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V Krušných horách byl v průběhu dvou let ve 14 hnízdech sýce rousného (Aegolius funereus) 
aplikován kamerový a čipový identifikační systém za účelem monitoringu cirkadiánní aktivity 
hnízdících jedinců. Celkem bylo získáno 2209 záznamů o samčích příletech do hnízda a 884 
záznamů o samičích výletech z hnízda. Samci i samice aktivovali výhradně v nočních hodinách. 
V průběhu dne samci uskutečnili pouze 5,0 % příletů do hnízda a samice 17,4 % výletů z hníz-
da, přičemž většina této denní aktivity byla uskutečněna do jedné hodiny po východu Slunce. 
U obou pohlaví byl začátek i konec aktivity ovlivněn proměnlivou dobou západu a východu 
Slunce. Průběh cirkadiánní aktivity se však mezi samci a samicemi lišil. Zatímco aktivita samic 
vykazovala dva výrazné vrcholy – první na začátku noci mezi 22:00–23:00 a druhý nad ránem 
mezi 3:00–5:00, samčí aktivita byla rovnoměrně rozložena v průběhu celé noci a vykazovala 
pouze jeden vrchol aktivity mezi 22:00–23:00.  

Videocamera and chip identification system was applied in 14 nests of the Tengmalm’s Owl 
(Aegolius funereus) in the Krušné hory Mts., Czech Republic in 2004 and 2006, with the aim to 
monitor circadian activity of the breeding birds. Altogether 2209 records of male arrivals at the 
nest and 884 records of female departures from the nest were obtained. Both males and females 
were active almost exclusively at night. During the day, males undertook only 5.0 % of the arri-
vals at the nest and females 17.4 % of the departures from the nest, most of the daytime activity 
being recorded less than one hour after sunrise. The beginning and end of the activity was 
affected by the changing time of sunset and sunrise in both sexes. However, males differed from 
females in the course of circadian activity. While the activity of females showed two marked 
peaks, one between 10 and 11 p.m. and the other one between 3 and 5 a.m., that of males was 
distributed evenly throughout the night and showed only one peak between 10 and 11 p.m.  

Keywords: Aegolius funereus, breeding biology, Czech Republic, activity patterns, parental 
role 
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úvod

Většina evropských sov aktivuje za 
šera a v noci (Šťastný & Hudec 2005), 
avšak u některých druhů, např. u ku-
líška nejmenšího (Glaucidium passeri-
num) je obvyklé, že v době hnízdění 
jsou dospělí ptáci aktivní během dne 
(Bermann & Ganso 1965, Mlíkovský 
1998, Hudec & Šťastný 2005). Studie 
zabývající se cirkadiánní aktivitou drav-
ců a sov ukazují, že střídání aktivních 
a klidových fází je ovlivněno různými en-
vironmentálními faktory, především svě-
telnými podmínkami (Aschoff & Wever 
1962, Mikkola 1970, Klaus et al. 1975, 
Korpimäki 1981, Delaney et al. 1999, 
Fernandez–Duque 2003), ale i potravní 
dostupností (Mikkola 1970, Snyder et al. 
1975, Korpimäki 1981, Rijnsdorp et al. 
1981, Fernandez–Duque 2003), hnízdní 
fází (Delaney et al. 1999, Rutz 2006) či 
srážkami (Klaus et al. 1975).

Z výsledků studií zabývajících se cirka-
diánní aktivitou sýce rousného vyplývá, 
že tato sova je výlučně noční živočich, 
ačkoliv někteří jedinci mohou být v prů-
běhu hnízdní sezóny aktivní také v čas-
ných ranních hodinách (Klaus et al. 1975, 
Korpimäki 1981). V severní Evropě mají 
denní rytmy sýce rousného vzhledem ke 
krátkým a světlým nocím pouze jeden 
výrazný vrchol mezi 23:00–3:00 (Klaus 
et al. 1975) nebo 22:00–4:00 (Korpimäki 
1981). S prodlužující se délkou noci však 
monofázická aktivita postupně přechází 
v bifázickou. U středoevropských ptá-
ků jsou dva vrcholy aktivity velmi vý-
razné; první se vyskytuje při stmívání 
(20:00–22:00) a druhý při rozednívání 
(2:00–5:00). Uprostřed noci (22:00–2:00) 
a během dne tito ptáci aktivují minimálně 
(Wiegand 1960, Norberg 1964, Klaus et al. 
1975). V doposud provedených studiích 
byla cirkadiánní aktivita hnízdících sýců 
rousných s použitím vstupního kontaktu 
a vestavěného termografu, který pomocí 
magnetické cívky automaticky zazname-

nával čas proletujících jedinců vletovým 
otvorem hnízdní dutiny. Při tomto způso-
bu monitorování však nebylo možné jed-
noznačně rozlišit pohlaví rodičů, a proto 
nebyla aktivita samců a samic hodnoce-
na zvlášť. Dodnes tedy není jasné, jaká 
je cirkadiánní aktivita samce a samice 
sýce rousného v době hnízdění s ohle-
dem na jejich rozdílné rodičovské úlohy. 
Právě tento faktor může hrát v cirka-
diánních rytmech těchto sov významnou 
roli, neboť samci a samice sýce rousného 
mají rodičovské úlohy striktně rozděleny; 
samci obstarávají a doručují potravu do 
hnízda samici a mláďatům po celou dobu 
hnízdění (Korpimäki 1981, Drdáková & 
Zárybnický 2003), zatímco samice zůstá-
vají na hnízdě, inkubují vejce a zahřívají 
mláďata do zhruba tří týdnů jejich věku 
(Glutz & Bauer 1980, Korpimäki 1981, 
Drdáková 2003). V této době opouštějí 
samice hnízdo pouze 1–2krát za noc na 
3–9 minut (Kuhk 1949) z důvodu vy-
prázdnění se, vyhození vývržku či úpra-
vy peří (Kuhk 1949, Wiegand 1960, Glutz 
& Bauer 1980).

Nově použitý metodický přístup kon-
tinuálního monitorování hnízd pomocí 
kamerového systému a čipového iden-
tifikačního zařízení umožnil získat de-
tailní data o aktivitě hnízdících jedinců 
sýce rousného, konkrétně o samčím do-
ručování kořisti do hnízda a samičím 
opouštění hnízda. Díky tomu bylo mož-
né hodnotit cirkadiánní aktivitu hníz-
dících samců a samic s ohledem na 
rozdělené rodičovské úlohy a porovnat ji 
s doposud publikovanými údaji získaný-
mi jiným metodickým postupem.

MATERIÁL A METodIKA

Popis sledovaného území

Studijní území se nachází v imisemi 
poškozené oblasti ve východní části 
Krušných hor v okolí Flájské přehrady 
(50,7˚ N 13,6˚ E) v rozpětí nadmořských 
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výšek 735–956 m n.m. V době prová-
děného výzkumu zde bylo rozmístěno 
celkem 120 hnízdních budek pro sýce 
rousné na ploše 70 km2. Současná kra-
jina studovaného území se skládá z mo-
zaikovitě uspořádaných rozvolněných 
ploch, zbytků odumřelých smrkových 
lesů, solitérních stromů (nejčastěji buk 
lesní Fagus silvatica) a mladých poros-
tů náhradních dřevin, tvořených zejmé-
na smrkem pichlavým (Picea pungens), 
břízami (Betula spp.), jeřábem ptačím 
(Sorbus aucuparia) a modřínem opada-
vým (Larix decidua). V těchto mladých 
porostech a na nezalesněných pasekách 
je jednoznačně dominantním bylinným 

druhem třtina chloupkatá (Calamagrostis 
villosa), na vřesovištích a rašeliništích se 
vyskytuje např. vřes (Calluna vulgaris), 
druhy čeledi Vacciniaceae a suchopýr 
(Eriophorum sp.).

Světelné podmínky

Během sledovaného období (2004, 
2006) byl ve studijní oblasti průměrný 
čas východu Slunce ve 4:34 ± 0:21 hodin 
a průměrný čas západu Slunce v 19:58 
± 0:24 hodin.

Získaná data

Hnízda sýce rousného byla monitoro-
vána pomocí kamerového systému a či-
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obr. 1. Průběh cirkadiánní aktivity samic sýse rousného (Aegolius funereus) v Krušných 
horách. Vyjádřen je průměrný počet výletů jednotlivých samic z hnízdní dutiny za daný den 
vzhledem k času (hodinám). Hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SD / hnízdo (n = 14).
Fig. 1. Course of circadian activity of females of the Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in the 
Krušné hory Mts. Mean numbers (mean ± SD per nest, n =14 nests) of departures of individual 
females from the nest in different periods of the day are given. 
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pového identifikačního zařízení konti-
nuálně po 24 hodin denně v průběhu 
inkubace a výchovy mláďat. Aktivita 
hnízdících ptáků byla sledována celkem 
ve 14 hnízdech; v roce 2004 v sedmi 
hnízdech a v roce 2006 také v sed-
mi hnízdech. V roce 2004 byla hnízda 
monitorována v období od 9. dubna 
do 1. července, přičemž každé hnízdo 
bylo technickými přístroji sledováno 
průměrně 41,0 ± 11,6 dní (n = 7 hnízd). 
V roce 2006 byla hnízda monitorována 
od 29. dubna do 16. června, přičemž 
jednotlivá hnízda byla technickými pří-
stroji sledována průměrně 27,6 ± 10,6 
dní (n = 7). Nízký počet dat nasbíraných 

v období inkubace vajec neumožnil 
jejich samostatné vyhodnocení (v roce 
2004 byla hnízda v průběhu inkubace 
monitorována průměrně 17,1 ± 10,6 dní 
/ hnízdo, v roce 2006 pouze 6,0 ± 9,0 dní 
/ hnízdo). Nicméně, vzhledem k tomu, 
že rodičovské úlohy samců a samic se 
v období inkubace vajec a výchovy 
mláďat nemění, byly výsledky z obou 
těchto období sloučeny a hodnoceny 
dohromady (cirkadiánní vzorec aktivity 
sýce rousného stejným způsobem vy-
hodnocoval Klaus et al. 1975). 

Aktivita samců byla hodnocena na 
základě časových záznamů příletů do 
vletového otvoru hnízdní budky, aktivita 
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obr. 2. Průběh cirkadiánní aktivity samců sýse rousného (Aegolius funereus) v Krušných ho-
rách. Vyjádřen je průměrný počet příletů jednotlivých samců do hnízdní dutiny za daný den 
vzhledem k času (hodinám). Hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SD / hnízdo (n = 14).
Fig. 2. Course of circadian activity of males of the Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in the 
Krušné hory Mts. Mean numbers (mean ± SD per nest, n =14 nests) of arrivals of individual 
males at the nest in different periods of the day are given.



55

Sylvia 44 / 2008

samic byla hodnocena na základě časo-
vých záznamů výletů z hnízdní dutiny 
v době kontinuálního pobytu na hnízdě. 
Ve 3.–4. týdnu věku nejstaršího mláděte 
samice přerušily kontinuální setrvání na 
hnízdě a mláďata opustily. Proto v této 
době již nebyla aktivita samic hodnoce-
na. V monitorovaných hnízdech (n = 14) 
bylo zaznamenáno celkem 2209 sam-
čích příletů (průměrně 157,8 ± 65,8 pří-
letů / hnízdo) a celkem 884 samičích 
výletů z hnízda (průměrně 63,1 ± 31,2 
výletů / hnízdo).

Začátek aktivity v závislosti na mění-
cí se době západu Slunce byl u samců 
hodnocen na základě prvního příletu 
s kořistí do hnízda v danou noc, u samic 
podle prvního výletu z hnízda v danou 
noc. Pokud nebyl první přílet samců, 
resp. první výlet samic uskutečněn v ob-
dobí mezi 18:00–24:00 během sledova-
ného noci, nebyl z tohoto dne údaj o za-
čátku aktivity vyhodnocován. Podobně 
konec aktivity byl u samců hodnocen 
na základě posledního příletu do hnízda 
v danou noc a u samic podle posledního 
výletu z hnízda v danou noc. Pokud ne-
byl poslední přílet samce, resp. poslední 
výlet samice uskutečněn v období mezi 
24:00–6:00 v průběhu sledované noci, 
nebyl z tohoto dne údaj o konci aktivity 
vyhodnocován. K analýzám bylo použito 
celkem 401 prvních večerních příletů 
samců na hnízdo (průměrně 28,6 ± 10,6 
příletů / hnízdo), 321 prvních večer-
ních výletů samic z hnízda (průměrně 
23,0 ± 11,8 výletů / hnízdo), 422 posled-
ních ranních příletů samců na hnízdo 
(průměrně 30,1 ± 11,8 příletů / hnízdo) 
a 320 posledních ranních výletů samic 
z hnízda (průměrně 23,0 ± 12,1 výletů / 
hnízdo).

Monitorovací systém

Zařízení, která byla použita k moni-
torování hnízd, se skládala z kamery 
s externím objektivem (DECAM), čipo-

vé identifikační čtečky s externí anté-
nou, infračervené světelné závory pro 
detekci pohybu (KS96, detekován byl 
každý pohyb ve vletovém otvoru na 
základě přerušení a opětovného sepnu-
tí infračerveného paprsku), datového 
záznamníku (ukládán byl čas přerušení 
a opětovného sepnutí infračerveného 
paprsku), infračerveného osvětlení (IR 
diody, SFH 485–2880 nm) a akumulá-
toru (12V 60Ah). Všechna tato zařízení 
byla umístěna uvnitř budky: objektiv na 
protější stěně vletovému otvoru, infra-
červené světelné závory a externí anténa 
čipové čtečky ve vletovém otvoru, dato-
vý záznamník, čipová čtečka a kamera 
ve stropě budky a akumulátor ve spodní 
části budky. Dále byl použit čipový čtecí 
kroužek k identifikaci každého jedince, 
který byl připevněn na jeho běháku; tím-
to kroužkem byli označeni samci, samice 
i mláďata studovaných sýců rousných. 
Vyskytnul-li se následně čipový krou-
žek v blízkosti čipové antény umístěné 
ve vletovém otvoru budky, došlo v pra-
videlných třísekundových intervalech 
k zaznamenávání idenfikačního čísla 
kroužku na čipovou čtečku. Výstupem 
kamerového systému byly 1–3 digitální 
fotografie s rozlišením 640 × 480 pixe-
lů, které byly snímány při každé detek-
ci pohybu ve vletovém otvoru budky 
(jednotlivé fotografie byly pořizovány 
v intervalu cca 1 sekundy). Z těchto fo-
tografií bylo možné rozpoznat, zda daný 
jedinec vstupuje dovnitř budky nebo ji 
opouští a zda přináší do dutiny kořist. 
Z datového záznamníku bylo možné 
stanovit dobu daného jedince strávenou 
na hnízdě, případně ve vletovém otvoru 
budky.

Celý systém byl nastaven a nainsta-
lován tak, aby pohyb v otvoru byl co 
nejrychleji zaregistrován (na základě 
přerušení paprsku infračervených zá-
vor),  v průběhu několika milisekund 
byly předány impulsy ke spuštění ka-
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mery a IR světel a v konečné fázi došlo 
k zaznamenání potřebných údajů na 
datové nosiče – podrobný technický 
popis celého systému viz Bezouška et 
al. (2005). 

Analýza dat

Data byla hodnocena standardními sta-
tistickými metodami (k porovnání vzor-
ce cirkadiánní aktivity mezi samci a sa-
micemi byl použit Chi2–test, k testování 
začátku, resp. konce aktivity v závislosti 
na měnícím se západu, resp. východu 
Slunce byla použita Pearsonova korela-
ce). Výše uvedené testy byly provedeny 
v programu Statistica 6.0. Samičí a samčí 
cirkadiánní aktivita byla hodnocena na 
základě průměrného počtu výletů jed-
notlivých samic z hnízda za daný den, 
resp. průměrného počtu příletů jednot-
livých samců do hnízda za daný den 
vzhledem k času (hodinám). Všechny 
průměrné hodnoty jsou v tomto člán-
ku uváděny jako průměr ± SD / hnízdo 
(n = 14 hnízd, samic, samců). 

výSLEdKy

Samci přilétali ve většině případů (99,8 
± 0,3 % příletů / hnízdo) do vletového 
otvoru s kořistí. Dovnitř budky však 
vstupovali zřídka, průměrně v 8,0 ± 4,1 % 
příletů / hnízdo. Jejich delší návštěvy 
hnízda byly uskutečněny výhradně v ne-
přítomnosti samice; nejdelší samčí pobyt 
uvnitř budky trval 49 sekund (průměrně 
12,2 ± 7,5 sekund / pobyt / hnízdo). 
Samice opouštěly budku převážně (94,7 
± 6,0 % výletů / hnízdo) na krátký čas 
(9,2 ± 2,7 minut  / výlet / hnízdo) a téměř 
vždy (99,3 ± 1,4 % příletů / hnízdo) se 
vracely bez kořisti. V průběhu jedné noci 
samci uskutečňovali průměrně 4,8 ± 2,4 
příletů do hnízda a samice 2,3 ± 0,9 výle-
tů z hnízda.

Samci i samice aktivovali výhradně 
v nočních hodinách. V průběhu dne 

(mezi východem a západem Slunce) 
samci uskutečnili pouze 5,0 ± 1,9 % příle-
tů na hnízdo, přičemž 99,4 ± 2,1 % těchto 
příletů bylo provedeno do jedné hodiny 
po východu Slunce. Samice uskutečni-
ly v průběhu dne 17,4 ± 12,5 % výletů 
z hnízda, přičemž do jedné hodiny po 
východu Slunce provedly 90,3 ± 25,9 % 
těchto výletů.

Průběh cirkadiánní aktivity se mezi 
samci a samicemi průkazně lišil (χ2 = 
21,4; df = 8; p = 0,006). Samičí akti-
vita vykazovala dva výrazné vrcholy; 
první mezi 22:00–23:00 a druhý mezi 
3:00–5:00. V průběhu prvního vrcholu 
aktivity uskutečňovaly samice průměrně 
0,48 ± 0,21 výletů z hnízda, v průběhu 
druhého vrcholu 0,40 ± 0,05 výletů / ho-
dinu / hnízdo. V období od 23:00 do 
3:00 opouštěly samice hnízdo s výrazně 
nižší četností, přičemž nejnižší aktivita 
byla zaznamenána mezi 1:00–2:00 (0,09 
± 0,07 výletů / hnízdo, obr. 1). Oproti 
tomu samčí aktivita byla v průběhu noci 
rovnoměrně rozložena a vykazovala 
pouze jeden výrazný vrchol na začátku 
noci mezi 22:00–23:00; v této době sam-
ci uskutečňovali průměrně 0,82 ± 0,37 
příletů do hnízda. Po zbytek noci (mezi 
23:00–5:00) přicházeli samci do hníz-
da bez výraznějších výkyvů (průměrně 
uskutečňovali 0,48 ± 0,22 příletů / hodi-
nu / hnízdo, obr. 2).

Sledovaní ptáci začínali aktivovat 
vždy až po západu Slunce; samci při-
nášeli první kořist do hnízda průměrně 
125 ± 14 minut po západu Slunce, samice 
uskutečňovaly první výlet z hnízda prů-
měrně 132 ± 13 minut po západu Slunce. 
Konec aktivity samců a samic byl usku-
tečňován před východem Slunce; samci 
přinášeli poslední kořist do hnízda prů-
měrně 52 ± 19 minut před východem 
Slunce, samice uskutečňovaly poslední 
výlet z hnízda průměrně 26 ± 22 minut 
před východem Slunce. Začátek aktivity 
samců (první večerní přílet do hnízda) 
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i samic (první večerní výlet z hnízda) 
pozitivně koreloval s proměnlivou do-
bou západu Slunce (samci: r = 0,5; p = 
0,003; n = 14; samice: r = 0,6; p = 0,001; 
n = 14). Stejně tak poslední ranní přílet 
samce s kořistí do hnízda a poslední 
ranní výlet samice z hnízda pozitivně 
korelovaly s východem Slunce (samci: 
r = 0,4; p = 0,01; n=14; samice: r = 0,3; p = 
0,04; n = 14). 

dISKuSE

Na základě provedené studie bylo zjiště-
no, že v době inkubace vajec a výchovy 
mláďat, během které samice kontinu-
álně setrvávaly na hnízdě, obstarávali 
kořist výhradně samci. Ulovenou kořist 
doručovali až do hnízda, ovšem dovnitř 
hnízdní dutiny zaletovali jen výjimečně. 
Uvnitř budky zůstávali vždy velmi krát-
ce, pouze v nepřítomnosti samice tam 
setrvávali až několik desítek sekund. 
Rozdílné hnízdní chování bylo zazna-
menáno např. u samců kulíška nejmen-
šího, kteří doručují kořist často pouze 
k hnízdu a samice si pro ni vylétává 
ven nebo naopak v některých přípa-
dech samec zaletuje dovnitř budky, kde 
pomáhá samici s rozdělováním kořisti 
mláďatům (Bermann & Ganso 1965, M. 
Griesser in verb.). 

Sýc rousný je především akusticky 
se orientující lovec, který k číhání na 
kořist využívá přirozených terénních vy-
výšenin (obvykle větve nebo pařezy), 
ze kterých na kořist útočí. Na každém 
takovémto čekacím místě vyčkává prů-
měrně dvě minuty, přičemž při dobrých 
potravních podmínkách potřebuje na 
jeden úspěšný lov devět zaútočení, při 
nedostatku potravy až 126 útoků (Glutz 
& Bauer 1980). Vzhledem k tomu, že sa-
mice při kontinuálním pobytu na hnízdě 
uskutečňovaly pouze krátké několikami-
nutové výlety (průměrně 9,2 minut / výlet 
/ hnízdo), je pravděpodobné, že v této 

době vůbec nelovily. Tomu nasvědčuje 
i skutečnost, že samice při návratu do 
hnízda nepřinášely kořist. Nicméně, po 
ukončení kontinuálního pobytu samic 
na hnízdě (ve třech až čtyřech týdnech 
nejstaršího mláděte), některé z nich mo-
hou začít s obstaráváním potravy pro 
mláďata, jiné však hnízdo zcela opouští 
(Zárybnická nepubl.). Dokonce bylo zjiš-
těno, že reprodukční úspěšnost (počet 
přeživších mláďat) na konci kontinuál-
ního pobytu samic na hnízdě ovlivňu-
je následné samičí chování; při vysoké 
reprodukční úspěšnosti samice hnízdo 
opouštějí a naopak při nízké reprodukč-
ní úspěšnosti pomáhají samcům s ob-
starávávání kořisti pro přeživší mláďata 
(Zárybnická nepubl.). 

Odděleným hodnocením samčí a sa-
mičí aktivity byly zjištěny rozdílné cir-
kadiánní rytmy pro obě pohlaví. Samičí 
aktivita vykazovala dva výrazné vrcholy; 
první na začátku noci a druhý v časných 
ranních hodinách. Oproti tomu samci 
přinášeli kořist do hnízda rovnoměrně 
v průběhu celé noci, s jedním výrazným 
vrcholem na začátku noci. Tyto výsledky 
lze poměrně jednoznačně vysvětlit roz-
dílnými rodičovskými úlohami samců 
a samic sýce rousného. Samice, které 
pobývají na hnízdě téměř kontinuálně 
v průběhu celé inkubace vajec a také 
první tři až čtyři týdny při výchově mlá-
ďat, opouštějí hnízdo nejčastěji z důvo-
du vykálení se a vyvržení vývržku (Glutz 
& Bauer 1980). Podle údajů zjištěných 
v této studii provádějí samice tyto úkony 
především na začátku a na konci noci, 
tedy těsně po skončení denního od-
počinku a před jeho začátkem. Oproti 
tomu samčí aktivita je ovlivněna častými 
návštěvami hnízda za účelem dostateč-
ného zásobování mláďat a samice po-
travou. Zde sledovaní samci vykazovali 
na začátku noci výrazně vyšší aktivitu 
než ve zbytku noci, což může být přiro-
zeným jevem, zároveň to však může být 
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způsobeno v důsledku zvýšené aktivity 
lovené kořisti (drobných savců) právě 
na začátku noci (Halle & Stenseth 2000) 
či dožadováním hladových mláďat a sa-
mice o potravu po dlouhém denním 
odpočinku. Dokonce je možné, že v této 
době využívají samci nastřádaných zá-
sob z doby soumraku či z průběhu dne 
(Norberg 1970, Catling 1972, Klaus et al. 
1975, Korpimäki 1981). Jelikož dravci 
a sovy mohou svoji aktivitu přizpůsobo-
vat aktivitě své hlavní kořisti (Starck & 
Davis 1966, Zielinski et al. 1983, Mikkola 
1970, Schuh et al. 1971, Engel & Young 
1992, Mlíkovský 1998), je pravděpodob-
né, že také samci sýce rousného mohou 
měnit svoji cirkadiánní aktivitu v závis-
losti na rozdílné dostupnosti drobných 
savců. Nicméně, u výše studovaných 
samců sýce rousného v Krušných ho-
rách nebyl i přes rozdílnou skladbu po-
travy v roce 2004 a 2006 zjištěn odlišný 
vzorec cirkadiánní aktivity (Zárybnická 
nepubl.).

Samci i samice sýce rousného aktivo-
vali převážně v nočních hodinách v ob-
dobí mezi západem a východem Slunce, 
výjimečně ukončovali aktivitu v časných 
ranních hodinách, většinou však do jed-
né hodiny po východu Slunce. Podle 
Klause et al. (1975) a Norberga (1964) 
aktivita sýce rousného během dne není 
výjimečná a Korpimäki (1981) uvádí, 
že lovná aktivita přes den může být za-
znamenaná zejména u ptáků s většími 
mláďaty. Denní pozorování, zejména 
však hlasových projevů, uvádějí také 
Vacík (1991), Mrlík (1994), Kloubec & 
Pačenovský (1996), Mebs & Scherzinger 
(2000) a Zárybnická (nepubl.). Na zákla-
dě zde publikovaných výsledků je však 
aktivita krušnohorských sýců rousných 
za denního světla velmi vzácná. U sle-
dovaných samců a samic sýce rousné-
ho bylo zároveň zjištěno, že začátek 
i konec aktivity koreloval s měnící se 
dobou západu a východu Slunce. Také 

další autoři potvrzují, že začátek a ko-
nec aktivity se mění v závislosti na 
západu, resp. východu Slunce (Klaus 
et al. 1975, Korpimäki 1981). Nicméně, 
tito autoři zároveň dodávají, že první 
večerní návštěva hnízda bývá více zá-
vislá na stmívání než poslední návštěva 
hnízda na svítání. Podobné výsledky 
byly zjištěny u výše studovaných sýců 
rousných v Krušných horách při hod-
nocení samčí aktivity v době výchovy 
mláďat (Zárybnická nepubl.).

Tato studie přinesla nové detailní 
informace o etologii sýce rousného 
v době hnízdění a mimo jiné potvrdila 
již dříve publikované údaje, že sýc rous-
ný patří mezi výhradně noční živočichy 
(Jirsík 1944, Glutz & Bauer 1980, Cramp 
1985, Mebs & Scherzinger 2000), jejichž 
cirkadiánní aktivita je ovlivněna v první 
řadě délkou noci, resp. světelnou inten-
zitou (Aschoff & Wever 1962, Klaus et 
al. 1975, Korpimäki 1981, Drdáková & 
Zárybnický 2003). Nicméně, zde uve-
dené výsledky nepotvrdily pravidlo, že 
s déle trvající nocí se u sýce rousného 
zvyšuje bimodalita (Klaus et al. 1975, 
Korpimäki 1981, Mikkola 1983). Výrazné 
dvoufázové cykly byly sice zjištěny u sa-
mic, nebyly však zaznamenány u samců, 
což je zřejmě důsledek striktně roz-
dělených rodičovských rolí. Rozdílné 
výsledky uvedených studií jsou pravdě-
podobně způsobeny odlišným metodic-
kým přístupem, zejména neodděleným 
hodnocením samčí a samičí aktivity 
v případě starších studií. 
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SuMMARy

Circadian activity of males and females of 
the Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) 
was studied at 14 nests in the Krušné hory 
Mts., Czech Republic during two breeding 
seasons. Videocamera with external 
objective, chip identification reader with 
external antenna, infrared barrier for 
movement detection, data logger, infrared 
illumination and accumulator were used 
to monitor the breeding birds. All these 
devices were placed inside the nest box. 
As an output, 1–3 digital pictures with 
640 x 480 pixels resolution taken at each 
movement at the entrance of the nest 
box were obtained. Using the pictures, it 
was possible to distinguish whether the 
individual was entering the nest box or 
leaving it and whether it was bringing any 
prey. For identification of the individual 
appearing at the entrance of the nest box 
(male, female, juvenile), a chip ring fixed 
on its tarsus was used (identification 
number of the chip ring was recorded 
by the chip reader). Time spent by the 
individual at the nest was determined 
from the data logger, recording the time of 
disconnection and follow-up connection 
of the infrared ray.

At the monitored nests (n = 14), alto-
gether 2209 male arrivals (mean 157.8 
± 65.8 arrivals per nest) and 884 female 
departures (mean 63.1 ± 31.2 departu-
res per nest) were recorded. During one 
night, males undertook the mean number 
of 4.8 ± 2.4 arrivals at the nest and fema-
les 2.3±0.9 departures from the nest. In 
most cases (99.8 ± 0.3% arrivals per nest), 
males appearing at the entrance of the 
nest box were bringing prey. However, 
they entered the nest box only rarely, on 

average in 8.0 ± 4.1% of the arrivals per 
nest. Longer visits of males at the nest hap-
pened only during the female’s absence, 
the mean time of one visit inside the nest 
box being 12.2 ± 7.5 s per nest. Females 
left the nest for a short time (9.2 ± 2.7 min 
per departure and nest) in most cases 
(94.7 ± 6.0% departures per nest) and 
almost always came back with no prey. 
Both males and females were active al-
most exclusively at night, or less than one 
hour after sunrise. The beginning and 
end of their activity were positively corre-
lated with the changing time of sunset or 
sunrise, respectively (p < 0.05).

Males and females differed signifi-
cantly in the course of circadian activity 
(χ2 = 21.4; df = 8; p = 0.006). The activity 
of females showed two marked peaks, 
one between 10 and 11 p.m. and the 
other one between 3 and 5 a.m. During 
the first peak of activity, females under-
took the mean number of 0.48 ± 0.21 
departures from the nest, during the 
second peak 0.40 ± 0.05 departures per 
hour and nest. In the period between 11 
p.m. and 3 a.m., females left the nest with 
much lower frequency, the lowest activi-
ty was recorded between 1 and 2 a.m. 
(0.09 ± 0.07 departures per nest) – see 
Fig. 1. On the other hand, the activity of 
males was distributed evenly throughout 
the night and showed only one peak 
between 10 and 11 p.m. At that time, 
males undertook the mean number of 
0.82 ± 0.37 arrivals at the nest. During 
the rest of the night (between 11 p.m. and 
5 a.m.), males arrived at the nest without 
significant fluctuations, with the mean 
number of 0.48 ± 0.22 arrivals per hour 
and nest – Fig. 2.
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