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, Klíčová  slova  - maximálně  5 I skorec  vodní,  nocovÍště, potravní  chování,  výběr  partnera,  ' " -
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_l translační nebo aplikovaný výzkum
vývo3, výro a ne o oušení kva ity, účinnosti a nezávadnosti léČiv, potraym, kv  a )mých látek nebo výrobků
ocbrana přírodnflxo prosue í v zá3mu zdraví a dobrých životmch podmínek hdí nebo zvířat _. zac ování  druhů

: vyšší  vzdělávátff  nebo  odborná  přípra_va _

- trestní  řízenf a,iiné  souhí  řízenď
Cíle..p.roj.ekt=.pq!usO<q=pů:řeše=4..yěd=Cé..=zn4=éqe!.p.vě4eqkéěj.kl:qCé:pqtřeí_y)..... iiiii  iiiiii  .  ii  iiii  iii  .Cíle  projektu  Ize sbrnout  do následujících  bodů:
1) Objasnit  habitatové  preference  na různých  geografických  škálách  (porovnái  charakteristik  vodních  toků  s výskytem  a
bez výskytu  ďruhu,  habitatové  preference  v rámci  vodního  toku  a v rámci  teritoria).  Mezi  sledované  paramehy  vodních
toků  buďe patřit  například  průtok,  výška  bJadiny,  pH,  konduktivita,  poh'avní  naMdka,  nabídka  odsedávek  k lovu,  nabídka
hrffzdních  příležitostí.

2) Popsat  variabilitu  potravního  chovái  v závislosti  na vybraných  faktorech  (charakteristiky  teritoria,  kvalita  jedince,
kvalita  teritoria).  Mezi  studovanými  paramehy  bude  například  :írekvence  ponorů  a lovecká  úspěšnost.
3) Stanovit  reprodukční  úspěšnost  druhu  v závislosti  na vybraných  faktorech  (např.  kvalita  teritoria  či jedince/páru).
4) Na základě  genetických  analýz  stanovit  míru  pří'buznosti  studovaných  jedinců/párů.  Odebrané  vzorky  budou  také
sloužit  pro  pozdější  z_jištěnď výskytu  mimopárové  fertility.
5) Zjistit,  které  vlastnosti  mostních  konshukcí  vedou  k obsazení  nocovišť  a hnízdišť.
6) Na záklaďě  prayidelných  sběrů vývržků  na nocovištích  stanovit  složei  potravy  sledovaných  párů a popsat  její
variabilitu  během  roku.

7) Po ukončenď  studia  potravního  chovái  (od  roku  2011)  bude  probíhat  experiment  za účelem  objasnění  výběru  pa  rtnera.
Součástí  komunikace  je u skorce  voďního  mrkání  očním  víčkem,  kdy  bíle  zbarvené  víčko  je nápadně  kontrastnď  oproti
tmavému  zbaíení  zbytku  hlavy.  Signál  je  možné  pozorovat  na desítky  metrů.  Domníváme  se, že se jeůá  o vnitrodruhový
signál,  který  může být zároveň  jedním  z klíčů  při  výběru  partnera.  Abychom  ověřili  fuúci  tohoto  chováni,  budou
jednotlivé  páry  rozděleny  vpřezdním  období  do 4 skupin:  1) kontrolnď  skupina  bez zásahu, 2) víčko  zabarvené  u

, samice,  3) víčko  zabaíené  u samce, 4) víčko  zabarvené  u obou pohlavi.  Vzhledem  ktomu,  že usuzujeme  na roli
zminěného  chování  během  reprodukce,  bude  následně  vyhodnocena  reprodukčrff  úspěšnost  jednotlivých  párů.  Pro každou

' kategorii  expeenhi  předpokláďáme  využití  5 párů  (celkem  20 hnízdních  párů).
Pravděpodobné  potenciální  přínosy  projektu  pokusů  (jak  by  mohlo  být  dosaženo  pokroku  ve vašem  věďním  oboru

. nepo  jaký  přínos..by  z.něj  člověk.či  zvířata  mo:j.mít)
Skorec  vodní  patří  mezi málo  studované  dnihy  pěvců  České republiky'.  Předpokládáme,'  že výzkum  'výrazně  rozšíří'
znalosti  o tomto  druhu.  Studium  potravního  chování,  složení  potravy  a výběr  partnera  nebyl  v České republice  u skorce
vodního  dosud  studován.
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Nežádoucí  účinky  neočekáváffie."' Klasifikace  "';nvažno'sti je mírná."'Po"'manipulaci  budou  zvíř'ata vypuštěna"'do  'volné
přírody.
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Nahrazení používání zvířat: lTveďte, proč je nutné použít zviřŤta a"řroÉ nemohou'být"Ínity"nlternativy"bez"pou'Íití"""' " """zvÍřat.

Projekt je zaměřený na stuáium"' ek6:iogické 'ňla'stiéity 'druhu ve"' volné  přírodě,  simulÁce "řaktěrů"' nelze""v  laboratoři
.do44:qut.
. Omez.enjpoužívání z;vuatf Vysyětlete?  jak.lze. zaji4tit pou:.iQ co n.ejme.nQíhě po9tu zv.ířat.'
Počet  použitých  zvířat  se do velké  míry  odvijí  od momentálni  velikosti  populace.  Pro statiséic'Éé""je"'nutné využít  výše
uv4dené po.čty jedinců. Při.nižších počtech by.získané výsled.ky nebyly důvěryhodné. .
Setnné zacházenď se zvířaty:  Vysvětlete  volbu  druhu  zvířat  a proč  se v případě  tohoto  zvířec:ího  modelu  jehá  o nejšetnnějM
použití  z blediska  vědeckých  cflů.

.Vys,větlete obeq.ná opatře:, kteyá bgdou přijata za...úče1etn_srffžení3íjmy způsobené zvířatům.pa minimum... iiiii'i  .  ii  _Odběr kne, měření, vážení a barvei očních víček bude probíhat pod dohledem osoby kvalifikované dle 6 17, zákona246/1992  Sb. v platném  znění. Doba  manipulace  bude minimalizována.  Během  nočich  kontrol  dojde  k minimálnímu
rušeni  pomocf  svítilny  za účelem  zjištění  obsazenosti  nocoviště.


