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Hypotéza:  
Jedinci profitují z vysoké stálosti na stanovišti efektivnějším využíváním zdrojů v rámci 

domácího okrsku, což se projevuje nižší spotřebou energie, rychlejším růstem a vyšší tělesnou 
kondicí.  

 
Anotace:  

 Pro uspokojení energetických nároků zvířata získávají zdroje rozptýlené v rámci svých 
domácích okrsků (home range, HR), k jejichž ustanovení dochází v rámci pravidelných denních 
aktivit. Velikost HR reprezentuje nejlepší rozhodnutí, jak optimalizovat přísun energie, a proto vzrůstá 
s velikostí těla a individuálním metabolickým poměrem, klesá s hustotou populace a dále je 
modifikována přírodním prostředím, ve kterém se zvířata pohybují k nerovnoměrně rozptýleným 
zdrojům. Např. HR jsou větší v otevřených než uzavřených habitatech u terestrických zvířat, stejně 
jako u ryb jsou HR  jsou větší v jezerech než v řekách. Navíc, jak pohybová aktivita a energetická 
spotřeba zvířat odpovídá jejich sociálnímu statutu, podobně velikost HR jedince je úměrná jeho 
pozici v sociální hiearchii a frekvenci sociálních vztahů obecně. Pokud se jedinec zdržuje v HR 
během určitého časovém intervalu nebo se na něj opakovaně vrací toto chování je popisováno jako 
stálost na stanovišti (site fidelity, SF). Vyšší SF je asociováno se vzrůstající znalostí přírodního a 
sociálního prostředí, které umožňuje více efektivní čerpání zdrojů.  

Málo je však známo, jak SF ovlivňujě rychlost růstu, spotřebu energie a tělesnou kondici ryb. 
Stejně tak není dostatečně popsán vztah mezi SF, velikostí HR a behaviorálním a fyziologickým 
typem jedince, např. jakou SF vykazují méně pohybově aktivní jedinci s vyšší spotřebou energie a 
vyšší citlivostí ke stresu. Tyto závislosti budou sledovány na modelových  druzích společenstva 
kaprovitých ryb. Ke sledování velikosti HR a SF v říčním prostředí bude použita metoda radiové 
biotelemetrie.      
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