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Ekologie kulíška ne3menšího (Glauczdxum passerxnum) v závislosti na potravnď nabídce i

DKlíobčoa:'á s "vlo PaTJme"axxmPáol'něsŮ5 Í vý5 běr biotopu, sl'ožení potravy, reprodukční úspěšnost, prostorová aktivita - ':
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i translači  nebo "_ aplikovanyvyzkum

1vývo3, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léČlV, potravm, kv  a jiných látek nebo výrobků I
I ochrana příro o pros e í v zá3mu z aví a do rých životních podmínek hdí nebo zvířat i
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:vyšší vzdělávání  nebo  odborná  příprava

, treí'í  řízení  a jiné  sou  řízenď

Cfie  projektu  pokusů  (např.  řešené  vědecké  neznámé  nebo  vědecké  Či klinické  potřeby)  i

Projekt  si klade  za cíl komplexně  studovat  ekologii  u za měnící  se potravní  nabídky,  což dosud  nebylo  vnašich  'l
podminkách  studováno.  Cíle  projektu  lze shrnout  do následujících  bodů:  '

l  ) Habitatové  preference  kulíška  nejmenšího  budou  studovány  pomocí  kontrolních  teritorií  s absencí  druhu.  V  každém  

obsazeném  i kontrolním  teritoriu  (buffer  o rozloze  odpovídající  údajům  v literatuře)  bude detailně  popsána  shuktura  '

jednotlivých  vegetačních  pater  a jejich  pokost.  Současně  bude zaznamenána  přítomnost  jiných  druhů  sov (zejména

puštík obecný Strix aluco a sýc rousný Aegolius funereus) a denních dravců (zejména  krahujec obecný  Accipiter  nisus, 
, jestřáb  lesní  Accipiter  gentilis),  které  mohou  výskyt  kulíška  ovlivňovat.  Pomocí  vhodných  statistických  metod  (např. ,'

multivariátní  analýzy)  bude zjišťován  rozdíl  ve stiuktuře  biotopů  a výskytu  jiných  druhů  sov mezi obsazenými  a,l

kontrolními  teritorii.

2) Ačkoliv  bylo  složení  potravy  v našich  podmfnkách  studováno,  dosud  nejsou  z České  republiky  známé  reakce  druhu  na I

změny  v potravní  nabídce.  Jedná se o specialistu  k lovu  ptáků,  běžně  se však  v jeho  potravě  objevují  i drobní  savci.  Cílem  l'

je tedy  stanovit  podíl  ptáků  a savců v potravě  za měnící  se nabídky  drobných  savců. Doplňkovým  cílem  je zjistit,  zda l'

složení  ptačí  potravy  kulíška  odpovídá  složení  avifauny  v okolí  obsazených  hnfzdišť,  nebo zda kulíšek  preferuje  určité

taxony.  I
I

3) Prostorová  aktivita  zájmového  druhu  u nás dosud  nebyla  detailně  studována.  Na základě  sledování  telemetricky'

označených  jedinců  budeme  schopni  detailně  popsat  lovecké  biotopy  a biotopy  k dennímu  odpočinku.  Zároveň  otestujeme

vliv  potravní  nabídky  na rozlohu  domovských  okrsků  (95%  Kernell)  a velikosti  obhajovaných  teritorií  (50%  Kernell).  j
Data  budou  vyhodnocena  v programu  qGis  a následně  analyzována  v programu  R pomocí  kompositní  analýzy.  'I

I
4) Reprodukční  úspěšnost  ptačích  predátorů  často  kolísá  se změnami  v potravni  nabídce.  Cílem  projektu  je  nejen  zjistit  jak

koreluje  míra  reprodukce  (počet  vajec,  počet  mláďat  na hnízdě)  s potravní  nabídkou,  ale také  jaký  je  vztah  mezi  složením  ,

, potravy  a mírou  reprodukce  (stanovení  optimální  kořisti).  ,l

jPravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (iak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru ',l
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Komplexníreakcestudovanéhodruhunazměnyvpotravnínabídcevnašic'ň"p'oá'Jh'nebyly'detailně'studovány.,""'
Výsledky  budou  porovnány  se závěry  studií  z různých  částí areálu  výskytu.  ,l

...Dr:ya  pQpližné_poě.ty_zví.řgt, jej8q.hž_p.ouž.iií se předpokl0dá. iiiiii  iiiii  iiii  .  .  '

Kulíšek  nejmenší  je  běžnou  sovou  především  jehličnatých  lesů. V Třeboňské  pánvi  byla  zj'iÁtěnÁ dostateč;á"hnízdní""  """" ' "

denzita pro realizaci pro3ektu Ročně bude manupulováno maximálně s 30 adultními a 50 3uvetu1ními 3edmci i
Jaké jsou oČekávané nežádoucí nčý  u"zvířat? Jaká'7e navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvfflaty naloženo po """"""""'l
s8oq9g: pokuqg.? . iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiii  '

Nežádoucí  účinky  neočekáváme. Projekt j'e"klas'Í'mován'jako mírný.  P6 manipuÍÁcÍ"'budou"'zvířata";uŇtěna"do volné "' "' "'l
přírody  a budou  sledována  za použití  výše  uvedených  metod.  '

Uplatňování  3R  (replacement,  reduction,  refinement)

Nahrazení  používání  zvířat:  Uveďte,  proč  je  nutné  použít  zvířata  a proČ nemohou  být  využity  alternativy  bez  použití  """"""""""' ""'l
I
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Nahrazení  nenď možné,  )edná  se o komplexní  behaviorální  reakce  orgamsmu  na měnící  se trofické  podmfnky I

Omezení použivám zvířat Vysvětlete, 3ak Ize za3istit použití co ne3menšího počtu zvířat.
. V pg:su  bu4e vyu;ív$_:ál_nď.po5_e.t_pro...n4s2e4né. statistické_an.a1ý,4y,......... .
Setrné  zacházení  se zvířaty:  Vysvětlete  volbu  druhu  ziat  a proč  se v případě  tohoto"'zvíř;cÍo'moaeÍu jedná  6"'nejšetnějÍí

použití  z hlediska  vědeckých  cflů.

Vysvětlete obecná opatření, erá bu ou ph)ata za úČelem sižení  ú3my způsobené zvířatům na tnuumum
Doba  manipulace  bude  minimalizována  s ohledem  na probíhající  hnízdní  sezónu.  'l


