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sortatívní  pároy3ání u_hraboše polního  na základě o_sobnostních rysů a pacho_v_é_preference - -_- - - ---- -- _Doba  trvání  projektu  pokusů"'  Studie bude probíhat  během jednoho  celého populačního  cyklu  2020 - 2024.
._ Ka.4dý rqk b_udqu_ylas,tn.8_te_s_ty s_odqhyqenými zviřaty  havat 5 -  6 měsfců.  .KlíčovÍá  s}ov'Á"'-maxžmáln'á  :5 Hraboš polní, asoitativní  párování,  osobnost;í"ry:;y,""pachová"preře""'rence-  -  ' -"ěel projektu pokusů - omačte lel  křEkem (x) do prázdríého  políčka _ _x  základní  výzkum

_ ._ tyanslačnj_n_ebo. a_p_li.koyaný_yýz:p; . iii  iii  iii  .  .  iiiai  iiiii  ii  _  ii

vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti 1é8'iv, '5oěavin," knnÍv a'jiných lntek"nebo" -'lii'  výrobků
ochraííapříyod-ního  - ""' - - - - - -ii  prost_ředí v záj.mu z4.raví...a dob.iýc0.ž0votních ppdm.me.k,lidí neb.o..zvířat . i  iiii  iiiii  iiii" I zachovaru druhů aii  aiiii  iiii  iiiiiii  .

_x, ;Itvyrešs:í1y:_l,dz_:e_ln%1v_aán1línn_eesboo_u_od:_blorlrnzeánpIMpiava - - IC81e p.rqjektu pp;4sů. (n4př:_pešepé yě4ecké n4zt';á;4 nebg yědecké_č:i k_0jnic__ké_potřeb_y) . _ .Cílem  shidie  je zjistit,  jestli  při párování  hrabošů  podobné osobnostní  rysy  partnerů  nebo jejich  pachová "preference  vedou k vyššímu  počtu životaschopných  mlád'at  a jak  se tyto  preference  mění během celého
populačnffiocyklu.

 IPravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů 0ak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním Io oru nebolg_ '_ pjmos by z _ně) čloyěk či zvíř;ta mohli mít) _ __ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _Tato studie je veltni  aktuální  kvůli  vyjasnění  mechanismů,  kterými  se osobnostní  rysy, a obecně preferencejedinců,  v populacích  živočichů  udržují  a které přispívají  k výrazným  změnám v početnosti  během populačníhocyklu.

...D..ruhy a přip1Qn4 _počt;y zvíř_at, jejichž_použitjse předpok1á4.. '40 samců a 40 samic hraboše polnďho (Microtus  arvalis),  tj. 80 jedinců  celkem' Řaždý 'rok, tedy během céléhě " ' -cyklu  (5 let) cca 400 jedinců.  Přičemž  během populačního  minima  je možné, že tento plánovaný  počet nebude 'možné napln.it. ii
Jaké jsou  očekávané nežádoucí  účinky'u  zvířat?"Jaká  j;'navrh;vaná'ffi'Íra":éávÁž;osti?'jaĚ  bŮde s;  zvířaty  """"' "" " '

Paříoč:'stně"bPeohasvioonrČáel-nníÍcPhoteustseuc'h žádné-nežádoucí  účinky  neočekáváme D-á se kva'-lifikovaně  odhadnout,  že 'nebude v žádném okamžiku  dosaženo stresu na úrovni  vpichu  injekční  jehlou,  tedy pokus je inožno  označit  'maximálně  za mírný.  Po skončení pokusu budou  zvfřata  dál chována  v chovech a využita  v jiném  pokusu  prostudium  stárnutí.

Upla;ň.ovánjpR (_r_ep.;4cp;e_nt,redpcti.on, refinem.entl ii  iiiii  ii  _  __  iiii  ii  ii

 'Nahrazení  používání  zvířat:  Uved'te,  proč je nutné použít  zvířata  a proč nemohoffi'Éýt  využÍty"altern:Átivy  bez'  "'...popŽpÍ_zvÍřat_._________ __-___

zhledem k tomu, že se v principu  3-edná-o testován-f vÍi'vu chování  na roffiožování,-nelze uvažovat  o -nab_razení.

Omezení ppužjv_ání zvířat Vysyět1et5,, )ak _lze za3istit použití co ne3menší1o_ počtu zvířat _Z hlediska  variability  počtu narozených  mlád'at  je nutné, aby statisticky  jednoznačné  prokázání  vlivu  ""  'osobnostních  rysů či pachové preference  bylo  vMy  testováno celkově  na  cca  40 párech. Při menším  počtu  byse mohlo  stát, že by efekt byl naznačen, ale statistické  průkaznosti  by nebylo  dosaženo, a pokus  by tak  musel....1_,ýt opa3oy4n_.._________
Setrné zacházenf se zvířaty:-Vy'ffivětlěte :olbu'-druhu'-zvířat,'-a proč-s;;  6řípadÍ""'to-hoto'-zvířécffi6 'mo'd:,iu'jedná -onejšínější  použitf  z hlediska  vědeckých  cílů.

ysve_t_e5e _pbecn______áopa_tř_3ní, pr_á bud_qu při_pta za_účelem sn3í$n_8 ú3m________yzpů_so_bené __zvířatům _ng_mui;u_m __ _Hraboš polní  byl vybrán kvůli  aktuálnf  společenské  poptávce  po detailnějším  poznání  příčin  vysoké populačnípočetnosti.  S tímto  dnuhem má pracoviště  dlouholeté  zkušenosti  jak  z hlediska  chovu,  tak z hlediskabehaviorálních  testů. Na našem pracovišti  byly  u maboše polního  poprvé  stanoveny  osobriostní  rysy.  Zvířatabudou přenášena v jejich  domovských  trubicích.  Budou  provedeny  pouze behaviorálnď  testy, chovánď  bude
kamerou  bez a a zasahování  do a a zvířat.


