population density, but sex ratio might be the fundamental faotor determining effeotiveness of
different mating taotios.
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Tři nEe uvedenépublikre se zrblr.ají ruznými speld1.řijného ohování daňků.v kátkosti
shrnnto' cilem táo prix

brlo- l' objxnit pro€ s

akalace střetnuti dvou samoů daňka

shrniého. podoL'č j* b1l čn c .;m1miautor1.popsán u jelena ertopského.Snažilijsme se
sp€ c ifrko\at.|atrrotlirc falito4 ..rlir'ňu.iici pral.děpodobnost$ziokého souboje mezi dvěma
soupeň. 2. zkoumat m|i samic (daněl) u setkánídvou samcůa okolnosti ovlivňujioí tendenoe
samio zůstatu jednoho či ode.iítk jinému daňkovi' 3- ZabýaI se speciální strategiíleku a
poro!Írat reprodukěni upěoh

danlrů hájíoioh taitorium

na leku a hájících (doěasná)

samostatná teritoria neprímou metodou.
Podle dostupné literatury je střetnutí dvou samců daňka ov|ivněno z h|ediska samic třemi
hlavními proximátními faktory: přítomností samic, ůekvenoí páření a pravděpodobnosti
zaWeznuti. Abyohom otestovali týo predikoe, zkoumali jsme jak moc rozhodujíoí je
přítomnost samio pro průběh saměích střetnuti' Předpoklridali jsme, že v přfromnosti samio
budou samci ve|ni motivovaní hájit svojí pozici Stanovili jsme hypotézu,že přftomnost
samio poblíŽ samoů ry]ýšíěetnost střetnutí mezi dvěma daňky' ěetnost výskýu soubojů i
vokalizace v porovnání se situaoi' kdy samioe přítomné nejsou. Přítomnost samic by take
měla zvýšit ěetnost výk1'fu jasného víězství jednoho ze soupeřů. Výsledky ukáza|y, že
samice byly přítoÍmy pouze u poloviny střetnutí dvou samoů.Většina $zických soubojů se
odefuála v nepřítomnosti samio' Vokalizace a rrýský jasného vítězství nebyl přítomností
samic nijak bvlivněn. Tato data nepotwdila hypotézu, že samci budou vysooe motivovaní
hájit své pozioe v frítomnosti daněl. Spíšese uk6za|o, že samoe praktioky nezajíná, zdajsou
u jejich střetnutí přítomny nějaké samioe. Jednotlivé komponenty saměíoh střetnutí a souboje
sloužíspíšejako signál jiným samcůmpro porovnánímomentálníhostalu oponenta(ak se jř
dříve předpokládalo) než aby se na jejich základě roáodovalo o přimém přístupu k
receptivním sarriicím. V daném sooiá|nim uspořáďání nevedla střetnutí mezi sanoi k
bezprostřednímuzisku samio. Výběr sexuá|níhopartneraprobíhaljiným způsobem.Protože
jsme pozorovali velice málo páření v průběhu dne, předpokládrime' samoi rozhodují o
přístupu k receptivním samicím těsně před samotným pařením, ktere se typicky odehfává v
noěníohhodináoh'
Podle závěru růmýoh studií na jelenu evropském i na daňku skvrnitém he obeaně řicy že
úspěšnost v soubojích ovlivňuje reprodukění úspěoh' Proto bylo nďí snahou urěit zda
qisledek střetnutí ovlilňuje .samičír{běr (tj. zda způsobí přesun daněl mezi soupeři).
Zkoumali jsme faktory, které by mohly mít vliv na pravděpodobnost opuštěníjednoho samce
a pfipojení se k jeho soupeři v průběhu střetnutí Za předpokladu, že výsledek střetnutí je
důleŽitý pro přítomné daněly, test,ovali jsme následujíoi h1potézy: 1' Daněly zůstanou v
harénu vitěze střďnutí a opustí poraženéhosoupďe. 2. Daněly spiše přejdou k daňkovi s
danělami než k daňkovi bez daŇ|' Výsledky potvrzuji doměnku, že uýsledek střetnutí
ovlivňuje rozhodnutí daněl z&stat u daňka, kteÉho doprovrízely ďed střetnutím nebo přejít k

jinému daňkovi To naznačuje význam úspěšnostiv soubojíoh pro reprodukčni úspěoh. Na
druhé strarrě data ukáza|a, že pravděpodobnost, že daněla opustí daňka, u kterého byla před
střetnutím,byla obecně malá. To by mohlo znamenat,Že usfroh v soubojich nebyl pro qýběr
reprodukčnihopartneÍaz hlediska daně|rozhodujíoíči uýluěný. Každopádněnďe zjištění,že
přítomnostdaněl u soupeře snižovalapravděpodobnostopuštěníprvníhodaňka,je V rozporu s
mate.copy teorií.
Přetrvání hieÍarohiez období před řiií až do Íi1ea tendenoedospělýoh samců daňka řešit
konflikty bez kontaktu paroŽívede ke sníženípočtu soubojůa zároveň k menšímuriziku
závažnéhoporanění. Vokalizaoe (roohání), paralelní pochod a fyzický zápas daňků v pruběhu
obdobípáření byly popsány mnoha ruznými autory.Zkoumali ruznéaspekty říjných soubojů.
jako např. míra vokalizaoe, soubojovétaktiky a teohniky a faktory ovlivňujíci délku soubojů.
Ukrízalo se také' že |aterá|nívezetLÍace lopat v průběhu souboje nutně nemusí ukazovat na
dominantnípostavenídařka a Že paralelnípoohod dvou soupeřícíohdaňkůnemusíznamenat
laterální předvedení kvality jedinoe. V našístudii jsme se zaměřili jednoduše na prooeš
posuzor,ánisoubojovýoh sohopnostísoupeře a na eskalaci střetnutído souboje,jak to bylo již
dříve popsáno u jelena ewopskáho. Urěova|i jsme pravděpodobnost souboje na základě
jednotlivých prvků střetnutí.Zjistili jsme, Že v 83o/opřípadůstřetnutídvou dospělýoh daňIoi
využili samci alespoň jednoho prvku nekontaktníhopoměřování soupeřoqýoh sil' Tento
výsledek je velioe podobný výsledlnr u je|ena evrópskeho. Výsky vokalizace a parale|ního
poohodu byl ještě častějšinež u jelena evropského.To naznačuje,Že dospělí samoi daňka
užívalinekontaktníteohniky měření soupďovýoh sil ještě ěastěji nežjelerrísamci. Rozdí|né
ohování bylo zaznamenáno u daňků, ktďí často přerušili zápas a přešli do paralelního
pochodu, což se ujelenů nestrívalo.V souladu s předešlýmivýzkumy potvmrjí naševýsledky,
že daňci pollŽivajíúěinnétaktiky, aby se lyhnuli f1ziokému souboji, který by mohl véstk
vážným poraněním' Pravděpodobnost souboje byla nejnřší v situaoi, kdy dva samci
vykazovali výrazně asymetriokéohování.Většívylovnanost mezi soupeři si|ně korelovala s
ryššípravděpodob'rrostisouboje. V1so\i podí soubojů'kter'ý neskoněil jasným vítězstvím
jednoho ze soupeřů, zamtnul náš předpoklad' že souboj bude většinou zakoněen jasným
uýsledkm. Naopak se lká,r'allo,Že většina střetnutí s jasným výsledkem se obešla bez
fyziokého souboje. Je moŽné,Že jasný qýsledek střďnutí není pro daňky zas ů.Íakzásadni'
To by souhlasilo s domněnkou,Že szic\ý souboj sloužívlastně jen jako doplněk k vokalizaoi
a paralelnímu pochodrr' které jsou hlavním nástrojem udrŽování hierarchie v oMobí říje.
Souboje daňkůpravděpodobněnejsou tak závůné jako u jelenů,protožesouboje zde často
přešly do paralelníhopochodu. V souladu s dřívějšímstudiemi se domníváme'že voka|izace,
paralelní poohod i souboje složí k vyjasňování a upřesňování dominančníohvztahů. S
klesající tělesnou kondioí se můŽou v průběhu říje bojové schopnosti jednotlivýoh daňků
měnÍ. Jednotlivci se lišív naěasovánívlastníhoúbýku si| a takjsou vzájernnévztahy velrni
dynamické.Protoja\fkoliv odhad kitéri! kterése neměníspolu s klesajícitělesnou kondioív
průběhu říje' můŽEvéstk zavádějícim závěrÍm'
V porovnáni s obhajobou samostatnéhoteritoriaje lek strategie,kterou si můžedovolit,jen
ve|mi málo samců,zatímooménězdatnísoupeři Ýo1íaltmativni taktky. Proto jsme pro naši
práci stanovili hypotéztl,Že reprodukčníúspěohbude vyššíu daňků na leku než u daňků
hájícíohdočasnáindividúlní teritoria. Přestožereprodukěníupech byl popisován vyššína
leku než na samostatnýohteritoriíob nďe výsledky ukáza|y, že početdaněl v bezprostředni
blízkosti fokálního samce za minutu pozorování byl signiťrkantněnižšíu daňkůna leku nežu
skupiny daňků na samostatnýoh teritoriích. Toto zjištěníje v rozporu jednak s nďím
oěekáváním a jednak s Iiteraturou. Vysoki populační hustota (zejména hustota dospe|ýoh
samoů)můžeu daňkůpodpofit vznik leku. Avšak v populaoi.na Březce byl poměr pohlaví
silně vychýlen ve prospěch samců,a proto přestala bý patrně taktka leku nejúčinnější.
Větší
šancina reprodukěníúspěchprinesla říjným daňkůmtaktika obhajoby samostatného
teritoria

nelro ncteritoriálnítaktikr', Usuzu.jemc.Že reproclukčníúspěclrcíaňkůna lell
.jistě or'lir,něn
golul1iní ltustotou. avša|ipoměr pohlar'í rnůŽe[ý zásadnirn l.aktorenrurčujícíme1tklir,itu
jednotlil'i'ch reproclukčních
taktili-

