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ABSTRAKT 

Hníznídní fidelita a její vliv na reprodukční úspěšnost u dvou druhů potápivých kachen 

– poláka velkého (Aythya ferina)  a poláka chocholačky (Aythya fuligula) byla 

sledována  v oblasti Třeboňska a okolí pomocí značení a odchytu samic, vyhledávání a 

kontrol hnízd, a sledování značených jedinců a následně i mláďat uvedených druhů. U 

obou sledovaných druhů se hodnota fidelity (apparent survival) pohybovala okolo 65 %.  

Při hodnocení ovlivňujících faktorů vyšel jako statisticky signifikantní vliv předchozí 

reprodukční úspěšnosti, a to ve fázi vodění mláďat. Dále jsme porovnávali jednotlivé 

reprodukční parametry a celkovou reprodukční úspěšnost v jednotlivých letech, kde se 

jako statisticky signifikantní prokázal pouze vztah mezi načasováním hnízdění v prvním 

a v jakémkoliv následujícím roce u poláka chocholačky. 

Při porovnání reprodukčních úspěchů vztažených na vylíhnutí či nevylíhnutí snůšky a 

vodění či nevodění mláďat nedošlo ani u jednoho druhu k signifikantnímu posunu. 

Úspěšné samice tak nezopakovaly či ještě nevylepšily svůj reprodukční úspěch 

v následujících letech, což mohlo mít za následek jejich následnou nižší míru fidelity. 

Následně pak dochází ke dispersi i ke snížení reprodukční úspěšnosti samic, což se 

projeví nejen na celkovém populačním poklesu sledovaných druhů.  

 

Klíčová slova: hnízdní fidelita, polák velký, polák chocholačka, reprodukční úspěšnost  



 

 

ABSTRACT 

Breeding site fidelity and its effect on reproductive success was investigated in two  

diving ducks species, i.e. Common Pochard (Aythya ferina) and Tufted Duck (Aythya 

fuligula) in the Trebon region and the surroundings using caught and individually 

marked  females, searching for nests, and monitoring of marked individuals and its 

broods. In both studied species, the  fidelity ratio (apparent survival, MARK software) 

was around 65 %. Evaluating the influencing factors, impact of previous reproductive 

success in the phase of rearing ducklings was found to be the only one statistically 

significant factor. Furthermore, we compared reproductive parameters (i.e clutch size, 

laying date, reproductive success)  in the first and subsequent year of study. The 

statistically significant relationship was found between the timing of nesting in the first 

and in any subsequent year in the Tufted Duck . 

When comparing the reproductive success in relation to hatched or unhatched clutches 

and reared or not reared ducklings, we do not confirm any significant shift. Successful 

females were not able to improve or even repeat their reproductive success in the 

following years, which could result in subsequent lower degree of fidelity. 

Subsequently, there is a female dispersion and reduction of the reproductive success of 

females, which resulted in overall population decline in investigated species. 

 

Key words: breeding site fidelity, Common Pochard, Tufted Duck, reproductive success  
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1 Úvod a cíle práce 

Tato diplomová práce je zaměřena na jeden z aspektů hnízdní biologie ptáků, kterou je 

hnízdní fidelita. Jedinec vykazuje hnízdní fidelitu, pokud se vrátí na lokalitu hnízdění 

z předchozích let. Hnízdní fidelita je jev běžný u mnoha ptačích druhů od pěvců, přes 

dravce až po vrubozobé. Výzkum zahrnutý v této práci je věnován dvěma druhům 

z čeledi Anatidae, konkrétně poláku velkému Aythya ferina a poláku chocholačce 

Aythya fuligula. Právě u čeledi Anatidae vykazuje hnízdní fidelita zajímavý rys, kterým 

je vyšší míra fidelity u samic, trend opačný než u většiny ostatních ptačích druhů. 

Protože je hnízdní fidelita tak široce rozšířená napříč druhy, musí mít zřejmý pozitivní 

dopad na reprodukční úspěšnost. Jedinci, vracející se na stejné lokality určené 

k zahnízdění, by měli mít díky výhodám z toho vyplývajících lepší hnízdní úspěšnost, 

než jedinci, kteří lokalitu změnili. Na druhou stranu však i fidelita může být ovlivněna 

některými faktory, z nichž nejčastěji zmiňovaným je předchozí reprodukční úspěch – 

obecně je u ptáků obvyklé, že po neúspěšném hnízdění změní v dalším roce lokalitu. 

Dalšími faktory ovlivňujícími hnízdní fidelity mohou být klimatické podmínky v oblasti 

hnízdění, či kondice a věk jedince. 

Cílem mé diplomové práce je především odpovědět na následující otázky: 

 Jaká je míra hnízdní fidelity u obou sledovaných druhů a jaké faktory na ni mají 

vliv? 

Předpokladem je, že předchozí reprodukční úspěšnost bude mít rozhodující vliv na 

pravděpodobnost návratu (recapture rate). Dále jsme předpokládali vliv kondice samice 

a její investice do reprodukce (velikost snůšky, načasování hnízdění), kdy vyšší fidelita 

by měla existovat u samic v lepší kondici. Naopak, ale právě vyšší předchozí investice 

do reprodukce může snížit pravděpodobnost návratu v následujícím roce (Owen & 

Black, 1990). 

 Jak se mění jednotlivé reprodukční parametry v po sobě následujících letech? 

Obecným předpokladem je, že by fidelita v jednom roce měla zvýšit reprodukční 

úspěšnost v roce následujícím či obecně v letech následujících po předchozím 

zahnízdění (Greenwood & Harvey, 1982). Jednotlivé reprodukční parametry, jako je 
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počet vajec a načasování hnízdění, by tak v po sobě následujících letech u samic 

vracejících se na stejnou lokalitu měly vykazovat signifikantní rozdíl. 

 Jaký vliv má předchozí reprodukční zkušenost na výsledek reprodukce 

v následujícím roce? 

Samice, které byly dané sezóně úspěšné, by měly i v následující sezóně svůj 

reprodukční úspěch zopakovat, u těch neúspěšných je předpoklad zlepšení hnízdního 

úspěchu v následující sezóně v návaznosti na znalost dané lokality (zkušenost) z roku 

předchozího. 
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2 Teoretická část 

2.1 Popis a rozšíření studovaných druhů 

Oba sledované druhy jsou dnes řazeny do tribu Aythyini, který celkem obsahuje 15 

druhů ve dvou rodech – Netta (3 druhy) a Aythya (12 druhů). Do tohoto tribu patří 

hlavně sladkovodní potápivé kachny, vyskytující se především v oblasti Holarktidy 

(Cramp & Simmons 1977). 

2.1.1 Polák velký (Aythya ferina, Linné 1758)  

Polák velký je menší než kachna divoká, s velkou hlavou a při plavání se zádí snižující 

se do vody. Samec má ve všech šatech červenohnědou hlavu, střed těla světle hnědý, 

samice je šedohnědá, hlava je tmavěji hnědá se světle nažloutlou kresbou. Mláďata 

v prachovém peří mají úplně žluté tváře, na rozdíl od mláďat kachny divoké, která mají 

tmavý pásek napříč (Štastný et al., 2006). 

Tato středně velká potápivá kachna hnízdí na zemi blízko vody, vzácně více než 

deset metrů od vodního okraje. Je citlivá na změny vodní hladiny, které mohou značně 

ovlivnit reprodukci. Průměrná velikost snůšky je uváděna 8.1 vajec (Československo, 

n=307, Havlín, 1966a), samice snáší jedno vejce za den. Velikost snůšky klesá během 

hnízdní sezóny, samice obvykle snáší pouze jednu snůšku za sezónu. Samice inkubuje 

snůšku po dobu 25 (24-28) dní. Inkubace začíná až po snesení posledního vejce z 

důvodu synchronního líhnutí snůšky. Samice obvykle zahnízdí již v druhém roce života 

(Cramp & Simmons, 1977). Průměrná hnízdní úspěšnost byla 56% vylíhnutých vajec z 

celkového počtu 1151 (Havlín, 1972). 

Rozšíření poláka velkého prodělalo v posledních 130 letech značnou expanzi 

zejména v severní a západní Evropě. V průběhu 19. století polák velký obsadil 

Skandinávii a severní Německo, na počátku století dvacátého dále střední Evropu, 

Británii, Francii, Nizozemí a Belgii. Expanze je připisována zejména nárůstu umělých 

vodních ploch vhodných k zahnízdění, jako jsou přehradní nádrže a rybníky, vzrůstající 

eutrofizaci vod a snížení disturbancí (Cramp & Simmons, 1977, Michot & Woodin, 

2005). Současná populace je odhadována na přibližně 2,2 - 2,5 milionů jedinců (Delany 
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& Scott 2006). V současné době je však vzhledem k poklesu ve více zemích populace 

hodnocena jako ubývající (BirdLife International, 2004). 

Polák velký hnízdí na většině území České republiky s vhodnými vodami 

především v nižších polohách. Naším územím také často protahuje a pravidelně zde 

zimuje. Hnízdní sezóna probíhá v období od cca poloviny března do cca poloviny září 

(Hudec, 1994). V českých zemích proběhla expanze tohoto druhu na přelomu 19. a 20. 

století, po roce 1945 došlo k nárůstu populace, znatelný pokles byl naopak zaznamenán 

na přelomu 70. a 80. let 20. století. Až po roce 1995 dochází k opětovnému nárůstu 

populace, zejména v regionu severní a střední Moravy, v oblasti jižních Čech zůstává 

trend stále klesající (Musil et al., 2001). Velikost současné populace v ČR je 

odhadována na 10 až 20 tisíc párů (Musil et al. 2001, Šťastný et al. 2006). 

Obr. 1. Mapa rozšíření poláka velkého v západní Palearktidě (Cramp & Simmons, 1977, 

Snow & Perrins, 1998). 
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Obr. 2. Mapa rozšíření poláka velkého v ČR v letech 2001-2003 (Šťastný et al., 2006) 

2.1.2 Polák chocholačka (Aythya fuligula, Linné 1758)  

Polák chocholačka je kachna střední velikosti. Samec je nápadně černobílý, na týlu 

vyrůstá chocholka z prodloužených per. Zbarvení samice je hnědočerné s bělavým 

pruhem kolem kořene zobáku. V tmavých křídlech je při letu nápadný bílý pruh. 

Prachový šat mláďat je téměř černý (Šťastný et al., 2006). 

Hnízdo obvykle staví na zemi bohatě pokryté vegetací, ve vzdálenosti do zhruba 

20 metrů od vody. Může také zahnízdit na otevřeném prostoru bez vegetace, v koloniích 

racků Larus či rybáků Sterna. Ačkoli nehnízdí koloniálně, někdy je možné na jedné 

lokalitě nalézt i stovky hnízd. Průměrná velikost snůšky je 9.5 vajec (Havlín, 1966a). 

Velikost snůšky klesá v průběhu sezóny (Havlín, 1966a). Velmi častý je u tohoto druhu 

vnitrodruhový i mezidruhový hnízdní parazitismus. Samice inkubuje snůšku po 24 (23-

28) dní, inkubace začíná až při kompletní snůšce. Péče o mláďata je výhradně starostí 

samice, která je opouští 29-42 dní po vylíhnutí. Typická je opět jedna snůška za sezónu, 

ale při ztrátě první snůšky samice často naklade náhradní snůšku (Robinson, 2005). 

Hnízdní úspěšnost kolísá mezi lety, dle studie Havlína (1966b) bylo průměrně 68% 

hnízd úspěšně vylíhnutých a 11-15% mláďat dosáhlo vzletnosti. Samice mohou poprvé 
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zahnízdit již v druhém roce života, nicméně většina zahnízdí až ve třetím (Blums et al., 

1996).  

Tato dnes široce rozšířená potápivá kachna hnízdí napříč celým Palearktickým 

regionem v různých klimatických zónách. V Evropě došlo k rozšíření koncem 19. 

století. Expanze byla podobně jako u poláka velkého dána využíváním umělých vodních 

nádrží a zejména v severských zemích vzrůstem počtu racků a rybáků, v jejichž 

koloniích často hnízdí (Onno, 1970). Po kachně divoké Anas platyrhynchos je to další 

druh, který tak hojně využívá člověkem vytvořené vodní plochy, a který vykazuje 

toleranci z blízké přítomnosti člověka (Olney, 1963a). Expanze poláka chocholačky je 

také vysvětlována šířením mlže slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha), která je 

důležitou složkou potravy poláka chocholačky (Olney, 1963, Robinson, 2005). Celkový 

počet populace je odhadován přibližně na 2,6 až 2,9 milionu jedinců (Delany & Scott, 

2006). Evropská populace je však v současné době podobně jako u poláka velkého 

hodnocena jako ubývající (BirdLife International, 2004). 

Na našem území polák chocholačka hnízdí v počtu 15 až 30 tisíc hnízdících párů 

(Musil et al., 2001), dále zde i pravidelně zimuje a často protahuje. Hnízdní sezóna trvá 

obdobně jako u poláka velkého od cca poloviny března do cca poloviny září (Hudec, 

1994). V českých zemích bylo první hnízdění poláka chocholačky zaznamenáno v roce 

1914. Ve třicátých letech 20. století se dále usadil například v jižních Čechách a ve 

středním Polabí, v 50. letech došlo k expanzi na Moravu (Hudec 1994). Polák 

chocholačka se tak stal na některých lokalitách nejčastěji hnízdícím druhem kachny, 

nicméně od přelomu 70. a 80. let byl na mnoha rybnících v Čechách i na Moravě 

zaznamenán pokles populací. Úbytek tohoto druhu může být vysvětlen vzrůstající 

hustotou rybí obsádky v rybnících, což negativně ovlivňuje dospělce i mláďata 

potápivých kachen obecně z důvodu zvýšené potravní konkurence (Musil et al., 2001). 
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Obr. 3. Mapa rozšíření poláka chocholačky v západní Palearktidě (Cramp & Simmons, 

1977, Snow & Perrins, 1998) 

Obr. 4. Mapa rozšíření poláka chocholačky v ČR v letech 2001-2003 (Šťastný et al., 

2006) 
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2.2 Reprodukční biologie vrubozobých 

2.2.1 Monogamie a načasování tvorby páru 

Převládajícím reprodukčním systémem u vrubozobých je monogamie, tedy párování 

jednoho samce a jedné samice po dobu nejméně jedné reprodukční sezóny. Tento 

systém je všeobecně v ptačí říši rozšířen a vyskytuje se u 90 % druhů (Lack, 1968). U 

vrubozobých byl nalezen u 93 % druhů, u 7 % se jedná o svazky polygynní (Oring & 

Sayler, 1992). I v případě monogamie je však nutné rozlišovat mezi sociální a 

genetickou monogamií, protože mimopárové kopulace se vyskytují u mnoha druhů 

vrubozobých (Kear, 2005). Zejména samci kachen jsou schopni, na rozdíl od většiny 

ostatních ptačích druhů, vynucené kopulace se samicí, čímž si zvyšují reprodukční 

úspěch mimo jejich vlastní monogamní svazek (McKinney et al., 1983). V třeboňské 

populaci kachny divoké bylo alespoň jedno mimopárové mládě prokázáno ve 48 % 

hnízd a celkově tvořila mimopárová mláďata 9,3 % všech analyzovaných mláďat 

(Kreisinger et al., 2010). 

Délka trvání tohoto svazku je u různých druhů odlišná – u hus a labutí jsou 

svazky trvalé, zatímco u většiny plovavých a potápivých kachen severní polokoule 

sezónní, trvající obvykle jen několik měsíců (Baldassarre & Bolen, 2006). Ze 17 studií 

na labutích a husách se podíl párů, v nichž jedinci zůstávali v páru se stejným partnerem 

(tzv. „mate fidelity“) pohybovala od 92 % do 100 % (Black, 1996). Některé druhy 

vrubozobých, především z tribů Mergini a Tadornini, vytváří sezónní svazky s 

opětovným spárováním se stejným partnerem, kdy opětovné setkání je umožněno 

zejména sdílením stejných lokalit určených k zimování, jak bylo zjištěno u značených 

párů kajky mořské Somateria mollissima, hohola severního Bucephala clangula a kačky 

strakaté Histrionicus histrionicus (Robertson & Cooke 1999). 

V typickém případě se u kachen vytváří páry již na zimovištích či během jarní 

migrace, tedy i několik měsíců před vlastní hnízdní sezónou. Páry poté zůstávají spolu, 

dokud samec neopustí samici během období inkubace (Sowls, 1955). Načasování 

tvorby páru se liší mezidruhově i vnitrodruhově. Například kachna obecná Anas 

platyrhynchos a kopřivka obecná Anas strepera tvoří páry již v říjnu a listopadu, 

zatímco čírka karolínská Anas carolinensis či polák vlnkovaný Aythya affinis až v 
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období ledna až března (Bellrose, 1980). Obecně potápivé kachny tvoří páry později než 

kachny plovavé. Vysvětlení toho rozdílu zatím není úplně jasné – dle Rohwera a 

Andersona (1988) se zřejmě jedná o fakt, že samci potápivých kachen zřejmě nejsou 

schopni efektivně bránit potravní zdroje, které jsou pod vodou, a bránit své partnerky, a 

tedy pro ně není časné párování tak výhodné jako u plovavých kachen. Vnitrodruhové 

rozdíly v načasování párování vznikají z mnoha příčin zahrnující věk, barvu opeření, 

dostupnost potravních zdrojů, fyzickou kondici jedinců, teploty během zimního období 

a jiné (Baldassarre & Bolen, 2006). 

K vysvětlení fenoménu časného párování bylo formulováno několik hypotéz, které 

shrnuli Owen & Black (1990). Preferovanou hypotézou byla “male costs and fiale 

benefits hypothesis” (Ashcroft, 1976, Oring & Sayler, 1992), která předpokládá 

rovnováhu mezi náklady samce, jako jsou vyšší energetické výdaje a vyšší mortalita, a 

výhodami pro samice, tedy lepší potravní možnosti a akumulace zásob po delší dobu. K 

evoluci časného párování tak nejspíše vedla selekce ze strany samic. 

2.2.2 Rodičovská péče 

Způsoby rodičovské péče se u jednotlivých tribů vrubozobých liší. Obecně se však až 

na výjimky samci vrubozobých nikdy nepodílí na inkubaci vajec (Baldassarre & Bolen, 

2006). U kachen je péče o mláďata výhradou samice, protože samci opouští své 

partnerky již během období inkubace vajec. Rozpad páru v tomto období bývá 

vysvětlován tím, že jasně zbarvené opeření většiny samců by mohlo lákat predátory, a 

tak by jeho přítomnost mohla snížit produkci vajec i mláďat, zatímco samice jsou 

zbarvené krypticky. Navíc samci kachen nejsou schopni fyzické obrany hnízda, na 

rozdíl třeba od hus a labutí (Rohwer & Anderson, 1988). Trvání rodičovské péče u 

kachen je obvykle 40–60 dní do doby vzletnosti mláďat (Kear, 2005).  

Naopak u hus, labutí a husic se samci podílí na odchovu mláďat, zejména jejich 

obraně a vodění, a rodiny tak zůstávají pohromadě až do osamostatnění mláďat, často 

tedy až do začátku příští hnízdní sezóny (Baldassare & Bolen 2006). U některých druhů 

však byli nalezeni rodiče společně se svými mláďaty na stejné lokalitě i po pět a více 

hnízdních sezón (Evans, 1979a). Tato sdílená péče je mezi vrubozobými považována za 

primitivní stav (Kear, 1970). 
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2.3 Hnízdní fidelita 

Jedním z pozoruhodných aspektů migračního chování ptáků je návrat jedinců na stejné 

lokality po více let, ať už je jedná o hnízdiště, zimoviště či místa určená k přepeření. 

Návrat na lokality či věrnost lokalitě se nazývá fidelita, v případě návratu na lokalitu 

hnízdění v předchozím roce hnízdní fidelita. Naopak jedinci, kteří změní lokalitu, 

projevují disperzi. Oba termíny  - fidelita i disperze – se tedy týkají vzdáleností, které 

oddělují jednotlivá místa výskytu jedince. Ptáci využívající stejná místa po více sezón 

projevují fidelitu, zatímco ti, kteří změní lokalitu, projevují disperzi (Newton, 2008). 

Greenwood (1980) rozlišuje dva typy disperze: 

(1)„natal dispersal“ – přesun jedince z místa narození na lokalitu prvního zahnízdění 

(2)„breeding dispersal“ – přesun mezi hnízdními lokalitami v jednotlivých letech 

Téměř u všech ptačích druhů, které byly studovány, jedinci urazili mnohem větší 

vzdálenosti mezi místem narození a lokalitou prvního zahnízdění, „natal dispersal“ tedy 

byla mnohem větší (Newton, 2008). Dalším někdy užívaným termínem je filopatrie, 

který však odkazuje výhradně k místu narození a jedná se tedy o návrat či setrvání v 

této lokalitě (Berthold, 2001). 

Fidelitní chování má své zřejmé výhody. Jednou z nejvýznamnějších je znalost 

podmínek v daném prostředí, což zvýhodňuje jedince v kompetice o potravní zdroje či 

místa k zahnízdění s ostatními jedinci. Podobně také dlouhotrvající setrvávání v lokalitě 

po mnoho generací umožňuje jedincům se přírodním výběrem adaptovat na převládající 

podmínky v dané oblasti. Znalost lokality a adaptace na ní tedy mohou být hlavními 

selekčními silami podmiňující výskyt fidelity u ptáků (Newton, 2008). Za další výhodu 

fidelity se pokládá fakt, že umožňuje udržovat sociální vazby s jedinci stejného druhu. 

Například u některých druhů tzv. mořských kachen se páry rozdělí po nakladení snůšky 

a opět se setkají na zimovišti (Robertson & Cooke, 1999). Sdílení stejné lokality na 

zimování tak umožní opětovné shledání páru a z něho vyplývajících reprodukčních 

výhod (Newton, 2008). Je však možné, že je věrnost partnerovi pouze doprovodným 

behaviorálním důsledek fidelity. 
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Disperze má také své výhody. Jednou z nich je možnost opustit lokalitu při 

nevyhovujících podmínkách prostředí. Další je redukce inbreedingu, který může snížit 

produkci a životaschopnost potomstva (Greenwood et al., 1978).  

Na míru fidelity má vliv také věk a pohlaví daného jedince. Obecně řečeno 

samci většiny ptačích druhů projevují větší míry fidelity než samice, což bylo zjištěno u 

širokého spektra druhů, jako jsou pěvci, hrabaví či dravci (Greenwood, 1980). Co se 

týká věkových rozdílů, je míra fidelity mnohem větší u starších jedinců a má tendenci 

vzrůstat s věkem. Vysvětlením může být ten fakt, že mladší ptáci jsou znevýhodněni v 

kompetici se staršími jedinci v oblasti zkušeností a znalostí o dané lokalitě (Newton, 

2008). U téměř všech studovaných druhů vrubozobých se roční samice vracely v 

mnohem menší míře než samice víceleté, což však může být také způsobeno nižší mírou 

přežívání mladých samic během jejich první zimy (např. Sowls, 1955) než nižší mírou 

fidelity. Novější výzkumy založené na individuálním značení však ukázaly podobnou 

pravděpodobnost disperse samců i samic čírky obecné (Guillemain et al. 2005). 

2.3.1 Stanovení fidelity 

Stanovení fidelity má význam pouze v kontextu s určitou lokalitou, do které se jedinec 

vrací. Tato oblast může být stanovena různě – od konkrétní hnízdní budky po soustavu 

rybníků. Platí, že čím větší je studovaná oblast, tím vyšší míru fidelity lze očekávat, což 

často činí obtíže při porovnávání jednotlivých studií (Robertson & Cooke, 1999). Pro 

měření fidelity se používají tzv.”return rates” (míry návratnosti). Jedná se o podíl počtu 

značených jedinců přítomných v oblasti jeden rok, kteří jsou tamtéž identifikováni i rok 

následující. „Return rate“ je ovšem složena z dílčích pravděpodobností, že jedinec: 

(1)přežije do následující sezóny – „survival rate“ 

(2)vrátí se do studované lokality – „homing rate“ 

(3)je spatřen či chycen – „recapture rate“ (White & Burnham, 1999) 

Pravý ukazatel míry fidelity je “homing rate”, jelikož jde o míru návratnosti upravenou 

pro meziroční přežívání.  
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2.3.2 Hnízdní fidelita u vrubozobých 

Studie fidelity a otázky s ní spojené byly studovány pomocí individuálně značených 

ptáků a jednou z prvních ptačích skupin byly právě vrubozobí. Jedna z prvních studií 

byla provedena na kachně divoké Anas platyrhynchos, kde bylo zjištěno, že se některé 

samice vrátily hnízdit do stejné lokality jako v předcházející hnízdní sezóně (Lincoln, 

1934). Lincoln rovněž získal první důkazy zimní fidelity u ostralky štíhlé Anas acuta a 

hvízdáka amerického Anas americana. První rozsáhlá studie značených kachen z roku 

1955 (Sowls, 1955) přinesla důkazy, že se některé samice kachny obecné Anas 

platyrhynchos, kopřivky obecné Anas strepera, lžičáka pestrého Anas clypeata či čírky 

modrokřídlé Anas discors vracely hnízdit do stejného mokřadu až po 4 hnízdní sezóny. 

Ukázalo se tak, že samice vrubozobých vykazují vyšší míry fidelity než samci 

(Rohwer& Anderson, 1988). Tento model je opačný než u většiny ostatních ptačích 

druhů jako jsou například pěvci, u nichž samci vykazují silnou vazbu k lokalitě, kde 

obhajují teritoria a lákají samice (Lack, 1968). Ačkoli mohou mít obě pohlaví prospěch 

z návratu na známou hnízdní lokalitu, jsou to samice, které investují více do reprodukce 

a trpí vyšší mortalitou v průběhu hnízdní sezóny (Sargeant et al., 1984). Z tohoto 

důvodu tedy fidelita samic vrubozobých pravděpodobně zlepšuje využívání potravních 

zdrojů, zvyšuje pravděpodobnost hnízdního úspěchu v dané sezóně v případě úspěšného 

hnízdění v roce předchozím, a poskytuje známé prostředí pro výchovu mláďat 

(Baldassarre & Bolen, 2006). Jelikož tyto výhody značně přispívají k individuálnímu 

fitness jedince, není tak vysoký výskyt fidelity u samic překvapující (Andersson et al., 

1992).  

Vyšší fidelita je připisována časnému párování, po kterém samec následuje 

samici do její preferované lokality. Jelikož kachny vytváří sezónní svazky a samci tak 

mohou následovat každý rok jinou samici do jiné oblasti, je u nich míra fidelity 

pravděpodobně velmi nízká. Tomuto jevu, kdy samec následuje samici do její rodné 

lokality či místa předchozího hnízdění se říká „abmigrace“ a je typický právě pro 

kachny z tribu Anatini (Owen a Black, 1990). Za „abmigraci“ se ve většině případů 

považuje změna tahové cesty a měla by teda být podstatně vyšší právě u samců kachen. 

Tato hypotéza byla testována například ve studii čírky obecné Anas crecca (Guilleman 

et al. 2005) či hvízdáka eurasijského Anas penelope (Owen a Mitchell, 1988). Výsledky 

obou studií byly překvapující – míra „abmigrace“ byla u obou pohlaví obdobná a nebyl 

mezi nimi zjištěn signifikantní rozdíl. Zdá se tedy, že obecný předpoklad o vyšší fidelitě 
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samic nemusí zcela platit. Tomu odpovídá i poměrně recentní analýza fidelity samců a 

samic kachny divoké Anas platyrhynchos v Kanadě (Doherty et al., 2002). V oblasti 

Alberta se samci vraceli s odhadovanou pravděpodobností 0,76 a samice 0,85, v druhé 

studované oblasti Saskatchewan potom samci dokonce s vyšší pravděpodobností než 

samice – 0,87 oproti 0,85 u samic. Tyto odhady nebyly zkresleny pravděpodobnostmi 

přežití a odchytu („survival“ a „recapture rate“), které mohly ovlivnit předchozí 

podobné studie. Tato studie tedy zpochybňuje obecný předpoklad, že samci nevykazují 

vysoké míry fidelity k hnízdním lokalitám, alespoň v případě kachen divokých.  

Ačkoli je poměr pohlaví při líhnutí přibližně 1:1, samice následně trpí vyšší 

mortalitou v důsledku rizik spojenými s inkubací a výchovou mláďat. V důsledku toho 

téměř ve všech populacích vrubozobých převládají samci. V hnízdní sezóně tedy 

dochází k tomu, že téměř všechny samice jsou spárované, zatímco část samců zůstává 

nespárovaných. Některé studie zdokumentovaly, že někteří samci, dokonce i ti, kteří 

byli v minulých sezónách úspěšní, se vrací na hnízdiště bez samice (Kear, 2005). 

Převaha samců dělá ze samic „limitující“ pohlaví, které tak mohou být vybíravé ve 

volbě partnera. Hlavní výhodou přítomnosti samce před vlastní hnízdní sezónou je to, 

že samice může hromadit energetické rezervy bez rušení od ostatních samců. 

Z některých studií navíc vyplynulo, že spárovaní jedinci mají vyšší „společenský status“ 

než nespárovaní, což vede k jejich dominanci při obstarávání potravních zdrojů. 

Podobně byla také hnízdní fidelita samic zaznamenána i u hus a labutí, kde však 

samci vykazují podobné míry fidelity jako samice, což souvisí se stálostí partnerského 

svazku a tedy návratu obou partnerů na stejnou lokalitu. To bylo prokázáno například 

ve studii bernešky velké Branta canadensis, kde obě pohlaví vykazovala obdobné míry 

fidelity, v případě rozpadu páru pak poté samci míry nižší z důvodu následování nové 

partnerky do její preferované lokality (Lessels, 1985). Podobně jako samci kachen 

mohou i samci hus a labutí zůstat po nějakou dobu nespárovaní a vracet se na svou 

preferovanou lokalitu (Owen et al., 2008).  

2.3.3 Vztah mezi hnízdní fidelitou a reprodukční úspěšností 

Častým zjištěným ze studií mnoha ptačích druhů bylo, že jedinci změnili hnízdní 

lokalitu po neúspěšném zahnízdění v předchozím roce. Hnízdní neúspěch byl obvykle 

způsoben opuštěním snůšky, predací vajec či mláďat, či zhoršenými potravními 
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podmínkami v dané lokalitě. U samic byla dále větší pravděpodobnost opuštění lokality 

po neúspěchu než u samců (Greenwood & Harvey, 1982). Takovéto chování se zdá být 

častější ve stabilních hnízdních habitatech, kde hnízdní úspěch v jednom roce může 

předpokládat i úspěch v roce následujícím (Nichols, 1996). Předchozí reprodukční 

úspěšnost je tak patrně jednou z hlavních faktorů, které ovlivní rozhodnutí jedince, zda 

se vrátit na stejnou hnízdní lokalitu.  

Na druhou stranu může naopak fidelita v jednom roce ovlivnit reprodukční 

parametry a výsledně i celkovou reprodukční úspěšnost v roce následujícím. Ke studiu 

tohoto vztahu jsou vhodné zejména dutinově hnízdící druhy vrubozobých, u nichž je 

měření fidelity snazší než u druhů hnízdících v litorálních porostech na zemi. Fidelita 

obou těchto skupin je přitom obdobná (Sowls, 1955). Obecným předpokladem je, že 

fidelita v jednom roce zvyšuje reprodukční úspěšnost v roce následujícím (Greenwood 

& Harvey, 1982). Reprodukční úspěšnost je vyjádřena jednotlivými reprodukčními 

parametry, jako je počet vajec, mláďat či datum snesení prvního vejce. Načasování 

hnízdění je důležitý parametr, který ovlivňuje reprodukční úspěšnost. Samice, které 

zahnízdí dříve, mají obecně větší snůšky a více mláďat než ty, které zahnízdí později 

(např. Owen & Black, 1990, Kear, 2005). Dřívější zahnízdění také zvyšuje šanci na více 

snůšek za sezónu či možnost náhradní snůšky v případě neúspěchu té předchozí (Hepp 

& Kennamer, 1987). 
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3 Metodika 

3.1 Popis studovaného území 

Předložená práce vychází z dat shromážděných v letech 2001–2013 (Musil a kol. in 

litt.), na nichž jsem se podílela v letech 2010 až 2013. Sběr dat probíhal v období zhruba 

od poloviny května do poloviny srpna. Sledované území se nachází v chráněné krajinné 

oblasti Třeboňsko a okolí v blízkosti měst Veselí nad Lužnicí, Kardašova Řečice a 

Soběslav (49.00 - 49.13 N, 14.44 - 14.52 E). Sledované rybníky jsou dále chráněny 

v rámci soustavy Natura 2000, jsou součástí tzv. Ptačí Oblasti Třeboňsko. Území se 

nachází v nadmořské výšce 415 – 450 m.n.m., klimaticky se jedná o oblast mírně teplou 

a vlhkou (Janda et al., 1996, Macháček et al., 2008). 

Obr. 5. Mapa studované lokality 
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3.2 Vyhledávání a kontroly hnízd 

Hnízda sledovaných druhů byla vyhledávána na ostrůvcích a v litorálních porostech 

vybraných rybníků. Nalezená hnízda byla označena na okolní vegetaci červenou páskou 

s číslem hnízda pro snadnější určení místa nálezu hnízda při dalších kontrolách. Byl 

zaznamenán počet vajec a každé vejce bylo očíslováno a změřeno s přesností na 

desetiny milimetru. Pokud se v hnízdě vyskytovala vejce výrazně jiné velikosti či 

zbarvení, byla považována za parazitická. Obdobně byla za parazitická považována 

vejce snesená v rychlejším než jednodenním intervalu a vejce snesená po zahájení 

inkubace. Dále byl zjištěn stupeň nasezelosti snůšky pomocí tzv. vodního testu, kdy se 

stupeň inkubace určuje podle polohy vejce ve vodním sloupci (Majevski 1980; Hořák et 

al. 2004). Tyto údaje byly použity k odhadu datu snesení prvního vejce, jako měřítka 

načasování hnízdění jednotlivých samic. Dále byly v cca týdenních intervalech 

prováděny kontroly značených hnízd pro sledování osudu snůšek, který byl klasifikován 

v kategoriích: opuštění snůšky, predace snůšky či samice nebo úspěšné vylíhnutí 

mláďat. Hnízdo bylo považováno za úspěšné, pokud se vylíhlo mládě z alespoň jednoho 

vejce. U sledovaných hnízd byly dále zaznamenávány údaje o umístění hnízda a 

zjištěny následující parametry – výška a druh okolní vegetace, viditelnost hnízda 

pomocí čtvercové šachovnice, vzdálenost od vody, vzdálenost nejbližšího stromu. 

3.3 Odchyt samic 

V pozdních fázích inkubace byly odchytávány samice pomocí klecových pastí (Weller, 

1957) či nárazových sítí umístěných poblíž hnízda. V této fázi inkubace se předpokládá 

silná vazba na snůšku, a tedy nejnižší riziko, že by samice svou snůšku opustila. Past 

byla umístěnana hnízdo a kontrolována cca po dvou hodinách. Odchycené samice byly 

zváženy a změřeny (délka a šířka zobáku, délka lebky, délka tarsu a délka nejdelší 

křídelní letky). Samice byly označeny kovovým kroužkem na jedné noze (Kroužkovací 

stanice Národního muzea v Praze) a kombinací dvou barevných plastových kroužků na 

noze druhé. Dále byly označeny nosní značkou s dvoumístným kódem, které umožňují 

pozdější identifikaci konkrétního jedince i ze značné vzdálenosti od břehu.  
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3.4 Sledování značených kachen 

Ve sledované oblasti dále probíhal monitoring vodních ptáků na cca 180 rybnících 

v rybničních oblastech Třeboňska, Soběslavska a Jindřichohradecka, zahrnující 

pravidelné sčítání vodních ptáků při kontrolách prováděných v 10-14 denních 

intervalech od dubna do srpna, při nichž byla registrována přítomnost individuálně 

značených samic kachen a v pozdější fázi sezóny i jejich finální reprodukční úspěšnost 

(počet a stáří voděných mláďat).  

Obr. 6. Samice poláka chocholačky s nosní značkou 

Obr. 7. Samice poláka velkého s nosní značkou 

 

Obr. 8 Samice poláka chocholačky s mláďaty 
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3.5 Statistické zpracování dat 

3.5.1 Hnízdní fidelita 

Hnízdní fidelita byla analyzována pomocí programu MARK 6.2 (White & Burnham 

1999), kde byly zjišťovány následující parametry: 

 Zdánlivé přežívání (Φ apparent survival) – pravděpodobnost, že sledovaný jedinec 

je naživu, a proto je možné ho znovu zjistit na sledované lokalitě 

 

 Pravděpodobnost zachytitelnosti (recapture probability) – pravděpodobnost, že 

sledovaný jedinec bude na lokalitě zjištěn 

Zdánlivé přežívání (Φ) a pravděpodobnost zachytitelnosti (p) poláka velkého a 

poláka chocholačky byly odhadovány pomocí Colmack-Jolly-Seber (CJS) modelu, 

který hodnotí návratnost živých individuálně značených jedinců, v programu MARK 

6.2 (White & Burnham 1999). Záznamy sledovaných jedinců v sezóně, která 

následovala po odchycení, byly hodnoceny následujícími kritérii: zachycen ve 

sledované oblasti i v hnízdní sezóně daného roku (případně před- nebo po hnízdní 

sezóně) (1) a nezachycen (0). Použity byly následující proměnné (charakteristiky), které 

mohly ovlivnit pravděpodobnost zachytitelnosti individuálně značených jedinců: počet 

vajec ve snůšce, relativní datum snesení prvního vejce (datum snesení prvního vejce – 

medián této hodnoty pro daný rok), úspěšnost líhnutí, vodění mláďat ve věku do 3. 

týdne, vodění mláďat ve věku alespoň 4 týdnů, typ hnízdění (hnízdění jednotlivě nebo 

ve skupinách 10 a více hnízdících samic), hmotnost samice, hnízdní lokalita (rybniční 

soustava).  
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Tab. 1.  Hodnoty kontinuálních vysvětlujících proměnných použitých při analýze 

faktorů ovlivňujících hnízdní fidelitu. V tabulce jsou uvedeny průměrná hodnoty a 

směrodatná odchylka.  

Proměnná Polák velký Polák chocholačka 

Velikost snůšky 9.46 ± 3.10 9.8. ± 3.0 

Datum snesení 1 vejce 27-May ± 10.6 7-Jun ± 12.4 

Relativní datum snesení 1. vejce -0.24 ± 10.17 -0.78 ± 10.83 

Hmotnost samice (g) 766.6 ± 39.4 608.2 ± 69.9 

Tab. 2.  Hodnoty kategoriálních charakteristik vysvětujících proměnných použitých při 

analýze faktorů ovlivňujících hnízdní fidelitu. V tabulce jsou ve 3. a 4. sloupci uvedeny 

počty případů.  

Proměnná Hodnota Polák velký Polák chocholačka 

Typ hnízdění 

1-9 hnízd na lokalitě 68 52 

10 a více hnízd 65 99 

Rybniční soustava 

Vlkovsko-Klečská 57 55 

Kardašořečická 33 50 

Soběslavská 43 46 

Vylíhnutí snůšky 

Ne 27 22 

Ano 106 129 

Vodění mláďat ve stáří  

1-3 týdny 

Ne 86 102 

Ano 47 49 

Vodění mláďat ve stáří 

4 a více týdnů 

Ne 100 117 

Ano 33 34 
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Při hodnocení zdánlivého přežívání a pravděpodobnosti zachytitelnosti byla použita 

logit-link funkce (Lebreton et al. 1993). Akaike’s Information Criterion (AICc) a jeho 

rozdíly (ΔAICc) byly použity při výběru nejvhodnějšího modelu. Hodnocené modely 

(candidate models) byly vytvořeny na základě kladených otázek a obsahovaly výše 

uvedené proměnné (Cooch & White, 2009). Nulový model zahrnoval konstantní 

zdánlivé přežívání I pravděpodobnost zachytitelnosti. Model s nejnižší hodnotou AICc 

byl považován za nejlépe vysvětlující analyzovaná data. Modely splňující kritérium 

ΔAICc ≤2 byly také považovány za statisticky významné (Burnham & Anderson 2002).  

3.5.2 Porovnání reprodukčních charakteristik 

Pomocí metody ANOVA (program Statistika 8.0) bylo testováno, zda se mění 

jednotlivé reprodukční parametry u fidelitních samic v následujících hnízdních 

sezónách. Jako reprodukční parametry byly vybrány následující tři proměnné: 

• velikost snůšky - počet vajec ve snůšce 

• datum snesení prvního vejce („laying“) – vyjádřeno číslovkou jako počet dní od 

začátku roku, např. 1.5. = 121 

• relativní datum snesení prvního vejce – tato proměnná byla spočítána jako datum 

snesení prvního vejce – medián této hodnoty pro daný rok 

Všechny tyto reprodukční parametry měly normální rozdělení dat 

(Kolmogorow-Smirnow test). Jako vysvětlující kategoriální proměnná byl použit rok 

zjištění (tj. 1. rok vs. 2. rok, a 1. rok vs. jakýkoliv následující rok).  

Dále bylo testováno (pomocí lineární regresní analýzy), zda existuje přímý vztah 

mezi reprodukčními charakteristikami v roce 1 a v roce 2, resp. v roce 1 a v jakémkoliv 

následujícím roce.   

3.5.3 Porovnání reprodukčních úspěšností 

Pro hodnocení finální reprodukční úspěšnosti samic v daném roce byly použito 

následujících 7 kategorií: 
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• non – breeding – samice byla v průběhu hnízdní sezóny zaznamenána 

nehnízdící, popř. v pohnízdním období bez vodících mláďat 

• predace samice  

• predace hnízda 

• opuštění hnízda 

• vylíhnutá snůška – zaznamenáno vylíhnutí alespoň jednoho vejce ze snůšky 

• záznam samice s mláďaty ve věku do tří týdnů 

• záznam samice ve věku nejméně 4 týdnů 

Určitým, patrně neřešitelným, metodickým problémem zůstává průkaznost 

těchto kategorií. Zatímco samice s vodícími mláďaty v určitém stáří mohla být jasně 

identifikována, samice bez mláďat a bez snůšky byl označena jako non-breeding, 

přičemž nebylo možno jednoznačně prokázat, zda se jednalo o skutečně nehnízdící 

samici nebo o samici, která přišla např. o snůšku v rané fázi inkubace. Proto byla 

reprodukční úspěšnost obou sledovaných druhů byla následně porovnávána a 

klasifikována ve dvou stupních. Za úspěch bylo považováno, pokud samice vylíhly 

snůšku (clutch) nebo pokud vodily mláďata (brood). Vzhledem k tomu, že datový 

soubor tvořila opakovaná pozorování úspěšnosti pro sledované jedince v několika 

navazujících letech, lze časový vývoj úspěšnosti daného jedince modelovat 

markovským řetězcem s diskrétním časem, viz např. (Kořenář 2010). Stavy použitého 

markovského řetězce jsou číslovány následovně: 1 – neúspěch, 2 – úspěch, 3 – konec 

sledování.Vývoj stavu po jednom roce v závislosti na stavu aktuálním zachycují tzv. 

podmíněné pravděpodobnosti přechodu, pij, formálně definované jako 

pij = Pr{stav letos = j | stav loni = i} 

kde i, j∈ {1,2,3}. Jinak řečeno, je pravděpodobnost uskutečnění přechodu i → j za 

podmínky, že aktuální stav je i. Stav 3 je zřejmě stavem absorpčním, který se po 

dosažení již neopouští. Pro testování hypotéz o přechodových pravděpodobnostech a z 

nich vypočtených charakteristik byla použita bootstrapová technika popsaná právě pro 

takovéto markovské řetězce. Výpočty byly realizovány v prostředí MATLAB, pro 

každý test bylo provedeno 999 bootstrapových replikací (Graig & Sendi 2002). 
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4 Výsledky 

Během sledovaného období (2001-2013) bylo odchyceno celkem 157 samic poláka 

velkého a 163 samic poláka chocholačky. Celkově bylo souhrnně odečteno 163 

záznamů samic poláka velkého a 179 záznamů samic poláka chocholačky. (Tab. 3) 

Tab. 3. Přehled počtu odchycených a označených samic v daném roce a počet 

odečtených samic z minulých let v daném roce u obou druhů 

Rok 
Počet odchycených samic  

v daném roce 

Počet odečtených samic 

 z minulých let 

 
Polák velký Polák chocholačka Polák velký Polák chocholačka 

2001 4 6 0 0 

2002 9 6 4 1 

2003 12 9 1 5 

2004 26 14 5 10 

2005 25 24 19 15 

2006 15 13 14 14 

2007 5 9 12 11 

2008 4 7 4 12 

2009 15 17 8 10 

2010 12 16 16 19 

2011 8 23 15 22 

2012 13 9 17 27 

2013 9 10 22 33 

Celkem 157 163 163 179 

 

Doba sledování jednotlivých samic se u poláka velkého pohybovala od 1 do 11 let, u 

poláka chocholačky od 1 do 7 let. Průměrná roční míra apparent survival dosáhla u 

poláka velkého 0.668 ± 0.199 a u poláka chocholačky 0.589 ± 0.150. 
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Obr. 9. Zdánlivé přežívání (apparent survival) jednotlivých samic poláka velkého 

(Ayt.fer.) a poláka chocholačky (Ayt.ful.). 

4.1 Hnízdní fidelita a faktory, které ji ovlivňují 

U samic poláka velkého bylo zjištěno zdánlivé přežívání (apparent survival) 0.658 ± 

0.025 (95% CI 0.607–0.705) a pravděpodobnost zachytitelnosti (recapture probalility) 

0.737 ± 0.035 (95% CI 0.663–0.801). U samic poláka chocholačky bylo zjištěno 

zdánlivé přežívání 0.650 ± 0.025 (95% CI 0.599-0.697) a pravděpodobnost 

zachytitelnosti 0.674 ± 0.038 (95% CI 0.595-0.743) 

Zdánlivé přežívání samic poláka velkého nejlépe vysvětloval model, který 

obsahoval zachycení samice s mláďaty o stáří 1–3 týdne i o stáří 4 a více týdnů.  Samice 

byly častěji zjištěny v následující sezóně (zdánlivé přežívání: 0.955), pokud byly 

v předchozí sezóně zachyceny s vodícími mláďaty. Ostatní sledované proměnné, včetně 

úspěšnosti líhnutí snůšky statisticky významně neovlivňovaly zdánlivé přežívání samic 

poláka velkého (tab. 4 , obr. 10). 

Zdánlivé přežívání samic poláka chocholačky nejlépe vysvětloval model, který 

obsahoval zachycení samice s mláďaty o stáří 1-3 týdnů. Samice byly častěji zjištěny 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A
p

p
ar

e
n

t 
su

rv
iv

al
 (

zd
án

liv
é

 p
ře

ží
vá

n
í)

 

Počet let sledování 

Ayt.fer. 

Ayt.ful. 



31 

 

v následující sezóně (zdánlivé přežívání: 0.960), pokud byly v předchozí sezóně 

zachyceny s vodícími mláďaty o stáří 1–3 týdne. Ostatní sledované proměnné, včetně 

úspěšnosti líhnutí snůšky statisticky významně neovlivňovaly zdánlivé přežívání samic 

poláka chocholačky (tab. 5 , obr. 10). 

Tab. 4.  Výběr modelu vysvětlujícího fidelitu s využitím různých modelů (apparent 

survival) u poláka velkého (n=157) 

Model np AIC Δ AIC AIC weight Deviance 

Φ (ml123+4567)p(.) 3 165.7896 0 0.99701 159.6036 

Φ (weight)p(.) 1 178.8347 13.0451 0.00147 176.8042 

Φ (s44)p(.) 2 179.5992 13.8096 0.001 175.5069 

Φ (s31)p(.) 2 183.7264 17.9368 0.00013 179.6341 

Φ (layr)p(.) 2 184.3106 18.521 0.00009 180.2183 

Φ (egg)p(.) 2 184.447 18.6574 0.00009 180.3547 

Φ (clutch)p(.) 2 184.4667 18.6771 0.00009 180.3744 

Φ p(.) PIM 2 184.4719 18.6823 0.00009 180.3796 

Φ (ml123)p(.) 2 187.7242 21.9346 0.00002 183.6319 

Φ (ml4567)p(.) 2 188.4295 22.6399 0.00001 184.3372 

Φ (group)p(.) 2 188.4541 22.6645 0.00001 184.3618 

 

AIC – Akaike ´s iformation criterion, Δ AIC – rozdíl mezi daným modelem a modelem 

s nejnižší hodnotou AIC, np – počet parametrů, φ – zdánlivé přežívání, p – 

pravděpodobnost zachytitelnosti, ml123 – zachycení samice s mláďaty do 3. týdne 

věku, ml4567 – zachycení samice s mláďaty ve věku nejméně 4 týdnů, group – typ 

hnízdění, egg – velikost snůšky, clutch – vylíhnutí snůšky, weight – hmotnost samice, 

layr – relativní datum snesení prvního vejce, s31 a s44 – rybniční soustava 
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Tab. 5. Výběr modelu vysvětlujícího fidelitu s využitím různých modelů (apparent 

survival) u poláka chocholačky (n=163) 

Model np AIC Δ AIC AIC weight Deviance 

Φ (ml123)p(.) 2 183.0372 0 0.9909 178.9556 

Φ (ml4567)p(.) 2 192.4214 9.3842 0.00908 188.3397 

Φ (group)p(.) 2 207.0527 24.0155 0.00001 202.9711 

Φ (s31)p(.) 2 210.1215 27.0843 0 206.0399 

Φ (egg)p(.) 2 210.8235 27.7863 0 206.7419 

Φ (s44)p(.) 2 210.9758 27.9386 0 206.8941 

Φ (clutch)p(.) 2 211.0617 28.0245 0 206.98 

Φ (weight)p(.) 2 211.5652 28.528 0 207.4836 

Φ p(.) PIM 2 211.5989 28.5617 0 207.5173 

Φ (layr)p(.) 3 212.9154 29.8782 0 206.751 

 

AIC – Akaike ´s iformation criterion, Δ AIC – rozdíl mezi daným modelem a modelem 

s nejnižší hodnotou AIC, np – počet parametrů, φ – zdánlivé přežívání, p – 

pravděpodobnost zachytitelnosti, ml123 – zachycení samice s mláďaty do 3. týdne 

věku, ml4567 – zachycení samice s mláďaty ve věku nejméně 4 týdnů, group – typ 

hnízdění, egg – velikost snůšky, clutch – vylíhnutí snůšky, weight – hmotnost samice, 

layr – relativní datum snesení prvního vejce, s31 a s44 – rybniční soustava 

 

 

Obr. 10. Srovnání zdánlivého přežívání (apparent survival) u samic s různou 

reprodukční úspěšností, tj. samic líhnoucích snůšku (hatched clutch) a samic vodících 

mláďata (reared ducklings) u poláka velkého a (vlevo) a poláka chocholačky (vpravo).  
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Reprodukční úspěšnost je vyjádřena v kategoriích YES  (vylíhlá snůška, rep. samice 

vodící mláďata) a NO (nevylíhlá snůška, rep. samice nevodící mláďata). 

4.2 Porovnání reprodukčních charakteristik  

Pomocí metody ANOVA bylo testováno, zda se mění jednotlivé reprodukční parametry 

u fidelitních samic v následujících hnízdních sezónách. Jako reprodukční parametry 

byly vybrány velikost snůšky, datum snesení prvního vejce, relativní datum snesení 

prvního vejce. Jako vysvětlující kategoriální proměnná byl použit rok zjištění (tj. 1. rok 

vs. 2. rok, a 1. rok vs. jakýkoliv následující rok). Nebyl zjištěn žádný signifikantní 

rozdíl u žádného reprodukčního parametru ani u jednoho ze sledovaných druhů (Tab. 6 

a 7). 

Dále bylo testováno (pomocí lineární regresní analýzy), zda existuje přímý vztah 

mezi reprodukčními charakteristikami v roce 1 a v roce 2, resp. v roce 1 a v jakémkoliv 

následujícím roce. Zde byl prokázán signifikantní vztah mezi načasováním hnízdění v 1. 

a v jakémkoliv následujícím roce (Tab. 8). 

Tab. 6: Srovnání reprodukčních charakteristik v 1. a v bezprostředně následujícím roce 

(2. rok) 

Druh Reproduční charakteristika N 1.rok 2.rok ANOVA(F) P 

Aythya 

ferina 

počet vajec  31 9.5±3.19 9.3±3.3 0.097 0.754 

datum snesení 1. vejce 31 145.0±10.1 145.0±12.9 0.000 0.895 

relativní načasování hnízdění 31 -2.4±9.4 -0.8±11.8 0.523 0.471 

Aythya 

fuligula 

počet vajec  20 10.3±3.1 10.8±3.4 0.286 0.595 

datum snesení 1. vejce 20 156.7±14.8 152.2±14.2 1.223 0.270 

relativní načasování hnízdění 20 -1.2±14.0 -6.0±11.1 1.766 0.190 
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Tab. 7. Srovnání reprodukčních charakteristik v 1. a v jakémkoliv následujícím roce (2+ 

rok) 

Druh Reproduční charakteristika N 1.rok 2+ rok ANOVA(F) P 

Aythya 

ferina 

počet vajec  59 9.5±3.1 9.6±3.1 0.008 0.929 

datum snesení 1. vejce 59 145.0±10.1 143.6±12.9 0.460 0.895 

relativní načasování hnízdění 59 -2.4±9.4 -0.5±11.5 0.9483 0.332 

Aythya 

fuligula 

počet vajec  34 10.3±3.1 10.3±3.2 0.002 0.970 

datum snesení 1. vejce 34 156.7±14.8 153.7±14.7 0.719 0.400 

relativní načasování hnízdění 34 -1.2±14.0 -4.8±11.1 1.377 0.246 

 

Tab. 8. Vztah mezi reprodukčními charakteristikami v 1. roce a bezprostředně 

následujícím (2. rok) nebo jakémkoliv následujícím roce (2+ rok): lineární regresní 

analýza 

Druh Reproduční charakteristika 1. vs. 2.rok 1. vs. 2+ rok 

  r         P      (n) r           P     (n) 

Aythya ferina 

počet vajec  0.154    0.408 (31) 0.177    0.171 (59) 

datum snesení 1. Vejce 0.203    0.273 (31) 0.197    0.135 (59) 

relativní načasování hnízdění 0.288    0.117 (31) 0.185    0.162 (59) 

Aythya fuligula 

počet vajec  0.096    0.688 (20) 0.209    0.234 (34) 

datum snesení 1. Vejce 0.400    0.080 (20) 0.431    0.011 (34) 

relativní načasování hnízdění 0.306    0.189 (20) 0.227    0.197 (34) 
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Obr. 11. Vztah mezi načasováním hnízdění poláka chocholačky v počátečním a 

bezprostředně následujícím roce (n=34; r = 0.431; P = 0.011; y = 86.853 + 0.437 x). 

 

 

 

4.3 Porovnání reprodukčních úspěšností 

Pro hodnocení finální reprodukční úspěšnosti samic v daném roce bylo použito 

následujících 7 kategorií: (1) non-breeding, (2) predace samice, (3) predace hnízda, (4) 

opuštění hnízda, (5) vylíhnutá snůška, (6) záznam samice s mláďaty ve věku do tří 

týdnů, (7) záznam samice ve věku nejméně 4 týdnů. Takto mohla být porovnána 

reprodukční úspěšnost v počáteční a bezprostředně následující hnízdní sezóně u 119 

případů samic poláka velkého a u 143 případů poláka chocholačky. V bezprostředně 

následující sezóně byly nejčastěji zaznamenány tzn. nehnízdící samice (non-breeding - 

viz metodika). Druhou nejfrekventovanější kategorií pak bylo zaznamenání samice 

s mláďaty ve stáří 4 a více týdnů (obr. 12 a 13). 
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Obr. 12. Srovnání různých kategorií reprodukční úspěšnosti v původním a 

bezprostředně následujícím roce sledování u poláka velkého (n= 118). 

 

Obr. 13. Srovnání různých kategorií reprodukční úspěšnosti v původním a 

bezprostředně následujícím roce sledování u poláka chocholačky (n= 143). 
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Obr.14. Pravděpodobnost vylíhnutí snůšky v následujícím roce v případě nevylíhnutí 

snůšky v roce počátečním. 

 

 

Obr. 15. Pravděpodobnost vylíhnutí snůšky v následujícím roce v případě vylíhnutí 

snůšky v počátečním roce.  
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 Obr.16. Pravděpodobnost vodění mláďat v následujícím roce v případě nevodění 

mláďat v počátečním roce 

 

Obr.17. Pravděpodobnost vodění mláďat v následujícím roce v případě vodění mláďat 

v počátečním roce 
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Tab. 9. Odhadnuté přechodové pravděpodobnosti (pij)reprodukční úspěšnosti 

v počátečním a následujícím roce 

    clutch   brood 

   i \ j 1 2 3   1 2 3 

druh 31 1  neúspěch 0.373 0.254 0.373 

 

0.430 0.237 0.333 

2  úspěch 0.307 0.377 0.316 

 

0.338 0.325 0.338 

3  konec 0.000 0.000 1.000 

 

0.000 0.000 1.000 

druh 32 1  neúspěch 0.470 0.133 0.398   0.492 0.148 0.361 

2  úspěch 0.460 0.230 0.310 

 

0.540 0.138 0.322 

3  konec 0.000 0.000 1.000   0.000 0.000 1.000 

 

Tab. 10. Srovnání reprodukční úspěšnosti v počátečním a následujícím roce: 

bootstrapové p-hodnoty testů hypotéz o přechodových pravděpodobnostech 

markovského řetězce (Graig & Sendi 2002). Testováno vždy proti alternativě, že 

příslušný rozdíl uvedený v H0 je záporný. 

druh clutch/brood 

H0 

p12 − p11=0 p22−p21=0 p12−p22=0 

31 clutch 0.1031 0.7888 0.0521 

31 brood 0.0170 0.3914 0.1361 

32 clutch <0.0001 0.0030 0.0330 

32 brood <0.0001 <0.0001 0.6086 

 

Vysvětlivky: 

clutch: vylíhlá snůška 

brood: vodění mláďat 

p12 = neúspěch v počátečním roce  → úspěch v následujícím roce  

p11 = neúspěch v počátečním roce  → neúspěch v následujícím roce 

p21 = úspěch v počátečním roce → neúspěch v následujícím roce 

p22 = úspěch v počátečním roc → úspěch v následujícím roce 
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Reprodukční úspěšnost obou sledovaných druhů byla porovnávána ve dvou 

stupních. Za úspěch bylo považováno, pokud samice vylíhly snůšku (clutch) nebo 

pokud vodily mláďata (brood) viz tab. 9 a 10. U poláka chocholačky (Ayt.ful.) byl 

statisticky průkazný rozdíl v pravděpodobnosti úspěšnosti v následujícím roce u všech 

kategorií úspěšnosti v počátečním roce sledování, tedy u samic, které nevylíhly snůšku 

(obr. 14), které vylíhly snůšku (obr. 15), které nevodily mláďata (obr. 16) i které vodily 

mláďata (obr. 17). U poláka velkého (Ayt.fer.) byl tento rozdíl signifikantní pouze 

v případě samic nevodících mláďata v počátečním roce sledování (obr. 16). Ve všech 

případech byl prokázán signifikantní posun úspěšnosti ve směru k neúspěchu, což 

znamená, že v následujícím roce bylo zjištěno signifikantně více samic, které nevylíhly 

snůšku nebo nevodily mláďata, než samic, které byly v tomto směru úspěšnější. 

V žádném případě tedy nedošlo ke statisticky průkaznému zlepšení reprodukčního 

úspěchu v následující sezóně. Při porovnání frekvence úspěšných a neúspěšných snůšek 

v předchozím a následujícím roce byly zjištěny signifikantní rozdíly jen v případě 

snůšek u poláka chocholačky (Ayt.ful.), kde samice, které úspěšně vylíhly snůšku, měly 

signifikantně vyšší pravděpodobnost vylíhnutí snůšky než samice, které nevylíhly 

snůšku (Tab. 9  a 10). 
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5 Diskuze 

5.1 Hodnota hnízdní fidelity  

Zdánlivé přežívání (míra fidelity) samic poláka velkého a poláka chocholačky v hnízdní 

oblasti Třeboňsko a okolí bylo velmi obdobné a u obou druhů činilo přibližně 65 %. 

Porovnání zjištěných hodnot fidelity s jinými studiemi na druzích z čeledi Anatidae je 

značně obtížné z několika důvodů. Jednotlivé studie používaly různé značící metody od 

kovových kroužků přes barevné kroužky až po individuální nosní značky či 

telemetrické sledování značených jedinců, což následně umožnilo získat zpětná hlášení 

v různé míře v závislosti na použité metodě. Doklady o fidelitě tak často závisely na 

schopnosti identifikovat pozorovaného jedince podle použitého typu značení. Dále se 

lišila velikost studovaných území a jednotlivých lokalit, jakož i délka výzkumu na 

lokalitách, což opět brání srovnávání studií. V neposlední řadě byly ve studiích použity 

různé metody k výpočtu jednotlivých parametrů jako je „return rate“ či „survival rate“ a 

lišila se tak tedy metodika zpracování a interpretace dat.  

Nejnovější studie, se kterými by bylo možné výsledky odhadů fidelity 

porovnávat, používají obdobně jako v naší studii metodu vyvinutou Burnhamem (1993), 

která umožňuje analyzovat fidelitu se zahrnutím parametru přežívání (program MARK, 

White & Burnham, 1999), což značně zpřesňuje následné odhady fidelity. Tato metoda 

počítá i se zahrnutím parametru „recapture probability“ (pravděpodobnost zachycení), a 

zdánlivé přežívání tak není tímto parametrem zkresleno. Ze studií na vrubozobých, 

které tuto metodu používaly, lze zmínit několik následujících. Zaprvé nejvýznamnější 

evropskou studii využívající data ze sledování třech druhů vrubozobých - poláka 

velkého Aythya ferina, poláka chocholačky Aythya fuligula a lžičáka pestrého Anas 

clypeata z jezera Engure  v Lotyšsku po dobu téměř 35 let (Blums et al., 2002). U všech 

druhů byly zjištěny velmi vysoké míry fidelity u samic – u poláka velkého 100%, 

poláka chocholačky 97% a lžičáka pestrého 88%. Vysoká míra fidelity může být 

v tomto případě vysvětlena environmentálními podmínkami lokality – jedná se o 

mezinárodně významnou mokřadní oblast, která byla považována za stabilní prostředí 

s konstantním tlakem predátorů a managementem lokality zaměřeným na zachování 

biotopů vhodných pro hnízdící vodní ptáky, zejména kachny.  
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Dalšími pracemi zaměřenými na analýzu fidelity samic kachen pomocí 

programu MARK jsou studie na kachně divoké Anas platyrhynchos (Doherty et al., 

2002) a studie fidelity ostralky štíhlé Anas acuta (Nicolai, 2005), obě práce ze Severní 

Ameriky. V obou studiích byly také zjištěny poměrně vysoké míry fidelity u samic – u 

kachny divoké 85% a u ostralky štíhlé 89,8-94,3%. I v těchto případech se jednalo o 

lokality s poměrně stabilními hnízdními habitaty. 

Zmíněné studie tedy obecně zaznamenaly vysoké míry fidelity u samic, 

v porovnání s nimi dosahuje míra fidelity zjištěná v této práci spíše středních hodnot.  I 

přes použití stejné metody zpracování a interpretace dat se tedy zdá být porovnávání 

výsledků problematické – velký vliv má také studovaná hnízdní lokalita a v ní 

převažující environmentální podmínky. Značný je také vliv způsobu obhospodařování 

krajiny i přímo hnízdních lokalit, který je v případě lokality Třeboňsko jedním z faktorů 

ovlivňujících početnost vodních ptáků obecně. Data analyzovaná v této práci pocházejí 

z  let 2004 - 2013, tedy z období, kdy stále probíhá na území České republiky 

dlouhodobý pokles početnosti obou sledovaných druhů (viz např. Musil & Fuchs 1994, 

Šťastný et al. 2006, Musil & Neužilová, 2009, Musil et al., 2014). Tato situace 

kontrastuje s naopak dlouhodobým šířením obou druhů zhruba od roku 1850, které 

pokračovalo až 2. poloviny 20. století (Hagemeijer & Blair 1997), z níž pocházejí data 

z lotyšské lokality (Blums et al., 2002). Předkládaná studie i práce Blumse et al. (2002) 

jasně dokládají vztah mezi předchozí reprodukční úspěšností a pravděpodobností 

fidelity. Lze tedy předpokládat, že v době populačního růstu, kdy byla reprodukční 

úspěšnost patrně vyšší, tak mohla být ovlivněna i fidelita. 

5.2 Faktory ovlivňující hnízdní fidelitu 

Rozhodnutí, zda se vrátit na předchozí hnízdní lokalitu, ovlivňuje řada faktorů. Patrně 

nejdůležitějším z nich je vliv předchozí reprodukční zkušenosti. U jedinců hnízdících 

úspěšně je větší pravděpodobnost, že se vrátí na předchozí lokalitu než u těch, kteří 

úspěšní nebyli, což bylo prokázáno v mnoha studiích nejen u vrubozobých, ale i u 

jiných druhů ptáků (Greenwood & Harvey 1982, Haas, 1998). Příkladem tohoto jevu 

může být studie kachničky karolínské Aix sponsa na lokalitě Savannah River v Jižní 

Karolíně (Hepp & Kennamer 1992). Na stejné hnízdo se v další sezóně vrátilo 47,2 % 

samic, které zahnízdily v předchozím roce úspěšně, zatímco u neúspěšných samic 
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v předchozím roce se jich na stejné hnízdo vrátilo pouze 10,8 %. Ve studii fidelity 

samic hohola severního byl taktéž prokázán vztah mezi hnízdním úspěchem v jednom 

roce a rozhodnutím, zda se vrátit na stejnou hnízdní lokalitu - 81 % samic, které po 

předchozím neúspěchu změnily hnízdo, zahnízdilo v následující sezóně úspěšně (Dow 

& Fredga 1983). Ve studii zaměřené na populaci hohola bělavého Bucephala albeola v 

Britské Kolumbii v Kanadě (Gauthier 1990) se však neprokázalo, že by hnízdní 

úspěšnost v jednom roce ovlivnila návratnost samic v roce následujícím. Je tak možné, 

že výhody fidelity v některých případech a v určitých podmínkách převáží náklady na 

disperzi, i v případě hnízdního neúspěchu.  

Hnízdní úspěšnost může být vyjádřena úspěšností snůšky, tedy počtem vajec, či 

počtem vyvedených mláďat. Studie, které zkoumaly vztah fidelity a reprodukční 

úspěšnosti, často používaly pouze jeden z uvedených parametrů – tedy buď úspěšnost 

snůšky či počet mláďat, díky čemuž se často tento vztah nepodařilo prokázat. V již 

zmiňované studii Blumse (2002) byl prokázán pozitivní vztah mezi hnízdní úspěšností, 

vyjádřenou pomocí úspěchu snůšky, v jednom roce a fidelitou v roce následujícím 

pouze u dvou studovaných druhů – poláka velkého a lžičáka pestrého. U třetího 

studovaného druhu – poláka chocholačky – tento vztah prokázán nebyl z důvodu, že 

úspěšnost snůšek byla velmi vysoká (z 81% hnízd bylo vylíhnuto úspěšně alespoň jedno 

mládě) a prokázat tak korelaci úspěchu a fidelity nebylo možné. Pokud však byl použit 

jako parametr úspěšnosti počet vyvedených mláďat, byla tato korelace prokázána i u 

tohoto druhu. 

Hnízdní fidelitu však kromě úspěšnosti předchozího hnízdění mohou ovlivnit i 

jiné faktory, kterými jsou zejména velikost hnízdící populace, vliv okolního prostředí či 

vliv kondice samice. Ve studii kachničky karolínské Aix sponsa  tak byl například 

zkoumán vliv populační hustoty na pravděpodobnost návratu na hnízdní lokalitu (Hepp 

& Kennamer, 1992). Tento vztah se však v této studii nepotvrdil a velikost populace 

neměla vliv na rozhodnutí samic, zda se vrátit na hnízdiště i v následujících letech. Stav 

hnízdní lokality je také významným faktorem ovlivňujícím fidelitu – zvláště u kachen, 

kde je dostupnost a kvalita vodních ploch důležitým parametrem. V již zmíněné studii 

Blumse (2002) byl prokázán vztah fidelity a výšky vodní hladiny u lžičáka pestrého. 

Relativně vyšší hladiny vody znamenaly pro samice zejména v kritické době snášení 

vajec a inkubace lepší přístup k hnízdním lokalitám a potravním zdrojům. Vyšší fidelita 
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pak byla skutečně u tohoto druhu zjištěna v letech na srážky příznivějších. Je tedy 

zřejmé, že na rozhodnutí jedince vrátit se v dalším roce na stejnou lokalitu působí 

mnoho faktorů a odlišit jejich vzájemný vliv je mnohdy obtížné. V podmínkách 

rybníků, kde je výška vodní hladiny uměle udržována co nejvýše, je mezisezónní i 

vnitrozezónní variabilita výšky hladiny minimální, a proto nebyla zahrnuta do 

testovaných proměnných. 

V naší studii byl taktéž prokázán vztah fidelity a předchozí reprodukční 

zkušenosti, a to vyjádřené vyvedením mláďat. Vliv dalších proměnných použitých v 

testování, jako jsou převládající environmentální podmínky v oblasti, či kondice samice, 

které mohly ovlivnit míru fidelity samic, zjištěn nebyl. Zdá se tak, že rozhodujícím 

faktorem pro samici, zda se vrátit na lokalitu hnízdění z předchozího roku, je její finální 

reprodukční úspěch, tedy vodění mláďat nikoliv vylíhnutí hnízda, u něhož je obecně u 

prekociálních předpokládána silnější vazba samice, jejíž investice do snášení inkubace 

je mnohem vyšší než do vodění mláďat (viz například Bennett & Owens, 2005). 

5.3 Vliv fidelity na reprodukční úspěšnost 

Návrat samic na stejnou hnízdní lokalitu by měl zvýšit jejich reprodukční úspěch 

v následujících hnízdních sezónách (Greenwood & Harvey, 1982). Mezi hlavní důvody 

vyššího reprodukčního úspěchu patří znalost dané lokality spojená s redukcí času při 

hledání nové lokality či místa zahnízdění, efektivnější využívání místních potravních 

zdrojů a povědomí o přítomnosti predátorů (Hinde, 1956). Přestože je vztah fidelity a 

reprodukčního úspěchu velmi zajímavý, věnuje se mu pouze několik studií zabývající se 

analýzou míry fidelity. Jednou z nich je studie kachničky karolínské Aix sponsa v Jižní 

Karolíně (Hepp & Kennamer 1992). Samice, které se vrátily na stejné hnízdo, 

zahnízdily průměrně o 13 dní dříve než samice, které se vrátily pouze do stejné 

mokřadní lokality, ale na jiné hnízdo, a o 19 dní dříve než samice, které změnily hnízdo 

i lokalitu, avšak tyto vztahy nebyly statisticky signifikantní.  Taktéž nebyl prokázán 

vztah velikosti snůšky a fidelity. Studie se však nezabývala vztahem fidelity a produkcí 

mláďat, je tedy možné, že se tento reprodukční parametr mohl u fidelitních samic 

vylepšit.  
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Další studie jsou věnovány rodu Bucephala. Samice hohola severního 

Bucephala clangula, které se vrátily do stejné hnízdní budky jako v předchozím roce, 

produkovaly větší snůšky, měly více mláďat a zahnízdily v průměru dříve, než samice, 

které hnízdní budku změnily. V případě načasování hnízdění se také projevila tendence 

vylepšování tohoto parametru v průběhu let – čím více po sobě následujících let samice 

využívala stejnou hnízdní budku, tím dříve byl načasován začátek snášení snůšky. 

V případě velikosti snůšky a počtu mláďat se ale tento vztah neprojevil (Dow & Fredga 

1983). Ve studii hohola bělavého Bucephala albeola (Gauthier, 1990) bylo taktéž 

prokázáno vylepšení některých reprodukčních parametrů – samice užívající k hnízdění 

stejné hnízdní dutiny měly větší snůšky a zahnízdily dříve. Vliv fidelity na celkový 

počet vyvedených mláďat se neprokázal. I přesto se však ani v této studii neprokázal 

signifikantní rozdíl v daných parametrech z důvodu malého počtu analyzovaných dat.  

V naší studii jsme porovnávali jednotlivé reprodukční charakteristiky v prvním a 

bezprostředně následujícím roce a v prvním a jakémkoliv následujícím roce u fidelitních 

samic. Nebyl zjištěn žádný signifikantní rozdíl ve velikosti snůšky, datu snesení prvního 

vejce ani v relativním načasování hnízdění ani u jednoho ze studovaných druhů. 

Samice, vracející se na stejnou lokalitu, tak nebyly nejspíše schopny využít předchozích 

zkušeností na lokalitě, a zahnízdit dříve v sezóně a mít větší snůšky. V případě testování 

vztahu mezi reprodukčními charakteristikami v jednom roce a roce ihned následujícím, 

a jednom roce a jakémkoliv roce následujícím, byl prokázán vztah mezi načasováním 

hnízdění v prvním a jakémkoliv následujícím roce u poláka chocholačky.  Jednotlivé 

samice poláka chocholačky tedy hnízdí každý rok ve zhruba stejné datum, a to i přesto, 

že se mohou povětrnostní i potravní podmínky jednotlivých lokalit výrazně lišit. Tato 

situace je zajímavá zejména v souvislosti s načasováním hnízdění, kdy je polák 

chocholačka nejpozdněji hnízdícím druhem kachny u nás (srov. Hudec, 1994, 

Neužilová & Musil 2010), jehož datum snesení 1. vejce je průměrně o 2 týdny pozdější 

než u poláka velkého. V průběhu sezóny ale dochází k poklesu nabídky potravy v 

důsledku zvýšeného vyžíracího tlaku  kapra (Pokorný et al. 1993, 1994, Pokorný & 

Pechar 2000), což se projevuje mimo jiné i poklesem průhlednosti vody. Zatímco 

v květnu dosahovala průhlednost vody ve 436 snímcích 150 třeboňských rybníků 

v letech 2011-2013 61,3 ± 41,0 cm, v červnu to bylo již jen 47,3 ± 33,8 cm a v červenci 

pouze 34,4 ± 22,8 cm (Poláková, 2014). Mláďata poláka chocholačky se tak líhnou v 

horších trofických podmínkách, což  má za následek jejich horší přežívání (Musil et al. 
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in litt.).  Nižší přežívání mláďat má vliv nejen na reprodukční úspěšnost samic v dané 

sezóně, ale ovlivňuje i míru fidelity a tedy dispersi či emigraci hnízdících samic z dané 

lokality. V následující hnízdní sezóně pak dochází k dispersi či emigraci a na sledované 

lokalitě je přítomno méně samic, které se mohou zapojit do reprodukce, z nichž opět jen 

menší část je schopna vychovat mláďata. To vše vede k poklesu početnosti, který je u 

časněji hnízdícího poláka velkého nižší (na 23 % stavu ve srovnání let 1981-82 a 2006-

7) než u později hnízdícího poláka chocholačky (na 10 % stavu ve srovnání let 1981-82 

a 2006-7) - viz Musil & Neužilová 2009, Musil et al. 2014. 

5.4 Vliv rybničního hospodaření na početnost vodních ptáků 

Populace hnízdících vodních ptáků, a zejména kachen prodělávají v České republice 

zhruba od poloviny 80. let značný pokles. Jednou z hlavních příčin tohoto poklesu je 

změna obhospodařování rybníků, a to konkrétně negativní vliv vzrůstající rybí obsádky 

v rybnících na populace vodních ptáků (Musil & Šálek 1994, Musil et al. 2001). 

Rybníky jako umělé ekosystémy představují vhodné biotopy pro hnízdící i migrující 

vodní ptáky, zároveň je však jejich primárním účelem chov ryb s cílem maximalizace 

výnosů, a management rybníků je tak tedy tomuto cíli uzpůsoben. Intenzita produkce 

ryb, tedy početnost a hmotnost rybích obsádek prudce vzrostla od poloviny minulého 

století a na mnohých produkčních rybnících dosahuje až téměř 1000 kg/ha (Musil, 

2006). Ryby a vodní ptáci živící se bezobratlými představují v rybničním ekosystému 

potravní konkurenty. Při vysoké hmotnosti rybí obsádky, cca od 800 kg/ha vyvíjejí ryby 

vysoký „vyžírací“ tlak na potravní zdroje rybníka, zejména zooplankton, a spotřebují 

tak prakticky veškerou dostupnou potravu pro dospělce i mláďata (Pykal & Janda, 

1994). Kromě potravní konkurence má vysoká rybí obsádka i jiné negativní vlivy na 

ekosystém – ovlivňuje totiž také například průhlednost či chemismus vody. Výsledkem 

je pak přemnožení fytoplanktonu, nadbytek organických látek a zejména značné snížení 

průhlednosti vody, což pro vizuálně se orientující vodní ptáky představuje značnou 

překážku při shánění potravy (Musil, 2006). Ve studii početnosti vodních ptáků na 

jihočeských rybnících ve vztahu k rybničnímu hospodaření (Pykal & Janda, 1994) byl 

prokázán negativní efekt hustoty rybí obsádky na červencovou populační hustotu 

potápivých kachen, kdy se vyskytují rodiny s mláďaty. Vysoké hustoty potápivých 

kachen byly zjištěny pouze na rybnících s hmotností rybí obsádky do 500 kg/ha. Při 
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hmotnostech rybí obsádky nad cca 700 kg/ha byly zjištěny velmi malé až nulové 

hustoty potápivých kachen. Ostatní hnízdní podmínky, jako jsou například kvalita a 

rozsah litorálních porostů, měly také podstatný vliv, nestačily však ke zvýšení populační 

hustoty kachen a vliv rybí obsádky tak vyšel ve většině případů jako zásadní. 

Je zřejmé, že největší dopad má nedostatek potravy na přežívání mláďat 

potápivých kachen, která jsou závislá na dostupné potravě na daném hnízdním či 

výchovném rybníce a nejsou schopná tak snadno změnit lokalitu jako dospělci (Owen & 

Black, 1990, Kear, 2005). Míra přežívání mláďat, která ještě nejsou letu schopná, je tak 

ovlivněna dostupností potravy blízko hnízdní lokality (Giles 1994, Cox et al., 1998, 

Sjöberg et al., 2000). Při porovnávání výběru habitatu u dospělých a rodinek s mláďaty 

u poláka velkého a poláka chocholačky bylo zjištěno, že samice s mláďaty preferují 

rybníky s mladší rybí obsádkou a vysokou průhledností vody (Musil et al., 2002).  
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6 Závěr 

Diplomová práce je věnována problematice hnízdní fidelity a jejímu vlivu na 

reprodukční úspěšnost u dvou druhů potápivých kachen – poláka velkého a poláka 

chocholačky v hnízdních lokalitách Třeboňsko a okolí. Analyzovaná míra fidelity 

dosahovala v porovnání s ostatními pracemi u čeledi Anatidae používajících stejnou 

metodiku spíše středních hodnot. Jako zásadní faktor ovlivňující fidelitu se prokázal 

vliv předchozí reprodukční úspěšnosti, a to finální úspěch ve fázi vodění mláďat. 

Samice tak měly nejčastěji tendenci se vrátit na stejnou lokalitu, pokud v předchozí 

sezóně vyvedly úspěšně mláďata. Ostatní faktory zahrnující podmínky prostředí, 

velikost snůšky či kondice samic se neprokázaly jako statisticky významné.  

Dále jsme porovnávali jednotlivé reprodukční parametry, jako je velikost snůšky 

a načasování hnízdění, a celkové reprodukční úspěšnosti v prvním a bezprostředně 

následujícím, či prvním a jakémkoliv následujícím roce u fidelitních samic. Hnízdní 

fidelita by měla obecně zvýšit reprodukční úspěch, bylo tak předpokladem zlepšení 

reprodukčních úspěšností, ať už se jedná o větší snůšky či dřívější načasování hnízdění. 

Jako statisticky signifikantní byl prokázán pouze vztah mezi načasováním hnízdění v 

prvním a v jakémkoliv následujícím roce u poláka chocholačky. Při porovnání 

reprodukčních úspěchů vztažených na vylíhnutí či nevylíhnutí snůšky a vodění či 

nevodění mláďat nedošlo ani u jednoho druhu k signifikantnímu posunu. Úspěšné 

samice tak nezopakovaly či ještě nevylepšily svůj reprodukční úspěch v následujících 

letech, což mohlo mít za následek jejich následnou nižší míru fidelity.  Obdobně to bylo 

prokázáno i u samic neúspěšných, které tak pravděpodobně nebyly schopny využít 

předchozích znalostí o hnízdní lokalitě. To vše vychází výrazněji u poláka chocholačky, 

která má načasováno hnízdění později v sezóně než polák velký.  

Nízké přežívání mláďat vede k nízké reprodukční úspěšnosti, která se projeví v 

celkovém populačním poklesu u obou druhů, který byl v České republice zaznamenán 

v posledních cca 30 letech. Kolísání populační hustoty ovlivní návratnost samic na dané 

hnízdní lokality a poměr fidelity/disperze. Za hlavní faktor mající vliv na přežívání 

mláďat je pokládán současný systém rybničního hospodaření v krajině zaměřený na 

intenzivní chov ryb. 
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