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ABSTRAKT 

Tato práce (1) podrobně popisuje a analyzuje vybrané projevy samičího afiliativního chování u 

skupiny makaků červenolících (Macaca fuscata) žijící v zajetí a zjištěné údaje srovnává s údaji 

z jiných studií primátů ve volné přírodě a v zajetí; (2) snaží se prohloubit naše znalosti o distribuci 

afiliativního chování v podmínkách teorie biologických trhů (Noe and Hammerstein 1995) 

s ohledem na možný vliv domínantně-submisivních vztahů, status samic (matky vs. ostatní samice) 

a věk závislých mláďat a tak prověřuje její funkčnost u námi zkoumané skupiny; (3) testuje, které 

hypotézy, týkající se distribuce afiliativního chování u non-humánních primátů (viz Seyfarth 1977, 

1980, de Waal and Luttrell 1986, Manson 1998, Bentley-Condit et al. 2001, Henzí and Barrett 

2002, Kleindorfer, Wasser 2004), nejlépe odpovídají situaci ve zkoumané skupině. Pozorování bylo 

zaměřeno na 12 jedinců makaků červenolících ze ZOO Olomouc (Česká republika): 8 dospělých 

samic (všechny ve věku > 5 let; 4 matky a 4 ostatní samice) a 4 závislá mláďata (ve věku 0 - 4 

měsíce; 1 samice a 4 samci). Údaje o jejich chování byly získány v létě 2006 během 138 hodin 

pozorování rozložených v rámci 23 dní. Abychom získali údaje o afiliatívním chování samic 

(allogrooming; infant-handling - pozitivní, neutrální a negativní; prostorová vzdálenost), použili 

jsme kombinaci metod pozorování chování vybraného/ných zviřete/at (focal-animal sampling, 

Altmann 1974), záznamu všech výskytů chování (all occurences sampling, Altmann 1974), 

okamžitého záznamu chování v předem stanoveném intervalu (instantaneous scan sampling, 

Altmann 1974) a ad libitum sampling (Altmann 1974). Výsledky ukázaly, že: mezi samicemi 

existovaly jednoznačné dominantně-submisivní vztahy a samičí dominanční hierarchie byla vysoce 

lineární. Samičí allogrooming se vyskytoval v častých a časově krátkých epizodách. Podíl frekvencí 

a trvání allogroomíngu byl velmi podobný. Grooming mezi samicemi byl „směňován" sám za sebe 

spíše než za infant-handling. Samice častěji poskytovaly grooming těm samicím, se kterými se 

vyskytovaly často v prostorové blízkosti než samicím, se kterými se vyskytovaly v blízké proximitě 

méně často. Stejně tak samice častěji přijímaly grooming od samic, se kterými se často 

vyskytovaly v prostorové blízkosti než od samic, se kterými se vyskytovaly v blízké proximitě méně 

často. Matky reciprokovaly poskytovaný grooming velmi zřídka. Ostatní samice nižších ranků 

poskytovaly matkám grooming častěji než ostatní samice vyšších ranků a analogicky matky 

poskytovaly grooming ostatním samicím vyšších ranků častěji než ostatním samicím nižších ranků. 

Přestože byly výsledky statisticky nevýznamné, dá se říci, že čím byla mláďata starší, tím větší 

byla tendence ostatních samic chovat se k nim negativně. Mláďatům matek vyšších ranků se 

dostávalo méně negativních projevů infant-handlingu než mláďatům matek nižších ranků. Výsledky 

ostatních námi testovaných předpokladů v naprosté většině případů naznačily správnost našeho 

uvažování o problematice. Avšak pravděpodobně kvůli malým počtům vstupních behaviorálních 

údajů a závislých mláďat jsme nebyli schopni správnost těchto předpokladů potvrdit. 

Klíčová slova: Makak červenolící (Macaca fuscata) / dominanční hierarchie / allogrooming / infant-

handling / prostorová blízkost / biologické trhy 
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ABSTRACT 

This study (1) detailly describes and analyses selected affiliative behaviours in a captive group of 

Japanese monkeys (Macaca fuscata) and compares all findings with results of other studies in 

free-ranging and captive primate groups; (2) tries to deepen our knowledge about distribution of the 

affiliative behaviours in terms of the biological markets theory (N06 and Hammerstein 1995) with 

emphasis on possible effects of dominance-submisive relations, status of females (mothers vs. 

non-mothers) as well as age of dependent infants and thus examines its functionality in our study 

group; (3) tests which hypotheses about distribution of affiliative behaviours in nonhuman primates 

(see Seyfarth 1977, 1980, de Waal and Luttrell 1986, Manson 1998, Bentley-Condit et al. 2001, 

Henzi and Barrett 2002, Kleindorfer, Wasser 2004) fit best to situation in the study group. Subjects 

were 12 Japanese monkeys at Olomouc Zoo (Czech Republic): 8 adult females (all > 5 years of 

age; 4 mothers and 4 non-mothers) and 4 dependent infants ( 0 - 4 months of age; 1 female and 3 

males). In summer 2006, a total of 138 observation hours of behavioural data were gathered on 23 

days. A combination of focal-animal sampling, all occurences sampling, instantaneous scan 

sampling and ad libitum sampling (Altman 1974) was used to score adult females' affiliative 

behaviours (allogrooming; infant-handling - positive, neutral and negative; spatial proximity). We 

found that: among the adult females existed clear and asymmetric dominance relationships and 

female dominance hierarchy showed a high degree of linearity. Female-female grooming occurred 

in relatively frequent and short bouts. The proportions of grooming frequencies and duration were 

very similar. Female-female grooming was „interchanged" for itself rather than for infant-handling. 

Females groomed more often other females with whom they were found often in close spatial 

proximity than those with whom they were found rarely in close proximity. Also they were groomed 

more often by those with whom they were found often in close spatial proximity than by those with 

whom they were found rarely in close proximity. Mothers reciprocated grooming received very 

rarely. Lower-ranking non-mothers groomed mothers more often than higher-ranking non-mothers 

and analogically mothers groomed higher-ranking non-mothers more often than lower-ranking non-

mothers. Even though the correlation was non-significant, the older the infants were, the more 

negative infant-handling received from non-mothers. Infants of higher-ranking mothers received 

less negative infant-handling than infants of lower-ranking mothers. In majority of cases other 

results suggested appropriateness of our assumptions, however these were not confirmed, most 

probably due to a small number of collected behavioural data and dependent infants. 

Key Words: Japanese monkey (Macaca fuscata) / dominance hierarchy / allogrooming / infant-

handling / spatial proximity / biological markets 
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1. ÚVOD 

1.1 Biogeografie a behaviorální ekologie rodu makak (Macaca sp.) 
se zřetelem na druh makak červenolící (Macaca fuscata) 

1.1.1 Taxonomie a distribuce 

Tab. 1. Taxonomické zařazení makaků červenolících (Macaca fuscata). 

Řád Primates Primáti 
Infrařád Catarrtiina Úzkonosí primáti 

Nadčeled Cercopithecoidea Úzkonosé opice 
Čeleď Cercopithecidae Kočkodanovití 

Podčeleď Cercopithecinae Kočkodanovité opice 
Tribus Papionini Paviáni a makaci 

Převzato z Vančata 2003. 

Makakové jsou nejvíce rozšířený rod primátů vůbec. Žijí v Asii od východního Afghánistánu 

po Japonsko, Čínu, Tchaj-wan, jižní Asii a Indonésii. Reliktní populace přežívají v Maroku a 

v Alžíru (Taub 1977). Obývají ekosystémy od pobřeží moře až po 4000 m.n.m., včetně tropických 

deštných pralesů, monzunových lesů, mangrovů, lesů mírného pásma, lesnatých, travnatých a 

klečových pásem, kamenitých útesů a pláží na Tchaj-wanu a v Japonsku (Wolfheim 1983). 

1.1.2 Stavba těla a lokomoce 

Stavba těla makaků je mírně variabilní podle velikosti druhu a ekologických podmínek, ve 

kterých daný druh žije. Známí jsou např. robustní makakové červenolící (Macaca fuscata) nebo 

makak medvědí (Macaca arctoides), mezi štíhlé druhy patří makak kápový (Macaca radiata) nebo 

makak jávský (Macaca fascicularís). Některé druhy mají redukovaný ocas, jako např. makak magot 

(Macaca sylvanus) nebo makak červenolící (Macaca fuscata). Obecně řečeno jsou to středně 

velké opice s hmotností pohybující se od 4 do 15 kg. Pohlavní rozdíly ve velikostí těla mohou být u 

různých druhů poměrně výrazné (Vančata 2003). 

Lokomoce makaků je převážně kvadrupední, pohybují se velmi dobře po zemi i ve 

stromech, občas se vyskytuje šplhání. Dospělí makakové jsou většinou špatní skokani. Makakové 

červenolící jsou dobrými plavci (Vančata 2003). 
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1.1.3 Ekologie a potravní chování 

Makakové červenolící, stejně jako makakové rhesus (Macaca mulatta) obývají území se 

sezónními změnami (Suzuki 1965, Iwamoto 1982). Jsou schopni velmi úspěšně žít jak v tropických 

podmínkách jižního Japonska, tak v drsném klimatu hor severního Japonska, kde přežívají i tuhé 

zimy s vydatnou sněhovou pokrývkou a nedostatkem potravy. V této oblasti pravidelně využívají 

horkých pramenů, pro což jsou dobře známi i mezi laickou veřejností (Vančata 2003). 

Makakové mají dobře rozvinuté schopnosti učení a napodobování, umí již řešit poměrně 

složité problémy. Tyto dovednosti se nejčastěji projevují adaptací na výše zmíněné extrémní 

podmínky (Vančata 2003). 

Makakové červenolící jsou polostromoví, tj. efektivně využívají stromová i pozemní patra 

ekosystémů, ve kterých žijí (Vančata 2003). 

Jejich strava v létě sestává z listů, výhonků rostlin a ovoce, v zimě je to převážně jen kůra 

stromů (Suzuki 1965, Iwamoto 1982). Živí se také houbami, vejci a bezobratlými živočichy 

(Vančata 2003). 

1.1.4 Velikost skupiny 

Obecně řečeno, frugivorní (plodožraví) primáti mají tendenci obývat rozsáhlejší území a žít 

ve větších sociálních skupinách než tomu činí méně početné, arboreální a spíše folivomí 

(listožravé) druhy (Milton and May 1976, Takasaki 1981). 

Velký vliv na velikost skupiny a území, které obývá, má i charakter biotopu a z něj 

vyplývající možnosti na pokrytí nároků na potravu. Např. ve stálezeleném lese Japonska na 

rozloze cca 101 ha žije 11 skupin makaků červenolících a každá skupina čítá průměrně 55 jedinců. 

Oproti tomu v opadavém lese japonských ostrovů žije 15 skupin makaků červenolících na území o 

rozloze 530 ha (Takasaki 1984). 

1.1.5 Sociální a reprodukční chování 

Sociální skupiny mangabejů, paviánů, kočkodanů a makaků se skládají z určitého počtu 

dospělých samců, dospělých samic a jejich potomků. Početní poměr samic a samců je většinou 

určován počtem samic (Melnick and Pearl 1987). „Sociální struktura makaků červenolících je 

mnohosamco-samicová. Ve skupině žije cca 3krát více samic než samců" (Vančata 2003, p. 31). 

Samice makaků dospívají o pár let dříve než samci (Rowell 1969). U makaků červenolících 

samice dospívají cca v 3,5 letech, samci cca v 4,5 letech. Věk pohlavní zralosti je u divoce žijících 
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populací obtížné přesně určit, závisí pravděpodobně na dostupnosti potravních zdrojů a na 

sociálních faktorech. Například na ostrově Cayo Santiago, kde jsou makaci rhesus přikrmováni, 

dospívají samice už ve 3,5 - 4,5 letech. Oproti tomu v lese mírného pásma himalájského předhůří 

dosahují samice zralosti až v 5,5 letech (Koford 1965, Sade et al. 1976). 

Porodnost u většina makaků a kočkodanů je narozdíl od paviánů sezónní. Doba porodu je 

určována environmentálními faktory, jako jsou perioda oslunění, teplota a srážky. Také páření se 

odehrává v určitou dobu roku. V severním Japonsku a v Himalájích rodí samice makaků na jaře 

v časovém rozmezí 2 měsíců (Kawai et al. 1967). To zajišťuje, že jsou mláďata plně odstavena, 

když už dosahují určité váhy, při které jsou schopna čelit drsným podmínkám v zimě. 

Stejně jako u většiny druhů primátů, samice kočkodanovítých opic rodí jedno mládě. Doba 

březosti koreluje s velikostí těla daného druhu, u makaků červenolících trvá cca 170 - 180 dní 

(Eisenberg 1981). 

Intervaly mezi jednotlivými porody jsou řízeny také environmentálnímí i sociálními faktory. 

U skupin, které jsou přikrmovány nebo které žijí v oblasti s hojností potravních zdrojů, jsou 

meziporodní intervaly kratší než u skupin žijících v drsných podmínkách. U paviánů bylo také 

zjištěno (Altmann et al. 1977), že pokud mládě prospívá, je interval mezi porody delší, než kdyby 

při porodu nebo krátce po něm zemřelo. Svou roli u kočkodanů hraje také postavení samice 

v dominanční hierarchii (Fairbanks and McGuire 1984), kdy samice vyššího ranku1 rodí častěji než 

samice nižšího ranku. U makaků červenolících trvá interval mezi jednotlivými porody cca 23 

měsíců (Lancaster and Lee 1965, Mori 1979, Hiraiwa 1981). 

„Pro úzkonosé primáty je typický zjevný menstruační cyklus a pravidelná receptivita samic 

ve zhruba měsíčních intervalech. Ta je mnohdy spojená s viditelnými změnami v anogenitální 

oblasti a s dalšími znaky signalizujícími připravenost dané samice k páření. Takové signály 

výrazně ovlivňují chování samců i samic ve skupině a jsou také základem pro různé behaviorální 

rituály, jako například prezentace podřízeností daného jedince" (Vančata 2003, p. 16). 

V tomto období u makaků červenolících anogenitální oblast zarudne (Lancaster and Lee 

1965, Mori 1979, Hiraiwa 1981). 

Většina páření se pak odehrává v období signalizované ovulace. Výběr partnera pro páření 

je ovlivněn více faktory: postavením samců v dominanční hierarchii, kompeticí samců o přístup 

k samici a sociálními vazbami mezi jedinci (Enomoto 1978). 

1.1.6 Vztahy mezi samicemi 

Samice většinou setrvávají po celou dobu svého života v rodné skupině (jsou filopatrické), 

zatímco samci, jakmile pohlavně dospějí, migrují do jiné skupiny. Samice udržují po celý život 

1Rank - postavení jedince v dominanční hierarchii skupiny. 
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pevná pouta s příbuznými jedinci z matčiny strany. Dospělé samice formují lineární dominanční 

hierarchii, založenou na interakcích přístupu a odehnání (Chalmers and Rowell 1971, Bernstein 

1976, Wolfheim 1977). Mezi paviány, makaky a kočkodany je postavení v dominanční hierarchii 

relativně stabilní po delší časové období. Dcery dědí rank po svých matkách. U mládat je časté, že 

se potomkům výše postavených samic v dominanční hierarchii dostává více podpory, více přijetí a 

méně agrese než potomkům níže postavených samic (Sade 1972a, 1972b, Gouzoules 1975, Dittus 

1977, 1979, Massey 1977, Kurland 1977, Berman 1980). 

Mnoho studií zaznamenalo reprodukční výhody matek vysokého postavení v dominanční 

hierarchii, mezi které patří dřívější dosažení zralostí mláďat, kratší intervaly mezi jednotlivými 

porody, nižší mortalita během období nedostatku potravy a zvýšená šance potomků na přežití. Tyto 

užitky získávají samice vysokého ranku, protože mají snazší přístup k omezenému množství 

potravy a nejsou ostatními členy skupiny omezovány (Cheney 1987). 

U všech kočkodanovitých opic se většina allogroomingu2 a aliancí uskutečňuje mezi 
příbuznými samicemi, nehledě na variabilitu skupiny a počet jedinců v mateřské linii"(Pearl and 
Schulman 1983). 

Jakmile stoupá pozornost samic vůči vlastním potomkům, klesá u makaků červenolících 

s narůstajícím věkem počet interakcí mezi samicemi, jejich matkami a sourozenci" (Grewal 1980). 

Lze také říci, že nehledě na frekvencí, kvalita interakcí s příbuznými jedinci a s nepříbuznými 

zůstává odlišná. Pokud dojde k hádkám a bojům, je usmiřování mezi příbuznými rychlejší (Kurland 

1977, de Waal and Yoshihara 1983). Nejvíce interakcí se odehrává mezi samicemi podobného 

ranku. Snahou také bývá upevnit si vztahy se samicemi vyššího postavení, kterým se tak dostává 

více groomingu a podpory než samicím nižšího postavení (Silk et al. 1981). 

1.1.7 Vztahy mezi samci 

Vztahy mezi samci kočkodanovitých primátů jsou většinou více agresivní a méně úzké než 

mezi samicemi, což je pravděpodobně způsobeno tím, že si nejsou příbuzní a že mezi sebou 

soutěží o přístup k samicím (Rowell and Dixson 1975, Struhsaker and Leland 1979). Dominanční 

hierarchie samců je postavena na interakcích typu 'přístup - odehnání' a na agresivních střetech. 

Jelikož dospělí samci makaků, kočkodanů a paviánů migrují z rodné skupiny, nemůže být jejich 

postavení v dominanční hierarchii odvozeno matrilineárně. Rank je tedy určován věkem, velikostí 

těla a bojovností (Sugiyama 1976). 

Grooming - čištění a probírání srstí nebo kůže za účelem odstranění nečistot, lupů a/nebo 
ektoparazitů. Allogrooming (social grooming) - jedinec čistí a probírá srst nebo kůži kterékoliv 
části těla jiného jedince za pomocí prstu(ů), rtů, jazyka či zubů. Autogrooming (self-grooming) -
jedinec čistí a probírá srst nebo kůží svého těla za pomoci prstu(ů), rtů, jazyka či zubů. 
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Přístup k samicím většinou koreluje s rankem (Kaufman 1967, Chapais 1983). Je tedy 

pravděpodobné, že období trvání dominantního postavení ve skupině, přízeň aliančních partnerů a 

samicí výběr mají vliv na úspěšnost při páření (Sugiyama 1976, Meikle and Vessey 1981, Chapais 

1983, Fedigan 1983). 

Samčí interakce jsou sice agresivnější než samicí, neznamená to ovšem, že by spolu 

samci občas nekooperovali, aby dosáhli úspěchu při páření. Samci makaků rhesus migruji do jiné 

skupiny většinou ve dvojicích, a to bud jako sourozenci nebo jako vrstevníci. Společně potom tvoří 

alianci v nové skupině, aby si udrželi nebo vylepšili svá postavení v dominanční hierarchii 

(Mizuhara 1964, Meikle and Vessey 1981). 

Allogrooming mezi samci dospělých makaků je méně běžný než mezi samicemi, odehrává 

se většinou mimo období páření (Sugiyama 1976). Samci makaků červenolících a makaků rhesus, 

kteří obývají vyšší ranky, jsou čištěni častěji než samci obývající nižší ranky. To platí také pro 

samice (Kaufmann 1967, Sugiyama 1976). Oproti tomu se zdá, že allogrooming u makaků 

kápových nesouvisí s rankem a je častějším jevem než u ostatních druhů makaků (Sugiyama 

1971). 

1.1.8 Grooming (allogrooming) 

Allogrooming je široce rozšířené chování v říší zvířat (Franz 1998, a další), pozorovatelné u 

velkého počtu druhů, včelami počínaje (Božič and Valentinčič 1995) a lidmi konče (Bailey and 

Aunger 1990). U mnoha druhů non-humánních primátů je allogrooming jedním z nejvíce 

nápadných projevů sociálního chování (Sparks 1967, Goosen 1987). Je znám v různých 

podobách: (1) vzájemný3, (2) reciproční4 nebo (3) mnohočetný grooming5. Dunbar a Kudo (1999) 

poukazují na důležitost mnohočetného groomingu, který je v podobě tzv. „klik" a „klastrů" (množin 

čistících se jedinců) základem pro formování koalic. 

Vzájemný grooming (mutual grooming) - dva jedinci si čistí a probírají srst navzájem 
^simultánně). 
Reciproční grooming (reciprocal grooming) - dva a více jedinců si střídavě čistí a probírá srst. 

Reciprocita groomingu - frekvence groomingu poskytovaného jedním jedincem dyády přibližně 
odpovídá frekvenci groomingu poskytovaného druhým jedincem dyády. 
Mnohočetný grooming (multiple grooming) - více než dva jedinci si čisti a probírají srst (Obr. 

1). 
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Obr. 1. Mnohočetný grooming u makaků červenolících, ZOO Olomouc (© Jitka Vokurková). 

Funkce allogroomingu u non-humánních primátů však stále zůstává nevyjasněna 

(Goosen 1987). Allogrooming je neodmyslitelnou součástí samicích vztahů, jelikož pomáhá 

podporovat vznik aliancí a udržovat sociální vazby (Seyfarth 1977, Dunbar and Sherman 1984). 

Zatímco autogrooming2 se téměř jistě vyvinul pro hygienické účely (Dunbar 1991), v případě 

allogroomingu ještě úplná shoda názorů na jeho funkci nepanuje. Někteří autoři argumentují jeho 

výhradně hygienickou funkcí (např. Hutchins and Barash 1976, Bartoň 1985, Reichard and 

Sommer 1994). Ovšem srovnávací studie trvání allogroomingu u mnoha druhů katarrhinních 

primátů (Dunbar 1991) jasně prokázala, že čas trávený čištěním a probíráním srsti nekoreluje 

s tělesnou velikostí jedince (tj. náhradním měřením druhově specifické potřeby pro hygienický 

allogrooming), avšak koreluje s velikostí skupiny. Toto zjištění silně naznačuje, že allogrooming má 

také důležitou funkci sociální (Dunbar 1991). Při jiných studiích bylo vysledováno, že allogrooming 

může sloužit k posilování soudržnosti skupiny (Cheney 1992, Borries et al. 1994), podpoře 

sociálních vazeb (Sade 1965), redukci napětí (Terry 1970, Boccia 1987, Schino et al. 1988) i 

manipulaci se vztahy v dominanční hierarchii skupiny (Nishida 1979, de Waal 1982, Goodall 1986). 

Frekvence poskytovaného a přijímaného groomingu může být ovlivněna takovými 

proměnnými jako jsou: (1) příbuznost (Sade 1965, Borries et al. 1994), (2) pohlaví (Sparks 1967, 

Smuts 1985), (3) věk (de Waal and Luttrell 1986, Watts and Pusey 1993), (4) postavení 

v dominanční hierarchii (Seyfarth 1977, 1980, Fairbanks 1980, Coelho et al. 1983, Hemelrijk and 

Ek 1991) a (5) reprodukční status (Hemelrijk et al. 1992, Martel et al. 1994). 
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Allogrooming může být chápán nejen jako altruistický akt, nicméně prostřednictvím 

poskytování tohoto chování je také možné dosáhnout více či méně přímého prospěchu. Může být 

opětován během seance vzájemného čištění, a to ihned nebo v pozdější době (Hemelrijk and Ek 

1991). Takto může být investice kompenzována na základě strategie „půjčka za oplátku" (sensu tit-

for-tat: Axelrod 1984) 

1.1.9 Teorie biologických trhů (Biological Markets Theory) 

Teoretickým rámcem, jež slibuje výrazný posun v našem chápání různých strategií chování 

z evolučního úhlu pohledu, se jeví teorie biologických trhů (sensu biological markets: Noě and 

Hammerstein 1995). Tato teorie začala být prověřována až v poslední dekádě. Hygienické 

(Saunders 1987, Tanaka and Takefushi 1993) a hédonistické (Keverne et al. 1989) výhody 

plynoucí z přijímaného groomingu mu dávají skutečnou hodnotu, a mohl by proto sloužit jako 

„platidlo" (např. Muroyama 1994, Henzi and Barrett 1999, Barrett et al. 1999). Z této teorie vyplývá, 

že by allogrooming nemusel být pouze opětován, ale že by mohl být také „směňován" za jiné/á 

chování. Jedním z takových chování, kterému byla tradičně věnována největší pozornost výzkumu, 

je koaliční podpora v agonistických střetech (Seyfarth 1977, de Waal and Luttrell 1986, Hemelrijk 

1990, Hemelrijk and Luteijn 1996, Watts 2000, a další). 

Teorie biologických trhů představuje model chování jedinců založený na recipročním 

altruismu (sensu reciprocal altruism: Trivers 1971, viz také Roberts and Sherratt 1998, Barrett et al. 

2000). Základní principy této teorie jsou: (1) směňovány mohou být různé druhy „komodit (služeb, 

zboží)", z nichž mají jedinci větší či menší užitek a (2) v konkurenčním boji je možnost volby 

jedince ovlivňována jeho postavením v sociální hierarchii skupiny (Noě and Hammerstein 1995). 

Zvířata mohou získávat různé výhody, zejména jsou-li schopna také něco hodnotného nabídnout. 

Kooperace se tedy uskutečňuje na principu „směny" (Noě et al. 1991, Stopka and MacDonald 

1999, Bshary 2001). Těmito základními předpoklady je teorie biologických trhů analogická k 

lidskému ekonomickému modelu s principem poptávky a nabídky a s nerovnoměrnými pozicemi na 

trhu. 

Při výzkumu samic paviánů čakma (Papio hamadryas ursinus) se předpokládalo (Barrett et 

al. 1999), že tímto druhem „zboží" je allogrooming, a že rozdíly mezi různými populacemi v chování 

při groomingu mohou být vysvětleny rozdílně působícími přirozenými „silami na trhu". 

Předpokládalo se, že by samice paviánů na lokalitě Dragensberg Mountains v jižní Africe, 

kde existuje nízká míra kompetice c potravní zdroje a kde si samice velmi málo konkurují (Henzi 

and Barrett 1999), měly „směňovat" allogrooming především za allogrooming a nikoliv za jinou(é) 

„komoditu(y)". Bylo zjištěno, že jejich čistící interakce jsou charakteristické krátce trvajícími 

výměnami, které jsou navíc z hlediska doby trvání víceméně opětovány. 
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Naopak v populaci žijící na lokalitě De Hoop Náture Reserve na západním mysu jižní Afriky 

stejný tým předpokládal, že by měly samice „směňovat" allogrooming také za jinou(é) „komoditu(y)" 

(např. za toleranci u zdrojů potravy) než pouze za sebe sama (sensu interchange trading: 

Hemelrijk and Ek 1991). Kvůli velkým rozdílům mezi ranky jednotlivých samic (tj. strmá dominanční 

hierarchie), které se odrážejí ve schopnosti vysoko postavených samic efektivně kontrolovat 

přístup nízko postavených samíc k potravním zdrojům (tj. dominantní samice mají vysoký tzv. 

resource holding potential), by měly samice „směňovat" allogrooming za toleranci u zdrojů potravy. 

Tento předpoklad byl částečně podpořen zjištěním, že nízko postavené samice poskytovaly 

grooming vysoko postaveným samicím mnohem častěji a o delším trvání než naopak. 

1.1.10 Infant-handling jako předmět „směny" 

Předmět směny může být různého typu (Barrett and Henzi 2001). Jak již bylo zmíněno výše, 

allogrooming může být „směňován" sám za sebe. V jiných případech může být „směňován" např. 

za přístup k potravním zdrojům nebo za koaliční podporu při agonistických střetech s jinými jedinci 

(Kapsalis and Berman 1996). Tolerance může být dosaženo v krátké době a její míra může 

vzrůstat díky dlouhodobě pokračujícímu vztahu vznikajícímu během vzájemného čištění se 

(Stammbach 1988). „Směna" může být uskutečňována nejen mezi samicemi, ale také mezi samci, 

a to např. k podpoře jejich úsilí o přístup k ovulující samicí. 

Tato studie se zaměřuje na jinou možnou „komoditu", kterou lze „směňovat", tzv. infant-

handling6 s velmi mladými závislými mláďaty. Stejně jako je tomu u jiných druhů primátů, také u 

makaků je nově nebo nedávno narozené mládě velmi atraktivní pro ostatní samice7 a jeho matce 

se dostává velké pozornosti. Ostatní samice (zřídka však samci) projevují o mládě evidentní zájem, 

snaží se dostat do jeho blízkosti a manipulovat sním (Altmann 1980, Nicolson 1987). Vysoká 

atraktivita nově narozených mláďat je naprosto zřejmá u paviánů a makaků. U těchto rodů projevují 

členové skupiny o mládě značný zájem. Shlukují se u čerstvých matek a během toho, co jsou 

s matkou v kontaktu, se snaží nová mláďata pozdravit8, pohladit, dotknout se jich, očichat je apod. 

(Gouzoules 1975, Altmann 1980, Silk 1980, Small 1990, Bauers 1993, Paul and Kuester 1996). 

Právě tyto druhy interakcí se souhrnně nazývají infant-handling. 

Allogrooming se tudíž jeví jako možné „platidlo", za které by si ostatní samice mohly snažit 

„koupit" přístup k atraktivnímu mláděti. 

Infant-handling může být pouze projevem relativně krátce trvajícího zájmu o mládě nebo 

může být projevem přímé péče, která je mláděti poskytována jedinci, kteří nejsou jeho biologičtí 

6Manipulace s cizím mládětem (infant-handling) - soubor pozitivních, neutrálních nebo 
negativních projevů chování, které se odehrávají mezi mládětem a jiným jedincem než jeho matkou 
pab. 4). 
Ostatní samice - dospělá samice, jiná než biologická matka mláděte. 

V mimickém repertoáru makaků magot (Macaca sylvanus) existuje pozdrav („úsměv"), speciálně 
určený pouze mláďatům. 
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rodiče. Takovou péči nazýváme alloparentální péčí9. Navzdory vysokým nákladům na výchovu 

potomků (nebo možná právě kvůli nim) je alloparentální péče mezi savci běžná (Riedman 1982, 

Gittleman 1985, Packeretal. 1992). 

Evoluci alloparentální péče u savců mohlo formovat několik rozdílných procesů. Může být 

preferována příbuzenským výběrem, kdy jedinci pečují o mláďata svých příbuzných (sensu kin 

selection: Hamííton 1964), tak jak je tomu např. u šakalů, hyen nebo divokých psů (van Lawick and 

van Lawick-Goodall 1971, Moehlman 1980, Owens and Owens 1989). Tato péče může být také 

formou recipročního altruismu, za předpokladu, že pečující jedinci získají pomoc při výchově svých 

vlastních potomků zpět od jedince(ů), kterému(ým) dříve pomáhali. Tak je tomu např. u Ivů 

pustinných (Panthera leo) (Schaller 1972). 

Alloparentální interakce jsou běžné také u non-humánních primátů (kosmani, tamaríni, 

malpy, kotulové, makaci, kočkodani, hulmani, atd ). V některých případech poskytují jedinci 

mláďatům značné množství péče. Například u kosmanů a tamarínů se matkám dostává značné 

asistence v péči, krmení a ochraně jejich potomků (Goldizen 1987, Tardif et al. 1993, Garber 

1997). Cizí samice hulmanů chocholatých (Trachypithecus pileatus) často pečují o mláďata a 

začínají s tím už v době, kdy jsou mláďata stará pouze několik hodin (Hrdy 1976, McKenna 1979, 

Dolhinow and Murphy 1982, Vogel 1984, Sommer 1989, Stanford 1991, 1992). V prvních měsících 

života hulmana chocholatého tráví mláďata stejné množství času s cizími samicemi jako s vlastními 

matkami. Mláďata malp (Cebus sp.) jsou často opatrována a někdy také kojena jinými samicemi 

(0'Brien and Robinson 1991, Perry 1996, Manson 1999). Alloparentální péče je běžná také u 

kočkodanů zelených (Chlorocebus aethiops). Mladé samice, které ještě nerodily, jsou nejvíce 

aktivní v držení a nošení malých mláďat (Lancaster 1971, Fairbanks 1990, Meaney et al. 1990). U 

výše popsaných druhů jsou matky většinou k takovým manipulacím s mláďaty tolerantní. 

sAlloparentální péče, non-rodičovská péče, resp. non-mateřská péče (alloparental care, 
allomaternal care, allomothering) - o mládě pečuje jedinec, který není jeho biologickým rodičem. 
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Obr. 2. Matka Deli s mládětem Tvoja, Zoo Olomouc (© Jitka Vokurková). 

Nejvíce přímé péče u krmení, allogroomingu a ochrany potomků před predátory se dostává 

opět matkám u makaků a paviánů (Nicolson 1987). Většinou projevují zájem o péči o mláďata 

juvenilní samice (Clarke 1978, Caine and Mítchell 1980, Hiraiwa 1981, Nicolson 1987, Small 1982, 

Paul and Kuester 1996). Starší a dospělé samice manipulují s mláďaty také, kdežto dospělí samci 

pouze výjimečně. Matky makaků a paviánů samy alloparentální interakce nikdy neiniciují a reagují 

na nabídku péče o jejich mláďata různě (Altman 1980, Nicolson 1987). Nemusí být ochotné 

manipulací se svým mládětem dovolit a mají pro to pádné důvody. Výchova je pro matku náročná a 

energeticky nákladná. Matka musí odpovídat na zvyšující se energetické požadavky svého 

rostoucího mláděte, a tak čím dál tím více času, který by jinak trávila odpočinkem, věnuje shánění 

potravy pro své mládě. Nejdříve matka ubírá ze svého celkového času pro odpočinek až do chvíle, 

kdy dosáhne minimálního časového prahu, který je pro její relaxaci nezbytný (Dunbar and 

Sharman, Dunbar 1992). Od tohoto okamžiku začíná matka ubírat čas také z celkového času 

určenému k socializaci (Altman 1980). Proto jistě nikoho nepřekvapí předpoklad, že by matky měly 

využívat nabízenou (kvalitní) alloparentální péči a částečně si tak ulevovat od břemene, které pro 

ně mláďata představují. 

Kromě nároků matky na vydatnější stravu během březosti a kojení musí být mládě po 

narození čištěno a chráněno před predátory a hostilními jedinci vlastního druhu po relativně dlouhé 

období (Nicolson 1987). Investice rodičů do jejich současných potomků tak limitují jejich schopnost 

mít dalšího potomka (Trivers 1972). To znamená, že investice matky jsou obrovské a měla by mít 

zájem, aby s jejím mládětem bylo zacházeno co nejlépe. Měla by si tedy vybírat, které cizí samici 

mládě půjčí a které nikoliv. Na základě čeho by se však mohla rozhodovat? Roli zde jistě budou 
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hrát příbuzenské vztahy mezi matkou a samicí. Matka by však také mohla přihlížet k jejímu věku, tj. 

k počtu úspěšných porodů samice a k jejím zkušenostem s výchovou mláďat. Zde se jako zajímavé 

jeví zjištění, že hrubé zacházení s mláďaty makaků není běžné. Maestripieri (1994b) to vysvětluje 

tím, že mladé samice nejsou při péči o mláďata zručné, a proto jsou většinou při zacházení s nimi 

jemné. Existují však také studie, které ukazují, že mláďata pod vlivem alloparentů velmi strádala 

(Kohda 1985, Thierry and Anderson 1986, Maestripieri 1994a, Paul and Kuester 1996). Také Silk 

(1980) dokumentovala mnoho agresivních projevů vůči mláďatům u makaků kápových (Macaca 

radiata). Nezanedbatelnou roli jistě budou hrát také charakterové vlastnosti samice. Obecně 

klasifikujeme alloparentální péči o mláďata po delší časové období jako „adopci", jedná-li se o 

kladné zacházení, a jako „únos", jedná-li se o hrubé zacházení (Silk 1999). 

Třebaže náklady a výhody alloparentální péče nejsou ještě zevrubně prozkoumány u většího 

počtu druhů primátů, existují zjištění o tom, že matky mohou různým způsobem těžit z péče, která 

je poskytována jejich potomkům. Kromě pro matku výhodné přímé péče o její mládě, má matka 

možnost - jak již bylo zmíněno výše - „směňovat" přístup ke svému mláděti za jinou „protislužbu". 

Za to, že pustí ostatní samice ke svému mláděti, může matka získávat výhody jako je např. přístup 

k potravě, jejíž množství je omezené (Hrdy 1976, Jones 1980, Vogel 1984, Stanford 1992), může 

posílit vazby s ostatními samicemi (Hrdy 1976, de Waal 1990), testovat sociální vztahy (Manson 

1999), umožnit mláděti rozvíjet vztahy s perspektivními opatrovníky (McKenna 1981, Dolphinow 

and Murphy 1982) nebo zvýšit bezpečnost mláděte při náhlém nebezpečí (Hrdy 1976, Zucker and 

Kaplan 1981). Například mezi jihoamerickými kosmany a tamaríny alloparentální péče zřejmě 

zvyšuje samicí plodnost, což umožňuje dospělým samicím mít dvojčata 2krát do roka (Goldizen 

1987). 

Dnes už jsou dobře známé případy, kdy mají z péče o mláďata prospěch také pomáhající 

jedinci. Ve skupinách kosmanů a tamarínů jsou pomáhající samci často příbuzní s rodiči mláděte, a 

tak svou pomocí zvyšují také svůj reprodukční úspěch (sensu inclusive fitness: Hamilton 1964). 

V jiných případech bylo zjištěno, že pomocníci jednoduše zlepšují své vlastní schopnosti v oblastí 

péče o svá vlastní mláďata (Goldizen 1987). Také u katarrhinních primátů se ukázalo, že samice, 

které měly více kontaktů s cizími mláďaty, byly schopnější se dobře starat o své první narozené 

mládě než samice s méně častými kontakty s mláďaty jiných matek. Mladé samice kočkodanů 

zelených (Chlorocebus aethiops), které se pravidelně staraly o mláďata jiných samic, byly potom 

daleko schopnější, a tedy i úspěšnější při výchově svých vlastních potomků (Fairbanks 1990). 
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1.2 Cíle práce 

(1) Podrobně popsat a analyzovat základní projevy samičího afíliativního chování 

(allogrooming, ínfant-handling, proxímita10) u skupiny makaků červenolících žijící 

v ZOO Olomouc. 

(2) Více porozumět distribuci samičího afíliativního chování s ohledem na možné 

vlivy samicích dominantně-submisivních vztahů, statusu samice (matka vs. ostatní 

samice) a věku mláděte v podmínkách teorie biologických trhů (Noe and Hammerstein 

1995) a prověřit tak její funkčnost u skupiny makaků červenolících žijících v ZOO 

Olomouc. 

(3) Prověřit, které předpoklady modelů distribuce afíliativního chování samic non-

humánních primátů (viz Seyfarth 1977, 1980, de Waal and Luttrell 1986, Manson 1998, 

Bentley-Condit et al. 2001, Henzi and Barrett 2002, Kleindorfer, Wasser 2004) jsou 

podporovány situací ve skupině makaků červenolících v ZOO Olomouc. 

1. 3 Koncepční a hypotetický přístup 

V námi studované skupině předpokládáme možnou „tržní směnu" samičího allogroomingu 

(sensu biological markets: Noě and Hammerstein 1995) za allogrooming nebo za jiné „komodity" 

(např. infant-handling), a proto by měly být distribuce allogroomingu i manipulace s cizími mláďaty 

(včetně jejích forem) ovlivněny především samičími dominantně-submisivními vztahy, statusem 

samice a věkem mláděte. 

Vliv příbuzenských vztahů mezí samicemi na distribuce samičího allogroomingu i 

manipulace s cizími mláďaty, o jehož možném významu nepochybujeme, jsme nebyli schopni 

systematicky hodnotit z důvodu nedostupných genealogických informací u většiny zvířat. Je však 

známo, že příbuzní jedinci se obvykle vyskytují v prostorové blízkosti častěji a/nebo déle než 

jedinci nepříbuzní (Berman 2004, Strier 2004, Stoen et al. 2005, a další), a proto jsme se zaměřili 

také na proximitu a její vztahy k ranku, allogroomingu a manipulaci s cizím mládětem. 

Na základě stanovených cílů práce a zvoleného hypotetického přístupu jsme se rozhodli 

prověřit následující předpoklady: 

Dominanční hierarchie 

l0Proximita - přítomnost v prostorové blízkosti. 
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Předpoklad 1 Mezi samicemi makaků červenolících by měly existovat jednoznačné 

dominantně-submisivní vztahy a dominanční hierarchie by měla vykazovat vysokou míru linearity. 

Předpoklad 2 Samice by se měly častěji vyskytovat v prostorové blízkosti se samicemi, 

které obývají podobné ranky, než se samicemi, které obývají rozdílné ranky (Seyfarth 1977, 1980 

vs. de Waal and Luttrell 1986). Jinými slovy mezi frekvencí prostorové blízkosti a podobností mezi 

ranky by měl existovat pozitivní vztah. 

Allogrooming 

Předpoklad 3 Mezi frekvencí allogroomingu a jeho trváním by měl existovat jednoznačný 

(pozitivní nebo negativní) vztah. 

Předpoklad 4 Allogrooming by měl být „směňován" za allogrooming a/nebo za infant-

handling. Jinými slovy mezi frekvencí poskytovaného groomingu matkám a frekvencí infant-

handlingu by měl existovat vztah a/nebo mezi frekvencí poskytovaného groomingu matkám a 

frekvencí přijímaného groomingu od matek by měl existovat vztah. 

Předpoklad 5 Samice by měly častěji poskytovat grooming samicím, které obývají 

vysoké ranky, než samicím, které obývají nízké ranky (Seyfarth 1977, 1980). Analogicky samice by 

měly častěji přijímat grooming od samic, které obývají nízké ranky, než od samic, které obývají 

vysoké ranky. Jinými slovy poskytovaný grooming by měl směřovat nahoru po hierarchii a 

přijímaný grooming by měl směřovat dolů po hierarchii. 

Předpoklad 6 Ostatní samice, které obývají nižší ranky, by měly poskytovat grooming 

matkám častěji, než ostatní samice, které obývají vyšší ranky (Henzi and Barrett 2002). 

Analogicky, ostatní samice, které obývají vyšší ranky, by měly přijímat od matek grooming častěji 

než ostatní samice, které obývají nižší ranky. Jinými slovy frekvence poskytovaného groomingu 

matkám by měla být vyšší u ostatních samic nižších ranků než u ostatních samic vyšších ranků a 

frekvence přijímaného groomingu od matek by měla být vyšší u ostatních samic vyšších ranků než 

u ostatních samic nižších ranků. 

Předpoklad 7 Samice by měly častěji poskytovat grooming samicím, které obývají 

podobné ranky, než samicím, které obývají rozdílné ranky (de Waal and Luttrell 1986). Jinými slovy 

mezi frekvencí poskytovaného groomingu a podobností mezi ranky by měl existovat pozitivní 

vztah. 

Předpoklad 8 Ostatní samice by měly poskytovat grooming častěji než matky (Henzi and 

Barrett 2002). Jinými slovy frekvence poskytovaného groomingu všem samicím by měla být vyšší u 

ostatních samic než u matek. 

Předpoklad 9 Ostatní samice by měly poskytovat grooming matkám častěji než ostatním 

samicím. Jinými slovy frekvence poskytovaného groomingu by měla být vyšší v dyádách ostatní 

samice-matka než v dyádách ostatní samice-ostatní samice. 
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Předpoklad 10 Ostatní samice by měly častěji než matky poskytovat grooming matkám 

(Henzi and Barrett 2002). Jinými slovy frekvence poskytovaného groomingu by měla být vyšší 

v dyádách ostatní samice-matka než v dyádách matka-matka. 

Předpokladu Ostatní samice by měly reciprokovat poskytovaný grooming matkám 

častěji než jim ho reciprokují jiné matky. Jinými slovy hodnota indexu reciprocity frekvence 

poskytovaného groomingu by měla být vyšší v dyádách ostatní samice-matka než v dyádách 

matka-matka. 

Předpoklad 12 Matky by si měly reciprokovat poskytovaný grooming častěji než ostatní 

samice. Jinými slovy hodnota indexu reciprocity frekvence poskytovaného groomingu by měla být 

vyšší v dyádách matka-matka než v dyádách ostatní samice-ostatní samice. 

Předpoklad 13 Samice by měly reciprokovat poskytovaný grooming častěji samicím, které 

obývají podobné ranky, než samicím, které obývají rozdílné ranky (de Waal and Luttrell 1986). 

Jinými slovy mezi hodnotami indexu reciprocity frekvence poskytovaného groomingu a podobností 

mezi ranky by měl existovat pozitivní vztah. 

Předpoklad 14 Samice by měly častěji poskytovat grooming samicím, s nimiž bývají 

častěji v prostorové blízkosti, než samicím, s nimiž bývají méně často v prostorové blízkosti. 

Zároveň by také měly samice častěji přijímat grooming od samic, s nimiž bývají častěji v prostorové 

blízkosti než od samic, s nimiž bývají méně často v prostorové blízkosti (de Waal and Luttrell 

1986). Jinými slovy mezi frekvencí proximity a frekvencí poskytovaného i přijímaného groomingu 

by měl existovat pozitivní vztah. 

Infant-handling 

Předpoklad 15 Frekvence manipulace s mládětem by měla být vyšší, čím je mládě starší 

(Manson 1998). Jinými slovy mezí frekvencí infant-handlingu a věkem mláďat by měl existovat 

pozitivní vztah. 

Předpoklad 16 Ostatní samice, které obývají vyšší ranky, by měly manipulovat s mláďaty 

častěji, než ostatní samice, které obývají nižší ranky (Bentley-Condit et al. 2001). Jinými slovy mezi 

rankem ostatní samice a frekvencí infant-handlingu by měl existovat pozitivní vztah. 

Předpoklad 17 Pozitivní projevy infant-handlingu by měly směřovat častěji k mláďatům 

matek, které obývají vyšší ranky, než k mláďatům matek, které obývají nižší ranky. Analogicky 

negativní projevy infant-handlingu by měly směřovat častěji k mláďatům matek, které obývají nižší 

ranky, než k mláďatům matek, které obývají vyšší ranky (Kleindorfer, Wasser 2004). Jinými slovy 

mezi frekvencí pozitivních/negativních projevů infant-handlingu a rankem matky by měl existovat 

pozitivní/negativní vztah. 

Předpoklad 18 Ostatní samice by měly častěji manipulovat s mláďaty matek, které obývají 

podobné ranky, než s mláďaty matek, které obývají rozdílné ranky. Jinými slovy mezi frekvencí 

infant-handlingu a podobností mezi ranky příslušných samic by měl existovat pozitivní vztah. 
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Předpoklad 19 Ostatní samice by měly častěji manipulovat s mláďaty matek, s nimiž 

bývají častěji v prostorové blízkosti, než s mláďaty matek, s nimiž bývají méně často v prostorové 

blízkosti. Jinými slovy mezi frekvencí infant-handlingu a frekvencí proximity příslušných samic by 

měl existovat pozitivní vztah. 
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2. MATERIÁL A METODY 

2.1 Materiál 

2.1.1 Studovaná skupina a období pozorování 

ZOO Olomouc chová makaky červenolící (Macaca fuscata) od roku 2001. Původní skupina 

byla získána ze ZOO Řím (Bioparco, Itálie) a tvořilo ji 13 jedinců (8 dospělých samic, 5 dospělých 

samců). Během let 2002 až 2005 se ve skupině narodilo celkem 11 mláďat (5 samic, 6 samců). 

V létě roku 2005 byli všichni pohlavně zralí samci kastrováni s úmyslem zamezit dalšímu páření 

mezi příbuznými jedinci. V létě roku 2005 jeden dospělý samec zemřel. Na podzim roku 2005 

získala zoologická zahrada 3 dospělé samce ze ZOO Berlín (SRN). 

Před započetím výzkumu bylo ze skupiny odebráno 6 jedinců (3 dospělí kasírovaní samci, 

1 adolescentní samice, 2 adolescentní samci) a byli umístěni do klece, která je součástí výběhu 

skupiny. Během letních měsíců roku 2006 se narodila 4 mláďata (1 samice a 3 samci). 

V období výzkumu byla skupina makaků tvořena 24 jedinci. Bylo přítomno 8 dospělých 

samic, 4 dospělí samci (z nichž 1 kastrovaný), 3 adolescentní samice, 2 adolescentní samci, 1 

juvenilní samice, 2 juvenilní samci a 4 mláďata (ve věku 0 - 4 měsíce; 1 mládě (TA) se narodilo 

během období výzkumu (srpen 2006), jinak byl počet jedinců ve skupině konstantní (Tab. 2)). 
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Tab. 2. Složení studované skupiny makaků červenolících (Macaca fuscata) v ZOO Olomouc. 

Jméno ID Pohlaví Věková 
třída 

Datum narození/datum 
příchodu do ZOO1 Matka/otec Rank2 

Pat PA F dospělá 9/08.11.2001 7/7 8 
Bossanda BO F dospělá 7/08.11.2001 7/7 7 

Lis LI F dospělá 7/08.11.2001 7/7 6 
Deli DE F dospělá 7/08.11.2001 7/7 5 

Míša Ml F dospělá 7/08.11.2001 7/7 4 
Tera TE F dospělá 7/08.11.2001 7/7 3 
Judy JU F dospělá 7/08.11.2001 7/7 2 
Omi OM F dospělá 7/08.11.2001 7/7 1 

Helmut HE M dospělý 7/26.10.2005 7/7 — 

Oto OT M dospělý 7/26.10.2005 7/7 _ 
Frícek FR M dospělý 7/26.10.2005 7/7 — 

Christopher* CH M dospělý 7/08.11.2001 7/7 — 

Čára CA F adolescentní 7/7 TE/7 — 

Aylín AY F adolescentní 7/7 TE/7 — 

Pípa Pl F adolescentní 7/7 BO/7 — 

Beleg BE M adolescentní 7/7 J U/7 — 

Up UP M adolescentní 7/7 J U/7 — 

Tvoja TV F juvenilní 7/7 DE/7 — 

Vista VI M juvenilní 7/7 LI/7 — 

Andrej AN M juvenilní 7/7 PA/7 — 

Zuzana ZU F mládě 04.06.2006/04.06.2006 JU/OT — 

Iran IR M mládě 15.06.2006/15.06.2006 TE/7 — 

Tony TO M mládě 11.07.2006/11.07.2006 BO/7 — 

Taši TA M mládě 04.08.2006/04.08.2006 LI/HE — 

F - samice, M - samec (* kastrovaný samec). 
1 Údaje převzaty z archívů ZOO Olomouc, 7 - datum narození/datum příchodu do ZOO neznámé. 
2Rank samic vdominanční hierarchii sestupně od nejvýše postavené (8) k nej níže postavené 
samici (1). U ostatních jedinců rank nehodnocen. 

2.1.2 Podmínky chovu studované skupiny 

Areál zoologické zahrady se nachází na Svatém Kopečku za městem Olomouc ve 

smíšeném lese s převládajícími smrky a akcesorickými buky. 

Venkovní výběh (Příloha 1) o rozloze cca 2 ha je obehnán plotem s elektrickým 

ohradníkem. Makaci ho obývají po ceiý rok. Stromy jsou až do výšky cca 10 m oklestěny činností 

makaků. Povrch výběhu je pokryt lesním bylinným patrem, místy je zatravněn. Terén svažujícího 

se výběhu je zvlněný. Jeho spodní část představuje výrazná roklina, kterou v dnešní době protéká 

malý potok. Přes roklinu vede visutý most, který je opatřen elektrickým ohradníkem. Ve výběhu je 

umístěna prostorná klec (Obr. 3), která je rozdělená na dvě částí. Je určená makakům, kteří 

vyžadují léčbu a/nebo různě dlouho trvající izolací od skupiny. Dále jsou ve výběhu umístěny 3 

nadzemní kovové platformy určené k poskytování krmení, 2 nádržky na pití (Obr. 5) a 4 dřevěné 
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boudy, jejichž podlážky jsou v zimních měsících elektricky vytápěny (3 z nich slouží makakům jako 

přístřeší, 1 je určena k úschově krmiva). Ve výběhu je větší počet stromů opatřených lany a 

houpacími sítěmi, které makaci využívají především k herním činnostem (Obr. 4). 

Makaci spí na střeše klece nebo na stromech. 

Obr. 3. Klec pro makaky, kteří vyžadují léčbu a/nebo izolaci od skupiny, ZOO Olomouc (foto: archiv 
autorky). 



Obr. 4. Lana a houpací sítě, ZOO Olomouc (© Jitka Vokurkové). 

Strava je makakůrn podávána pravidelně 2krát denně (někdy 3krát denně - viz 

příkrmování), a to vždy na krmná místa (platformy), nebo v zimních měsících do dřevěných bud. 

První menší krmná dávka je podávána cca v 09:00 hod., hlavní krmná dávka pak cca ve 13:00 

hod. Makaci dostávají různé druhy ovoce a zeleniny, pečivo, luštěniny, brambory, obiloviny a 

semena Strava je vařená nebo syrová a občas je doplňována speciálními, nutričně hodnotnými 

granulemi. Kolem 15:00 hod. jsou makaci občas příkrmování semeny, nevařenými obilovinami 

nebo pečivem. K pití dostávají slazený čaj, studený či teplý, v závislosti na ročním období. 
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I 

Obr. 5. Krmné místo (platforma) a v pozadí kovový držák pro nádržku na pití, ZOO Olomouc 
(archiv autorky). 

Údržba výběhu zahrnuje každodenní čištění krmných míst a nádržek na pití. O skupinu 

makaků se stará jeden ošetřovatel. 

Výběh je pro návštěvníky průchozí, mohou se však pohybovat pouze na visutém mostě 

(Obr. 6) a po vyznačené stezce. Návštěvní doba výběhu je v letních měsících každý den od 10:00 

hod. do 17:00 hod. V jarních a podzimních měsících pak pouze ve víkendových dnech. Z důvodu 

vyšší bezpečnosti návštěvníků je během této doby ve výběhu vždy přítomen některý z ošetřovatelů 

ZOO. 
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2.2 Metody 

2.2.1 Etologická pozorování 

Výzkum probíhal od července do září roku 2006. Údaje o chování makaků červenolících 

byly získány během 138 hodin pozorování rozložených v rámci 23 dní. Všechny údaje shromáždila 

autorka. Celkový počet dní pozorování lze rozdělit na 2 části: (1) 8 dní a (2) 15 dní, jelikož během 

nich byly údaje získávány mírně odlišným způsobem (viz 2.2.2). 

Etologická pozorování probíhala pouze pokud byli přítomní všichni členové skupiny. 

Pozorování obvykle začínala v 10:00 hod. a končila v 17:00 hod. Během dne byla pozorování 

přerušována pouze v době poskytování krmení nebo v době krátkých přestávek určených k 

občerstvení a hygieně autorky (celkem < 1 hod./den, tj. < 14,3% celkové doby, kterou bylo možné 

věnovat pozorování). Tedy každý den výzkumu byly získány údaje o chování během 6 hodin 

čistého času pozorování. 

Pozorování bylo zaměřeno celkem na 12 jedinců (8 dospělých samic - PA, BO, LI, DE, Ml, 

TE, JU, OM a 4 závislá mláďata - ZU, IR, TO, TA). Každá z 8 dospělých samic a každé ze 4 

mláďat byly pozorovány celkem 96 hodin. 

2.2.2 Etologické metody 

K získání potřebných údajů o sociálním a agonistickém chování byly použity standardní 

etologické metody, které se běžně používají při výzkumu chování primátů. Byla použita kombinace 

metod: (1) pozorování chování vybraného/ných zvířete/at (focal-animal sampling, Altmann 

1974), (2) záznamu všech výskytů chování (all occurences sampling, Altmann 1974), (3) 

okamžitého záznamu chování v předem stanoveném intervalu (instantaneous scan sampling, 

Altmann 1974) a (4) ad libitum sampling (Altmann 1974). 

(1) Pozorování chování vybraného/ných zvířete/at 

Focal-animal sampling je metoda, pomocí které pozorovatel zaznamenává všechny 

výskyty (event. jejich trvání) specifikovaných interakcí jedince nebo malé podskupiny jedinců 

během předem stanovené periody pozorování (délka periody pozorování může být jakákoliv, např. 

15 min., 360 min., nebo od svítání do soumraku, apod.). Samozřejmě jsou zaznamenávány také 

všechny výskyty (event. jejich trvání) interakcí ostatních jedinců se studovaným jedincem nebo 

podskupinou jedinců. Touto metodou lze zaznamenávat také mnoho doprovodných a důležitých 

informací (např. který jedinec je původcem/příjemcem chování, který jedinec chování inicioval, 

nebo lze zaznamenávat začátek a ukončení chování apod.). 

V prvních 8 dnech pozorování byla tato metoda s periodou pozorování 180 min. používána 

pro sběr údajů: 
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(a) o dominantně-submisivních vztazích mezi dospělými samicemi, které umožňují 

rekonstruovat samičí dominanční hierarchii. Byly zaznamenávány všechny výskyty přemístění, 

vyhnutí se a útěku před agresí, v kterých se vybraná dospělá samice chovala dominantně nebo 

submisivně (Tab. 3). 

(b) o atlogroomingu. Allogrooming byl definován jako nepřerušené čištění a probírání srsti 

jednoho jedince druhým, trvající ve stejném směru > 10 s. Byly zaznamenávány všechny výskyty 

allogroomingu mezi vybranou dospělou samicí a jinou/ými dospělou/ými samicí/emi. 

Zaznamenáván byl původce a příjemce chování, včetně začátku i ukončení každé interakce 

s přesností k nejbližší vteřině. Pokud se allogroomingu věnovalo více dospělých samic než dvě, 

každá interakce dvou dospělých samic byla zaznamenána zvlášť. Pokud se jednalo o vzájemný 

grooming (tj. allogrooming v obou možných směrech), byl zaznamenán jako dvě zvláštní interakce 

stejných samic, ale v opačných směrech. Všechny případy allogroomingu, které se odehrály mezi 

stejnými samicemi a ve stejném směru, nebyly znovu zaznamenávány, pokud začaly < 60 s po 

ukončení předchozí interakce. Tímto způsobem jsme chtěli zamezit možnému nadhodnocení 

těchto údajů. 

(c) o infant-handlingu. Projevy infant-handlingu, které jsme zaznamenávali v rámci naší 

studie, přináší Tab. 4. Studie, které provedli Schino et al. (2003) a Kleindorfer a Wasser (2004) nás 

inspirovaly při sestavování etogramu. Tyto studie se mírně liší. Schino et al. (2003) se kromě 

manipulace ze strany jiných samic než matek zabývali také samotným přístupem matky 

k vlastnímu mláděti. Projevy infant-handlingu jsme po vzoru těchto studií rozdělili na pozitivní, 

neutrální a negativní (Schino et al. 2003, Kleindorfer and Wasser 2004). Schino et al. zahrnuli mezi 

pozitivní projevy ventrální kontakt, nošení, grooming a kolébání. K neutrálním projevům řadili dotyk 

a osahávání a k negativním pak vláčení, tahání mláděte a agresi. Mimo tyto kategorie vyčlenili 

sociální hru. Kleindorfer a Wasser (2004) vyjímají z projevů infant-handlingu grooming a agresi, ty 

jsou popisovány v jejich studii samostatně. 

Byly zaznamenávány všechny interakce (pozitivní včetně allogroomingu, neutrální, 

negativní) dospělých samic (matek i ostatních samic) s cizím mládětem (Tab. 4). 

Pozorovaným zvířetem byla vždy 1 z 8 dospělých samic. Pouze v případech, kdy byla 

dospělá samice matkou závislého mláděte, bylo pozorování zaměřeno zároveň na samici (1 ze 4 

matek) i její mládě (1 ze 4 mláďat). Samozřejmě byly zaznamenávány také všechny výskyty (event. 

doba jejich trvání) interakcí ostatních dospělých samic s vybraným zvířetem/y. 

(2) Záznam všech výskytů chování 

All occurences sampling je metoda, pomocí které pozorovatel zaznamenává všechny 

případy jednoduchých projevů chování u všech jedinců skupiny během předem zvolené periody 

pozorování (např. od svítání do soumraku, apod ). Úspěšné používání této metody je však možné 

pouze: (a) jsou-li výborné podmínky pro pozorování, (b) zaznamenávané chování je zvoleno tak, 

aby dostatečně poutalo pozornost pozorovatele, a (c) nevyskytovalo se příliš často. Jinými slovy 

30 



pouze tak je možné zajistit, aby byly zaznamenány všechny případy chování a nikoliv pouze 

některé z nich. 

Ve zbývajících 15 dnech pozorování byla tato metoda s periodou pozorování 360 min. 

používána pro sběr údajů o dominantně-submisivních vztazích mezi dospělými samicemi, 

allogroomingu a infant-handlingu (viz body (a) až (c) při použití metody focal-animal sampling). 

Pozorování bylo zaměřeno po celou dobu 360 min. na všechny 4 matky a jejich 4 závislá 

mláďata. Samozřejmě byly zaznamenávány také všechny výskyty (event. doba jejich trvání) 

interakcí ostatních dospělých samic s těmito matkami a jejich mláďaty. 

(3) Okamžitý záznam chování v předem stanoveném intervalu 

Instantaneous scan sampling je metoda, pomocí níž pozorovatel zaznamenává aktuální 

aktivitu jedince pravidelně po uplynutí předem zvoleného intervalu (např. každou druhou minutu 

během celého dne pozorování, apod ). Tímto způsobem jsou získávány údaje o stavech, nikoliv o 

výskytech chování. Touto metodou lze získat údaje o velkém počtu jedinců (tedy i celých 

skupinách jedinců) tím, že je velmi rychle zaznamenána aktuální aktivita postupně každého ze 

studovaných jedinců. 

Po celou dobu pozorování (tj. během 23 dnů pozorování) byla tato metoda používána pro 

sběr údajů o proximité dospělých samic, které poskytují informace o procesu vytváření samicích 

párových sociálních vazeb (tzv. nearest neighbour analysis). Každých 10 min. byla zaznamenána 

přítomnost jakékoliv dospělé samice nacházející se s 5m od právě pozorované dospělé samice, 

resp. pozorovaných matek. Interval 10 min. byl stanoven jako dostatečný k zamezení vzájemné 

závislosti těchto údajů s údaji o allogroomingu (viz Martin and Bateson 1993). 

Vybraným zvířetem byla vždy 1 z 8 dospělých samic, resp. pozorování bylo zaměřeno po 

celou dobu 360 min. na všechny 4 matky. 

(4) Ad libitum sampling 

Po celou dobu pozorování (tj. během 23 dnů pozorování) byla tato metoda používána pro 

sběr všech výše zmíněných (vyjma údajů o proximité) nebo jiných důležitých a zajímavých projevů 

chování jedince/ů, kteří v dané době nebyly předmětem pozorování jinou metodou. 

Během celého období výzkumu nebyla zvířata chytána, značena ani jinak obtěžována. 
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2.2.3. Pomůcky a přístrojové vybavení 

Užívání pomůcek a přístrojového vybavení je nezbytné. Jejich kombinace je volitelná a 

pochopitelně nejvíce závisí na charakteru výzkumné práce a sběru potřebných údajů různými 

metodami. 

Zvláštní pozornost je nutné věnovat kvalitní obuvi a oblečení do terénu. Pozorovatel by měl 

pří výběru brát ohled na jeho pevnost při neomezené volnosti pohybu v terénu, prodyšnost při 

zajištění potřebného tepelného komfortu, eventuálně nepromokavost. Doporučuje se volit odstíny 

zelené a hnědé barvy. 

Pro účely této studie autorka používala: (1) předem připravené záznamové archy (Příloha 

2), (2) pevné desky se skřipcem, (3) plastovou folii na záznamové archy proti dešti, (4) psací 

potřeby (kuličkové pero a obyčejná tužka + náhradní), (5) stopky s nastavitelným časovačem, 

vydávajícím akustický signál, (6) dalekohled 7x30 a (7) digitální fotoaparát. 

Obr. 6. Autorka během pozorování; pohled na visutý most nad roklinou (foto: archiv autorky). 
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Tab. 3. Etogram pro záznam dominantně-submisivních projevů chování, vhodných pro konstrukci 
samičí dominančni hierarchie. 

Chování Popis 
Přemístění 
Vyhnutí se 

Útěk před agresí 

A zaujímá místo B, B je přemístěn 
B se vyhýbá A, který se k němu blíží, k zaujmutí místa B nedochází 

B utíká z blízkostí A, důvodem je agresivní' chování A 
A - jedinec, který se projevuje dominantně, B - jedinec, který se projevuje submisivně. 

Tab. 4. Etogram pro záznam projevů infant-handlingu. 

Chování Popis 

Ostatní samice čistí mládě 

Ostatní samice drží mládě v náručí, 
jedna nebo obě její paže objímají mládě 

Ostatní samice hladí mládě po srsti 

Ostatní samice se dotýká mláděte 

Ostatní samice čichá k mláděti 

Ostatní samice tahá/drží mládě za přední/zadní končetinu, 
nechová se agresivně, mládě je klidné 

Ostatní samice uskakuje/vyhýbá se mláděti 

Ostatní samice odhání mládě ze své blízkosti 

Ostatní samice kouše mládě 

Ostatní samice napadá mládě 
Ostatní samice = dospělá samice, jiná než biologická matka mláděte. 

2.2.4 Statistické analýzy 

Existující záznamy a archívy ZOO Olomouc, potřebné pro historické a 

informace, nám byly k dispozici. 

Údaje o chování byly zpracovávány do databází přímo ze záznamových 

získané pozorováním dyadických interakcí (tj. interakcí se známým původcem 

chování) byly zpracovány do sociometrických matic. 

Všechny statistické analýzy údajů byly provedeny komerčním statistickým programem 

Statistica 6.0 a specializovaným etologickým programem pro analýzu sociometrických matic 

MatMan 1.1 (de Vries et al. 1993). 

Při analýzách byly použity pouze neparametrické statistické testy, protože zaznamenané 

behaviorální údaje nemají normální rozdělení. V případě testování nulové hypotézy o rovnosti 

mediánu jednoho výběru dané konstantě byl použít jednovýběrový Wilcoxonův pořadový 

znaménkový test. Pro statistické porovnání mediánů dvou výběrů byl použit Mann-Whitneův U test 

a pro korelaci dvou výběrů Spearmanův korelační koeficient. Dále byl pro výpočty použit Kendallův 

Grooming (poskytovaný) 
c > 

Držení v náručí 
o 
CL 

Pohlazení 

Dotyk 

1Š Přičichnutí 
3 

Tahání/držení za končetinu 

Úskok/vyhnutí se mláděti 

Odehnání 
« 
a? Kousnutí 

c > 

z 
Agrese 

genealogické 

archů. Údaje 

a příjemcem 
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korelační koeficient po řádcích (Kendalľs rowwise matrix correlation, viz níže). Všechny testy byly 

oboustranné. Průkaznost testu byla dána dosaženou hladinou významnosti a = 0,05. Dosažená 

hladina testu je pro zjednodušení ve všech případech označena jako p-hodnota. V případech 

pozitivních hodnot Kendallova korelačního koeficientu, uvedená p-hodnota odpovídá pr-hodnotě a 

analogicky v případech negativních hodnot p-hodnota odpovídá prhodnotě. 

Poměry frekvencí allogroomingu a jeho trvání byly velmi podobné (Kendallův korelační 

koeficient, tauw = 0,789, p « 0,01, korelace frekvencí poskytovaného groomingu za období 

pozorování s trváními poskytovaného groomingu za období pozorování vypočítaná po řádcích), a 

proto pro další statistické analýzy byly použity pouze frekvence allogroomingu. 

Pomocí výpočtů Kendallova korelačního koeficientu byla provedena komplexní korelační 

analýza různých sociometrických matic, beroucí dyádu jedinců, nikoliv jedince, jako statistickou 

(pozorovanou) jednotku analýzy. Navíc tato korelační metoda kontroluje rozdíly v řádkových 

marginálních součtech. Jinými slovy pokud jsou např. dospělé samice uvedené v matici shora dolů 

původci allogroomingu, pak jsou touto metodou kontrolovány rozdíly v jejich individuálních 

tendencích grooming poskytovat. 

Freeman et al. (1992) zjistili při statistické analýze údajů o dominantně-submisivních 

projevech jelenů evropských (Cervus elaphus L.), že frekvence pozorovaného chování mezi páry 

jedinců více či méně odráží variabilitu v tendencích těchto jedinců věnovat se tomuto chování (tj. 

pravděpodobnost, s jakou se ho jedinec bude účastnit). Pro naše účely kontroly možných rozdílů 

v tendenci jednotlivých dospělých samic věnovat se allogroomingu (jako původce nebo příjemce) 

nebo se nacházet v prostorové blízkosti 5 5m od jiné dospělé samice byly patřičné matice 

frekvencí nejprve tzv. duálně normalizovány metodou iterativního proporčního sloučení řádkových 

a sloupcových marginálních součtů (sensu iterative proportional fitting homogeneous margins: viz 

Freeman et al. 1992, Vervaecke et al. 2000). Marginální součty v řádcích i sloupcích byly 

sjednoceny na hodnotu 100 (viz Tab. 14 a Tab. 7). Tímto způsobem jsme v jednotlivých buňkách 

matice získali hodnoty, které odpovídají očekávaným frekvencím allogroomingu, resp. proximity, 

v hypotetické situaci, kdy by všechny dospělé samice interagovaly s ostatními dospělými samicemi 

se stejnou celkovou frekvencí (100). Tyto matice duálně normalizovaných hodnot byly použity pro 

další statistické analýzy. 

Reciprocita frekvence poskytovaného groomingu v jednotlivých dyádách samic byla 

stanovena na základě indexu reciprocity frekvence poskytovaného groomingu (RAB = 2*Min(XAB, 

XBA) / (Xab + XBA), kde XAB je celková frekvence poskytovaného groomingu jedincem A jedinci B a 

XBA je celková frekvence poskytovaného groomingu jedincem B jedinci A, viz Vervaecke et al. 

2000). Pro výpočet jeho hodnot byly použity duálně normalizované hodnoty frekvencí 

poskytovaného groomingu. 

Pro účely ověření předpokladu 4 byla testována nulová hypotéza založená na 

předpokladu, že mezi frekvencemi groomingu poskytovaného ostatními samicemi matkám a 

frekvencemi infant-handlingu existuje stejně těsný vztah jako mezi frekvencemi groomingu 

poskytovaného ostatními samicemi matkám a frekvencemi groomingu přijímaného ostatními 
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samicemi od matek (jinými slovy korelační koeficienty se rovnají). O rovnosti těchto koeficientů bylo 

rozhodnuto pomocí: 

u= , C'"C2 

1, ] + r. 1, 1 + r2 r r 1 
c , = - l o g i — 1 C 2 = - l o g t — i - + 

2 1 - r, 2 1 - r2 J n, - 3 « 2 - 3 
i 

kde r, a r2 jsou korelační koeficienty spočítané z n, a n2 dvojic pozorování získaných nezávisle na 

sobě. Nulovou hypotézu je možné zamítnout ve prospěch oboustranné alternativní hypotézy 

v případě, že |u| > Z(a/2), kde Z je symbol pro standardizované normální rozdělení (Z = N (0,1)) 

(Škrášek et al. 1990). 
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3. VÝSLEDKY 

3.1 Dominanční hierarchie 

3.1.1 Ad Předpoklad 1 

Pro zjištění postavení jednotlivých samic v dominanční hierarchii, jednoznačnosti těchto 

postavení a míry linearity dominanční hierarchie jsme použili údaje o frekvencích útěku před 

agresí, přemístění a vyhnutí se (Příloha 3). 

Zjistili jsme vysokou hodnotu Landauova indexu linearity, korigovaného pro neznámé 

vztahy (h' = 0,821) a vysokou hodnotu DCI (Directional Consistency Index, DCI = 0,873) (Tab. 6). 

Výsledky jsou statisticky významné, což potvrzuje, že mezi námi studovanými samicemi makaků 

červenolících existují jednoznačné dominantně-submisivní vztahy a samicí dominanční hierarchie 

je vysoce lineární. Proto jsme si mohli dovolit přiřadit každé samici jednoznačný rank v dominanční 

hierarchii a seřadit je sestupně od nejvýše postavené k nejníže postavené samici (Tab. 5). 

Tab. 5. Matice frekvencí útěku před agresí, přemístění a vyhnutí se. Uspořádání samic v matici 
nejlépe odpovídá lineární hierarchii, která z těchto frekvencí vyplývá (viz de Vries et al. 1993). 

Příjemce Rank2 

PA BO LI DE Ml TE JU OM I 
PA - 2 8 29 17 8 8 10 82 8 
BO 0 - 3 2 22 18 3 5 53 7 

LI 0 0 - 14 19 2 !1 2 38 6 
a> o DE 1 2 2 — 18 9 3 3 38 5 
TJ 
o > Ml 1 1 0 0 - 3 0 9 14 4 
o 
CL TE 0 0 1 0 0 - 9 3 13 3 

JU 1 1 í 2 0 0 - 3 10 2 

OM 0 0 0 0 2 0 1 - 3 1 

Z 3 6 17 47 78 40 25 35 251 
'Protikladnost (LI - JU: 1, JU - LI: 3, tj. celkem: 4). 
Rank samic v dominanční hierarchii od nejvýše postavené (8) k nejníže postavené samici (1). 
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» 

Tab. 6. Charakteristiky dominanční hierarchie založené na frekvencích útěku před agresí, 
přemístění a vyhnutí se. 

Z 251 
h' 0,821 

DCI 0,873 
Počet a % neznámých vztahů1 1 3,57% 

Počet a % jednosměrných vztahů2 15 53,57% 
Počet a % obousměrných vztahů3 12 42,86% 

Celkový počet vztahů 28 100% 

P « 0 , 0 1 
I - Celkový počet případů, v kterých byl pozorován útěk před agresí, přemístění nebo vyhnutí se. 
h' - Landaův index linearity (h) korigovaný pro neznámé vztahy (de Vries 1995). 
DCI (Directional Consistency Index) - Nabývá hodnot od 0 (úplná obousměrnost chování) do 1 
(úplná jednosměrnost chování), pro detaily viz van Hooff & Wensing 1987). 
Počet dyád a jeho procentuální vyjádření, v kterých nebylo pozorováno zaznamenávané chování. 

2Počet dyád a jeho procentuální vyjádření, v kterých bylo pozorováno zaznamenávané chování 
pouze v jednom směru. 
Počet dyád a jeho procentuální vyjádření, v kterých bylo pozorováno zaznamenávané chování 

v obou směrech. 

3.1.2 Ad Předpoklad 2 

Abychom zjistili, zda existuje pozitivní vztah mezi frekvencí prostorové blízkosti samic a 

podobností mezi jejích ranky, korelovali jsme duálně normalizovanou maticí frekvencí přítomnosti 

ve vzdálenosti s 5m od fekálního zvířete (Tab. 7; výchozí matici frekvencí prostorové blízkosti 

přináší Příloha 4) s maticí podobností/rozdílů mezi ranky samiči dominanční hierarchie (Tab. 8). 

Zjistili jsme, že frekvence přítomnosti samic v prostorové blízkosti jiných samic není 

ovlivněna podobností jejich ranků (Kendallův korelační koeficient, tau™ = -0,049, p = 0,387). 
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Tab. 7. Symetrická duálně normalizovaná matice frekvencí přítomnosti ve vzdálenosti á 5m od 
fekálního zvířete. 

Zvíře ve vzdálenosti ž 5m 

PA BO LI DE Ml TE JU OM E 
PA - 14,19 14,20 19,27 11,43 12,76 16,63 11,53 100,01 
BO 14,19 - 11,56 9,03 12,89 18,02 17,23 17,07 100,00 

>£ 
LI 14,20 11,56 - 20,45 12,70 14,26 16,97 9,88 100,01 

1 DE 19,27 9,03 20,45 - 15,19 13,91 5,53 16,60 99,98 

nj Ml 11,43 12,89 12,70 15,19 - 17,50 12,48 17,82 100,00 
Jí o i t 

TE 12,76 18,02 14,26 13,91 17,50 - 13,79 9,76 100,00 
JU 16,63 17,23 16,97 5,53 12,48 13,79 - 17,35 99,98 

OM 11,53 17,07 9,88 16,60 17,82 9,76 17,35 - 100,01 

Z 100,01 100,00 100,01 99,98 100,00 100,00 99,98 100,01 800,00 

ľab. 8. Matice podobností/rozdílů mezi ranky samicí dominanční hierarchie. 

Samice1 

PA BO LI DE Ml TE JU OM E 
PA - 1 2 3 4 5 6 7 28 

BO 1 - 1 2 3 4 5 6 22 

LI 2 1 - 1 2 3 4 5 18 

u DE 3 2 1 - 1 2 3 4 16 

i M Ml 4 3 2 1 - 1 2 3 16 
W co TE 5 4 3 2 1 - 1 2 18 

JU 6 5 4 3 2 1 - 1 22 

OM 7 6 5 4 3 2 1 - 28 

E 28 22 18 16 16 18 22 28 168 
Samice jsou řazeny zleva doprava a shora dolů podle klesajícího ranku (PA - nejvýše postavená 

samice, OM - nejníže postavená samice). 

3.2 Allogrooming 

3.2.1 Ad Předpoklad 3 

Pro ověření ex is tence jednoznačného (pozitivního nebo negativního) vztahu mezi frekvencí 

allogroomingu a jeho trváním jsme korelovali matici frekvencí poskytovaného groomingu za období 

pozorování (Tab. 9) s maticí trvání poskytovaného groomingu za období pozorování (Tab. 10). 

Výpočtem Kendallova korelačního koeficientu po řádcích jsme zjistili statisticky významný 

pozitivní vztah mezi frekvencí a trváním allogroomingu (tauTO = 0,789, p « 0,01). Proto byly pro 

další statistické analýzy použity pouze frekvence allogroomingu. 
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Tab. 9. Matice frekvencí poskytovaného groomingu. 

Příjemce 

PA BO LI DE Ml TE JU OM Z 
PA - 50 7 23 2 21 6 2 111 
BO 12 - 5 4 2 4 11 3 41 

LI 3 2 - 5 0 3 2 0 15 
0) o DE 26 7 11 2 14 7 0 67 "O o > Ml 8 10 4 9 - 22 2 3 58 
* J 
CL TE 2 16 5 4 12 - 6 0 45 

JU 11 19 2 4 0 7 - 9 52 
OM 1 1 1 1 0 0 1 - 5 

Z 63 105 35 50 18 71 35 17 394 

Tab. 10. Matice trvání poskytovaného groomingu ve vteřinách. 

Příjemce 

PA BO LI DE Ml TE JU OM Z 
PA - 6325 879 4615 134 3050 1495 409 16907 

BO 3099 - 833 1020 95 887 1589 185 7708 

LI 1140 1787 - 619 0 705 513 0 4764 
0) o 
Tt 

DE 5134 854 2500 - 55 2329 981 0 11853 
U o > Ml 2272 3420 1778 2389 - 5204 265 425 15753 
•3 Q. TE 977 3089 1063 1125 1736 - 1069 0 9059 

JU 2405 2850 139 1610 0 612 - 1197 8813 

OM 283 34 278 127 0 0 58 - 780 

Z 15310 18359 7470 11505 2020 12787 5970 2216 75637 

3.2.2 Ad Předpoklad 4 

Předpokládal: jsme, že allogrooming by měl být „směňován" za allogrooming a/nebo za 

infant-handling. K prověření tohoto předpokladu jsme korelovali frekvence groomingu 

poskytovaného ostatními samicemi matkám (Tab. 11) s frekvencemi infant-handlingu (Tab. 12). 

Zároveň jsme korelovali frekvence groomingu poskytovaného ostatními samicemi matkám s 

frekvencemi groomingu přijímaného ostatními samicemi od matek (Tab. 13). Následně jsme 

otestovali nulovou hypotézu, že se oba zjištěné korelační koeficienty rovnají (viz 2.2.3). 

Zjistili jsme, že mezi frekvencí poskytovaného groomingu matkám a frekvencí infant-

handlingu neexistuje vzájemný vztah (Spearmanův korelační koeficient, R = 0,094, p = 0,728, Obr. 

8). Naopak mezi frekvencí poskytovaného groomingu matkám a frekvencí přijímaného groomingu 

od matek existuje statisticky významný pozitivní vztah (Spearmanův korelační koeficient, R = 
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0,518, p = 0,040, Obr. 9). Po otestování nulové hypotézy o rovnosti těchto korelačních koeficientu 

jsme zjistili, že navzdory značnému rozdílu v hodnotách korelačních koeficientů, není tento rozdíl 

statisticky průkazný (u = 0,483, p = 0,107). To znamená, že náš predpoklad nebyl potvrzen, ale je 

zřejmé, že allogrooming je v námi studované skupině „směňován" především za sebe sama a 

nikoliv za infant-handling. 

Tab. 11. Frekvence groomingu poskytovaného ostatními samicemi matkám. 

Matky 
BO LI TE JU Z 

PA 50 7 21 6 84 

c DE 7 11 14 7 39 
HM 
2 Ml 10 4 22 2 38 
(A 
O OM 1 1 0 1 3 

Z 68 23 57 16 164 

Tab. 12. Frekvence infant-handlingu ostatních samic. 

Mládě(matka) 
TO(BO) TA(LI) IR(TE)ZU(JU1 

PA 6 0 8 14 28 

'E DE 9 8 14 21 52 
** S Ml 63 0 33 21 117 
(0 
O OM 0 0 0 2 2 

Z 78 8 55 58 199 

Tab. 13. Frekvence groomingu přijímaného ostatními samicemi od matek. 

Ostatní 
PA DE Ml OM Z 

BO 12 4 2 3 21 

Ll 3 5 0 0 8 
i 
n TE 2 4 12 0 18 
£ JU 11 4 0 9 24 

Z 28 17 14 12 71 

40 



70 

60 

50 

o 40 

B 
2 30 
c <& 
•E 20 

10 

- 1 0 

Závislost frekvence poskytovaného groomingu a infant-handlingu 

a» 

10 15 20 

Frekvence 

25 30 35 

Obr. 7. Závislost frekvencí groomingu poskytovaného ostatními samicemi matkám a frekvencí 
infant-handlingu s mláďaty těchto matek (Spearmanův korelační koeficient, R = 0,094, p = 0,728). 

Závislost frekvence poskytovaného a přijímaného groomingu 
60 
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Frekvence (poskytovaný grooming) 

Obr. 8. Závislost frekvencí groomingu poskytovaného ostatními samicemi matkám a frekvencí 
groomingu přijímaného ostatními samicemi od matek (Spearmanův korelační koeficient, R = 0,518, 
P = 0,040). 
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3.2.3 Ad Předpoklad 5 

Naším cílem bylo zjistit, zda směřuje poskytovaný grooming nahoru po hierarchii a 

přijímaný grooming dolů po hierarchii. Pro tento účel jsme korelovali frekvence poskytovaného a 

přijímaného groomingu s ranky samic v dominanční hierarchii. 

Výsledky ukazují (Obr. 9 a Obr. 10), že frekvence poskytovaného groomingu skutečně 

směřuje nahoru po hierarchii (Spearmanův korelační koeficient, R = 0,405, p = 0,320) a frekvence 

přijímaného groomingu naopak směřuje dolů po hierarchii (Spearmanův korelační koeficient, R = 

0,600, p = 0,117). V obou případech jsou však tyto převládající směry statisticky nevýznamné. 

Závislost frekvence poskytovaného groomingu a ranku 

Obr 9 Vliv ranků čištěných samic na frekvence poskytovaného groomingu (Spearmanův korelační 
koeficient R = 0 405 p = 0,320). Rank samic od nejníže postavené (1) k nejvýše postavené samici 
(8 ) . 
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Závislost frekvence přijímaného groomingu a ranku 
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Obr. 10. Vliv ranků čištěných samic na frekvence přijímaného groomingu (Spearmanův korelační 
koeficient, R = 0,600, p = 0,117). Rank samic od nejníže postavené (1) k nejvýše postavené samici 
(8). 

3.2.4 Ad Předpoklad 6 

Předpokládali jsme, že ostatní samice, které obývají nižší ranky, by měly poskytovat 

grooming matkám častěji, než ostatní samice, které obývají vyšší ranky. Analogicky ostatní samice, 

které obývají vyšši ranky, by měly přijímat od matek grooming častěji než ostatní samice, které 

obývají nižší ranky. Proto jsme korelovali frekvence poskytovaného groomingu matkám a 

frekvence přijímaného groomingu od matek s ranky ostatních samic. 

Náš předpoklad byl potvrzen, jelikož jsme zjistili, že frekvence poskytovaného groomingu 

matkám je vyšší u ostatních samic nižších ranků než u samic vyšších ranků (Spearmanův 

korelační koeficient, R = 1,000, p = 0,042, Obr. 11) a zároveň frekvence přijímaného groomingu od 

matek je vyšší u samic vyšších ranků než u samic nižších ranků (Spearmanův korelační koeficient, 

R = 1,000, p = 0,042, Obr 12). Výsledné hodnoty korelačních koeficientů jsou na hranici statistické 

významnosti. 
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Závislost frekvence poskytovaného groomingu a ranku 

Rank 

Obr. 11. Vliv ranků ostatních samic na frekvence groomingu, který poskytují matkám (Spearmanův 
korelační koeficient, R = 1,000, p = 0,042). Rank samic od nejníže postavené (1) k nejvýše 
postavené ostatní samici (4). 

Závislost frekvence přijímaného groomingu a ranku 

Rank 

Obr. 12. Vliv ranků ostatních samic na frekvence groomingu, který přijímají od matek (Spearmanův 
korelační koeficient, R = 1,000, p = 0,042). Rank samic od nejníže postavené (1) k nejvýše 
postavené ostatní samici (4). 
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3.2.5 Ad Předpoklad 7 

Abychom zjistili, zda existuje pozitivní vztah mezi frekvencí poskytovaného groomingu a 

podobností mezi ranky samic, korelovali jsme duálně normalizovanou matici frekvencí 

poskytovaného groomingu (Tab. 14) s maticí podobností/rozdílů mezi ranky samicí dominančni 

hierarchie (Tab. 8). 

Zjistili jsme, že frekvence groomingu, který si samice poskytují, není ovlivněna podobností 

jejich ranků (Kendallův korelační koeficient, tau™, = -0,148, p = 0,116). 

Tab. 14. Duálně normalizovaná matice frekvencí poskytovaného groomingu. 

Příjemce 

PA BO LI DE Ml TE JU OM I 

PA - 30,94 10,49 21,07 6,13 17,02 7,55 6,80 100,00 

BO 16,93 - 13,97 6,83 11,42 6,04 25,80 19,01 100,00 

LI 15,50 8,45 - 31,26 5,23 16,60 17,17 5,80 100,00 
0) o 
T! 

DE 29,10 6,41 24,38 - 9,06 16,78 13,02 1,26 100,00 
w o > Ml 10,62 10,85 10,51 14,46 - 31,27 4,41 17,88 100,00 
o 
CL TE 2,23 14,62 11,06 5,41 54,27 - 11,15 1,25 100,00 

JU 13,05 18,44 4,70 5,75 1,20 8,90 - 47,97 100,00 

OM 12,58 10,29 24,91 15,23 12,73 3,37 20,91 - 100,00 

1 100,00 99,99 100,01 100,00 100,03 99,99 100,02 99,96 800,00 

3.2.6 Ad Předpoklad 8 

Chtěli jsme prověřit platnost našeho předpokladu o tom, že ostatní samice poskytují 

grooming všem samicím častěji než matky. 

Zjistili jsme, že ostatní samice skutečně poskytují grooming všem samicím častěji než 

matky, avšak tento rozdíl je statisticky nevýznamný a náš předpoklad neprůkazný (Mann-

Whitneyův U test, Z = -1,155, p = 0,248, Obr. 13). 

Mimo jiné z údajů v Tab. 15 je na první pohled zřejmé, že mezi statusem (matka vs. ostatní 

samice) a rankem samice (vysoký vs. nízký) neexistuje žádný vztah. Za povšimnutí však také stojí, 

že každá matka obývá rank sousedící s rankem jedné další matky. 
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Tab. 15. Frekvence poskytovaného groomingu jednotlivými matkami a ostatními samicemi. 

ID Matka/Ostatní Frekvence Rank 
PA Ostatní 109 8 

BO Matka 41 7 

LI Matka 15 6 

DE Ostatní 67 5 
Ml Ostatní 55 4 

TE Matka 45 3 

JU Matka 52 2 

OM Ostatní 5 1 
Rank samic od nejvýše postavené (8) k nejníže postavené samici (1). 

Frekvence poskytovaného groomingu 
120 

100 

80 

60 

40 

20 

M 

Samice 

• Medián 
I 125%-75% 

I Min-Max 

Obr. 13. Srovnání frekvencí poskytovaného groomingu všemi matkami a ostatními samicemi 
(Mann-Whitneyův U test, Z = -1,155, p = 0,248). M-matka, O - ostatní samice. 

3.2.7 Ad Předpoklad 9 

Předpokládali jsme, že ostatní samice poskytují grooming častěji matkám než ostatním 

samicím. Porovnali jsme duálně normalizované hodnoty frekvencí poskytovaného groomingu 

v dyádách ostatní samice-matka a v dyádách ostatní samice-ostatni samice. 
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Zjistili jsme, že ostatní samice skutečně poskytují grooming častěji matkám než ostatním 
samicím, avšak tento rozdíl je statisticky nevýznamný a náš předpoklad neprůkazný (Mann-
Whitneyův U test, Z = 0,418, p = 0,676, Obr. 14). 

Obr. 14. Srovnání frekvencí poskytovaného groomingu ve skupinách dyád ostatní samice-matka 
ostatní samice-ostatní samice (Mann-Whitneyův U test, Z = 0,418, p = 0,676) O-M - ostatí 
samice-matka, 0 - 0 - ostatní samice-ostatní samice. 

3.2.8 Ad Předpoklad 10 

Dále jsme předpokládali, že ostatní samice poskytují grooming matkám častěji než matky 
Porovnali jsme duálně normalizované hodnoty frekvencí poskytovaného groomingu v dyádách 
matka-matka a v dyádách ostatní samice-matka. 

Výsledek (Obr. 15) sice naznačuje, že náš předpoklad je správný, ovšem zjištěný rozdíl je 

statisticky nevýznamný, a tudíž náš předpoklad nemůžeme prokázat (Mann-Whitneyův U test Z = 

-0,232, p = 0,816). 
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Obr. 15. Srovnání frekvencí poskytovaného groomingu ve skupinách dyád matka-matka a ostatní 
samice-matka (Mann-Whitneyův U test, Z = -0,232, p = 0,816). M-M - matka-matka, O-M - ostatní 
samice-matka. 

3.2.9 Ad Předpoklad 11 

Použitím jednovýběrového t-testu a Mann-Whitneyova U testu jsme prověřili předpoklad, 

že ostatní samice reciprokují poskytovaný grooming častěji matkám než jim ho reciprokují jiné 

matky. 

Reciprocitu frekvencí poskytovaného groomingu v příslušných dyádách samic jsme 

stanovili na základě indexů reciprocity frekvence poskytovaného groomingu (Tab. 16, viz 2.2.3). 

Nejprve jsem zjistili, že matky reciprokují poskytovaný grooming ostatním samicím 

statisticky významně málo (Jednovýběrový t-test, t = 12,638, df = 15, p = « 0,01, Obr. 16). 

Následně jsme však zjistili vyšší hodnotu indexu reciprocity v dyádách matka-matka než v dyádách 

ostatní samice-matka (Mann-Whitneyův U test, Z = 0,811, p = 0,417, Obr. 17). Tento výsledek je 

v rozporu s naším předpokladem, ale kvůli vysoké p-hodnotě je neprůkazný. 
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Tab. 16. Indexy reciprocity frekvence poskytovaného groomingu ostatními samicemi matkám. 

Matky 

BO LI TE JU 
PA 0,707 0,807 0,232 0,733 

c « DE 0,968 0,876 0,488 0,612 
10 
O Ml 0,975 0,664 0,731 0,428 

OM 0,702 0,378 0,543 0,607 

1.1 

1,0 

Reciprocita frekvence poskytovaného groomingu 
1.1 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 • 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

o Median = 0,6832 
I 125%-75% 

= (0,5152, 0,7701) 
~ T Min-Max 

= (0,2321,0,9745) 0,2 

o Median = 0,6832 
I 125%-75% 

= (0,5152, 0,7701) 
~ T Min-Max 

= (0,2321,0,9745) 0,2 
Index reciprocity (O-M) 

o Median = 0,6832 
I 125%-75% 

= (0,5152, 0,7701) 
~ T Min-Max 

= (0,2321,0,9745) 

Obr. 16. Reciprocita frekvencí groomingu poskytovaného ostatními samicemi matkám vyjádřená 
indexy reciprocity frekvence poskytovaného groomingu Gednovýběrový Wilcoxonův pořadový 
znaménkový test, t = 12,638, df = 15, p = « 0,01). O-M - ostatní samice-matka. 
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Obr. 17. Srovnání reciprocity frekvencí poskytovaného groomingu na základě indexu reciDrocitv 
frekvence poskytovaného groomingu ve skupinách dyád matka-matka a ostatní samice matka 
(Mann-Whitneyův U test, Z = 0,811, p = 0,417). M-M - matka-matka, O-M - ostatní samice matka 

3.2.10 Ad Předpoklad 12 

Předpokládali jsme, že by si matky měly reciprokovat poskytovaný grooming častěji než 

ostatní samice. Porovnali jsme hodnoty indexů reciprocity frekvence poskytovaného groomingu v 

dyádách matka-matka a v dyádách ostatní samice-ostatní samice. 

Zjistili jsme, že hodnota indexu reciprocity je skutečně vyšší v dyádách matka-matka než 

v dyádách ostatní samice-ostatní samice. Tento rozdíl je však téměř nepatrný, a tudíž statisticky 

nevýznamný. Neumožňuje nám tedy správnost předpokladu statisticky prokázat. 

50 



Obr. 18. Srovnání reciprocity frekvencí poskytovaného groomingu na základě indexů reciprocity 
frekvence poskytovaného groomingu ve skupinách dyád matka-matka a ostatní samice-ostatní 
samice (Mann-Whitneyův U test, Z = 0,320, p = 0,749). M-M - matka-matka, 0 - 0 - ostatní samice-
ostatní samice. 

3.2.11 Ad Předpoklad 13 

Abychom zjistili, zda samice reciprokují poskytovaný grooming častěji samicím, které 

obývají podobné ranky, než samicím, které obývají rozdílné ranky, korelovali jsme matici hodnot 

indexů reciprocity frekvence poskytovaného groomingu (Tab. 17) s maticí podobností/rozdílů mezi 

ranky samicí dominanční hierarchie (Tab. 8). 

Zjistili jsme, že mezi hodnotou indexu reciprocity frekvence poskytovaného groomingu a 

podobností mezi ranky neexistuje pozitivní vztah (Kendallův korelační koeficient, tauTO = -0,185, p 

= 0,113). 
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Tab. 17. Symetrická matice indexu reciprocity frekvence poskytovaného groomingu. 

Příjemce 

PA BO LI DE Ml TE JU OM 
PA - 0,707 0,807 0,840 0,732 0,232 0,733 0,702 

BO 0,707 - 0,754 0,968 0,975 0,585 0,834 0,702 

<D LI 0,807 0,754 - 0,876 0,664 0,800 0,430 0,378 
O 

• o o DE 0,840 0,968 0,876 - 0,770 0,488 0,612 0,152 
> • 3 Ml 0,732 0,975 0,664 0,770 - 0,731 0,428 0,832 

TE 0,232 0,585 0,800 0,488 0,731 - 0,888 0,543 

JU 0,733 0,834 0,430 0,612 0,428 0,888 - 0,607 
OM 0,702 0,702 0,378 0,152 0,832 0,543 0,607 — 

3.2.12 Ad Předpoklad 14 

Abychom zjistili, zda existuje pozitivní vztah mezi frekvencí prostorové blízkosti samic a 

frekvencí poskytovaného i přijímaného groomingu, korelovali jsme duálně normalizovanou matici 

frekvencí přítomnosti ve vzdálenosti á 5m od fokálního zvířete (Tab. 7) s duálně normalizovanými 

maticemi frekvencí poskytovaného (Tab. 14) a přijímaného groomingu (Tab. 18). 

Zjistili jsme, že samice skutečně častěji poskytují grooming samicím, s nimiž se vyskytují 

častěji v prostorové blízkosti, než samicím, s nimiž se vyskytují méně často v prostorové blízkosti 

(Kendallův korelační koeficient, tau™ = 0,500, p = « 0,01). Zároveň jsme zjistili, že samice také 

častěji přijímají grooming od samic, s nimiž se vyskytují častěji v prostorové blízkosti (Kendallův 

korelační koeficient, taum = 0,429, p = 0,001). 

Tab. 18. Duálně normalizovaná matice frekvencí přijímaného groomingu (tj. transponovaná a 
následně duálně normalizovaná matice frekvencí poskytovaného groomingu). 

Příjemce 

PA BO LI DE Ml TE JU OM £ 
PA - 16,93 15,49 29,10 10,62 2,23 13,05 12,58 100,00 
BO 30,95 - 8,45 6,41 10,85 14,62 18,44 10,29 100,00 

LI 10,49 13,97 - 24,37 10,51 11,06 4,70 24,90 100,00 
0) o DE 21,07 6,83 31,26 - 14,46 5,41 5,75 15,23 100,00 
o > Ml 6,12 11,42 5,22 9,06 - 54,26 1,20 12,72 100,00 

•3 a. TE 17,03 6,05 16,60 16,78 31,28 - 8,90 3,37 100,00 

JU 7M 2S.80 17,17 13,02 4,41 11,14 _ 20,91 100,00 
OM 6,80 19,02 5,80 1,26 17,89 1,26 47,98 - 100,00 

£ 100,00 100,00 100,00 99,99 100,01 99,98 100,02 99,99 800,00 
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3.3 Infant-handling 

3.3.1 Ad Předpoklad 15 

Očekávali jsme, že frekvence manipulace s mládětem by měla být vyšší, čím je mládě 

starší. Proto jsme nejprve korelovali frekvence infant-handlingu všech samic s věkem mláďat (Tab. 

19). Následně jsme korelovali zvlášť frekvence pozitivních (Tab. 20), neutrálních (Tab. 21) a 

negativních projevů infant-handlingu všech samic (Tab. 22) s věkem mláďat. 

Nejprve jsme zjistili, že mezi frekvencí infant-handlingu a věkem mláďat existuje pozitivní 

vztah, který však není statisticky významný (Tab. 23). Následně jsme zjistili, že mezi frekvencí 

pozitivních projevů infant-handlingu a věkem mláďat existuje slabý negativní vztah a mezi frekvencí 

neutrálních projevů infant-handlingu a věkem mláďat existuje slabý pozitivní vztah. V obou 

případech nejsou zjištěné vztahy statisticky významné (Tab. 23). Nejsilnější vztah jsme zjistili mezi 

frekvencí negativních projevů infant-handlingu a věkem mláďat. Čili toto zjištění (a také zjištění o 

slabém negativním vztahu mezi pozitivním infant-handlingem a věkem mláďat) naznačuje, že čím 

jsou mláďata starší, tím větší je tendence manipulujících samic chovat se k nim negativně. Avšak i 

tento vztah není možné statisticky prokázat (Tab. 23, Obr. 19). 

Tab. 19. Frekvence infant-handlingu. 

Příjemce 

z u IR TO TA I 
PA 14 8 6 0 28 
BO 3 0 0 0 3 

LI 0 1 0 0 1 
O o DE 21 14 9 8 52 
"O o > Ml 21 33 63 0 117 
•3 
CL TE 2 0 2 0 4 

JU 0 0 3 0 3 

OM 2 0 0 0 2 

Z 63 56 83 8 210 
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Tab. 20. Frekvence pozitivních projevů infant-handlingu. 

Příjemce 

z u IR TO TA I 
PA 2 1 4 0 7 
BO 0 0 0 0 0 

LI 0 0 0 0 0 
a> o DE 2 7 6 8 23 
"O o > Ml 3 14 32 0 49 
•3 0. TE 1 0 0 0 1 

JU 0 0 0 0 0 
OM 0 0 0 0 0 

I 8 22 42 8 80 

Tab. 21. Frekvence neutrálních projevů infant-handlingu. 

Příjemce 

ZU IR TO TA Z 

PA 8 6 2 0 16 

BO 0 1 0 0 1 

LI 0 1 0 0 1 

a> o DE 14 7 3 0 24 
•o o Ml 6 17 28 0 51 
> 
•3 
DL TE 0 0 0 0 0 

JU 0 0 3 0 3 

OM 0 0 0 0 0 

I 28 32 36 0 96 

Tab.; 22. Frekvence negativních projevů infant-handlingu. 

Příjemce 

ZU IR TO TA I 

PA 4 0 0 0 4 

BO 3 0 0 0 3 

LI 0 0 0 0 0 

0) DE 5 0 0 0 5 
•o o Ml 12 2 3 0 17 
•3 
o. TE 1 0 2 0 3 

JU 0 0 0 0 0 

OM 2 0 0 0 2 

I 27 2 5 0 34 
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Tab. 23. Jednotlivé hodnoty závislostí věku mláďat (X) a frekvencí rozdílných projevů infant-
handlingu (Y). 

x (dny) Y Spearmanovo R P 
Věk IH (pozitivní) -0,105 0,895 

Věk IH (neutrální) 0,200 0,800 

Věk IH (negativní) 0,800 0,200 

Věk IH (celkem) 0,400 0,600 

Obr. 19. Vliv věku mláďat (dny) na frekvence negativního infant-handlingu (Spearmanův korelační 
koeficient, R = 0,800, p = 0,200). 

3.3.2 Ad Předpoklad 16 

Předpokládali jsme, že ostatní samice, které obývají vyšší ranky, by měly manipulovat 

s mláďaty častěji než samice, které obývají nižší ranky. Proto jsme korelovali frekvence infant-

handlingu ostatních samic (Tab. 12) s jejich ranky v dominanční hierarchii. 

Zjistili jsme, že mezi rankem samice a frekvencí infant-handlingu existuje slabý pozitivní 

vztah, který není statisticky významný (Spearmanův korelační koeficient, R = 0,200, p = 0,800, 

Obr. 20). Náš předpoklad byl oprávněný, ale není možné ho statisticky prokázat. 
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Obr. 20. Vliv ranků ostatních samic na celkové frekvence infant-handlingu (Spearmanův korelační 
koeficient, R = 0,200, p = 0,800). Rank samic od nejníže postavené (1) k nejvýše postavené ostatní 
samici (4). 

3.3.3 Ad Předpoklad 17 

Abychom zjistili, zda existuje pozitivní/negativní vztah mezi frekvencí 

pozitivních/negativních projevů infant-handlingu ostatních samic a rankem matek, korelovali jsme 

frekvence pozitivních a negativních projevů infant-handlingu ostatních samic s ranky matek 

příslušných mláďat. 

Zjistili jsme slabý pozitivní vztah mezi frekvencí pozitivních projevů infant-handlingu a 

rankem matek. Tento vztah není statisticky průkazný. (Spearmanův korelační koeficient, R = 0,137, 

p = 0,613, Obr. 21). Zároveň jsme však zjistili silný a statisticky významný negativní vztah mezi 

frekvencí negativních projevů infant-handlingu a rankem matky. Jinými slovy negativní infant-

handling je projevován spíše vůči mláďatům matek, které obývají nižší ranky, než vůči mláďatům 

matek, které obývají vyšší ranky (Spearmanův korelační koeficient, R = -0,607, p = 0,013, Obr. 

22). 
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Závislost frekvence pozitivního infant-handlingu a ranku 

Rank 

Obr. 21. Vliv ranků matek na frekvence pozitivního infant-handlingu s jejich mláďaty (Spearmanův 
korelační koeficient, R = 0,137, p = 0,613). Rank matek od nejníže postavené (1) k nejvýše 
postavené matce (4). 

Závislost frekvence negativního infant-handlingu a ranku 

Obr. 22. Vliv ranků matek na frekvence negativního infant-handlingu s jejich mláďaty (Spearmanův 
korelační koeficient, R = -0,607, p - 0,013). Rank matek od nejníže postavené (1) k nejvýše 
postavené matce (4). 
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3.3.4 Ad Předpoklad 18 

Předpokládali jsme, že ostatní samice by měly častěji manipulovat s mláďaty matek, které 

obývají podobné ranky, než s mláďaty matek, které obývají rozdílné ranky. Korelovali jsme 

frekvence infant-handlingu ostatních samic (Tab. 12) s maticí podobností/rozdílů mezi ranky 

ostatních samic a matek (Tab. 24). 

Zjistili jsme, že mezi frekvencí infant-handlingu a podobností mezi ranky příslušných samic 

neeexistuje statisticky významný pozitivní vztah (Kendallův korelační koeficient, tauw = 0,048, p = 

0,860, Obr. 23). 

Tab. 24. Matice podobností/rozdílů mezi ranky samičí dominanční hierarchie (pouze mezi ranky 
ostatních samic a matek). 

Matka 
BO Ll TE JU Z 

PA 1 2 5 6 14 
'E DE 2 1 2 3 8 
(B 
HM Ml 3 2 1 2 8 
O OM 6 5 2 1 14 

Z 12 10 10 12 44 
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Obr. 23. Vliv podobností/rozdílů mezi ranky ostatních samic a matek na celkové frekvence infant-
handlingu (Spearmanův korelační koeficient, R = 0,048, p = 0,860). 

58 



3.3.5 Ad Předpoklad 19 

Abychom zjistili, zda ostatní samice manipulují častěji s mláďaty matek, s nimiž se 

vyskytují častěji v prostorové blízkosti, než s mláďaty matek, s nimiž se vyskytují méně často v 

prostorové blízkosti, korelovali jsme frekvence infant-handlingu ostatních samic (Tab. 12) s duálně 

normalizovanými hodnotami frekvencí přítomností ostatních samic ve vzdálenosti á 5m od matek 

(Tab. 25). 

Náš předpoklad není možné potvrdit, jelikož jsme mezi frekvencí infant-handlingu ostatních 

samic a frekvencí proximity ostatních samic a matek zjistili existenci velmi slabého a statisticky 

nevýznamného negativního vztahu (Spearmanův korelační koeficient, R = -0,076, p = 0,778, Obr. 

24). 

Tab. 25. Duálně normalizované hodnoty frekvencí přítomnosti ostatních samic ve vzdálenosti s 5m 
od matek. 

Matka ve vzdálenosti £ 5m 

BO LI TE JU 

PA 14,19 14,20 12,76 16,63 
c Q) O DE 9,03 20,45 13,91 5,53 m F 12,89 

13,91 5,53 
(0 
O 

n 
(0 Ml 12,89 12,70 17,50 12,48 

OM 17,07 9,88 9,76 17,35 
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Závislost frekvence infant-handlingu a frekvence proximity 
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Obr. 24. Vliv frekvencí přítomnosti ostatních samic v prostorové blízkosti matek na celkové 
frekvence infant-handlingu s mláďaty těchto matek (Spearmanův korelační koeficient, R = -0,076, 
p = 0,778). 
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4. DISKUSE A ZÁVĚR 

Hlavní cíle této studie byly: (1) Podrobně popsat a analyzovat základní projevy samičího 

afiliativního chování (allogrooming, proximita, infant-handling) u skupiny makaků červenolících žijící 

v ZOO Olomouc; (2) více porozumět distribuci samičího afiliativního chování s ohledem na možný 

vliv samičích dominantně-submisivních vztahů, statusu samice (matka vs. ostatní samice) a věku 

mláděte v podmínkách teorie biologických trhů (Noe and Hammerstein 1995), a prověřit tak její 

funkčnost u námi studované skupiny makaků červenolících; a (3) prověřit, které předpoklady 

modelů distribuce afiliativního chování samic non-humánních primátů (viz Seyfarth 1977, 1980, de 

Waal and Luttrell 1986, Manson 1998, Bentley-Condit et al. 2001, Henzi and Barrett 2002, 

Kleindorfer, Wasser 2004) jsou podporovány situací ve skupině olomouckých makaků. 

Dříve, než jsme mohli přistoupit k samotnému srovnávání výsledků naší studie s výsledky 

studií jiných primatologů, potřebovali jsme určit postavení jednotlivých dospělých samic 

v dominanční hierarchii, jsou-li postavení jednoznačná, a zjistit míru linearity dominanční hierarchie 

(viz 3.1.1). Vycházeli jsme z údajů o frekvencích útěku před agresí, přemístění a vyhnutí se. Na 

základě výsledků jsme byli schopni přiřadit každé samici jednoznačný rank v dominanční hierarchii, 

tj. seřadit je od nejvýše k nejníže postavené samici (Tab. 5). Zároveň jsme zjistili, že sociální 

hierarchie byla v námi studované skupině vysoce lineární. 

Převážná část našeho výzkumu se týkala distribucí allogroomingu mezi matkami a/nebo 

ostatními samicemi. Nejprve jsme o allogroomingu uvažovali obecné. Chtěli jsme zjistit, zda mezi 

frekvencí allogroomingu a jeho trváním existuje nějaký vztah. Taková informace by nám mohla 

pomoci při interpretaci dalších výsledků. Je možné se například domnívat, že čím častěji se samice 

čistí, tím kratší dobu by měla tato čištění trvat. V tomto případě se jedná o negativní vztah, ale je 

samozřejmě možné uvažovat také o vztahu pozitivním. Mezi frekvencí a trváním allogroomingu za 

období pozorování jsme zjistili statisticky významný pozitivní vztah (viz 3.2.1). Pro další statistické 

analýzy jsme proto používali pouze frekvence allogroomingu a nikoliv jeho trvání. 

Modely, formulované Seyfarthem (viz rank-related grooming attractiveness model: 

Seyfrarth 1977, 1980) nebo de Waalem a Luttrellem (viz similarity principle model: de Waal and 

Luttrell 1986), se snaží vysvětlit distribuci allogroomingu ovlivněnou především postavením jedinců 

v dominanční hierarchii. Seyfarth pozoroval, že samicím vyššího ranku je obvykle poskytováno 

více groomingu než samicím nižšího ranku a že se většina čistících interakcí odehrává mezi 

samicemi sousedních ranků. Vytvořil model pouze pro samice primátů Starého Světa. Nechal jej 

otestovat pro některé druhy paviánů, makaků a kočkodanů, a to při rozdílných počítačově 

simulovaných vstupních podmínkách. Jako vstupní proměnné, které mají v reálných podmínkách 

vliv na distribuci allogrooomingu, začlenil Seyfarth do modelu: (1) vliv vysoké atraktivity nově 

narozeného mláděte (respektive jeho matky) a tudíž její preferenci při výběru partnera k čištění a 

(2) vliv větší atraktivity příbuzných samic a tudíž jejich preferenci před nepříbuznými samicemi. 

Výsledky testů potvrdily, že převládající směr samičího poskytovaného groomingu jde nahoru po 
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hierarchii, a že se většina čistících interakcí odehrává mezí samicemi sousedních ranků. Snažil se 

to vysvětlit tím, že samice mezi sebou soutěží o možnost čistit co nejvýše postavené a přitom ještě 

dostupné samice, protože ty jsou nejvíce atraktivní (tj. nejlepší koaliční partnerky). Výsledkem 

kompetice je monopolizace vysoce postavených samic samicemi, které obývají jen o málo nižší 

ranky, a tak se většina allogroomingu odehrává mezi samicemi sousedních ranků. Zároveň zjistil 

pouze nevýznamné vlivy preferencí příbuzných samic a matek s nově narozenými mláďaty na 

převládající směr poskytovaného groomingu. 

Nemělo by však zůstat bez povšimnutí, že vzorec distribuce samičího allogroomingu u 

malp plačtivých (Cebus olivaceus) a malp hnědých (Cebus apella), tedy u opic Nového Světa, není 

s tímto modelem konzistentní (O' Brian 1993, Parr et al. 1997). 

Také de Waal a Luttrell (1986) poukázali na to, že distribuce samičího allogroomingu je 

ovlivněna postavením samice v dominanční hierarchii. Jejich vysvětlení této skutečnosti spočívá 

v tendenci samic preferenčně čistit jiné samice, které mají podobné charakteristiky: např. rank, 

status, věk, příbuznost. Odtud vychází název jejich modelu, přeložitelný jako model principu 

podobnosti. Mohlo by se jednat o adaptivní strategii, protože takto vytvářené koalice umožňují 

největší pravděpodobnost souladu ve skupině. Tento princip může osvětlit distribuci allogroomingu 

mezi jedinci sousedních ranků, a to bez ohledu na příbuzenské vazby (de Waal and Luttrell 1986, 

Parret al. 1997). 

Tato studie se snažila prověřit použitelnost těchto a jiných modelů (viz níže) k vysvětlení 

distribucí chování pozorovaných u samic makaků červenolících žijící v ZOO Olomouc. 

Naše výsledky naznačují, že frekvence poskytovaného groomingu směřovala nahoru po 

hierarchii a frekvence přijímaného groomingu směřovala naopak dolů po hierarchii, což je 

v souladu s předpokladem Seyfarthova modelu. V obou případech však byly převládající směry 

frekvencí statisticky nevýznamné (viz 3.2.3). Také Vervaecke et al. (2000) ve svém výzkumu u 

bonobů (Pan paniscus) v zajetí prokázali, že frekvence poskytovaného groomingu směřovala 

nahoru po hierarchii častěji, než dolů po hierarchii. Oproti tomu, některé starší studie dokládají, že 

jedincí vyšších ranků poskytovali grooming častěji jedincům nižšího postavení než naopak. Toto 

chování vysvětlují jako aktivitu, která by mohla snižovat napětí ve skupině nebo nahrazovat 

potenciální agresi (Harrison 1965, Sparks 1967). 

V souladu s modelem principu podobnosti jsme předpokládali, že by samice měly 

poskytovat grooming častěji samicím, které obývají podobné ranky, než těm, které obývají rozdílné 

ranky. Naše zjištění ovšem vypovídá o opaku, tzn. frekvence poskytovaného groomingu nebyla 

ovlivněna podobností samicích ranků (viz 3.2.5). Vervaecke et al. (2000) zjistili u skupiny bonobů 

v Planckendael Zoo existenci těsného pozitivního vztahu mezi reciprocitou poskytovaného 

groomingu v dyádách a rozdíly mezí ranky příslušníků jednotlivých dyád. To znamená, že jedinci 

podobných ranků si reciprokovali poskytovaný grooming častěji než jedinci rozdílných ranků. Naše 

studie však ukazuje, že reciprocita poskytovaného samičího groomingu nesouvisela s podobností 

samičích ranků (viz 3.2.11). Dále nás model principu podobnosti přivedl k myšlence prověřit, zda 

existuje vztah mezi rankem a proximitou samic. Předpokládali jsme, že by se samice podobných 
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ranků měly vyskytovat v prostorové blízkosti častěji, než samice rozdílných ranků. Výsledky ovšem 

ukazují, že frekvence přítomnosti samic v prostorové blízkosti jiných samic nebyla ovlivněna 

podobností jejich ranků (viz 3.1.2). S proximitou se pojil i náš další předpoklad, jehož testováním 

jsme chtěli zjistit, zda existuje pozitivní vztah mezi frekvencí proximity a frekvencí poskytovaného i 

přijímaného groomingu. Podařilo se nám statisticky prokázat, že samice častěji poskytovaly 

grooming samicím, s nimiž bývaly častěji v prostorové blízkosti, než samicím, s nimiž bývaly méně 

často v prostorové blízkosti. Zároveň jsme zjistili, že samice častěji přijímaly grooming od samic, 

s nimiž bývaly častěji v prostorové blízkosti (viz 3.2.12). Tato naše zjištění vhodně doplňuji model 

principu podobnosti de Waala a Luttrella. 

Princip, který předpokládá, že jsou sociální interakce „směňovány" jedna za druhou, jak to 

v případě allogroomingu a koaliční podpory propracoval Seyfarth, později zobecnili Noě a 

Hammerstein v modelu biologických trhů (sensu biological markets: Noě and Hammerstein 1995). 

Tržní princip uplatnili ve svých studiích např. Barrett et al. (1999), Barett a Henzi (2001) nebo Henzi 

a Barrett (1999, 2002), kteří prokázali „směnu" allogroomingu za jiné „komodity" pouze ve 

skupinách paviánů čakma (Pap/o hamadryas ursinus) s lineárním hierarchickým uspořádáním. 

Barrett a Henzi (2001), resp. Henzi a Barrett (2002) zkoumali u paviánů čakma možnou 

„směnu" allogroomingu za allogrooming a za přístup k potravním zdrojům, resp. za infant-handling. 

My jsme se také zabývali „směnou" allogroomingu za allogrooming a za infant-handling. Zjistili 

jsme, že mezi frekvencí poskytovaného groomingu matkám a frekvencí přijímaného groomingu od 

matek existoval statisticky významný pozitivní vztah. Naopak mezi frekvencí poskytovaného 

groomingu matkám a frekvencí infant-handlingu neexistoval vzájemný vztah. Můžeme tedy 

konstatovat, že allogrooming byl v námi studované skupině „směňován" především za sebe sama. 

To znamená, že se ostatní samice příliš nesnažily, aby prostřednictvím poskytovaného groomingu 

dosáhly tolerance matek k manipulaci s jejich mláďaty (viz 3.2.2). Na rozdíl od našich zjištění, 

Henzi a Barrett (2002) u paviánů čakma, stejně jako Muroyama (1994) u kočkodanů husarských 

(Erythrocebus patas) dokládají, že samice „směňovaly" grooming poskytovaný matkám za přístup 

k jejich mláďatům. Zajímavé je, že v případě velmi vysoce postavených samic mohly tyto samice 

manipulovat s mláďaty, aniž by musely za přístup k nim „platit" (Barrett and Henzi 2001). V této 

souvislosti jsme předpokládali, že ostatní samice, které obývají nižší ranky, by měly poskytovat 

grooming matkám častěji, než ostatní samice, které obývají vyšší ranky. Analogicky, ostatní 

samice, které obývají vyšší ranky, by měly přijímat od matek grooming častěji než ostatní samice, 

které obývají nižší ranky. Oba tyto předpoklady byly statisticky potvrzeny (viz 3.2.4). 

Dále Henzi a Barrett (2002) zjistili, že čistící interakce byly iniciovány častěji samicemi 

manipulátorkami, než matkami. Proto jsme se rozhodli otestovat předpoklad, že by ostatní samice 

měly poskytovat grooming častěji než matky. Naše výsledky naznačují, že ostatní samice skutečně 

poskytovaly grooming častěji než matky, avšak zjištěný rozdíl nebyl statisticky významný (viz 

3.2.6). 

Testováním předpokladu 9 jsme chtěli zjistit zda ostatní samice poskytují grooming častěji 

matkám, než ostatním samicím. Výsledky ukazují, že náš předpoklad byl správný, avšak rozdíl ve 
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frekvencích poskytovaného groomingu nebyl statisticky významný, a proto jej nemůžeme potvrdit 

(viz 3.2.7). Dále jsme předpokládali, tak jako Henzí a Barrett (2002), že by ostatní samice měly 

poskytovat grooming matkám častěji než jiné matky. Výsledky nám naznačily oprávněnost 

takového předpokladu, ovšem rozdíl ve frekvencích poskytovaného groomingu opět nebyl 

statisticky významný (viz 3.2.8). 

Henzi a Barrett (2002) a Barrett et al. (1999) se zabývali také reciprocitou poskytovaného 

groomingu. Prokázali například, že samice manipulátorky v dyádách matka-matka mohly zacházet 

s cizím mládětem, aniž by musely za možnost manipulace s mládětem „platit". To znamená, že 

grooming, jež byl ve vztahu k infant-handlingu, byl v těchto dyádách poskytován pouze zřídka. 

Potvrdili, že poskytovaný grooming opětují spíše ostatní samice matkám, než matky matkám. Pro 

možnost srovnání jsme prověřili tento předpoklad i při našem výzkumu. Zjistili jsme, že matky 

reciprokovaly poskytovaný grooming ostatním samicím statisticky významně málo. Tento výsledek 

podporuje zjištění našich kolegů. Následně jsme však zjistili vyšší míru reciprocity poskytovaného 

groomingu v dyádách matka-matka, než v dyádách ostatní samice-matka, což je i přes vysokou p-

hodnotu v rozporu s předpokladem a zjištěním našich kolegů (viz Henzi and Barrett 2002, 3.2.9). 

Také jsme se snažili zjistit, zda je míra reciprocity poskytovaného groomingu vyšší v dyádách 

matka-matka, oproti dyádám ostatní samíce-ostatní samice. Výsledky sice poukázaly na správnost 

našeho předpokladu, ale rozdíl byl téměř nepatrný a nebyl statisticky významný. Jinými slovy 

matky opětovaly poskytovaný grooming matkám o něco častěji, než jak činily ostatní samice mezi 

sebou (viz 3.2.10). 

Nově nebo nedávno narozená mláďata jsou pro samice, ať už juvenilní či dospělé, velice 

atraktivní (Silk 1999, Henzi and Barrett 2002). Silk (1999) pozorovala, že mláďata byla pro samice 

nejatraktivnější v době od narození do 3 měsíců věku. V prvním měsíci s nimi bylo manipulováno 

až 5krát za hodinu, ve třech měsících 2krát za hodinu a v šesti měsících už jen 0,6krát za hodinu. 

Nově narozená mláďata jsou pro ostatní samice nejlákavějším objektem, na stranu druhou si právě 

v tuto dobu matky svá mláďata nejvíce chrání před ostatními členy skupiny. Dá se tedy očekávat, 

že k manipulaci by mělo začít docházet až od určitého věku mláděte. 

Manson (1999) při svém výzkumu malp kapucínských (Cebus capucinus) zjistil, že čím 

jsou mláďata starší, tím častěji s nimi samice manipulují. Očekávali jsme také, že frekvence 

manipulace s mládětem by měla být vyšší, čím je mládě starší. Navíc jsme chtěli zjistit, zda existuje 

vztah mezi věkem mláděte a typem projevu infant-handlingu. Zjistili jsme, že mezi frekvencí infant-

handlingu a věkem mláďat existuje pozitivní vztah, který však není statisticky významný. Kromě 

toho jsme zjistili, že mezi frekvencí pozitivních projevů infant-handlingu a věkem mláďat existuje 

slabý negativní vztah a mezi frekvencí neutrálních projevů infant-handlingu a věkem mláďat 

existuje slabý pozitivní vztah. Nejsilnější vztah jsme zjistili mezi frekvencí negativních projevů 

infant-handlingu a věkem mláďat. Jinými slovy toto zjištění (a také zjištění o slabém negativním 

vztahu mezi pozitivním infant-handlingem a věkem mláďat) naznačuje, že čím byla mláďata starší, 

tím větší byla tendence manipulujících samic chovat se k nim negativné (viz 3.3.1). 
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Samice projevují zájem o mláďata matek níže postavených, než jsou ony samy. To je 

v situacích, kdy jsou sociální vztahy ovlivňované dominanční hierarchií přirozené. Jinak ovšem 

interakce mezi ostatními samicemi a mláďaty ve skupinách makaků a paviánů často způsobují 

konflikt zájmů mezi matkami a alloparenty. Vysoko postavené samice mohou zúročit své úmysly u 

méně obratných níže postavených matek, protože se nemusí obávat, že by reagovaly agresivně. 

Na druhou stranu se matky zajímají o bezpečnost mláďat, když jsou mimo jejich dosah a kontrolují 

je (Silk 1999). V případech velmi vysoce postavených samic paviánů čakma, jak uvádějí Barrett a 

Henzi (2001), mohly tyto samice s mláďaty manipulovat, aniž by musely za přístup k nim „platit". Je 

možné, že si matky svojí tolerancí k infant-handlingu zajišťují u samic vysokých ranků koaliční 

podporu a/nebo přístup k potravním zdrojům. 

Při studiu makaků kápových (Macaca radiata) Silk (1999) statisticky potvrdila svůj 

předpoklad, že nejčastěji by s mláďaty měly manipulovat samice, které obývají rank vyšší, než jaký 

je rank matky. Také zjistila, nehledě na rank matky, že ostatní nepříbuzné samice vyšších ranků 

manipulovaly s mláďaty častěji než samice nižších ranků. Vliv ranku ostatních samic se projevil 

konzistentně u všech projevů infant-handlingu. Samice vyšších ranků očichávaly mláďata, dotýkaly 

se jich a tahaly je častěji než samice nižších ranků. Tento trend byl stejný v případech dotyků, 

poskytovaného groomingu, chování v náručí i držení, ale výsledky nebyly statisticky významné. 

Rozdíl mezi chováním příbuzných a nepříbuzných samic nebyl zjištěn jako významný. Z výše 

uvedeného by se mohlo zdát, že vysoký rank manipulátorek má u non-humánních primátů zásadní 

a stejný vliv na frekvenci infant-handlingu v podobě jemného i hrubého zacházení. Studie 

provedené u dalších druhů primátů Starého Světa však přinesly zjištění, že frekvence infant-

handlingu směřovala dolů po hierarchii (Altmann 1980, Silk 1980) nebo dokonce, že rank 

manipulátorek neměl na frekvenci infant-handlingu žádný podstatný vliv (Maestripieri 1994b, Paul 

and Kuester 1996, Manson 1999). Zájem o mláďata má v řádu Primates hluboké kořeny, ačkoliv 

forma a frekvence infant-handlingu může být u různých čeledí odlišná. To může být dáno 

sociálními a demografickými podmínkami (McKenna 1979, Silk 1980, Wasser and Barash 1981, 

Thierry and Anderson 1986, Stanford 1992, Maestripieri 1994b, Clarke et al. 1998). 

Bentley-Condit et al. (2001) se při výzkumu infant-handlingu u paviánů babuin (Papio 

hamadryas cynocephalus) snažili potvrdit dva předpoklady: (1) samice by měly manipulovat 

s mláďaty matek podobného nebo nižšího ranku, než jaký obývají samy a (2) úspěšnější v infant-

handlingu by měly být samice vysokého ranku, obzvláště v případech, kdy se jedná o velmi mladá 

mláďata. Z výsledků studie je patrné, že ani jeden z předpokladů nebyl potvrzen. I přesto, že se 

projevila určitá tendence výše postavených samic manipulovat s mláďaty níže postavených matek, 

byly matky v cca 3/4 případů schopny zájem manipulátorek odvrátit, takže snaha o manipulaci 

dopadla neúspěšně. 

Absence názorové shody ve výše uvedených studiích nás přivedla k tomu, abychom se 

vlivu ranku na frekvenci infant-handlingu věnovali i v naší studii. Předpokládali jsme, že ostatní 

samice, které obývají vyšší ranky, by měly manipulovat s mláďaty častěji než samice, které obývají 
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nižší ranky (viz 3.3.2). Zjistili jsme, že mezi rankem samice a frekvencí infant-handlingu existoval 
slabý pozitivní vztah, který nebyl statisticky významný. 

V souladu s předpokladem Bentley-Condit et al. (2001) jsme otestovali také možný vliv 

podobnosti ranků ostatních samic a matek. Předpokládali jsme, že ostatní samice by měly častěji 

manipulovat s mláďaty matek, které obývají podobné ranky, než s mláďaty matek, které obývají 

rozdílné ranky. Stejně jako Bentley-Condit et al. (2001) ovšem musíme konstatovat, že mezí 

frekvencí infant-handlingu a podobností mezi ranky příslušných samic neeexistuje statisticky 

významný pozitivní vztah (viz 3.3.4). 

V létě roku 2005 jsme si při pozorování naší skupiny všimli, že se ostatní samice 

(potenciální manipulátorky) často vyskytovaly v blízkosti matek (nepublikovaná data). Ochota 

samic poskytovat nákladnou péči mláděti jiné samice závisí buď na příbuzenských nebo jiných 

sociálních vztazích (Silk 1999). Proto jsme při výzkumu v roce 2006 chtěli prověřit zda je frekvence 

proximity ostatních samic a matek v pozitivním vztahu k frekvenci infant-handlingu. Zjistili však 

pouze slabý negativní a statisticky nevýznamný vztah (viz 3.3.5). 

Po vzoru studie, kterou vypracovali Kleíndorfer a Wasser (2004), jsme chtěli zjistit, zda 

existuje pozitivní/negativní vztah mezi frekvencí pozitivních/negativních projevů infant-handlingu a 

rankem matek. Nalezli jsme slabý pozitivní vztah mezi frekvencí pozitivních projevů infant-

handlingu a rankem matek Tento vztah nebyl statisticky průkazný. Kleindorfer a Wasser (2004) 

zjistili, že s mláďaty nízko postavených matek je manipulováno častěji hrubým způsobem než 

s mláďaty vysoko postavených matek. Naše výsledky podporují jejich zjištění, jelikož ukazují, že 

negativní infant-handling je projevován významně častěji vůči mláďatům matek, které obývají nižší 

ranky, než vůči mláďatům matek, které obývají vyšší ranky (viz 3.3.3) 

Silk (1999) pozorovala, že mezi nejčastější projevy infant-handlingu patřilo očichávání a 

dotýkání se mláděte. Nejméně častým projevem byl pozdrav. Mláďata nehrála aktivní roli, nikdy 

nebyla iniciátory těchto interakcí. Chování samic vůči mláďatům bylo převážně jemné. 

Nezaznamenala, že by ostatní samice mláďatům ubližovaly, i když je třeba hrubě vláčely (viz také 

Paul and Kuester 1996). Z toho vyplývá, že její výsledky podporují hypotézu vedlejšího produktu 

(sensu by-product hypothesis: Paul and Kuester 1996). Paul a Kuester (1996) usuzují, že samicí 

zájem o mláďata je vedlejším produktem určitého druhu mateřské péče. Tato hypotéza 

předpokládá, že zájem samic o mláďata je ovlivněn jejich hormonálním statusem. Maesthpierí a 

Wallen (1995) pozorovali u makaků vepřích (Macaca nemestrina), že samice nejčastěji manipulují 

s mláďaty během raného a středně pokročilého stádia březosti a během kojení. Paul a Kuester 

(1996) také zaznamenali vysokou frekvenci infant-handlingu u kojících samic makaků magot 

(Macaca sylvanus), nikoliv však u samic, které byly březí. Naše pozorování hypotézu vedlejšího 

produktu podpořit nemohou, protože kojící matky manipulovaly s cizími mláďaty se zanedbatelnou 

frekvencí (nepublikovaná data) a březost samic jsme hodnotit nemohly. 

Hypotéza vedlejšího produktu by mohla vysvětlit, proč se manipulující samice mláďat 

jemně dotýkaly, čistily je, chovaly je v náručí, držely u sebe, apod., ale nemůže vysvětlit, proč je 

tahaly od matek a chovaly se k nim hrubě. Tato hypotéza také nevysvětluje, proč matky manipulaci 
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se svými mláďaty tolerovaly nebo proč v některých studovaných skupinách směřovala frekvence 

infant-handlingu dolů po hierarchii (viz Altmann 1980, Silk 1980). Jako vhodnější se zdá 

interpretace hypotézou reprodukční kompetice. Maestripieri (1994a) zastává názor, že pokud se 

zkušené samice chovají k cizím mláďatům hruběji než ke svým vlastním, musí se takto chovat 

s nějakým úmyslem. Domnívá se, že hrubé zacházení je jistou formou obtěžování (harassment). 

Existují studie, které ukazují, že mláďata pod vlivem alloparentů velmi strádala (Kohda 1985, 

Thierry and Anderson 1986, Maestripieri 1994a, Paul and Kuester 1996). Také Silk (1980), která u 

makaků kápových (Macaca radiata) dokumentovala mnoho agresivních projevů vůči mláďatům, 

byla jednou z prvních, kteří tvrdili, že negativní projevy infant-handlingu jsou určitou formou samičí 

kompetice. 

Detailní analýzou jednotlivých projevů infant-handlingu v naší skupině jsme se z časových 

důvodů zatím nezabývali, ale je to jedna z oblastí, na kterou bychom se chtěli zaměřit v budoucnu. 

Naše zjištění o distribuci afiliativního chování u samic makaků červenolících ze ZOO 
Olomouc můžeme shrnout do následujících závěrů: 

• Mezi samicemi existovaly jednoznačné dominantně-submisivní vztahy a samičí 

dominanční hierarchie byla vysoce lineární. 

Samičí allogrooming se vyskytoval v častých a časově krátkých epizodách. Mezi 

frekvencí allogroomingu a jeho trváním existoval pozitivní vztah. 

• Allogrooming byl „směňován" především sám za sebe. 

• Samice poskytovaly častěji grooming samicím, se kterými se častěji vyskytovaly v 

prostorové blízkosti. Zároveň samice častěji přijímaly grooming od samic, se kterými se 

častěji vyskytovaly v prostorové blízkosti. 

• Matky velmi málo reciprokovaly poskytovaný grooming ostatním samicím. 

• Ostatní samice nižších ranků poskytovaly matkám grooming častěji, než ostatní 

samice vyšších ranků. Matky poskytovaly grooming ostatním samicím vyšších ranků 

častěji než ostatním samicím nižších ranků. 

• Čím byla mláďata starší, tím větší byla tendence ostatních samic chovat se k nim 

negativně. 

• Mláďatům matek nižších ranků se dostávalo více negativních projevů infant-

handlingu než mláďatům matek vyšších ranků. 

Výsledky ostatních námi testovaných předpokladů v naprosté většině případů naznačily 

správnost našeho uvažování o problematice. Avšak pravděpodobně kvůli malým počtům vstupních 

behaviorálních údajů a závislých mláďat, jsme nebyli schopni správnost těchto předpokladů 

potvrdit (viz 3.2 a 3.3). 
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Schéma výběhu makaků červenolících v ZOO Olomouc. 
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Příloha 2 

ZÁZNAMOVÝ ARCH č. 

DATUM: FOKÁLNÍ JEDINEC: 

Metoda: Scan sampling Metoda: Focal animal sampling, all 
occurences sampling, ad libitum sampling 

0 = 0 

O ^ O 

0 = 0 

0 = 0 

0 = 0 

0 = 0 

0 = 0 

O ^ O 

O ^ O 

0 = 0 
Záznamový arch používaný pro sběr behavíorálních údajů v této studii. 

Cas Fokál. jedinec Samice 
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Příloha 2 

Matice frekvencí útěku před agresí. 

Příjemce 

PA BO LI DE Ml TE JU OM Z 

PA - 2 2 9 1 1 1 0 16 

B0 0 - 1 0 1 8 1 1 12 

LI 0 1 - 3 0 2 0 0 6 
o o DE 1 4 0 _ 0 2 2 0 9 
"O o > Ml 0 1 0 0 — 2 0 0 3 
•3 
O. TE 0 0 0 0 0 — 2 1 3 

JU 0 0 0 0 0 0 - 0 0 

OM 0 0 0 0 0 0 1 - 1 

£ 1 8 3 12 2 15 7 2 50 

Matice frekvencí přemístění. 

Příjemce 

PA BO LI DE Ml TE JU OM Z 
PA - 8 5 15 12 3 4 6 53 

BO 0 - 2 2 19 10 2 2 37 

LI 0 0 - 6 15 0 0 0 21 
a> o DE 0 5 0 14 5 0 3 27 
-O o > Ml 0 0 0 1 — 1 0 7 9 
•3 
0- TE 0 0 1 0 0 — 6 2 9 

JU 1 0 3 2 0 0 - 3 9 
OM 0 0 0 0 2 0 0 - 2 

Z 1 13 11 26 62 19 12 23 167 
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Matice frekvencí vyhnutí se. 

Příjemce 

PA BO LI DE Ml TE JU OM z 

PA - 2 1 5 4 4 3 4 23 

BO 0 - 0 0 2 0 0 2 4 

LI 0 0 - 5 4 0 1 2 12 
<0 o DE 0 2 2 _ 4 2 1 0 11 
•o o > Ml 1 1 0 0 — 0 0 2 4 
• 3 
CL TE 0 0 0 0 0 - 1 0 1 

JU 0 1 0 0 0 0 - 0 1 
OM 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

I 1 6 3 10 14 6 6 10 56 
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Příloha 2 

Symetrická matice frekvencí přítomnosti ve vzdálenosti s 5m od fekálního zvířete. 

Zvíře ve vzdálenosti á 5m 

PA BO Ll DE Ml TE JU OM £ 

PA - 119 108 108 78 117 72 36 638 

BO 119 - 66 38 66 124 56 40 509 

Ll 108 66 - 78 59 89 50 21 471 
>u 
a DE 108 38 78 - 52 64 12 26 378 
c Ml 78 66 59 52 - 98 33 34 420 
i2 o TE 117 124 89 64 98 - 49 25 566 
ll. JU 72 56 50 12 33 49 - 21 293 

OM 36 40 21 26 34 25 21 - 203 

£ 638 509 471 378 420 566 293 203 3478 
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