Sezónní změny v průběhu roku 

 

Rok byl rozdělen na období kojení I (16. září - 30. listopad), období odstavů I (prosinec), 

přechodné období (1. leden – 15. březen), období kojení II (16. březen – 31. květen), období odstavů 

II (červen). Přestože jsou kaloni chování v konstantních teplotních a světelných podmínkách, 

vykazovala jejich aktivita sezónní pattern. Porody byly synchronizovány v rámci týdne a období 

porodů připadalo na konec března a září. V roce 2010 začalo jarní období porodů 27. března a 

zaznamenáno bylo celkem pět mláďat. Podzimní porody téhož roku připadaly na 29. září, kdy byla 

v klastrech spatřena pouze tři mláďata. Na jaře roku 2011 byl oproti předchozímu roku zaznamenán 

dvojnásobně vyšší počet mláďat, kdy se jich od 27. března narodilo celkem deset. Údaje o začátku 

porodů a počtu mláďat v podzimním termínu bohužel nejsou k dispozici, neboť kolonie v této době 

nebyla pozorována. V roce 2012 se mláďata narodila o trochu později, pravděpodobně díky 

celkovému snížení teploty v pavilonu Indonéské džungle. Porody začaly od 5. dubna a v průběhu 

týdne a půl se narodilo celkem sedm mláďat. V období porodů a kojení někdy docházelo k úhynu 

mláďat, která byla zaměstnanci a návštěvníky nalézána pod úkrytem či v letovém koridoru. 

Z fotografií (n = 3156) byly vyhodnoceny počty párů. Jejich utváření probíhalo po celý rok, ačkoli 

zde byl zaznamenán vrchol v období jarní laktace a v přechodném období (obr.1.). Vytvoření 

dvojice však nebylo vždy následováno pářením. Dvojice se mohla samovolně rozejít, případně mohl 

být jeden ze členů atakován jiným jedincem, což způsobilo její rozpad. 

 

Obr. 1. Průměrné zastoupení jedinců v párech v průběhu roku 
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2. Klastrové uspořádání a dynamika v klastrech a pozice jednotlivců 

 

Pozorování kolonie probíhalo před otevírací dobou ZOO, po dobu 90 minut a končilo 

přelomem světelné a temné části „kaloního dne“. Pro vyhodnocení klastrového uspořádání a 

dynamiky bylo zanalyzováno celkem 6055,5 minut vizuálního záznamu 3156 fotografií. Klastrové 

uspořádání a dynamika byla sledována pouze na hlavním úkrytu, u vedlejších úkrytů byl 

zaznamenáván pouze počet. Jedinci viseli ve třech až čtyřech základních klastrech (levý, střední, 

pravý klastr – který se rozpadal na pravý horní a pravý dolní), které se mohly spojovat či separovat 

na další subjednotky a rovněž docházelo k změnám v počtu jedinců v jednotlivých klastrech (příloha 

4. a 5.). 

2.1. Klastrové uspořádání a dynamika v klastrech 

 

 Na základě vyhodnocených fotografií (n = 3156) pořízených na začátku a na konci 

pozorovaní patřily mezi nejčastěji se vyskytující klastry levý klastr (LC, 22,89 %) s průměrným 

počtem 14,71±5,77 jedinců, střední klastr (MC, 18,60 %) s průměrným počtem 14,10±5,88 jedinců 

a pravý dolní klastr (RDC, 17,1 %) s průměrným počtem 10,90±3,60 jedinců. Počet klastrů byl 

celkově vyrovnaný a průměrná změna v počtech klastrů dosahovala pouze 0,70±0,30 změn. Nebyl 

zaznamenán žádný jasný model změn v počtu klastrů a počtu jedinců v hlavních klastrech v průběhu 

sezóny, ani mezi počátkem a koncem pozorování. 

Sledování změn z videozáznamu pokrývajícím periodu 90 minut před setměním poskytuje 

mnohem detailnější obraz. Ve všech třech obdobích byli kaloni uspořádáni nejčastěji do tří klastrů. 

Naopak ojediněle se jedinci seskupovali do jediného klastru (tab. 1). Obecně kaloni nejvíce času 

trávili v levém, středním a pravém dolním klastru (obr. 2.). 

 

Tab. 1. Procentuální zastoupení počtu klastrů  v jednotlivých obdobích 

  období kojení I+II odstav mláďat I+II přechodné období 
počet klastrů  % výskytu  

1 5,63 4,62 3,81 

2 25,77 29,54 22,42 

3 56,94 60,43 67,45 

4 11,66 5,41 6,32 
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Obr. 2. Průměrný čas strávený v jednotlivých klastrech (L – levý, S – střední, LS – levostřední, PH – pravý horní, 

PD – pravý dolní) 

 

 

Počet klastrů se v průběhu pozorovací periody měnil, v klastrovém uspořádání v období 

kojení došlo k průměrně 1,42±1,39 změnám, resp. k 1,71±1,59 změnám v období odstavu a 

k 1,84±1,75 změnám v přechodném období (obr. 3). Počet klastrů v pozorovací periodě nevykazoval 

žádný pravidelný model, nedocházelo ani ke zvyšování ke konci pozorování souvisejícím 

s nastáváním soumraku. Hodnoty byly vyrovnané, ačkoli v některých dnech se vyskytly odchylky. 

Celkově se jednotlivé třetiny pozorování mezi sebou nelišily ani v době kojení (n = 93, χ
2 

= 3,34, df 

= 2, p > 0,05), odstavu (n = 42, χ
2 

= 5,14, df = 2, p > 0,05) a v přechodném období (n = 75, χ
2 
= 0,92, 

df = 2, p > 0,05). Ke změnám v počtech klastrů však v průběhu pozorovací periody docházelo 

signifikantně více mezi druhou a třetí třetinou než mezi první a druhou třetinou v období kojení 

(Mann-Whitney U test, z = -2,01, p < 0,05), avšak v období odstavu (Mann-Whitney U test, z = 

0,14, p > 0,05), ani v přechodném období (Mann-Whitney U test, z = 0,15, p > 0,05) se změny 

v počtech klastrů významně nelišily. 
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Obr. 3. Průměrný počet klastrů a průměrný počet změn během roku 

 

Počty jedinců v základních klastrech kolísaly, přesto ne nijak výrazně. Největší výkyvy 

v početnosti panovaly v pravém horním klastru, který vznikal odpojením horní části pravého 

dolního klastru a který se formoval jen v obdobích, kdy docházelo k páření (období kojení a 

přechodné období). K nejpočetnějším základním klastrům patřily celoročně levý a střední klastr, kdy 

průměrný počet jedinců uvnitř těchto dvou klastrů byl během roku velmi vyrovnaný (levý - n = 70, 

χ
2
 = 1,99, df = 2, p > 0,05, střední - n = 70, χ

2
 = 1,47, df = 2, p > 0,05). Naopak v levostředním, 

pravém dolním a pravém horním klastru byly v průběhu pozorování zaznamenány změny v počtu 

jedinců (levostřední - n = 70, χ
2
 = 7,01, df = 2, p < 0,05, pravý dolní - n = 70, χ

2
 = 5,41, df = 2, p > 

0,05, pravý horní - n = 70, χ
2
 = 3,05, df = 2, p > 0,05). K největšímu počtu změn v počtech jedinců 

docházelo ve všech obdobích v pravém dolním klastru, neboť v této oblasti byla zaznamenána 

největší odletová a příletová aktivita. Naopak nejnižší počet změn byl zaznamenán v levostředním 

klastru, který vznikal po spojení levého a středního klastru (tab. 2.). 

  

Tab. 2. Průměrný počet jedinců a počet změn v jednotlivých klastrech v průběhu pozorovacích období 

  období kojení I+II odstav mláďat I+II přechodné období  

  počet jedinců počet změn počet jedinců počet změn počet jedinců počet změn 

levý 14,35 5,55 15,97 7,02 16,05 6,33 

střední 15,10 5,46 18,29 8,64 14,91 6,29 

levostřední 28,26 1,92 32,62 2,58 28,18 3,69 

pravý horní 9,76 6,44 4,08 1,75 6,47 2,38 

pravý dolní 12,24 7,59 11,29 8,83 12,74 8,18 
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Na okrajích mimo hlavní klastry byli zaznamenáváni po celý rok jednotliví kaloni, případně 

páry. Počet samostatně visících jedinců byl v průběhu roku poměrně vyrovnaný (v průměru 

3,23±1,71 jednotlivců, n = 70, χ
2
 = 0,65, df = 2, p > 0,05 ), pouze v jarním období kojení byl 

zaznamenán výraznější nárůst v jejich počtu (obr. 4.). Během pozorovací periody docházelo 

k větším změnám v počtu samostatně visících jedinců, které činily za jedno pozorovací období 

průměrně 6,79±4,66 změn. Kaloni se připojovali ke klastrům nebo naopak byli nuceni jej opustit po 

útoku jiného jedince. Po opětovném příletu se buď začlenili do klastru, nebo naopak zůstali po dobu 

pozorovací periody mimo klastr (obr. 5.).  

 

 

Obr. 4. Průběh změn v počtech jedinců v jednotlivých klastrech během roku (L – levý, S – střední, LS – 

levostřední, PH – pravý horní, PD – pravý dolní) 

 

 

Obr. 5. Průběh průměrného počtu změn v počtu jedinců v jednotlivých klastrech během rokun(L – levý, S – 

střední, LS – levostřední, PH – pravý horní, PD – pravý dolní) 
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Nejvyšší počet dvojic byl zaznamenán v období kojení (průměrný počet 1,81±0,77 dvojic), 

kdy dochází k post-partum páření. Rovněž přechodné období (průměrný počet 1,91±0,92 dvojic), 

zejména druhá lednová perioda, je charakteristické častějším výskytem dvojic (obr. 6.). Nejméně 

dvojic bylo zaznamenáno v období odstavu mláďat (průměrný počet 1,11±0,33 dvojic). V počtu 

dvojic v průběhu sezón tedy byly zaznamenány výkyvy (n = 70, χ
2
 = 17,54, df = 2, p < 0,001) (obr. 

7.).  

 

 

Obr. 6. Průměrný počet dvojic během roku 

 

 

Obr. 7. Rozdíly v počtu dvojic v jednotlivých obdobích roku 
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Pro hodnocení pohybů a pozic jedinců byl hlavní úkryt šachovnicovitě rozdělen na 24 x 16 

polí (příloha 6.) a poloha byla vyhodnocována z fotografií pořízených na začátku a na konci 

pozorování. V hlavních klastrech i subjednotkách byla zastoupena obě pohlaví, na okrajích se 

vyskytovali především samci a neoznačení jedinci (převážně subadulti). Nejčastěji se kaloni 

vyskytovali v jádrových oblastech tří hlavních klastrů, okrajové oblasti byly osídlovány spíše samci. 

Na některých pozicích byli zaznamenáni pouze samci, na jiných pouze samice, nicméně mnoho 

pozic bylo okupováno oběma pohlavími. Je to způsobeno především celkovým pohybem 

subjednotky, která se seskupuje kolem konkrétních starších jedinců v určité „jádrové“ oblasti jejich 

výskytu (3-4 přiléhající pole) (obr. 8.). 

 

 

Obr. 8. Výskyt samců a samic na jednotlivých polích v hlavním úkrytu (%) 

 

Z videozáznamů byly vyhodnoceny průběžné odlety a přílety jedinců mezi klastry i uvnitř 

jednoho klastru. Mezi nejstálejší patřily středové oblasti hlavních klastrů, zatímco okrajové oblasti 

patřily mezi nejdynamičtější. V pravém klastru byl oproti druhým dvěma klastrům zaznamenán 

dvoj- až trojnásobek letové aktivity (tab. 3.). Kaloni měnili pozice v klastrech přelézáním, ale častěji 

prostřednictvím odletů a příletů, ať už z okrajů či zevnitř klastru. 
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Pozorována byla i situace, kdy po souboji byl kaloň donucen opustit svou pozici uvnitř 

klastru. Na okamžik odletěl, ale po návratu se opět zavěsil na okraj „svého“ klastru a snažil se 

přelézt zpět do původního místa. V období kojení patřily k nejdynamičtějším částem okraje levého 

klastru či oblasti zcela vlevo osídlované jednotlivci a oblasti pravého klastru (obr. 9. a 10.). Oproti 

tomu, v období odstavu jedinci mnohem více odlétávali také z jádrových oblastí klastru, ačkoli 

pravý klastr, tvořený většinou samci, zůstává nejdynamičtějším (obr. 11. a 12.), stejně jako 

v přechodném období (obr. 13. a 14.). 

 

Tab. 3. Příletová a odletová aktivita ve třech klastrech v hlavním úkrytu (%) 

  období kojení I+II odstav mláďat I+II přechodné období 

  odlety přílety odlety přílety odlety přílety 
levý s výskytem > 41% 9,32 2,75 12,76 5,11 5,90 4,39 
střední s výskytem > 41% 9,79 4,35 20,06 5,29 14,50 3,29 
pravý s výskytem > 41% 14,67 12,05 20,86 16,59 24,79 20,48 

levý s výskytem < 40% 18,88 20,86 8,42 14,08 15,85 18,28 
střední s výskytem < 40% 5,18 4,78 15,85 18,00 7,76 8,59 
pravý s výskytem < 40% 42,18 55,22 22,07 40,80 31,20 44,97 

levý (0-9xE-T) 160polí 28,20 23,60 21,18 19,19 21,75 22,67 
střední (10-17xE-T) 128 polí 14,97 9,12 35,91 23,29 22,26 11,88 
pravý (18-23xE-T) 96 polí 56,84 67,27 42,92 57,39 55,99 65,45 

n 854 802 337 303 593 547 

 

 

Obr. 9. Poměrné zastoupení odletů v období kojení na jednotlivých pozicích v hlavním úkrytu (celková suma 

odletů * 100 / počet zanalyzovaných hodin) 
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Obr. 10. Poměrné zastoupení příletů v období kojení na jednotlivých pozicích v hlavním úkrytu (celková suma 

odletů * 100 / počet zanalyzovaných hodin) 

 

 
Obr. 11. Poměrné zastoupení odletů v období odstavu na jednotlivých pozicích v hlavním úkrytu (celková suma 

odletů * 100 / počet zanalyzovaných hodin) 
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Obr. 12. Poměrné zastoupení příletů v období odstavu na jednotlivých pozicích v hlavním úkrytu (celková suma 

odletů * 100 / počet zanalyzovaných hodin) 

 

 
Obr. 13. Poměrné zastoupení odletů v přechodném období  na jednotlivých pozicích v hlavním úkrytu (celková 

suma odletů * 100 / počet zanalyzovaných hodin) 
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Obr. 14. Poměrné zastoupení příletů v přechodném období  na jednotlivých pozicích v hlavním úkrytu (celková 

suma odletů * 100 / počet zanalyzovaných hodin) 

 

2.2. Pozice konkrétních jedinců 

 

Z fotografií byly vyhodnocovány pouze pozice jedinců označených kombinací dvou 

kroužků, neboť některé kroužky si kaloni odstranili a nebylo možné s jistotou určit, o jakého jedince 

se jedná. Neboť se kaloni nezdržovali přímo na jednom místě, nýbrž se subjednotky klastrů 

pohybovali jako celek, byla definována jádrová oblast. Jádrovou oblast tvoří 3-4 pole s nejvyšším 

výskytem jedince. Dospělí samci vykazovali poměrně vysokou věrnost jádrové oblasti (až 93,30 %) 

a nevzdalovali se od ní do vzdálenosti na více než 4 pole. Dospělé samice byly pohyblivější a více 

se vzdalovaly od své jádrové oblasti. Subadultní jedinci a mláďata neměli tak výraznou vazbu k 

jádrovým oblastem jako dospělci. Jádrové oblasti jedinců se překrývají, neboť pozice jednotlivce se 

mění zároveň s celkovou strukturou ostatních jedinců v úkrytu (agonistické chování, výkyvy teploty, 

začleňování mláďat do klastrů a s ním související agonistické interakce). Zajímavé jsou především 

překryvy jádrových oblastí dospělých samců (ZOO5, ZOO35) či jejich výskyt v těsné blízkosti 

v jedné subjednotce (EP36, EP3) (tab. 4.). 
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Tab. 4. Výskyt jedinců označených kombinací dvou kroužků v ZOO Praha v hlavním úkrytu. M samec, F-samice, 

AD –adultní, SAD –subadultní, JUV-juvenilní, P – březost a porod, JO – jádrová oblast.  

 

 

3. Chování kolonie v periodě před umělým soumrakem 

3.1. Péče o vlastní tělo  

 

Péče o vlastní tělo tvoří podstatnou část aktivity kolonie kaloňů. Pro tyto aktivity bylo 

předem definováno celkem sedm kategorií: olizováni létacích blan, čištění zubů drápem (příloha 7.), 

olizování srsti, drbání srsti, olizování genitálií, protahování křídel a olizování čenichu. Posledně 

jmenovaná aktivita byla zaznamenána pouze v jediném případě a do tabulky nebyla zanesena.  

Celkově byla péče o vlastní tělo poměrně vyváženou aktivitou, která nevykazovala vysokou 

variabilitu v průběhu roku (n = 70, χ
2 

= 3,22, df = 2, p > 0,05; obr. 15.). Celkový počet čistících se 

jedinců nebyl nijak velký, v průměru se v jedné aktivitní jednotce (15 sekund) čistili tři jedinci. 

Celkem čištění zabralo v období kojení 66,65 %, v období odstavu 73,13 % a v přechodném období 

65,31 % z celkové aktivity. Kaloni se nejvíce věnovali olizování létacích blan (49,07 % v období 

kojení, resp. 48,80 % v období odstavu a 45,70 % v přechodném období) a srsti (25,51 % v období 

kojení, resp. 24,26 % v období odstavu a 29,58 % v přechodném období). Celková péče o srst 

(olizování a drbání srsti) tvořila z celkové péče o tělo 34,11 % v období kojení, 32,04 % v období 

odstavu a 37,97 % v přechodném období. Mezi další nápadné aktivity patřilo také odstraňování 

zbytků potravy ze zubů drápem na palci či drápy zadní nohy, které se z celkové péče o tělo 
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pohybovalo od 8,82 % v přechodném období do 9,89 % v období odstavu. Ve všech těchto 

případech nebyl prokázán mezi sezónami statisticky průkazný rozdíl: olizování létacích blan - n = 

70, χ
2 

= 5,86, df = 2,  p > 0,05; čištění zubů - n = 70, χ
2 

= 3,68, df = 2, p > 0,05; olizování srsti - n = 

70, χ
2 

= 0,39, df = 2, p > 0,05; drbání srsti - n = 70, χ
2
= 1,94, df = 2, p > 0,05. 

 

Tab. 5. Celková péče o vlastní tělo – rozdíly mezi jednotlivými obdobími v průběhu roku (počet aktivitních 

jednotek / počet zanalyzovaných hodin) 

 období kojení I+II odstav mláďat I+II přechodné období 

N aktivitních jednotek 10741 4953 8527 

blány 127,86 141,61 116,28 

zuby 27,08 28,70 22,45 

srst - olizování 66,48 70,39 75,27 

srst - drbání 22,42 22,58 21,35 

genitálie 2,22 3,24 7,01 

protahování křídel 14,51 23,66 12,09 

celkem čistění 260,57 290,18 254,45 

ostatní aktivita 73,26 64,20 83,32 

 

 

Obr. 15. Rozdíly v celkové péči o vlastní tělo mezi jednotlivými  obdobími v průběhu roku 

 

Celková péče o vlastní tělo v pozorovací periodě nevykazovala žádný výrazný a pravidelný 

model, nedocházelo ani ke zvyšování ke konci pozorování souvisejícím s nastáváním soumraku. 

Hodnoty byly vyrovnané, ačkoli v některých dnech se vyskytly odchylky. Celkově se jednotlivé 

třetiny pozorování mezi sebou nelišily ani v době kojení (n = 93, χ
2 
= 0,60, df = 2, p > 0,05), odstavu 
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(n = 42, χ
2 

= 5,92, df = 2, p > 0,05) a v přechodném období (n = 75, χ
2 

= 0,43, df = 2, p > 0,05) (obr. 

16). V případě odstavu se mezi jednotlivými třetinami pozorovací periody vyskytly malé, ale 

statisticky signifikantní rozdíly při testování neparametrickou Anovou (Kruskall-Wallis, H = 8,14, p 

< 0,05) (příloha 8.). 

 

 

Obr  16. Celková péče o vlastní tělo v pozorovací periodě v průběhu celého roku 

 

Péče o vlastní tělo může vyvolat odezvu sousedních jedinců v klastru. Pozitivní korelace 

byla zaznamenána mezi celkovou péčí o vlastní tělo a agonistickými interakcemi zepředu uvnitř 

vlastního klastru (n = 70 pozorovacích period, rs = 0,43, p < 0,001) a rovněž agonistickými 

interakcemi zepředu vůči jedincům sousedního klastru (n = 70 pozorovacích period, rs = 0,35, p < 

0,05). Podobné korelace lze nalézt i mezi mírou vokalizace a péčí o vlastní tělo (n = 70 

pozorovacích period, rs = 0,48, p < 0,001), způsobujícím rušení sousedních kaloňů v klastru, a to 

zejména mezi péčí o blány (n = 70 pozorovacích period, rs = 0,40, p < 0,001), olizováním srsti (n = 

70 pozorovacích period, rs = 0,60 p < 0,001) a drbáním srsti (n = 70 pozorovacích period, rs = 0,36, p 

< 0,05). Naopak žádná statisticky průkazná korelace nebyla zaznamenána mezi celkovou péčí o 

vlastní tělo a odletovou a příletovou aktivitou kaloňů uvnitř kolonie. Zajímavý je však také fakt, že 

pozitivní korelace byla zaznamenána mezi celkovou péčí o tělo a počtem jedinců visících mimo 

klastry (n = 70 pozorovacích period, rs = 0,48, p < 0,001). 
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3.2. Interakce mezi jedinci 

 

Dalšími nápadnými aktivitami byly interakce mezi jedinci. Jednalo se zejména o péči matky 

o mládě v období kojení a odstavu a interakce mezi samcem a samicí v průběhu celého roku. 

Výjimečně bylo pozorováno, že samice olizuje cíleně samce, samice olizuje samici, samec olizuje 

mládě, případně že jiná samice olizuje cizí mládě. 

 

3.2.1. Interakce mezi samcem a samicí 

Mezi nápadné interakce patřila i péče o tělo mezi dvěma dospělými jedinci. I pro tyto 

interakce byly předem definovány čtyři typy kategorií: olizování létacích blan, olizování čenichu, 

olizování srsti na krku a v hřbetních partiích těla, olizování srsti na jiných partiích těla. Jako 

v předchozím případě byly ne zcela jasně rozeznatelné aktivity zahrnuty do kategorie olizování srsti 

v jiné oblasti těla. 

Z allogroomingových interakcí mezi dvěma dospělými jedinci nejčastěji pečoval samec o 

samici v již utvořené dvojici. Samec o samici pečoval nejčastěji v období kojení, kdy dochází také k 

páření post-partum (2,52 % z celkové aktivity), a v přechodném období, kdy rovněž dochází k 

páření (3,36 % z celkové aktivity), zatímco v době odstavu je tato aktivita nízká (n = 70, χ
2
 = 14,76, 

df = 2, p < 0,05; obr. 17.). V přechodném období docházelo rovněž k výkyvům v množství péče, 

kdy v jednom případě tvořila péče o samici 16,66 % z celkového času jedné pozorovací periody, 

zatímco v ostatních případech tvořila péče o samici 0 až 9,74 % z celkového času jedné pozorovací 

periody. V období porodů a kojení byla péče vyrovnanější, kdy tvořila 0 až 10,33 % z celkového 

času jedné pozorovací periody. Samec nejvíce pečoval o srst ve spodních partiích těla samice (41,96 

% v období kojení, resp. 56,44 % v přechodném období), o krk a srst v hřbetních partiích těla (34,31 

% v období kojení, resp. 17,45 % v přechodném období) a o čenich samice (16,75 % v období 

kojení, resp. 20,17 % v přechodném období). Všechny aktivity ze strany samce vykazovaly také 

sezónní statisticky signifikantní rozdíly: olizování srsti na krku a v hřbetních partiích těla -  n = 70, 

χ
2 

= 6,38, df = 2, p < 0,05; olizování srsti mimo oblasti zad - n = 70, χ
2 

= 9,89, df = 2, p < 0,05, 

olizování čenichu - n = 70, χ
2
 = 3,12, df = 2, p > 0,05. Zatímco matka mláděti olizovala blány velmi 

často, mezi samcem a samicí k této interakci docházelo jen zřídka a ne ve všech obdobích. 
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Tab. 6. Celková péče samce o samici – rozdíly mezi jednotlivými obdobími v průběhu roku (počet aktivitních 

jednotek / počet zanalyzovaných hodin) 
 období kojení I+II odstav mláďat I+II přechodné období 

N aktivitních jednotek 10741 4953 8527 

blány 0,24 0 0,48 
čenich 1,01 0,09 1,63 
krk a záda 2,25 0,05 1,41 
srst mimo oblasti zad 2,53 0,05 4,56 

celkem čištění 6,03 0,19 8,08 

ostatní aktivita 233,73 239,14 232,11 

 

 

Obr. 17. Celková péče samce o samici  - rozdíly mezi jednotlivými obdobími v průběhu roku 

 

 

3.2.2. Péče matky o mládě 

 Pro tyto interakce byly předem definovány čtyři typy kategorií: olizování létacích blan, 

olizování čenichu, olizování srsti na krku a v hřbetních partiích těla, olizování srsti ve spodních 

partiích těla. Obtížně rozeznatelné aktivity byly zahrnuty do kategorie olizování srsti. Jednalo se 

především o čištění spodní partie těla, kdy mohly být olizovány genitálie i konečník, ovšem matka 

pozicí hlavy znemožňovala přesné pozorování. 

Celkem čištění mláděte zabralo v období kojení 6,46 % z celkové aktivity, méně se matka 

mláděti věnovala v období odstavu, kdy celková péče tvořila 3,97 % z celkové aktivity. 

V přechodném období byla péče matky o mládě zaznamenána jen ojediněle a tvořila pouze 0,07 % 



 52 

z celkové aktivity. V celkovém množství péče o mládě tedy byly nalezeny statisticky průkazné 

rozdíly v průběhu sezón (n = 70, χ
2
 = 42,35, df = 2, p < 0,05). Matka nejvíce pečovala o létací blány 

(55,30 % v období kojení, resp. 40,69 % v období odstavu) a srst mláděte (39,54 % v období kojení, 

resp. 48,26 % v období odstavu), kde byl také zaznamenán průkazný rozdíl mezi jednotlivými 

obdobími: olizování létacích blan -  n = 70, χ
2
 = 38,22, df = 2, p < 0,05; olizování srsti ve spodních 

partiích těla - n = 70, χ
2
 = 35,67, df = 2, p < 0,05; olizování srsti  na krku a v hřbetních partiích těla - 

n = 70, χ
2
 = 3,46 df = 2, p > 0,05. 

 

Tab. 7. Celková péče matky o mládě – rozdíly mezi jednotlivými obdobími v průběhu roku (počet aktivitních 

jednotek / počet zanalyzovaných hodin) 

  období kojení I+II odstav mláďat I+II přechodné období 

N aktivitních jednotek 10741 4953 8527 

blány 8,56 3,87 0,03 
čenich 0,72 0,89 0,06 
krk a záda 0,08 0,16 0 
srst ve spodních partiích těla 6,12 4,59 0,06 

celkem čištění 15,48 9,51 0,15 

ostatní aktivita 224,28 229,83 240,06 

 

Celkem je v obou obdobích odstavů mláďat množství péče ze strany matky nižší, ale stále 

tvoří významnou aktivitu. Mezi těmito dvěma periodami se množství péče o mládě podstatně lišilo 

(období odstavu I: 1,12 a období odstavu II: 17,88), neboť zatímco v období odstavu II se celková 

aktivita kolonie nevymykala průměru, v prvním období byla mnohem nižší. S vývojem mláděte 

četnost péče ze strany matky klesá (obr. 18.), ačkoli některé matky s mládětem asociovaly a 

pečovaly o něj i měsíc a více po odstavu. Během jednotlivých období se svou četností lišily všechny 

aktivity, ale největší rozdíl se jeví v olizování létacích blan, což byl nejčastější a nejdůležitější typ 

péče v období kojení, v následujících periodách jeho četnost klesala  (obr. 19.). 
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Obr. 18. Celková péče matky o mládě - rozdíly mezi jednotlivými obdobími v průběhu roku 

 

 
Obr. 19. Olizování létacích blan – rozdíly mezi jednotlivými obdobími v průběhu roku 

 

Byla zaznamenána statisticky průkazná pozitivní korelace mezi počtem dvojic a olizováním 

srsti na krku a v zadních partiích těla (n = 70 pozorovacích period, rs = 0,28, p < 0,05). Naopak 

neprůkazná byla korelace celkové péče o ostatní jedince s celkovým množstvím vokalizace (n = 70 

pozorovacích period, rs = 0,12, p > 0,05) a rovněž s celkovou produkcí V-hlasů (n = 70 

pozorovacích period, rs = 0,20, p > 0,05). Statisticky průkazná negativní korelace byla sice 
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zaznamenána mezi celkovou péčí o ostatní jedince a celkovým přímým pohybem (n = 70 

pozorovacích period, rs = -0,24, p > 0,05), nicméně při samostatném porovnání péče s odlety a 

přílety vyšly obě korelace statisticky neprůkazné (přílety: n = 70 pozorovacích period, rs = -0,15, p > 

0,05; odlety: n = 70 pozorovacích period, rs = -0,23, p > 0,05).  

 

 

3.2.3 Agonistické interakce v klastrech a mezi jednotlivými klastry 

Mezi jedinci docházelo k různým interakcím, které souvisely zejména s pozičními boji a také 

s pokusy o páření, které mohly být jak uvnitř jednoho klastru, tak i mezi sousedními klastry.  

Ve všech třech obdobích dominují agonistické interakce zepředu mířené proti jedincům 

v sousedním klastru, které mají souvislost s pozičními boji. Z celkového počtu agonistických 

interakcí tvořily 47,43 % v období kojení, resp. 40,18 % v období odstavu a 42,76 % v přechodném 

období. Mezi sezónami nebyl prokázán statisticky průkazný rozdíl (n = 70, χ
2 

= 0,10, df = 2, p > 

0,05). S pozičními boji souvisí rovněž interakce zepředu uvnitř vlastního klastru, přičemž jejich 

četnost v průběhu sezón je také poměrně vyrovnaná (n = 70, χ
2 

= 2,54, df = 2, p > 0,05). Jedinci 

mnohem častěji agonisticky interagovali s kaloni v sousedním klastru než s kaloni ve svém klastru 

(Mann–Whitney U test, n (interakce zepředu uvnitř vlastního klastru) = 70, n (interakce zepředu 

vůči jedincům v sousedním klastru) = 70, z = -4,98, p < 0,001) (obr. 20.). Agonistické interakce 

zezadu mezi jedinci souvisí nejen s pokusy samce ukrást cizí samici z klastru, ale také s násilným 

vyjmutím jiného jedince, např. druhého samce, z vlastního či sousedního klastru. Interakce mezi 

jedinci zezadu uvnitř vlastního klastru byly celkově častější v období kojení (tvořily 20,02 % z 

celkového počtu agonistických interakcí), kdy dochází k post-partum páření, a v přechodném období 

(tvořily 22,48 % z celkového počtu agonistických interakcí), kdy rovněž nastává páření. Mezi 

sezónami tedy byl prokázán statisticky průkazný rozdíl (n = 70, χ
2 

= 4,16, df = 2, p > 0,05). K 

interakcím zezadu docházelo celkově mnohem častěji uvnitř vlastního klastru než vůči jedincům ze 

sousedního klastru (Mann–Whitney U test, n (interakce zezadu uvnitř vlastního klastru) = 70, n 

(interakce zezadu vůči jedincům v sousedním klastru) = 70, z = 7,77, p < 0,001) (obr. 21.). U méně 

často zastoupených interakcí, kdy jedinec z jednoho klastru uchopil zezadu jedince z druhého 

klastru nebyl zaznamenán statisticky průkazný sezónní rozdíl (n = 70, χ
2 

= 3,42, df = 2, p > 0,05). 

Tyto souboje tvořily z celkového počtu agonistických interakcí pouze 3,14 % v období kojení, resp. 

5,34 % v období odstavu a 2,97 % v přechodném období. Ke každému typu agonistické interakce 

docházelo v jedné aktivitní jednotce (15 sec) průměrně jednou. 
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Množství celkové vokalizace spojené s agresivními interakcemi bylo v průběhu roku 

poměrně vyrovnané (n = 70, χ
2
= 0,07, df = 2, p > 0,05). Tato vokalizace tvořila v období kojení 

57,91 % z celkové aktivity, resp. v období odstavů 57,16 % a v přechodném období 56,54 %. 

V jedné aktivitní jednotce (15 sec) průměrně vokalizovali dva jedinci.  

 

Tab. 8. Celková vokalizace a agonistické interakce - rozdíly mezi jednotlivými obdobími v průběhu roku (počet 

aktivitních jednotek / počet zanalyzovaných hodin) 

  období kojení I+II odstav mláďat I+II přechodné období 

N aktivitních jednotek 10741 4953 8527 
interakce zepředu uvnitř 

vlastního klastru 34,48 42,55 41,69 
interakce zepředu vůči 

jedincům sousedního klastru 55,60 54,12 56,06 
interakce zezadu uvnitř 

vlastního klastru 23,47 10,76 29,47 
interakce zezadu vůči 

jedincům sousedního klastru 3,68 6,06 3,89 
celkem interakce 117,23 113,49 131,11 
ostatní aktivita 122,52 125,80 109,10 

vokalizace 130,78 133,36 121,83 
ostatní aktivita 95,06 99,95 93,66 

 

 

Obr. 20. Rozdíl v četnosti interakcí zepředu uvnitř vlastního klastru a zepředu vůči jedincům sousedního klastru 
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Obr. 21. Rozdíl v četnosti interakcí zezadu uvnitř vlastního klastru a zezadu vůči jedincům sousedního klastru 

 

Agrese zepředu uvnitř vlastního klastru v pozorovací periodě nevykazovala žádný výrazný a 

pravidelný model, nedocházelo ani ke zvyšování ke konci pozorování souvisejícím s nastáváním 

soumraku. Hodnoty byly vyrovnané, ačkoli v některých dnech se vyskytly odchylky. Celkově se 

jednotlivé třetiny pozorování mezi sebou nelišily ani v době kojení (n = 93, χ
2 

= 1,80, df = 2, p > 

0,05), odstavu (n = 42, χ
2 

= 0,19, df = 2, p > 0,05) a v přechodném období (n = 75, χ
2 

= 2,03, df = 2, 

p > 0,05) (obr. 22., příloha 9.). 

 

 

Obr. 22. Interakce zepředu uvnitř vlastního klastru v pozorovací periodě v průběhu celého roku 
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Agrese zepředu vůči jedincům sousedního klastru v pozorovací periodě nevykazovala žádný 

výrazný a pravidelný model, nedocházelo ani ke zvyšování ke konci pozorování souvisejícím 

s nastáváním soumraku. Hodnoty byly vyrovnané, ačkoli v některých dnech se vyskytly odchylky. 

Celkově se jednotlivé třetiny pozorování mezi sebou nelišily ani v době kojení (n = 93, χ
2 

= 2,67, df 

= 2, p > 0,05), odstavu (n = 42, χ
2 

= 1,71, df = 2, p > 0,05) a v přechodném období (n = 75, χ
2 
= 0,75, 

df = 2, p > 0,05) (obr. 23., příloha 10.). 

 

 

Obr. 23. Interakce zepředu vůči jedincům sousedního klastru v pozorovací periodě v průběhu celého roku 

 

Celkové množství vokalizace pozitivně korelovalo se všemi analyzovanými typy 

agonistických interakcí: při interakcích zepředu uvnitř vlastního klastru (n = 70 pozorovacích 

period, rs = 0,71, p < 0,001) i vůči jedincům sousedního klastru (n = 70 pozorovacích period, rs = 

0,74, p < 0,001), při interakcích zezadu uvnitř vlastního klastru (n = 70 pozorovacích period, rs = 

0,58, p < 0,001) i vůči jedincům sousedního klastru (n = 70 pozorovacích period, rs = 0,26, p < 

0,05). 

 

Mezi nápadný behaviorální display, avšak ne příliš častý, patří hrozba křídly přerůstající až v 

boj bez vokalizace, praktikovaný především samci (zřídka samicemi) (příloha 11.), v průběhu celého 

roku bez statisticky průkazných rozdílů v periodách (n = 70, χ
2 

= 3,52, df = 2, p > 0,05). Přímo v 

klastru dochází k těmto situacím pouze v 0,20 % z celkové aktivity v období kojení, resp. v 0,02 % 

v období odstavu a 0,03 % v přechodném období, zatímco mezi jednotlivými klastry je tento display 

mnohem častější a tvoří 2,06 % z celkové aktivity v období kojení, resp. 1,50 % v období odstavu a 
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2,41 % v přechodném období. Dospělí samci v jednom klastru se tedy vzájemně tolerují, dosud však 

nebyla pozorována žádná kooperace obrany klastrových samic. Ve všech třech obdobích 

jednoznačně převládal boj bez vokalizace mimo klastr (91,16 % v období kojení, resp. 98,80 % 

v období odstavu a 98,98 % v přechodném období). Četnost tichých interakcí mezi klastry byla 

velmi vyrovnaná v období kojení a v přechodném období. 

 

Tab. 9. Souboje bez vokalizace – rozdíl mezi jednotlivými obdobími v průběhu roku (počet aktivitních jednotek / 

počet zanalyzovaných hodin) 

 období kojení I+II odstav mláďat I+II přechodné období 

N aktivitních jednotek 10741 4953 8527 
display bez vokalizace 

uvnitř klastru 0,48 0,04 0,06 
display bez vokalizace 

mimo klastr 4,95 3,58 5,8 

celkem display 5,43 3,62 5,86 

ostatní akivita 234,49 235,69 234,34 

 

 Display bez vokalizace mimo klastr v pozorovací periodě nevykazoval žádný výrazný a 

pravidelný model, nedocházelo ani ke zvyšování ke konci pozorování souvisejícím s nastáváním 

soumraku. Hodnoty byly vyrovnané, ačkoli v některých dnech se vyskytly odchylky. Celkově se 

jednotlivé třetiny pozorování mezi sebou nelišily ani v době kojení (n = 93, χ
2 

= 4,76, df = 2, p > 

0,05), odstavu (n = 42, χ
2 

= 0,19, df = 2, p > 0,05) a v přechodném období (n = 75, χ
2 

= 0,96, df = 2, 

p > 0,05) (obr. 24., příloha 12.). 

 

 

Obr. 24. Display bez vokalizace mimo klastr v pozorovací periodě v průběhu celého roku 
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Statisticky průkazná pozitivní korelace vyšla mezi bojem bez vokalizace mimo klastr a 

počtem samostatně visících jedinců (n = 70 pozorovacích period, r = 0,58, p < 0,001). Rovněž 

pozitivně korelovalo celkové množství vokalizace při tichém agonistickém displayi samců mimo 

klastr (n = 70 pozorovacích period, r = 0,46, p < 0,001). Naopak neprůkazná je korelace boje bez 

vokalizace mimo klastr s přímým pohybem (n = 70 pozorovacích period, r = 0,16, p > 0,05).  

 

3.3. Akustický repertoár kaloně egyptského 

 

 V akustickém repertoáru kaloně egyptského bylo rozlišeno několik základních typů hlasů: 

echolokační signály, multiharmonické tonální signály, atonální výhružné signály (threat call), 

tonální signály s charakteristickým tvarem spektrogramu. Při specifických situacích byly nápadně 

odlišné dva typy tonálních hlasů, které jsem označila jako tzv. F-hlasy a V-hlasy. Ve své práci jsem 

se zaměřila na vyhodnocení celkové hlasité vokalizace využívané zejména při pozičních bojích, 

výskyt a sezónní průběh F-hlasů vydávaných samci v pozorovací periodě a dále jsem hodnotila 

výskyt, sezónní průběh a detailně analyzovala juvenilní a adultní V-hlasy. 

 
Obr. 25. Spektrogram atonálního výhružného signálu používaného např. při pozičních bojích 
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Obr. 26. Spektrogram F-hlasu, vydávaného samci  

 

 
Obr. 27. Spektrogram sekvence V-hlasů matky a mláděte  

 

3.3.1. Vokalizace při pozičních bojích 

 

 Tyto signály měly především atonální charakter a byly poměrně hlasité, širokopásmové 

s nízkou základní frekvencí. Měly značně variabilní strukturu v délce signálu, včlenění krátkých 

tonálních částí i členění na jednotlivé složky. Závisely na kontextu (míra agrese, status a vyladění 

jedince vysílajícího signály, pohlaví jedince, jemuž signály byly určeny, apod.) a charakterem spíše 

připomínaly lidskou řeč. Díky vysoké složitosti těchto signálů jsem se jimi podrobněji nezabývala a 

hodnotila jsem pouze sezónní průběh. V jednotlivých obdobích bylo množství této vokalizace 



 61 

vyrovnané. Hlasy souvisely zejména s agronistickými interakcemi, kdy celkové množství vokalizace 

pozitivně korelovalo se všemi typy soubojů. 

Vokalizační aktivita v pozorovací periodě nevykazovala žádný výrazný a pravidelný model, 

nedocházelo ani ke zvyšování ke konci pozorování souvisejícím s nastáváním soumraku. Hodnoty 

vokalizace byly vyrovnané, ačkoli v některých dnech se vyskytly odchylky. Celkově se jednotlivé 

třetiny pozorování mezi sebou nelišily ani v době kojení (n = 93, χ
2 
= 4,22, df = 2, p > 0,05), odstavu 

(n = 42, χ
2 

= 1,33, df = 2, p > 0,05) a v přechodném období (n = 75, χ
2 

= 3,32, df = 2, p > 0,05) 

(obr. 28., příloha 13.). 

 

 
Obr. 28. Celková vokalizace v pozorovací periodě v průběhu celého roku 

 

3.3.2. Hlasy vydávané samci ve specifické situaci - F-hlasy 

 

F-hlasy jsou tonální signály, které poslechově připomínají hlas poštolky obecné. Jsou 

variabilní v délce signálu, frekvenčním průběhu i intervaly mezi jednotlivými signály a počtem 

složek v celé sekvenci (1-235 signálů). Slouží pravděpodobně k přilákání pozornosti samice, neboť 

tvorba párů a páření bylo spojeno s produkcí této charakteristické vokalizace vydávané samci nosem 

v již utvořených párech před pářením, ale také osamocenými samci, kteří se snažili pár utvořit.  

Četnost signálů byla nejvyšší v období těsně po porodech, kdy dochází k post-partum páření. 

Shodná situace by měla nastat i po zářijovém období porodů, avšak zde tento nárůst není tak 

výrazný. Naopak se produkce F-hlasů zvýšila v lednu, což naznačuje vyšší procento páření 

v přechodném období (obr. 29.). Při rozboru akustických a vizuálních záznamů z dvanáctidenních 

period v lednovém přechodném období a dubnovém období porodů vyšlo najevo, že množství F-
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hlasů kolísá podle dané situace v kolonii. V lednovém období se podařilo zaznamenat celkem 800 

sekvencí F-hlasů (0 až 213 sekvencí za den s průměrným počtem 66,67±66,58 sekvencí). 

V dubnové periodě bylo zaznamenáno celkem 932 sekvencí F-hlasů (2 až 248 sekvencí za den 

s průměrným počtem 77,67±83,02 sekvencí). S produkcí F-hlasů sice souvisí zastoupení jedinců 

v párech uvnitř kolonie, ale záleží také na tom, jak moc jsou jednotliví samci vokalizačně aktivní 

(obr. 30. a 31.).  

 

 Obr. 29. Průměrný počet sekvencí F-hlasů v průběhu roku 

 

 

 

Obr. 30. Srovnání procentuálního zastoupení F-hlasů a jedinců v párech v dvanáctidenní pozorovací periodě 

v přechodném období (leden 2012) 
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Obr. 31. Srovnání procentuálního zastoupení F-hlasů a jedinců v párech v dvanáctidenní pozorovací periodě 

v období kojení (duben 2012) 

 

Množství F-hlasů pozitivně korelovalo s počtem jedinců visících mimo klastry (n = 70 

pozorovacích period, rs = 0,46, p < 0,001) a zároveň s počtem dvojic (n = 70 pozorovacích period, rs 

= 0,54, p < 0,001). Rovněž počet F-hlasů pozitivně koreloval při interakcích zepředu uvnitř 

vlastního klastru (n = 70 pozorovacích period, rs = 0,24, p < 0,05) i při interakcích zezadu uvnitř 

vlastního klastru (n = 70 pozorovacích period, r = 0,80, p < 0,001). Naopak korelace při 

agonistických interakcích zepředu vůči jedincům sousedního klastru (n = 70 pozorovacích period, r 

= 0,23, p > 0,05 ) i zezadu vůči jedincům sousedního klastru (n = 70 pozorovacích period, r = -0,05, 

p > 0,05) nejsou statisticky průkazné.  

 

3.3.3. Juvenilní a adultní V-hlasy 

 

V-hlasy jsou v základě tonální signály, ačkoli podle kontextu zde mohou být přidávány i 

hrdelní zvuky a celý signál tak může mít méně jasnou strukturu, které se vzájemně liší v délce 

signálu, intervaly mezi jednotlivými signály a počtem složek. Byly rozlišeny tři typy V-hlasů: 

juvenilní hlasy (dobře rozlišitelné a zřetelně jiné než ostatní vokalizace, které jsou vydávané 

osamocenými mláďaty), adultní hlasy (produkované při vzájemné komunikaci matky s mládětem, 

je-li mládě vzdáleno od matky) a hlasy vydávané před podáním potravy (vydávané zejména 

dospělými jedinci), které se oběma předchozím typům podobají. 
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Juvenilní V-hlasy 

Tuto specifickou vokalizaci produkují osamocená mláďata, která volají svou matku. Jedná se 

o tonální vícesložkové signály s vysokou frekvencí zasahující v základním harmonickém tónu 

v některých případech i do ultrazvuku. Jednotlivé složky mají tvar obráceného písmene V, případně 

je zde zastoupena pouze první nebo druhá frekvenčně modulovaná část (obr. 32.). 

Tyto signály byly zaznamenány především v období laktace a odstavu, ale mohly se 

vyskytnout ojediněle i v průběhu roku. Nárůst juvenilních V–hlasů v obou obdobích kojení (duben, 

květen a červen, resp. říjen, listopad a prosinec) je způsoben vrůstající komunikací mezi matkou a 

mládětem. Výpadky v druhé dubnové, květnové a listopadové periodě mohou být způsobeny tím, že 

matka s mládětem v pozorovací periodě zrovna nekomunikovala (obr. 33.). V obou dvanáctidenních 

periodách v lednovém přechodném období a dubnovém období porodů a kojení byly zaznamenány 

juvenilní V-hlasy, avšak nepoměrně více v dubnové periodě po narození mláďat. Jejich počet silně 

závisí na kontextu – pokud nedošlo v pozorovací periodě k disociaci matky a mláděte, nebyly 

zaznamenány žádné hlasy (obr. 34.).  

 

 

Obr. 32. Spektrogram juvenilního V-hlasu 
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Obr. 33. Průměrný počet juvenilních V-hlasů v průběhu roku 

 

 

 
 

Obr. 34. Změny v počtu juvenilních V-hlasů ve dvou dvanáctidenních pozorovacích periodách 

 

 

Pro vyhodnocení frekvenčních a časových charakteristik bylo změřeno 83 juvenilních V-

hlasů z celého pozorovacího období. V jednom případě byla naměřena průměrná frekvence 4,32 

kHz. Jedná se zřejmě o signál subadultního jedince, který byl z analýzy vyřazen. U jednotlivých 

hlasů byl měřen počet složek, délka hlasu, časové intervaly mezi jednotlivými složkami a jejich 

průměr a časové intervaly mezi hlasy v sekvenci, průměrná frekvence hlasu a frekvence s maximální 

energií třetí složky, vrcholové frekvence jednotlivých složek, rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší 

vrcholovou frekvencí hlasu a nejnižší frekvence třetí složky. Rovněž bylo analyzováno, zda je V-

hlas doprovázen nějakým dalším typem vokalizace a zda se vyskytuje samostatně nebo je součástí 
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sekvence hlasů. Z vybraných hodnot byly posléze určovány další parametry (minimum, maximum, 

průměr, medián, směrodatná odchylka).  

Hlasy se vyskytovaly buď samostatně (30,12 %) nebo v sekvencích (69,88 %) o 2 až 7 

signálech. V průběhu vokalizace nebyl v 68,68 % zaznamenán vteřinu před, vteřinu po, ani 

uprostřed sekvence žádný další typ signálů. V 14,45 % byly juvenilní V-hlasy doprovázeny typem 

vokalizace používaným při agonistických interakcích a v 16,87 % adultními V-hlasy. Juvenilní V-

hlasy byly jasnější a umožňovaly měření jednotlivých složek, přesto však nebyla měřena počáteční a 

koncová frekvence. Hlasy obsahovaly 3 až 8 složek (průměrný počet 5,40±1,26 složek), přičemž 

nejvyšší zastoupení měly hlasy o čtyřech, pěti a šesti složkách. Od počtu složek se odvíjela délka 

hlasu, která se pohybovala od 53,7 do 194,5 ms. Průměrná frekvence V-hlasů mláďat sahala od 

10,61 do 20,93 kHz (průměrná hodnota 15,88±2,51 kHz). V některých případech dosahovaly hlasy i 

ultrazvukových frekvencí (nad 20 kHz), což již nahrávací zařízení nebylo schopné zachytit, a proto 

nejsou tyto hlasy analyzovány. Rovněž byla měřena nejnižší a nejvyšší vrcholová frekvence hlasu, 

přičemž jejich rozdíl se pohyboval mezi 0,17 a 6,16 kHz (příloha 14.). Jako nejsilnější a nejlépe 

viditelná se u juvenilních V-hlasů jevila třetí složka, u níž byla měřena její nejnižší frekvence, která 

se pohybovala v rozmezí od 3,45 do 15,42 kHz (průměrná frekvence 8,21±2,26 kHz) (tab. 10., obr. 

35, obr. 36., obr. 37.). U hlasů, které vytvářely sekvence, byly měřeny intervaly mezi jednotlivými 

hlasy, které se pohybovaly mezi 95,7 a 3341,5 ms (průměrný interval 663,94±708,33 ms). 

 
Tab. 10. Základní charakteristiky juvenilních V-hlasů  

  
počet 

složek 

délka hlasu 

(ms) 

průměrná 

frekvence (kHz) 

průměr  ii 

(ms) 

bw v 

(kHz) 

fmaxe v3 

(kHz) 

lof v3 

(kHz) 

minimum 3 53,70 10,61 21,52 0,17 11,56 3,45 

maximum 8 194,50 20,93 44,95 6,16 20,81 15,42 

průměr 5,4 120,65 15,88 27,87 2,18 15,65 8,21 

median 5 122,60 16,22 27,28 1,85 15,73 7,96 

S.D. 1,26 32,28 2,51 3,79 1,43 2,4 2,26 

(ii = časové intervaly mezi složkami vy-vx, bw v = rozdíl mezi vrcholovou frekvencí nejnižší složky a vrcholovou 

frekvencí nejvyšší složky, fmaxe v3 = frekvence s maximální energií třetí složky hlasu, lof v3 = nejnižší frekvence třetí 

složky ) 
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Obr. 35. Počet složek v juvenilních V-hlasech 

 

 

 

Obr. 36. Rozsah časových intervalů mezi jednotlivými složkami juvenilních V-hlasů 
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Obr. 37. Rozsah frekvencí juvenilních V-hlasů 

 

 

Jako nejvariabilnější se jevily počáteční (v1) a koncové (v4, v5) složky, zatímco vnitřní 

složky (v2, v3) tak vysokou míru variability nevykazovaly. První složka byla často tvořena jen první 

polovinou obráceného V a druhá polovina buď chyběla, nebo byla málo výrazná. Stejná situace 

nastávala u poslední složky, kdy naopak chyběla nebo nebyla výrazná první polovina obráceného V, 

zatímco druhá část byla vytvořena. Z tohoto důvodu nebylo možné měřit počáteční a koncovou 

frekvenci hlasu. Jednotlivé složky juvenilních V-hlasů dosahovaly různých vrcholových frekvencí, 

což se odrazilo ve tvaru jednotlivých signálů. Tvar V-hlasu se pohyboval od takřka lineárního, kdy 

rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší vrcholovou frekvencí složek byl minimální, až po tvar písmene V, 

kdy rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší vrcholovou frekvencí složek mohl dosahovat až 6,5 kHz (tab. 

11., tab. 12., tab. 13., obr. 38., příloha 15. a 16.). 

 

Tab. 11. Vrcholové frekvence (topf) jednotlivých složek juvenilních V-hlasů (kHz) 

 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 

minimum 7,66 10,37 10,68 8,65 9,56 12,74 12,01 14,55 

maximum 21,40 21,18 21,31 21,14 20,15 19,76 19,29 15,20 

průměr 15,18 16,21 16,36 16,10 15,99 15,45 14,60 14,82 

median 15,15 16,23 16,62 16,11 16,02 15,18 14,38 14,72 

S.D. 2,86 2,66 2,59 2,49 2,38 1,91 2,09 0,34 
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Obr. 38. Frekvence jednotlivých složek juvenilních V-hlasů (Kruskal-Wallis test, Anova: n (v1) = 83, n (v2) = 83, n 

(v3) = 83, n (v4) = 78, n (v5) = 61, n (v6) = 40, n (v7) = 17, n (v8) = 3, h = 17,32, p < 0,05) 

 

 

Tab. 12. Rozdíl vrcholových frekvencí (topf) po sobě jdoucích složek juvenilních V-hlasů (kHz) 

 v2-v1 v3-v2 v4-v3 v5-v4 v6-v5 v7-v6 v8-v7 

minimum -0,6 -1,38 -3,57 -3,62 -3,49 -4,44 -2,5 

maximum 5,85 2,24 1,07 0,73 1,47 0,22 -0,69 

průměr 1,02 0,15 -0,30 -0,49 -0,58 -1,06 -1,38 

median 0,73 0,09 -0,04 -0,12 -0,26 -0,64 -0,95 

S.D. 1,23 0,59 0,93 0,92 1,41 1,24 0,98 

 

Tab. 13. Časové intervaly mezi jednotlivými složkami (ii) juvenilních V-hlasů (ms). 

  ii v2-v1 ii v3-v2 ii v4-v3 ii v5-v4 ii v6-v5 ii v7-v6 ii v8-v7 

minimum 18,10 20,30 18,10 18,80 18,10 21,10 27,50 

maximum 44,20 47,10 39,90 35,60 34,10 32,70 31,20 

průměr 27,22 28,25 27,87 26,36 27,26 26,42 29,50 

median 26,20 27,60 27,60 26,20 27,55 26,10 29,80 

S.D. 4,40 4,41 3,64 3,40 3,69 2,82 1,87 

 

Počet složek pozitivně koreloval s délkou hlasů (n = 83 V-hlasů, rs = 0,92, p < 0,001), které 

měly zároveň tendenci ke zkracování intervalů mezi složkami (n = 83 V-hlasů, rs = -0,26, p < 0,05). 

Nejvýraznější byl interval mezi prvními dvěmi složkami hlasu (n = 83 V-hlasů, rs = -0,44, p < 0,001) 

(obr. 39.). Podobně tomu bylo i u intervalu mezi druhou a třetí složkou, avšak u ostatních intervalů 

se žádná závislost neprokázala. První složka hlasu má obvykle nižší vrcholovou frekvenci než druhá 

složka, což naznačuje i statisticky průkazná korelace vrcholové frekvence první složky s rozdílem 

frekvencí první a druhé složky (n = 83 V-hlasů, rs = -0,39, p < 0,001). 
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Obr. 39. Korelace počtu složek juvenilních V-hlasů s průměrným intervalem mezi první a druhou složkou hlasu 

(n = 83 V-hlasů, r = -0,44, p < 0,001) 

 

Nejsilnější složkou hlasu je třetí složka. Nejnižší frekvence třetí složky stoupá spolu s 

frekvencí juvenilních V-hlasů (n = 83 V-hlasů, rs = 0,51, p < 0,001), stejně jako s frekvencí 

s maximální energií třetí složky (n = 83 V-hlasů, rs = 0,49, p < 0,001). S rozdílem vrcholové 

frekvence a nejnižší frekvence třetí složky roste vrcholová frekvence třetí složky (n = 83 V-hlasů, rs 

= 0,51, p < 0,001) (obr. 40.). 
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Obr. 40. Korelace rozdílu vrcholové frekvence a nejnižší frekvence třetí složky s vrcholovou frekvencí třetí složky 

(n = 83 V-hlasů, rs = 0,51, p < 0,001). 

 

Testovanou hypotézu, že s přibývajícím věkem se snižuje frekvence juvenilních V-hlasů, 

podpořila statisticky průkazná negativní korelace věku s celkovou frekvencí hlasů (n = 83 V-hlasů, 

rs = -0,49, p < 0,001) i statisticky průkazná negativní korelace věku s frekvencí třetí složky hlasu (n 

= 83 V-hlasů, rs = -0,49, p < 0,001) (obr. 41., obr. 42.). Jako neprůkazná se ukázala korelace věku s 

počtem složek, potažmo s délkou hlasu a s nejnižší frekvencí třetí složky hlasu. Rovněž se 

neprokázaly korelace s dalšími frekvenčními a časovými parametry. 

 

 

Obr. 41. Korelace celkové frekvence juvenilních V-hlasů s věkem mláďat (n = 83 V-hlasů, r = -0,49, p < 0,001) 
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Obr. 42. Korelace frekvence třetí složky juvenilních V-hlasů s věkem mláďat (n = 83 V-hlasů, r = -0,49, p < 0,001) 

 

 

Adultní V-hlasy 

 

Tonální V-hlasy samice byly často zaznamenány buď v sekvenci při komunikaci matky a 

mláděte, nebo po agonistické interakci, kdy byly v některých případech následovány juvenilními V-

hlasy. 

  
Obr. 43. Spektrogram adultního V-hlasu 
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Pro vyhodnocení frekvenčních a časových charakteristik bylo změřeno 76 adultních V-hlasů 

z celého pozorovacího období. U jednotlivých hlasů byl měřen počet složek, délka hlasu, časové 

intervaly mezi hlasy v sekvenci, frekvence s maximální energií celého hlasu, frekvence tří 

nejsilnějších harmonických tónů hlasu a frekvence základního harmonického tónu, který však 

v některých případech nebyl vyjádřen, a proto byla jeho frekvence určována z rozdílu dvou 

nejsilnějších třetích složek umístěných pod sebou. Rovněž bylo analyzováno, zda je V-hlas 

doprovázen nějakým dalším typem vokalizace a zda se vyskytuje samostatně nebo je součástí 

sekvence hlasů. Z vybraných hodnot byly posléze určovány další parametry (minimum, maximum, 

průměr, medián, směrodatná odchylka).  

Hlasy se vyskytovaly buď samostatně (43,42 %) nebo v sekvencích (56,58 %) o 2 až 4 

signálech. V průběhu vokalizace nebyl v 55,27 % zaznamenán vteřinu před, vteřinu po, ani 

uprostřed sekvence žádný další typ signálů. V 21,05 % byly adultní V-hlasy doprovázeny typem 

vokalizace používaným při agonistických interakcích, v 18,42 % juvenilními V-hlasy a v 5,26 % F-

hlasy. Adultní V-hlasy byly dvou typů: typ I měl viditelný 1. harmonický tón (81,58 %), typ II 

nikoliv (18,42 %). Hlasy obsahovaly 3 až 9 složek (průměrný počet 6,11±1,32 složek), přičemž 

nejvyšší zastoupení měly hlasy o šesti složkách. S počtem složek souvisí délka hlasu, která se 

pohybovala od 77,70 do 294,6 ms. Mezi hlasy v sekvenci se intervaly pohybovaly od 116,80 do 

1664,40 ms. Frekvence s maximální energií V-hlasů dospělců sahala od 4,82 do 13,54 kHz 

(průměrná hodnota 8,59±2,44 kHz). Frekvence základního harmonického tónu se pohybovala 

v rozmezí od 0,81 do 3,79 kHz (průměrná hodnota 2,17±0,61 kHz) (tab. 14., obr. 44., obr. 45., obr. 

46.). 

 
Tab. 14. Frekvenční a časové charakteristiky adultních V-hlasů (fmaxe = frekvence s maximální energií, va, vb, 

vc = tři nejsilnějších harmonické tóny) 

  

délka hlasu 

(ms) 

fmaxe 

(kHz) 

freq 1. harmonického 

tónu (kHz) va vb vc 

minimum 77,70 4,82 0,81 4,78 3,10 3,96 

maximum 294,60 13,54 3,79 15,50 15,41 15,71 

průměr 175,29 8,59 2,17 8,83 8,60 8,95 

median 166,55 7,40 2,35 8,13 8,22 8,85 

S.D. 43,42 2,44 0,61 2,67 2,64 2,92 
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Obr. 44. Počet složek v adultních V-hlasech 

 

 

 
Obr. 45. Frekvence s maximální energií adultních V-hlasů 
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Obr. 46. Frekvence 1. harmonického tónu (*základní harmonický tón v některých případech nebyl vyjádřen, a proto 

byla jeho frekvence určována z rozdílu dvou nejsilnějších třetích složek umístěných pod sebou) 

 

Délka hlasu pozitivně korelovala s počtem složek (n = 76 V-hlasů, rs = 0,83, p < 0,001).  

Jako statisticky neprůkazná vyšla korelace počtu složek s frekvencí s maximální energií (n = 76 V-

hlasů, rs = 0,06, p > 0,05) a rovněž korelace počtu složek s frekvencí 1. harmonického tónu (n = 76 

V-hlasů, rs = -0,11, p > 0,05). Srovnání frekvencí tří nejsilnějších složek V-hlasu je statisticky 

neprůkazné (Kruskal-Wallis test, Anova: n (va) = 76, n (vb) = 76, n (vc) = 76, h = 0,46, p > 0,05). 

První harmonický nejsilnější i třetí harmonický nejsilnější tón mají poměrně vysokou variabilitu 

(obr. 47., příloha 17.).  
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Obr. 47. Frekvence tří nejsilnějších harmonických signálů (va, vb, vc) adultních V-hlasů 

 

 

Rozdíly mezi juvenilními a adultními V-hlasy 

 

Obecně platí, že adultní V-hlasy mají více složek než juvenilní V-hlasy (Mann–Whitney U 

test, n (juv) = 83, n (ad) = 76, z = -3,23, p < 0,05). Na rozdíl od mláďat bylo u dospělých kaloňů 

zaznamenáno i několik dlouhých hlasů s devíti složkami (obr. 48.). Vysoce průkazný je rozdíl mezi 

frekvencí s maximální energií u juvenilních a adultních V-hlasů (Mann–Whitney U test, n (juv) = 

83, n (ad) = 76, z = 10,39, p < 0,001). Frekvenční rozsah juvenilních V-hlasů je poměrně široký a 

přesahuje i hranici 20 kHz, tedy zasahuje do ultrazvukového frekvenčního pásma. Naopak dospělé 

hlasy dosahují nižších frekvencí a rovněž jejich frekvenční rozptyl je užší (obr. 49.). S tím souvisí i 

rozdílný frekvenční rozsah 1. harmonického tónu u juvenilů a adultů (Mann–Whitney U test, n (juv) 

= 83, n (ad) = 76, z = 10,87, p < 0,001) (obr. 50.). 
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Obr. 48. Rozdíl v počtu složek juvenilních a adultních V-hlasů 

 

 

 

 

Obr. 49. Rozdíl frekvencí s maximální energií juvenilních a adultních V-hlasů 
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Obr. 50. Rozdíl frekvencí 1. harmonického tónu juvenilních a adultních V-hlasů 

 

4. Chování před podáním potravy 

 

Potravní chování bylo zaznamenáváno v průběhu dvanácti dnů v přechodném období (leden) 

a v období kojení (duben) cca 60 minut před podáním potravy až do jejího podání. V tuto dobu 

kaloni opouštěli hlavní i vedlejší úkryty pavilonu a začali se jednotlivě slétávat na místo krmení, 

zavěšovali se na větve či nad zářivková svítidla. 

Narozdíl od denního úkrytu se kaloni neseskupovali do klastrů, ale byli poměrně rovnoměrně 

rozmístěni na stěnách a větvích expozice. V úkrytu bylo šest míst, kam se kaloni opakovaně 

zavěšovali a produkovali specifický typ vokalizace, zde označené jako „adultní potravní V-hlasy“. 

Tento typ vokalizace je tišší a vyšší, ale pro člověka slyšitelný a poměrně dobře odlišitelný od 

ostatních typů vokalizace. Kaloni tyto signály vydávali za letu i z místa, nicméně kvůli konstrukci 

expozice byly hlasy zaznamenány s mnohačetnou ozvěnou. V mnoha případech nebylo možné 

adekvátně určit ani počet složek. Proto je toto pozorování spíše doplňkovým, byl zaznamenán pouze 

počet jednotlivých signálů a detailní analýza nebyla provedena. V lednovém období se podařilo 

zaznamenat celkem 501 adultních potravních V-hlasů (0 až 164 hlasů za den s průměrným počtem 

41,75±51,81 hlasů, což tvoří 0,72 hlasů za minutu). V dubnovém období se podařilo zaznamenat 

celkem 2320 adultních potravních V-hlasů (0 až 569 hlasů za den s průměrným počtem 
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165,71±186,65 hlasů, což tvoří 3,38 hlasů za minutu). V obou obdobích docházelo k výkyvům 

v produkci této vokalizace. Ačkoli byla doba krmení předem pevně stanovena, v osmi dnech, kdy 

podali ošetřovatelé kaloňům potravu velmi brzy, byl zaznamenán nízký počet V-hlasů (obr. 51.). 

Těsně před podáním potravy se kaloni zavěšovali na okraj dveří do místnosti s krmením, přičemž 

jejich počet zde byl většinou vyšší (9 až 11 jedinců) než kolik se jich do tohoto prostoru vešlo a 

docházelo k soubojům. Po přinesení potravy jedinci opustili místa, kde byli zavěšeni, a začali 

kroužit ve vzduchu a následně přistávali na hácích s ovocem, kde docházelo k soubojům o potravu. 

Rovněž bylo pozorováno přistávání jedinců do substrátu na podlaze, kde konzumovali odpadlé 

zbytky potravy. Následný odlet proběhl bez viditelných obtíží. Ve dvou případech jsem pozorovala, 

že kaloň přistál v misce s krmením pro klokánky králíkovité, kteří také sídlili v prostorách expozice, 

a konzumoval její obsah, a po dokrmení se opět bez problémů z místa zvedl do vzduchu. Krátce po 

podání potravy produkce specifické vokalizace ustala. 

V době před podáním potravy v období kojení byla pozorována samostatně visící mláďata, 

která samice odkládaly na větve. Poprvé tato situace nastala 26. den od začátku porodů, kdy 

osamoceně viselo jedno mládě. Přesně o týden později byla takto zaznamenána dvě mláďata. 

 

  
 

Obr. 51. Změny v počtu adultních V-hlasů v době před podáním potravy 
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 IV. DISKUZE 
 

Society, skupiny společensky žijících živočichů, lze dělit na otevřené a uzavřené a na 

anonymní a neanonymní. Otevřená anonymní skupina se skládá z velkého množství jedinců jednoho 

druhu, kteří se vzájemně neznají a ke skupině se mohou libovolně připojovat a opouštět ji. Jedná se 

o tažná hejna ptáků, stáda kopytníků nebo obrovské kolonie netopýrů – např. tadarida guánová 

vytváří v jeskyních mnohamilionové kolonie (WILKINS, 1989). V otevřené neanonymní societě se 

sice znají jen sousedící jedinci, ale skupina se již chová jako celek a  spolupracuje např. při obraně 

proti predátorovi. Patří sem zejména hnízdí kolonie mořských a sladkovodních ptáků. Dalším typem 

society je uzavřená anonymní společnost, kdy se její příslušníci vzájemně rozeznávají na základě 

pachových signálů. Toto uskupení je typické hlavně pro blanokřídlý hmyz a termity a rovněž pro 

některé savce. V uzavřené neanonymní societě se příslušníci vzájemně dobře znají, žijí dlouhodobě 

společně a jsou propojeni systémem vzájemných vazeb. Tento typ se vyskytuje hlavně u savců, 

např. primátů, šelem a kopytníků (VESELOVSKÝ, 2008).  Soužití ve skupině přináší řadu výhod i 

nevýhod. Obecně snižuje riziko predace, neboť ve srovnání se solitérně žijícími jedinci je ve skupině 

vyšší míra vigilance (ostražitosti). Zatímco některý ze členů skupiny se věnuje např. konzumaci 

potravy, ostatní sledují okolí. Jedinci, kteří se zdržují uprostřed skupiny, jsou chráněni před nepřáteli 

lépe než jedinci na okraji.  Členové neanonymní skupiny také snadněji nalézají vhodnou potravu, 

neboť úspěšný člen může předat ostatním informace o místě, kde se vhodná potrava nachází. 

Nevýhodou života ve skupinách je však zároveň i zvýšená kompetice o potravu, pokud jí je 

nedostatek, a zejména mladší a nezkušení jedinci mohou hladovět. Rovněž přenos nákaz a zejména 

ektoparazitů je v těsném uskupení mnohem snadnější než mezi jedinci, kteří žijí odděleně (KREBS 

& DAVIES, 1993).  

V mnohých societách jsou jedinci upořádáni hierarchicky, přičemž každé pohlaví často 

vytváří svou vlastní hierarchii. Mezi samci kaloně indického (Pteropus giganteus), kteří obvykle 

okupují koruny stromů, se v koloniích uplatňuje sociální hierarchie založená na věku, velikosti a síle 

jedince. Zatímco nejvýše postavení samci visí na nejvyšších větvích, které jsou zároveň 

nejbezpečnější, nejnižší větve jsou pro kaloně, kteří ještě nedosáhli pohlavní dospělosti. 

V reprodukčním období přenechají samci nejvyšší větve kojícím samicím (FENTON, 1985). Velmi 

podobné hierarchické rozmístění jedinců, založené na pohlaví a věku, panuje v kolonii kaloně 
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australského (Pteropus poliocephalus), kdy dospělí kaloni okupují větve mnohem výše než 

subadultní jedinci (HOLMES, 2002). 

 

Pro mnoho druhů letounů je charakteristické vytváření kolonií, uvnitř nichž mají jedinci 

tendenci shlukovat se do skupin neboli klastrů. Vytváření klastrů hraje důležitou roli v kolektivním 

udržování stálé tělesné teploty příslušníků kolonie, neboť vytvořením těsných skupin snižují letouni 

výdej tepla do okolí (ALTRINGHAM, 1996). To platí zejména pro některé jeskynní druhy a letouny 

obývající chladnější oblasti. Kaloň medvědí (Pteropus pselaphon) vytváří tři typy klastrů, kde jsou 

od sebe vzájemně odděleni samci, samice a subadultní jedinci. Se stoupající teplotou klesá počet 

jedinců v klastrech (SUGITA & UEDA, 2013). Obdobně separované skupiny byly pozorovány ve 

stromových koloniích kaloně Pteropus alecto, které tvoří např. pouze samci, pouze subadultní 

jedinci nebo pouze samice s mláďaty (MARKUS & BLACKSHAW, 2002). Klastrové chování 

rovněž vykazuje kaloň zapomenutý (Rousettus obliviosus) (SEWALL ET AL., 2003) a dva zástupci 

čeledi Emballonuridae: Balantiopteryx plicata a Peropteryx kappleri. Kolonie netopýra Peropteryx 

kappleri se skládají z jedinců obou pohlaví, kteří vytvářejí těsné klastry (BRADBURY & 

VEHRENCAMP, 1976). Vytváření klastrů v kolonii, avšak odlišné struktury a funkce, je typické 

pro druh Phyllostomus hastatus, kdy v denních úkrytech vytvářejí dospělé samice stabilní harémové 

skupiny ovládané jedním samcem. Ostatní samci a mladé samice se seskupují do vlastního velkého 

klastru (MCCRACKEN & BRADBURY, 1981). U kaloně egyptského pozoroval klastrové chování 

MANN ET AL. (2011). Ačkoli se ve své publikaci zabývá zejména individuálním rozpoznáváním 

jedinců uvnitř skupiny, zmiňuje, že dominantní samci se nepřipojovali k hlavnímu klastru, ale 

vytvářeli své vlastní menší subjednotky nebo viseli zcela mimo klastry. KULZER (1958) 

zaznamenal vzhledem k počtu sledovaných jedinců (16 kaloňů) pouze jediný klastr, avšak o jeho 

dynamice a složení se nezmiňuje. 

V pražské ZOO byla kolonie složená z cca 50 kaloňů, kteří viseli ve čtyřech základních 

klastrech (levý, střední, pravý dolní a pravý horní), které se mohly v průběhu pozorování spojovat, 

případně i při vysoké aktivitě či vyrušení rozpadat. Letouni jsou poměrně plachá zvířata a na 

vyrušení reagují úlekovým chováním. V koloniích netopýra Peropteryx kappleri může vlivem úleku 

dojít až k deklastraci, kdy jedinci mezi sebou udržují několikacentimetrové rozestupy (BRADBURY 

& VEHRENCAMP, 1976). Situace, kterou po vyrušení popisuje u kaloně egyptského KULZER 

(1958), se ztotožňuje s mým pozorováním. Pražská kolonie nebyla na přítomnost lidí zvyklá a když 

pozorovatel např. hlasitě kýchl nebo chovatel prudce zavřel dveře, nad nimiž do té doby klidní a 
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spící kaloni viseli, okamžitě procitli a jedinci z okrajových částí klastrů odletěli pryč. Při ojedinělém 

prudkém vyrušení docházelo až k deklastraci skupin, avšak jádrové oblasti zůstaly zachovány. Při 

slabších rušivých zvucích kaloni naráz otevřeli oči a pohybovali ušními boltci, aby určili zdroj 

zvuku. Pokud pozorovatel svým chováním nějak narušoval podmínky v úkrytu, kaloni na něj při 

prolétávání kolem močili a káleli. 

Při obvyklých teplotních podmínkách vytvářeli v průběhu roku nejčastěji tři klastry, pouze 

při občasném poklesu teploty z 24,8°C na 20°C se jedinci shlukli do jednoho těsného klastru, aby co 

nejvíce zabránili tepelným ztrátám. Během roku nebyl pozorován žádný jasný model v dynamice 

klastrů. Zatímco levý, střední a pravý dolní klastr patřily k uskupením, jejichž výskyt byl v průběhu 

roku velmi stabilní, pravý horní klastr kaloni vytvářeli zejména v těch obdobích, kdy byl častý 

výskyt pářících se jedinců. Dospělí jedinci si pravděpodobně vytvářeli určité sezónní uskupení 

v podobě tohoto klastru. 

V průběhu pozorovací periody se měnil počet klastrů a zejména počet jedinců uvnitř 

jednotlivých klastrů. Počty jedinců v základních klastrech byly v průběhu roku poměrně vyrovnané. 

Nejvýraznější početní výkyvy byly zaznamenány v pravém horní klastru z důvodu jeho výskytu jen 

v určitém období. Změny v počtech jedinců v klastrech souvisely zejména s přílety a odlety kaloňů, 

kdy nejvyšší letovou aktivitu vykazoval pravý dolní klastr, v němž byl proto zaznamenán nejvyšší 

počet změn v počtech kaloňů. Naopak nejnižší počet změn byl zaznamenán v levostředním klastru, 

který vznikal po spojení levého a středního klastru.  

V blízkosti hlavních klastrů sledované kolonie viseli samostatní jedinci (v menší míře 

dvojice), jejichž počet byl v průběhu roku velmi vyrovnaný. Jediný větší nárůst v počtu samostatně 

visících jedinců byl pozorován v dubnovém období kojení, což může souviset s vyšší mírou 

interakcí mezi samci a samicemi během post-partum páření. Po souboji mezi kaloni totiž může dojít 

k vyčlenění jedince z klastru. V klastrech viseli kaloni nejčastěji za obě zadní končetiny hlavou dolů 

s křídly složenými těsně podél těla, v ojedinělých případech se zavěsili za všechny čtyři končetiny 

hřbetem dolů. Rovněž byli zaznamenáni jedinci ve dvojicích, jejichž počet nebyl v průběhu roku 

vyrovnaný. Zvýšený výskyt dvojic je totiž spojen s pářením, které je obvyklé v období kojení a v 

přechodném období. Často docházelo k rozpadu dvojice po agresivním zásahu cizího samce, který 

poté vytvořil s volnou samicí novou dvojici. 
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Složení jednotlivých klastrů záleželo na typu období, kdy v období porodů vytvářely samice 

s mláďaty vlastní skupiny a v období páření byly naopak častější skupiny složené z několika samců 

a samic. Obecně v jádrových oblastech hlavních klastrů i v subjednotkách byli zastoupeni jedinci 

obou pohlaví, avšak v okrajových oblastech se vyskytovali především samci a neoznačení, převážně 

subadultní kaloni. Kaloni v menší míře měnili své pozice v klastrech přelézáním, avšak největší 

klastrová dynamika souvisela s odlety a přílety. Jako nejstálejší se jevily jádrové oblasti hlavních 

klastrů, zatímco okrajové oblasti patřily k nejdynamičtějším. Celkově ve srovnání s levým a 

středním klastrem byla v pravém klastru zaznamenána dvoj- až trojnásobně vyšší letová aktivita. 

Největší odletová a příletová dynamika uvnitř jádrových oblastí klastrů nastala v období odstavu. 

V tomto období matky visící uvnitř klastrů pravděpodobně odlétaly od svých mláďat a zase se k nim 

vracely. Naopak nejmenší odletová a příletová dynamika uvnitř jádrových oblastí klastrů byla 

zaznamenána v období kojení, protože samice s mláďaty pravděpodobně zaujímaly pozice ve 

vnitřních částech klastrů a jejich letová aktivita byla v tomto období celkově nižší. S výjimkou 

jádrové oblasti středního klastru, kde největší letová dynamika nastala v období odstavu, byla v 

ostatních okrajových oblastech největší odletová a příletová dynamika v období kojení. V této 

periodě samci na okrajích měnili své pozice a patrně se snažili najít vhodné místo, odkud by měli 

nejlepší přístup k samicím a mohli s nimi vytvořit dvojici. V období kojení se jako nejdynamičtější 

jevil pravý dolní klastr a oblast zcela vlevo, kde se pravděpodobně zavěšovali samci a samice za 

účelem páření. K pozicím s nejvyšší letovou aktivitou patřila v této periodě zejména pozice N1, N21 

a K20. Nicméně navzdory různé míře letové aktivity v průběhu roku nebyl zaznamená žádný jasný 

pattern v změnách počtu klastrů a v počtu jedinců v jednotlivých klastrech. Změny v počtech patrně 

souvisí i s aktuální behaviorální situací v kolonii a s klimatickými podmínkami v expozici. 

 

Jádrové oblasti všech tří základních klastrů vykazovali v průběhu cyklu stabilitu, neboť se 

zde opakovaně vyskytovali totožní jedinci bezpečně určení na základě dvou kroužků. Tendenci 

zaujímat opakovaně stejné pozice v klastru má netopýr Peropteryx kappleri, jehož sociální i 

klastrové chování bylo sledováno po dobu 14 měsíců. Podařilo se zjistit, že několik netopýrů mělo 

svá preferovaná místa na okraji klastru (GIRAL ET AL., 1991). Během dlouhodobého pozorování 

aktivity kolonie kaloně vábivého (Pteropus alecto) bylo zjištěno, že většina jedinců se opakovaně 

zavěšuje na stejné větve stromu, který slouží jako denní úkryt (MARKUS & BLACKSHAW, 2002). 

V sledované kolonii vykazovali dospělí kaloni vysokou věrnost konkrétnímu místu, samci navíc o 
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něco vyšší než samice, které se více vzdalovaly od své jádrové oblasti ,zatímco u subadultních 

kaloňů a odstavených mláďat nebyli zjištěny žádné  preferované pozice. I přímo v klastru jedinci 

upřednostňovali konkrétní místa. Pokud došlo k posunutí celého klastru, posunul se i kaloň, ale 

zachoval si přibližně stejnou pozici. Subadultní jedinci a mláďata neměli tak výraznou vazbu k 

jádrovým oblastem jako dospělci. 

 

Péče o vlastní tělo je u savců obecně důležitá z důvodu udržování čistoty srsti, která bývá 

znečištěna zejména po konzumaci potravy a dále přítomnosti ektoparazitů, což hraje roli i při výběru 

partnera. Důkladná péče o vlastní tělo může rovněž zvíře uklidnit a zbavit ho stresu (FERKIN & 

LEONARD, 2004). Mezi jednotlivými druhy letounů nepanují zásadní rozdíly v péče o vlastní tělo. 

Netopýři druhu Hipposideros speoris aktivují asi hodinu před západem slunce a péči o tělo se hojně 

věnují spíše v této době (MARIMUTHU, 1984). Oproti tomu se kaloni vábiví (Pteropus alecto) čistí 

zejména po návratu do úkrytu po nočním krmení. Jelikož se živí nektarem a pylem rostlin, který 

může ulpět na jejich těle, věnují se hlavně olizování srsti a létacích blan a čištění zubů drápem 

(MARKUS & BLACKSHAW, 2002). Rovněž KULZER (1958) popisuje péči o tělo po konzumaci 

potravy u kaloně egyptského. K podobné situaci docházelo i u kaloňů egyptských v zoologické 

zahradě. Péče o vlastní tělo byla vyvážnou aktivitou a nevykazovala sezónní změny. Nejčastěji se 

jedinci věnovali olizování létacích blan a olizování srsti. Tato péče patřila k nejdelším a 

nedůkladnějším, neboť např. zbytky potravy na těle by mohly negativně ovlivnit kvalitu letových 

schopností kaloně. Mezi nápadné projevy rovněž patřilo čištění zubů pomocí drápu na palci, jež 

pravděpodobně sloužilo k odstraňování potravy z mezizubních prostor. Tato aktivita byla důležitá 

vzhledem k typu potravy. Ovoce totiž obsahuje nezanedbatelné množství cukru, které způsobuje 

kažení zubů. Kaloni si také olizovali drápy na palcích, čistili genitálie a drbali se pomocí zadní 

končetiny. Jelikož kaloni egyptští jsou koloniálními zvířaty, mohou být velmi často napadáni 

ektoparazity, kteří se ve skupině snadno a rychle šíří. Právě přítomnost ektoparazitů by mohla být 

příčinou drbání srsti (WILKINSON, 1986), avšak v pražské kolonii nebyli cizopasnící zaznamenáni. 

Podle KULZERA (1958) si kaloni egyptští čistí ušní boltce zadní končetinou. Já jsem nepozorovala, 

že by se sledovaní jedinci při čištění zaměřovali přímo na ušní boltce, nicméně obecné drbání hlavy 

v oblasti uší bylo běžné.  

Kaloni s ostatními jedinci udržovali těsný fyzický kontakt. Péče o vlastní tělo pozitivně 

korelovala s množstvím vokalizace, což znamená, že zejména čištění blan, olizování a drbání srsti 

uvnitř kolonie bylo rušivým podnětem pro sousední kaloně, kdy vyvolávalo souboje mezi jedinci 
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doprovázené hlasitou vokalizací. Podobně je tomu u koloniálních kaloňů Pteropus alecto, a to 

zejména při protahování křídel, když jimi protahující se jedinec zavadil o sousedního kaloně 

(MARKUS & BLACKSHAW, 2002). 

 

Vzájemné sociální interakce hrají mezi jedinci v kolonii významnou roli. Může se jednat o 

interakce agonistické i afiliativní (přátelské). Neagonistické sociální interakce zahrnují péči o 

mláďata i vzájemnou péči mezi dospělými jedinci, která posiluje sociální vazby a u některých druhů 

je péče rovněž využívána jako prostředek pro smíření a řešení konfliktů. Péče napomáhá utváření 

dvojic v reprodukčním období a je často součástí prekopulačního chování. Péče o ostatní jedince je 

typickou pro primáty (u nichž se významně podílí na redukci napětí a stresu [SCHINO ET AL., 

1998]), vyskytuje se rovněž u kopytníků (KIMURA, 1988), hlodavců (PATENAUDE & BOVET, 

1984) nebo letounů (WILKINSON, 1986). 

Péče samce o samici se u letounů nejčastěji vyskytuje v souvislosti s epigamními projevy 

v reprodukčním období. Olizování má nejspíš stimulační či naopak uklidňující vliv na samici, kterou 

takto samec připravuje na páření. Péče ze strany samce byla pozorována u kaloně tongánského 

(Pteropus tonganus) (GRANT & BANACK, 1999), který samici olizuje genitálie a tváře, nebo u 

samce P. alecto,  který před kopulací pečuje nejen o genitálie samice, ale věnuje se rovněž olizování 

jejích létacích blan a srsti. V koloniích kaloně australského často iniciuje vlastní páření i samice, kdy 

se samce různě dotýká a obaluje jej křídly. Následně si dvojice vzájemně olizuje létací blány a srst, 

samec olizuje samici genitálie (NELSON, 1965). Zajímavé chování bylo zaznamenáno u 

samic kaloně krátkonosého (Cynopterus sphinx), které často olizují během páření samcův penis, což  

prodlužuje trvání kopulace (TAN ET AL., 2009). V pražské kolonii byla péče se strany samice 

pozorována jen velmi ojediněle. Péče samce o samici se vyskytovala mnohem častěji a shodovala se 

s interakcemi pozorovanými u jiných druhů kaloňů. K olizování samice docházelo zejména v období 

kojení, kdy post-partum páření předcházela tvorba dvojic a péče ze strany samce, a v 

přechodném období, kdy čištění ve dvojicích souviselo s pářením v této periodě. V průběhu 

pozorování samec nejvíce pečoval o srst ve spodních partiích těla, o srst na krku a v hřbetních 

partiích těla a o čenich samice. Olizování létacích blan samice bylo uvnitř dvojice pozorováno jen 

zřídka a ne ve všech obdobích. Tato interakce mohla být však chybně zaměněna s olizování srsti na 

přechodu zad a křídel, resp. na přechodu trupu a křídel.  
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Péče o ostatní jedince nebyla v pozorované kolonii pro ostatní kaloně rušivou aktivitou, která 

by vyvolávala agonistické interakce. Heterosexuální dvojice se totiž nejčastěji formovaly na 

okrajích klastrů, kde nebyly v přímém kontaktu s ostatními kaloni. Matka s mládětem sice visela 

uvnitř klastru, nicméně péče o mládě nebylo tak prostorově výrazné, aby rušilo sousední jedince. 

Ne všechny interakce spojené s péčí byly následovány pářením, a olizování by tudíž mohlo 

mít i funkci značení, neboť při setkání dvou jedinců se očichávali nejvíce právě v oblasti krku a zad 

(JAHELKOVÁ & VAŠÍČKOVÁ, 2011). K páření docházelo přibližně jen v 15 % případů. Ve 

srovnání s ostatními dvojicemi nebyl u dvojic vzniklých násilím ze strany samce pozorován žádný 

allogrooming (JAHELKOVÁ & VAŠÍČKOVÁ, 2010b). Dlouhodobé dvojice (samec a samice) 

vznikaly nejčastěji před a po páření. Vytváření dočasných dvojic (samec a samice, samec a samice 

s mládětem, samec a mládě) a trojic (samec a dvě samice, samec a dvě samice s mláďaty) plnilo 

ochrannou funkci při obtěžování samic nebo mláděte jiným kaloněm. Samci si vynucovali přístup 

k samicím buď násilím (vznik těsných dvojic), nebo péčí (vznik volných dvojic) (JAHELKOVÁ & 

VAŠÍČKOVÁ, 2011). Četnost tvorby dvojic jak ze strany samce, tak ze strany samice byla shodná. 

Zdá se, že způsob vytváření dvojic ze strany samce závisí na věku samice (JAHELKOVÁ ET AL., 

2013).  

V reprodukčním období obvykle samice na základě pohlavního výběru rozhoduje, s kterým 

ze samců se spáří. Zde rozhoduje zejména fyzická kondice, absence parazitů, postavení ve skupině 

nebo velikost teritoria s dostatkem vhodných zdrojů. Svou roli hraje rovněž věk, neboť starší samec 

již prokázal schopnost přežít v daných podmínkách prostředí, a „rodičovské vlohy“, kdy je žádanější 

samec, který dokáže obstarat dostatek potravy a podílí se na vybudování úkrytu. Úspěšnému páření 

předcházejí epigamní projevy, kdy se uplatňují různé postoje, pohyby a akustické signály, které se u 

konkrétního druhu mimo reprodukční období vůbec nevyskytují. U některých druhů se manipulace 

se samicí jeví spíše jako násilná, jinde naopak samec využívá mírných vyjednávacích strategií, kdy 

může být součástí námluv i přinášení darů, nejčastěji potravy. Vzájemná náklonnost jedinců 

opačného pohlaví v době reprodukce nemusí být omezena pouze na páření, ale může pokračovat 

společnou stavbou hnízda či úkrytu a následnou péčí o potomstvo (BRADBURY & 

VEHRENCAMP, 2011). Samotná kopulace je u savců většinou krátká, neboť dlouhé páření by bylo 

pro predátora vhodným okamžikem pro útok, nicméně jedinci využívají říje samice k opakovanému 

páření během delšího časového úseku (VESELOVSKÝ, 2008). Počátek reprodukčního období je u 

obou pohlaví spojen s aktivními změnami pohlavních orgánů, přičemž u samců dochází 
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k zvětšování varlat a produkci spermií. Velikost varlat u letounů dobře koreluje s velikostí skupiny a 

s rostoucím rizikem kompetice spermií (samice je promiskuitní a v pohlavních cestách uchovává 

spermie od více samců) (HOSKEN, 1997). 

U tropických a subtropických kaloňů je díky stálým klimatickým podmínkám častá 

polyestrie, tedy že hlavní pářící periody a porody mláďat nastávají během roku dvakrát (NOWAK, 

1999). V pražské kolonii probíhalo páření zejména v lednovém přechodném období a následně v 

období kojení právě díky poporodní říji. Prekopulační a kopulační chování kaloňů P. alecto  i  P. 

poliocephalus patří spíše k agresivním způsobům páření. Na rozdíl od vzájemné péče pozorované 

před pářením u P. poliocephalus (NELSON, 1965), je prekopulační čištění a olizování u P. alecto 

(MARKUS & BLACKSHAW, 2002) a R. aegyptiacus (KULZER, 1958) zcela v režii samce. Samec 

se snaží vzbudit v samici zájem o páření olizováním jejích genitálií a následně usiluje o vytvoření 

dvojice se samicí, která se zpočátku intenzivně brání, avšak postupně snižuje svůj odpor. Těsně před 

vlastním pářením se ji samec pokouší znehybnit kousáním zezadu do krku, aby při kopulaci byla 

pasivní. Průběh páření, jak jej popisuje u kaloňů egyptských KULZER (1958), se v mnoha bodech 

shoduje s mým pozorováním, až na to, že Kulzer jej přirovnává k velmi prudkému souboji, při 

kterém samec mnohokrát bil samici svými křídly. Z mého pozorování je však patrné, že se nejedná o 

násilné údery křídly, nýbrž spíše o rychlé vibrace, které mají samici buď zmást, aby přestala klást 

odpor, nebo ji mají navádět do správné polohy pro páření. Toto samcovo chování je nejspíš 

příkladem vizuální komunikace, avšak není pravidlem, aby předcházelo každé kopulaci. Kulzer dále 

ztotožňuje chování kaloňů před a během kopulace ke znásilnění, ale u sledovaných dvojic ve většině 

případů neplatilo, že by se samice při každém páření snažila samci uletět a bránila se mu. Při své 

pozorování jsem měla možnost vidět i páření, kdy samice byla k aktu svolnější, což ovšem mohlo 

být způsobeno tím, že samice byla v dané době zatížena sajícím mládětem a navíc nemusela mít 

zrovna dostatek energie k obraně, neboť kojení je fyzicky poměrně náročné. Kulzer rovněž uvádí, že 

v následujících třech dnech po prvním páření se spolu nově vzniklá dvojice ještě několikrát spářila, 

avšak nadále se jedinci v těsné blízkosti již neobjevovali. Tuto informaci vyvrací sledování pozic 

jedinců v klastru, které ukazuje, že se samec a samice i po páření zdržují poblíž sebe 

(JAHELKOVÁ, pers. comm.). Kulzer vůbec nezmiňuje, že mezi samci někdy docházelo ke 

„krádeži“ samice po předchozím útoku samostatně visícího samce. Rovněž zcela opomíjí páření 

umožněné poporodní říjí a uvádí, že samice se znovu spářila až téměř dva měsíce po porodu, 

konkrétně 52 dní. Já jsem pozorovala páření již pátý den od začátku porodů. 
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Páření je obvykle doprovázeno hlasitou vokalizací obou jedinců (MARKUS & 

BLACKSHAW, 2002; NELSON, 1965; KULZER, 1958). Kulzer navíc při páření zaznamenal 

pískavé hlasy, které připisuje samicím. Ve skutečnosti je však produkují samci nosem při zavřené 

tlamce po celý rok, zejména pak v období kojení (tzv. F-hlasy) a v přechodném období 

(JAHELKOVÁ ET AL., 2013). 

 

Samice letounů jsou březí po dobu 40 dnů až šesti měsíců v závislosti na konkrétní skupině a 

porody mláďat mohou probíhat synchronně (NOWAK, 1999). Zatímco samice listonosa velkého 

(Phyllostomus hastatus) rodí v přírodě dvakrát ročně a porody jsou synchronní, v zajetí při stálých 

podmínkách se načasování porodů ukazuje jako méně synchronní (PORTER & WILKINSON, 

2001). U kaloňů egyptských byly v přírodě pozorovány synchronní i nesynchronní porody 

(KWIECINSKI & GRIFFITHS, 1999), nicméně v ZOO Praha probíhaly porody navzdory stabilním 

podmínkám synchronně do cca jednoho týdne. Žádný porod se nepodařilo natočit, docházelo k nim 

tedy pravděpodobně za „denní části dne“, kdy v expozici nebyli žádní návštěvníci. Bohužel se tedy 

nepodařilo zjistit, zda tito kaloni mohou vykazovat podobné chování při porodu, jaké bylo 

zaznamenáno v zajetí u kaloně rodriguezského (Pteropus rodricensis). Jedná se o „asistovaný 

porod“, kdy samice pomáhaly prvorodičce se správnou polohou při porodu a snažily se vyvolat 

porod olizování genitálií rodicí samice (KUNZ ET AL., 1994). 

U letounů mládě v prvních dnech udržuje těsný fyzický kontakt s matkou, která o něj 

nejintenzivněji pečuje první dva týdny po porodu (KLEIMAN, 1969; SHEN & LEE, 2000; 

MARKUS & BLACKSHAW, 2002). Stejně tak je tomu v případě kaloně egyptského (KULZER, 

1958), což se potvrdilo i u sledovaných jedinců, kdy matka o mládě nejvíce pečovala v období 

kojení. V období odstavu byla péče o mládě méně častou, avšak stále významnou aktivitou. Mezi 

nejdůležitější aktivity patřila péče o létací blány. BOHÁČKOVÁ (2013), která ve své diplomové 

práci hodnotila vztah matky a mláděte z 1980 minut detailních záznamů nahraných v ZOO Praha, 

uvádí, že ačkoli bylo mládě schopné se již samo čistit, o jeho létací blány i nadále pečovala matka, 

avšak ne tak intenzivně jako v období po porodu. Důkladná péče o křídla je důležitá z hlediska 

jejich citlivosti, neboť v umělém odchovu byla křídla mláděte zejména v ohybech náchylná na 

infekce při změně vlhkosti v úkrytu (BARNARD, 2010). Podobně je tomu i ve volné přírodě, kdy 

samice kaloně Pteropus alecto mláděti v prvních dvou týdnech několikrát denně olizuje létací blány 

a srst na těle a hlavě (MARKUS & BLACKSHAW, 2002). Péče o mládě v ZOO Praha se shodovala 
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s péčí u ostatních druhů letounů. Matka mláděti intenzivně olizovala zejména létací blány a srst. Při 

čištění blan bylo mládě nuceno odtahovat křídla od těla stimulací v podpaží. V souladu s 

předpoklady docházelo s věkem mláděte k postupnému snižování četnosti celkové péče ze strany 

matky a v období mimo porody bylo čištění pozorováno jen ojediněle. Tuto situaci výstižně dokládá 

klesající péče ze strany matky o létací blány, kdy se o ně čím dál více stará mládě samotné. 

V prosincovém období odstavu jsem zaznamenala výrazný pokles péče ze strany matky 

oproti červnovému období odstavu. Hlavním důvodem by mohla být teplota v prostorách expozice 

(ačkoli měla být udržována na konstantní hladině), kdy v období prosincového odstavu byla 

pocitově nižší než při červnovém odstavu a kaloni celkově nevykazovali téměř žádnou aktivitu.  

Odkládání mláděte matkou během krmení či páření je individuálně variabilní, avšak u 

letounů není příliš dobře dokumentováno. Dostupná literatura popisuje odkládání mláděte kaloně 

egyptského od 39. dne (BARNARD, 2010), resp. přibližně od 40. dne po porodu (KULZER, 1958). 

Ve sledované kolonii bylo mládě poprvé odloženo na větvi 26. den po porodu v době před podáním 

potravy, přičemž viselo mimo hlavní úkryt, kde se v té době zdržovala většina kolonie. Je možné, že 

matka mládě raději izolovala od hlavní skupiny, aby zabránila útokům na něj v době své 

nepřítomnosti. Přesně o sedm dní později takto visela dvě mláďata, přičemž byla zavěšena přibližně 

30 cm od sebe. Po odložení mláděte musí být matka schopná jej znovu nalézt. Vzájemné 

rozpoznávání je založeno na akustických a olfaktorických signálech, nicméně hlasy mláděte nemusí 

být tak individuálně specifické a zároveň mohou být zkresleny dálkou a ozvěnou, aby dle nich 

matka mládě bezpečně rozpoznala. Proto v této situaci nejspíš hrají klíčovou roli olfaktorické 

signály, kdy matka očichává mládě z bezprostřední blízkosti (KULZER, 1972; MANN ET AL., 

2011). Olizování srsti mláděte matkou ve sledované kolonii v pozdějším věku by mohlo souviset 

s pachovým značením. BOHÁČKOVÁ (2013) rovněž u sledovaných jedinců pozorovala i olizování 

matky mládětem, což může hrát roli v utužování jejich vzájemného vztahu, podobně jako 

v ojediněle zaznamenaných případech, kdy samice cíleně olizovala samce, samice čistila samici, 

samec olizoval mládě, případně že jiná samice olizovala cizí mládě.  

 

Uvnitř societ je častým jevem útočné neboli agonistické chování – hrozba a boj. V přírodě 

spolu bojují především příslušníci stejného druhu. Základním projevem útočného jednání je tzv. 

teritoriální chování spojené s hájením vlastního teritoria proti ostatním příslušníkům druhu a s bojem 

o získání přístupu k omezeným zdrojům v teritoriu, jako je potrava, úkryty nebo partner opačného 
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pohlaví. Při soubojích využívají jedinci řady agonistických signálů, kdy na jedné straně demonstrují 

svou velikost, tělesnou kondici, odhodlání k boji, míru agresivity, nadřízenost a na druhé straně 

signalizují obranu, podřízenost, usmiřování a ústupové reakce. Teritoriální chování zajišťuje 

rovnoměrné rozmístění příslušníků populace, čímž brání jejich přemnožení a zároveň přispívá 

k šíření druhu (BRADBURY & VEHRENCAMP, 2011). U kaloňů, kteří vytváří teritoria (P. alecto 

[MARKUS & BLACKSHAW, 2002], P. poliocephalus [NELSON, 1965]) nebo harémy 

(Cynopterus sphinx [BALASINGH ET AL, 1995], Pteropus tonganus [GRANT & BANACK, 

1995]) souvisí agonistické interakce zejména s jejich obranou. Zde dochází k soubojům samců 

obhajujících teritorium či harém s dalšími samci hlavně na okrajích těchto skupin. V okrajových 

oblastech skupin v pražské kolonii se zdržovali zejména samci a je tedy možné, že vytvářeli 

struktury podobné teritoriím, kdy jejich obrana by mohla vyvolávat agonistické interakce, neboť v 

případě interakce zepředu se jednalo především o „poziční lehké šarvátky“. Ty byly v průběhu roku 

zřetelně vyšší vůči jedincům sousedního klastru než uvnitř vlastního klastru. V souvislosti s pářením 

se u mnoha druhů letounů vyskytují agonistické interakce zezadu v utvořené heterosexuální dvojici, 

kdy se jedná především o uchopení samice samcem. Toto chování bylo u sledovaných jedinců 

mnohem vyšší uvnitř vlastního klastru a to zejména v průběhu post-partum páření a páření v 

přechodném období. Podnětem k interakcím uvnitř vlastního klastru byla v pozorované kolonii 

velmi často péče o vlastní tělo, a to zejména v okamžiku, kdy byli kaloni uskupeni v těsném klastru. 

Souboje dvou kaloňů mnohdy vedli k zapojení více jedinců do aktivity, což následně vyústilo ve 

velmi nepřehledný boj i v rámci celého klastru. Totožnou situaci popisuje i KULZER (1958), kde se 

však vzhledem k nízkému počtu kaloňů zapojila do boje celá kolonie. 

 

K méně obvyklým agonistickým interakcím patří hrozby křídel dvou jedinců. Tento display 

byl pozorován u samců P. alecto. Ti brání svá teritoria buď prostřednictvím klasického kontaktního 

souboje dvou jedinců, nebo pomocí souboje bez jakéhokoli kontaktu, kdy kaloň bránící své 

teritorium hrozí na vetřelce křídly (MARKUS & BLACKSHAW, 2002). V pražské ZOO byly tyto 

hrozby přerůstající v boje bez vokalizace pozorovány mezi dvěma samci (ojediněle samicemi). Dva 

jedinci, kteří nebyli v přímém kontaktu, na sebe hrozili roztaženými křídly s palci vystrčenými 

dopředu a výhružně vysunutou hlavou. Docházelo k rychlým výpadům, přičemž souboj končil buď 

návratem obou jedinců do původní klidové pozice, nebo vzájemným zaklesnutím se pomocí drápů 

(clinch). Tato tichá agonistická interakce byla mezi jedinci v sousedních klastrech pozorována 
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přibližně 25× častěji než uvnitř vlastního klastru. Lze tedy usuzovat na vzájemnou toleranci 

dospělých samců v jednom klastru, naopak okrajoví samci ze sousedících klastrů měli tendenci 

k tichým soubojům. Rovněž časté byly interakce samce visícího mimo klastr se samcem na okraji 

klastru. Display bez vokalizace mezi sousedními klastry se poměrně hojně vyskytoval v období 

kojení a v přechodném období, kdy byl pozorován zvýšený výskyt pářících se jedinců. Tato 

interakce může tedy souviset s konkurenčními boji mezi samci a s obranou samic uvnitř klastrů. 

Tiché agonistické interakce mohou vzhledem k požadavkům na prostor působit rušivě na ostatní 

jedince v kolonii a vyvolat u nich agonistickou reakci, tentokrát však doprovázenou vokalizací. 

 

Život ve skupinách zahrnuje mnoho různých sociálních interakcí a vzájemnou komunikaci. 

Komunikace patří k základním a klíčovým schopnostem živočichů a její podstatou je produkce a 

příjem signálů, jejichž cílem je ovlivnit chování dalšího jedince či skupiny. Toto ovlivnění může 

nabývat buď aktuální účinnosti, nebo může fungovat v budoucnu (např. pachové vyznačení hranic 

teritoria). Jedinci se mezi sebou dorozumívají pomocí olfaktorických, vizuálních, taktilních nebo 

akustických signálů. Olfaktorická komunikace umožňuje vzájemné rozpoznávání a její výhodou je 

snadné šíření bez ohledu na překážky. U vizuálních signálů se jedná obecně o změny vzhledu, různé 

tělesné postoje, specifické pohyby nebo ježení srsti, ale také o zbarvení, kvalitu a čistotu srsti. 

Komunikace prostřednictvím dotyků je typická pro jedince, kteří se vzájemně znají. Dotykové 

signály slouží nejen k přenosu informací, ale také upevňují vazby mezi příslušníky skupiny, 

eliminují emocionální a agonistické projevy. Akustické signály stejně jako olfaktorické a vizuální 

nesou většinou významnou informaci nejen o druhu a pohlaví, ale také o aktuálním stavu jedince, a 

mohou být vytvářeny v hlasivkách či být tzv. instrumentální, kdy živočich používá k vytváření 

zvuků jiných částí těla (skřípání zuby, dupání, atd.). V mnoha situacích využívají živočichové tzv. 

multimodálních signálů, kdy se v jednom okamžiku uplatňuje více typů signálů dohromady 

(BRADBURY & VEHRENCAMP, 2011) .  

 

Široký hlasový repertoár byl popsán u kaloňů rodu Pteropus. Kaloň australský (P. 

poliocephalus) využívá při komunikaci až 18 typů akustických signálů, které se uplatňují při 

různých typech sociálních interakcí. Patří mezi ně i netonální výhružné signály (threat call) 

(NELSON, 1965), srovnatelné s hlasy kaloně egyptského z ZOO Praha produkované při 

agonistických interakcích. Samci (ojediněle i samice) některých druhů letounů produkují před a 

během kopulace specifický typ vokalizace. Jedná se o vzrušené hlasy, které pravděpodobně slouží 
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k vábení samice a signalizují připravenost a ochotu k páření. Tyto signály produkuje samec P. alecto  

před a po skončení kopulace, přičemž hlasy připomínají hýkaní osla (donkey call) (MARKUS & 

BLACKSHAW, 2002) či samec i samice P. poliocephalus během vzájemné péče před pářením. 

Rovněž samotné páření je u tohoto druhu doprovázeno příslušným typem vokalizace, který často 

vyvolá odezvu v podobě kopulací u dalších dvojic v kolonii (NELSON, 1965). KULZER (1958) 

tyto hlasy popsal jako pískavé tóny, které dle něj produkovala samice. Detailní video záznamy 

sledované kolonie však jeho tvrzení vyvrátily, když se ukázalo, že popsané hvízdavé hlasy ve 

skutečnosti vydávali samci buď již v utvořených heterosexuálních dvojicích, nebo visící mimo 

klastry, kteří se snažili dvojici vytvořit. Stavba F-hlasů ukazuje na individuálně specifické 

charakteristiky. Produkce F-hlasů samcem byla zpravidla následována pokusem o páření. Samci 

produkovali F-hlasy celoročně, ale signifikantní nárůst v jejich počtu byl zaznamenán zejména 

v období porodů, kdy byla jejich produkce spojená s pářením. Očekávala jsem, že vysoký počet F-

hlasů bude zaznamenán i v říjnovém období kojení, avšak zde byl jejich počet na úrovni období, 

kdy k páření docházelo jen ojediněle. Příčinou může být behaviorální situace v kolonii nebo nějaká 

změna podmínek v expozici. U dvojic a jedinců visících mimo klastry byla prokázána zvýšená 

produkce F-hlasů, neboť právě tito kaloni často vytvářeli heterosexuální dvojice, uvnitř nichž mohlo 

docházet k páření. Při interakcích zezadu docházelo uvnitř vlastního klastru často také k produkci F-

hlasů, neboť se většinou jednalo o interakci samce a samice, která mohla být následována pářením.  

 

Akustická komunikace mezi matkou a mládětem hraje u letounů důležitou roli při 

vzájemném rozpoznávání. Od určitého věku mláděte jej matka během odletu za potravou zanechává 

v úkrytu s ostatními příslušníky kolonie a po návratu musí být schopná ho znovu nalézt a odlišit od 

dalších mláďat. Rozpoznávání je umožněno prostřednictvím akustických a olfaktorických signálů. 

Mládě v této situaci produkuje izolační signály (isolation call), které u řady druhů vykazují 

individuálně specifické frekvenční charakteristiky, které matce usnadňují rozpoznávání (Tadarida 

brasiliensis [GELFAND & MCCRACKEN, 1986], Saccopteryx bilineata [KNÖRNSCHILD & 

VON HELVERSEN, 2008], Myotis lucifugus [THOMSON ET AL., 1985], Nycticeius humeralis 

[SCHERRER & WILKINSON, 1993], Eptesicus fuscus [MOSS, 1988], Antrozous pallidus 

[BROWN, 1976], Plecotus auritus [DE FANIS &  JONES, 1995] nebo Noctilio albiventris 

[BROWN ET AL., 1983]). Rovněž u kaloňů najdeme podobné hlasy: např. mláďata kaloně 

vábivého (Pteropus alecto) produkují pronikavé „cvrlikavé“ signály (chirrup calls), které slouží 
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k upoutání pozornosti matky, vracející se do úkrytu (MARKUS & BLACKSHAW, 2002). Izolační 

hlasy mláděte kaloně australského (Pteropus poliocephalus) jsou pronikavé, frekvenčně 

modulované a ve srovnání s hlasy dospělců, mají vysoký základní harmonický tón (CHRISTESEN 

& NELSON, 2000).  

U kaloně egyptského v zajetí zaznamenal tyto signály KULZER (1958) v situaci, kdy byla 

matka od mláděte vzdálena. Situace v pozorované kolonii je v souladu s Kulzerovými poznatky. 

Matka a mládě produkovaly podobný, ale zejména ve frekvenčních parametrech odlišný typ hlasů, 

které byly pojmenovány jako adultní a juvenilní V-hlasy. Zvýšený počet juvenilních V-hlasů byl 

zaznamenán zejména v obou obdobích pozdějšího kojení a odstavu (duben, květen a červen, resp. 

říjen, listopad a prosinec). V této době totiž vzrůstá četnost komunikace mezi matkou a mládětem, 

která vrcholí zhruba měsíc po porodu, kdy mládě začíná viset odděleně od matky a začíná 

prozkoumávat své okolí a matka se pohybuje volněji v klastru. Osamocené mládě se na sebe pomocí 

juvenilních V-hlasů snaží upozornit. Více než polovina měřených hlasů byla zaznamenána v rámci 

kratších či delších sekvencí, neboť mláďata je produkují buď při komunikaci s matkou v duetu, nebo 

když matku volají.  

Jednotlivé izolační hlasy mláďat kaloně Pteropus poliocephalus se skládaly z více 

opakujících se složek (CHRISTESEN & NELSON, 2000) a podobný model nalezneme také u 

juvenilních V-hlasů, které obsahovaly 3 až 8 složek. Intervaly mezi jednotlivými hlasy v sekvenci 

měly poměrně široké rozpětí, neboť pravděpodobně záleželo na konkrétní situaci. U měřených V-

hlasů se průměrná frekvence pohybovala zhruba od 10 do 20 kHz. V některých případech 

dosahovaly hlasy i ultrazvukových frekvencí (nad 20 kHz), podobně jako zaznamenal KULZER 

(1958). Široký frekvenční rozsah měl rozdíl nejvyšší a nejnižší vrcholové frekvence, který se 

pohyboval od 0 do 6,16 kHz. Výsledek naznačuje individuální variabilitu u tohoto frekvenčního 

parametru. Jednotlivé složky hlasu nedosahovaly stejných vrcholových frekvencí. Počáteční a 

koncová složka často začínaly na nižší frekvenci než vnitřní složky a celý hlas svým tvarem 

připomínal obracené písmeno U. Okrajové složky hlasů bývaly slabší a ne vždy vytvářely typ 

obráceného V, jako v případě následujících složek, ale pouze stoupajícího či klesajícího FM signálu 

se silnější vrcholovou frekvenci. S přibývajícím počtem složek se prodlužovala délka hlasu, ale 

zároveň se zkracovaly intervaly mezi jednotlivými složkami. Jako nejsilnější se projevila třetí 

složka, proto byla brána jako základní při porovnávání individuálních hlasů. Předpokládala jsem, že 

s přibývajícím věkem se snižuje frekvence juvenilních V-hlasů, neboť adultní V-hlasy dosahují 
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nižších frekvencí. Tato hypotéza se sice potvrdila, nicméně ne tak signifikantně, jak jsem očekávala. 

Avšak je třeba dodat, že v průběhu pozorování byly sledovány a měřeny V-hlasy všech mláďat, 

nikoli jednotlivců v průběhu jejich postupného vývoje. V případě průběžného a dlouhodobého 

sledování jediného mláděte by se s přibývajícím věkem snižování frekvence juvenilních V-hlasů 

mohlo potvrdit průkazněji.  

 

Samice při rozpoznávání mláděte produkují zejména direktivní signály (directive calls) 

(Tadarida brasiliensis [BALCOMBE & MCCRACKEN, 1992], Antrozous pallidus [BROWN, 

1976] nebo Tylonycteris pachypus a Tylonycteris robustula [ZHANG ET AL., 2005]), které lze u 

některých druhů ztotožnit s vyhledávacími (searching calls) nebo kontaktními (contact calls) 

signály (Pteropus poliocephalus) (FENTON, 1985). Tyto hlasy lze srovnat s vokalizací samic 

v ZOO Praha při komunikaci s mládětem během vzájemné odluky - adultní V-hlasy. Stejně jako 

v případě juvenilních V-hlasů bylo zaznamenáno více adultních V-hlasů v rámci kratších sekvencí o 

nanejvýš čtyřech signálech. Pokud byly V-hlasy doprovázeny nějakým dalším typem vokalizace, 

jednalo se nejčastěji o signály používané při agonistických interakcích (po soubojích), dále se 

střídaly s juvenilními V-hlasy (situace během komunikace matky a mláděte). Adultní V-hlasy byly 

tvořené v průměru ze šesti složek a maximální počet dosahoval devíti složek. V-hlasy dospělců a 

mláďat se odlišovaly v délce signálu. Průměrná délka adultního hlasu přesahovala průměrnou délku 

juvenilního hlasu přibližně o 55 ms. Frekvence s maximální energií se pohybovala zhruba od 5 do 

14 kHz, nejčastěji však mezi 6 a 7 kHz; základní harmonický tón byl však mnohem nižší a 

dosahoval 0,81 kHz do 3,79 kHz.  

 Zatímco izolační hlasy mláděte Eptesicus fuscus dosahovaly nižších frekvencí než direktivní 

hlasy dospělců (MOSS, 1988), ve sledované kolonii juvenilní V-hlasy dosahovaly vyšších frekvencí 

s maximální energií než adultní V-hlasy. Pro hlasy mláďat nebylo neobvyklé pohybovat se až v 

hodnotách ultrazvukového frekvenčního pásma, naopak hlasy dospělců svou frekvencí s maximální 

energií nepřesahovaly 14 kHz. Dospělci měli také několikanásobně nižší frekvenci 1. harmonického 

tónu, kdy jeho medián dosahoval u adultních V-hlasů hodnoty 2,35 kHz a u juvenilních V-hlasů 

hodnoty 16,62 kHz. 

 

 Kaloni egyptští chovaní v zajetí produkovali po určitý časový úsek před podáním potravy 

specifický typ vokalizace. KULZER (1958) tyto signály popsal jako „švitořivé“ hlasy. Během 
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pozorování kolonie v pražské ZOO se i mně podařilo totožné hlasy zaznamenat a vzhledem k tvaru 

jejich frekvenčního průběhu jsem je nazvala potravní V-hlasy. Tento typ vokalizace produkovali 

dospělí kaloni přibližně jednu hodinu před podáním potravy. V průběhu pozorování jsem zjistila, že 

někteří jedinci mají i svá určitá místa, kam se zavěsí a začnou vydávat potravní V-hlasy. Mnohokrát 

takto vokalizovalo i několik kaloňů najednou, ale vždy z různých částí úkrytu. Kaloni měli 

stanovený čas krmení a krátce předtím začali téměř všichni létat v prostoru úkrytu, přičemž s 

podáním potravy produkce těchto specifických hlasů ustala. 

Při srovnání produkce potravních V-hlasů ve dvou dvanáctidenních periodách jich bylo 

v dubnové periodě zaznamenáno mnohem více než v lednu. Tato situace pravděpodobně souvisí 

s celkově zvýšenou vzrušivostí kolonie, protože duben je obdobím post-partum páření. Rovněž vyšší 

teplota v expozici, přítomnost mláďat v kolonii a zejména zvýšený počet návštěvníků ZOO, kteří se 

v prostorách pavilonu chovali neukázněně a svými hlasitými projevy kaloně rušili, mohl zvýšit 

celkovou aktivitu kolonie a tím pádem i produkci potravních V-hlasů. V obou periodách byly však 

zaznamenány i výpadky v počtu V-hlasů, kdy v několika dnech nebyl zaznamenán žádný signál 

tohoto typu. V těchto dnech byla totiž kaloňům, i přes domluvu s chovateli, která předcházela 

pozorování, podána potrava dříve než ve stanovenou dobu. 

  

Původním záměrem při sestavování konceptu této diplomové práce bylo rozpoznání jedinců 

v kolonii prostřednictvím genetického určení. Následně bych totiž byla schopná určit „totožnost“ 

jednotlivých kaloňů, jejich vzájemné vazby a příbuzenské vztahy. Ačkoli byla provedena genetická 

analýza populace na základě slin kaloňů, nebylo možné kaloně určit, protože populace je příliš 

inbrední (HULVA, pers. comm.). Své původní plány jsem tudíž nemohla plně zrealizovat, což mne 

mrzí, neboť určení identity kolonie by celou studii obohatilo a zpřesnilo ji. 
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V. ZÁVĚR 
 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala etologií a charakteristickými prvky akustické 

komunikace kolonie kaloňů egyptských (Rousettus aegyptiacus) chovaných v zajetí. Jelikož je kaloň 

egyptský koloniálním druhem a vytváří stabilní a celoroční sociální systémy, bylo možné jej 

sledovat dlouhodobě a v stálých podmínkách expozice Zoologické zahrady v Praze. Chování 

egyptských kaloňů je velmi komplexní a zahrnuje v sobě celou řadu nejrůznějších interakcí mezi 

jedinci. O této problematice však pojednává pouze několik starších publikací a mým úkolem tedy 

bylo prozkoumat etologii a akustický repertoár těchto kaloňů podrobněji pomocí moderních metod. 

Na základě vyhodnocených vizuálních a zvukových záznamů jsem vytvořila behaviorální 

profil kolonie a přehled specifických typů hlasů, které kaloni během pozorování produkovali. Kaloni 

egyptští rodí v zajetí dvakrát ročně, porody jsou synchronizované, ačkoli díky stabilním podmínkám 

v úkrytu by mohly nastávat kdykoli během roku. Kaloni viseli ve čtyřech základních klastrech (levý, 

střední, pravý horní a pravý dolní), přičemž s výjimkou pravého horního klastru byl jejich výskyt 

v průběhu roku stabilní. Klastry se v průběhu pozorovací periody spojovaly či rozpadaly a 

docházelo k změnám v jejich počtu a zejména k změnám v počtu jedinců uvnitř klastrů. Během 

celého období pozorování zaujímali jedinci přibližně stejné pozice v klastrech, přičemž největší 

variabilita byla zaznamenána u mladých jedinců. Péče o vlastní tělo byla celoročně vyrovnanou 

aktivitou, péče o ostatní jedince zahrnovala především péči matky o mládě v období kojení a 

odstavu a péči samce o samici v období kojení a v přechodném období. V období páření byl 

zaznamenán častější výskyt agonistických interakcí zezadu v utvořené dvojici. Interakce zepředu 

souvisí s pozičními boji a v průběhu roku byly vyšší vůči jedincům v sousedním klastru než uvnitř 

vlastního klastru. U samců ze sousedních klastrů byly rovněž ojediněle pozorovány tiché hrozby 

křídel. Matka komunikovala s mládětem prostřednictvím specifických hlasů, které oba vydávaly 

zejména při odluce. Tyto hlasy, strukturně podobné, byly zaznamenány i u jiných dospělých kaloňů 

během situace před podáním potravy (tzv. V-hlasy). Při srovnání produkce V-hlasů v období kojení 

s přechodným obdobím byl zaznamenán vyšší počet těchto hlasů v období porodů mláďat, neboť 

narůstá komunikace mezi matkou a mládětem. Adultní a juvenilní V-hlasy se navzájem lišily ve 

frekvenčních a časových parametrech. V-hlasy mláďat dosahovaly mnohonásobně vyšších frekvencí 

v základním harmonickém tónu než adultní V-hlasy, přičemž s věkem mláděte se frekvence signálů 

snižovala.  
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Erwin Kulzer v době, kdy prováděl pozorování kolonie kaloňů egyptských, neměl 

k dispozici tak pokročilé technologické a počítačové vybavení, jaké je dnes běžně dostupné. Jeho 

pozorování a výsledky tudíž nemohly být tak detailní, což mohlo vést k některým chybným 

tvrzením a nepřesnostem. Ve své publikaci se vůbec nezmiňuje o páření umožněném poporodní říjí, 

F-hlasy zřejmě antropomorficky přisuzuje samicím a popisuje je jako žalostné pískání. 

Z videozáznamů sledované kolonie je však zcela jasné, že je při páření produkuje samec nosem, což 

potvrdily konkrétní záznamy pohybů jeho hrudníku. Nepřesný je i Kulzerův pohled na samotné 

páření, které přirovnává ke znásilnění. Ve skutečnosti sice samice kladla odpor, ale nejednalo se o 

agresivní souboj. Rovněž jsem nepozorovala, že by vzlétnutí z podlahy kaloňům činilo problémy, 

jak uvádí Kulzer, ale v mém případě šlo naopak o velmi rychlý a plynulý pohyb. Na druhou stranu a 

na rozdíl ode mě (neboť vedení ZOO Praha nevycházelo příliš ochotně vstříc mým požadavkům na 

pozorování zdejší kolonie) měl ke své kolonii nepřetržitý přístup a mohl zaznamenávat změny 

v chování kaloňů v průběhu celého dne, čímž pravděpodobně získal ucelenější behaviorální profil 

kolonie. Součástí práce měla být i identifikace kolonie na základě genetických testů. Ačkoli byla 

jedincům odebrána DNA a byla podrobena analýze, nebylo možné kvůli vysokému stupni 

inbreedingu přesně odlišit jednotlivé kaloně ani odhalit jejich příbuzenské vztahy, což by celé 

pozorování zpřesnilo (HULVA, pers. comm). Rovněž byly naplánovány playbackové experimenty 

s již získanými V-hlasy, nicméně pokusy nebylo možné z důvodu uzavření pavilonu v roce 2013 

uskutečnit. 

Jelikož sledovaná kolonie pochází ze zoologické zahrady, popsaná etologie může být 

ovlivněna podmínkami v zajetí. Celá kolonie většinu času visela  na jednom místě, a tudíž zde 

chyběla zejména populační dynamika.  
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