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Dravci jsou považováni za geneticky monogamní ptáky. Např. u jestřába lesního (Accipiter 
gentilis) byl dosud zjištěn pouze jediný případ mimopárové paternity (Severní Amerika). 
V Evropě bylo u tohoto druhu zaznamenáno pouze několik případů mimopárových kopulací. 
V roce 2012 jsme v lesnaté krajině na Liberecku kontrolovali dvě hnízda jestřába lesního, která 
byla nezvykle blízko sebe (1,37 km). U prvního hnízda jsme odchytili rodičovský pár (samec 
M1 a samice F1) a u druhého samici (F2) za účelem odběru krve pro analýzu DNA. Vzorek 
krve byl odebrán také jedinému mláděti z prvního hnízda a třem mláďatům z druhého hnízda. 
Analýzou DNA jsme prokázali, že samec M1 byl otcem dvou mláďat z různých hnízd. Jedná se 
o první zdokumentovaný případ mimopárové paternity u jestřába lesního v Evropě. Zároveň 
jde o důkaz, že mimopárové kopulace se u jestřába lesního v Evropě nevyskytují jen v urbán-
ních populacích.

Raptors are considered genetically monogamous birds. In particular, only one case of extra-pair 
paternity has been recorded in the Northern Goshawk (Accipiter gentilis) in North America. In 
Europe, a few observations of extra-pair copulations have been reported in this species. In 2012, 
we checked two closely neighbouring nests (1.37 km) of the Northern Goshawk in a woody 
landscape near the Liberec town (north of the Czech Republic). We caught both parents (male 
M1 and female F1) at one nest and the female (F2) at the other nest to obtain blood samples 
for a DNA analysis. Moreover, a single nestling at one nest and three nestlings at the other nest 
were blood-sampled. DNA analysis revealed that the M1 male was a father of two nestlings in 
the two different nests. This is the first record of extra-pair paternity in the Northern Goshawk 
in Europe. Moreover, our study proved that in Europe extra-pair copulations in the Northern 
Goshawk do not occur only in urbanized populations.
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ÚVOD

Dravci jsou obecně považováni za mo-
nogamní ptáky, což dokazuje nízká frek-
vence mimopárových kopulací (Newton 
1979). Přestože se jedná o vzácný a ob-
tížně pozorovatelný jev, byly mimopá-
rové kopulace u některých druhů drav-
ců zaznamenány (např. Birkhead & 
Lessells 1988, Sodhi 1991, Negro et al. 
1992, Arroyo 1999). Dravci rodu Accipiter 
mají během hnízdění striktně rozdělené 
role. Větší samice inkubují vejce, zahří-
vají mláďata a brání hnízdo před pre-
dátory. Zpravidla o třetinu menší samci 
mláďatům i samici obstarávají potravu 
(Newton 1979, Reynolds 1982). Přitom 
odlétají lovit i několik kilometrů od hníz-
da (Rutz 2006) a samice zůstávají samy, 
což vytváří příležitost pro mimopárové 
kopulace. Mimopárové kopulace byly do-
sud zaznamenány například u krahujce 
obecného (Accipiter nisus; Newton 1986, 
McGrady 1991), káně bělohrdlé (Buteo 
swainsoni; Briggs & Collopy 2012), jes-
třába lesního (Bijlsma 1993, Rutz 2005) 
a jestřába Cooperova (Accipiter cooperii; 
Rosenfield et al. 2007). 

Jestřáb lesní je monogamní teritori-
ální druh obývající lesy celé severní po-
lokoule (Kenward 2006). I když jestřábí 
samci maximalizují svoji pravděpodob-
nost otcovství velkým množstvím kopu-
lací na jednu snůšku (přes 500 kopulací 
v průběhu 3–4 týdnů; Møller 1987), gene-
tickou analýzou bylo dosud potvrzeno 
jedno mimopárové mládě, a to v Severní 
Americe (Gavin et al. 1998). V Evropě 
bylo zaznamenáno několik pozorování 
mimopárových kopulací, ale u žádné-
ho z mláďat na sledovaných hnízdech 
nebylo doloženo otcovství jiného než 
rezidentního samce (Rutz 2005). 

V tomto článku popisujeme případ 
mimopárové paternity jestřába lesního 
zaznamenaný v severních Čechách, kdy 
bylo úspěšně vyvedeno mládě zplozené 
samcem ze sousedního páru.

MATERIÁL A METODIKA

V letech 2010–2012 byla na ploše 300 km2 

v okrese Liberec studována hnízdní bio-
logie populace jestřába lesního s průměr-
nou hnízdní hustotou 3,5 páru/100 km2 
(Hanel et al. 2013). Lesní porosty pokrý-
vají 42 % rozlohy území. Výrazně domi-
nují hospodářsky využívané jehličnaté 
porosty (80 % rozlohy lesních porostů), 
převážně smrku ztepilého (Picea abies); 
mezi listnáči je dominantní (7 % rozlohy 
lesních porostů) buk lesní (Fagus sylva-
tica; Hanel et al. 2013).

Z hlediska paternity jsme se zaměřili 
na dvě hnízda jestřába lesního, která 
byla od sebe vzdálena pouze 1,37 km, 
přičemž průměrná vzdálenost mezi 
hnízdy ve studované populaci činila 
5,3 km (Hanel et al. 2013). Hnízda se 
nacházela v blízkosti NPR Jizerskohorské 
bučiny – v nejméně urbanizované části 
sledovaného území v nadmořské výšce 
450 m n. m. Mláďata se na nich vylíhla 
v květnu 2012, přičemž mládě na hnízdě 
1 (viz Výsledky) bylo o týden starší než 
tři mláďata na hnízdě 2. 

Třem rodičům a všem čtyřem mlá-
ďatům ze dvou hnízd byl odebrán vzo-
rek krve (50–100 µl) z brachiální tepny 
k pozdější analýze DNA. Vzorky byly 
uchovávány v 96% ethanolu při teplo-
tě –17 °C. Dospělé jestřáby jsme odchy-
távali u hnízda do nárazové sítě s pou-
žitím atrapy výra velkého (Bubo bubo). 
Mláďatům jsme odebrali vzorek při vý-
stupu na hnízdo, a to ve věku přibližně 
20 dnů. 

Genetická analýza vzorků byla pro-
vedena komerční laboratoří. Ke stano-
vení genetického profilu byly využity 
tzv. mikrosatelity, které jsou třídou ge-
netických markerů, sestávajících z tande-
mově opakovaných sekvencí o velikosti 
2–7 párů bází. Mikrosatelity se liší počtem 
opakování daného sekvenčního motivu. 
Mikrosatelity jsou v laboratorních pod-
mínkách množeny pomocí multiplexo-
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vé polymerázové řetězové reakce (PCR). 
Jeden z primerů každého páru je na kon-
ci označen fluorescenčním barvivem. 
Fragmenty jsou rozděleny a detekovány 
v jediném elektroforetickém střiku s po-
užitím automatizovaného elektroforetic-
kého přístroje. Laboratoř garantuje sta-
novení minimálně sedmi z následujících 
osmi markerů: AGE1a, AGE2, AGE4, AGE5, 
AGE7, AGE9, AGE10 a AGE11 (Topinka & 
May 2004, Dawnay et al. 2009). 

VÝSLEDKY

Hnízdo 1 patřilo samci M1 a samici F1. 
Pár úspěšně vychoval jedno mládě O1 
(samec). Genetické profily obou rodičů 
se s tímto mládětem shodovaly na všech 
osmi testovaných markerech (tab. 1), 
mládě tedy bylo potomkem rodičů M1 
a F1. Hnízdo 2 patřilo samici F2 a neod-
chycenému samci, kterého jsme opako-
vaně pozorovali při donášení potravy 

(s jistotou se však nejednalo o samce 
M1, který byl označen odečítacím krouž-
kem). Tento pár úspěšně vychoval tři 
mláďata O2, O3 a O4. U mláděte O2 
(samec) jsme nalezli shodu se samcem 
M1 a se samicí F2 na všech osmi testova-
ných markerech a můžeme tedy tvrdit, 
že bylo jejich potomkem. U mláděte O3 
(samec) byla shoda s profilem samce 
M1 pouze na třech markerech, s matkou 
F2 na všech osmi markerech. Mládě O4 
(samice) vykazovalo shodu se samcem 
M1 na čtyřech markerech, se samicí F2 
se shodovalo na všech markerech. Obě 
mláďata tedy byla potomky samice F2, 
ale ne samce M1. 

DISKUSE

Genetickou analýzou jsme prokázali mi-
mopárovou paternitu u jestřába lesní-
ho, přičemž se jedná o první doklad 
úspěšně odchovaného mimopárového 

Tab. 1: Genetická podobnost mezi zkoumanými rodiči (M 1 – samec, F 1,2 – samice) a po-
tomky (O 1–4) jestřába lesního (Accipiter gentilis) na dvou sousedících hnízdech v severních 
Čechách v roce 2012. Byly analyzovány tzv. mikrosatelity. Dvojice hodnot (alel) v rámci jednot-
livých hodnocených lokusů je možné mezi jedinci (rodiči a mláďaty) vzájemně porovnávat – 
potomek zdědí vždy jednu alelu po každém z rodičů a skuteční potomci nemohou být nositelé 
jiných hodnot než těch, které jsou přítomné u jejich rodičů. 
Table 1: Genetic similarity between the tested parents (M 1 – male, F 1,2 – females) and 
offspring (O 1–4) of the Northern Goshawk (Accipiter gentilis) at two closely neighbouring 
nests in the north of the Czech Republic in 2012. Microsatellites were analysed. Pairs of values 
(alleles) within the tested loci are compared – an offspring inherits one allele from each parent, 
a real offspring thus cannot carry a value different from those present in their parents. 

lokus / locus
hnízdo / nest 1 hnízdo / nest 2

M1 F1 O1 F2 O2 O3 O4

AGE1 5;5 5;7 5;5 5;7 5;7 7;7 5;7

AGE2 11;14 15;16 14;16 14;17 14;14 14;16 11;17

AGE4 28;28 30;33 28;33 28;32 28;28 28;36 31;32

AGE5 11;13 12;13 11;12 11;12 12;13 12;14 11;11

AGE7      12;8 19;19 12;19 19;22 12;22 19;19 21;22

AGE9 10;10 12;13 10;13 12;13 10;13 12;13 12;12

AGE10 18;18 23;23 18;23 18;22 18;18 18;24 18;22

AGE11 8;9   9;11   9;11   8;10 8;8 10;11   9;10
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mláděte tohoto druhu na území Evropy. 
Mimopárová paternita u jestřába lesního 
byla dosud potvrzena pouze v Severní 
Americe (Arizona), a to u jednoho ze 
77 mláďat (Gavin et al. 1998). Výskyt 
mimopárových mláďat je u jestřába 
lesního velice vzácný (McGrady 1991, 
Warkentin et al. 1994, Korpimäki et al. 
1996, Negro et al. 1996). Mimopárové ko-
pulace v Evropě zdokumentoval Bijlsma 
(1993) u dvou hnízd v Holandsku, která 
však byla opuštěna ještě před vylíhnutím 
mláďat. Druhý případ zaznamenal Rutz 
(2005) v urbánní populaci jestřába lesní-
ho v Hamburku – mimopárové kopulace 
ale časově předcházely plodnému obdo-
bí samice a žádné mimopárové mládě 
tak nebylo zjištěno. Naše studie tedy při-
náší důkaz přítomnosti mimopárových 
kopulací i mimo urbánní oblasti.

Mimopárová paternita je u dravců 
častěji zjišťována v populacích s vyšší 
hustotou, kde ve zvýšené míře dochá-
zí k interakcím mezi jedinci z různých 
párů (Rosenfield et al. 2015). V námi 
studované populaci jestřába lesního či-
nila hnízdní hustota 3,5 páru/100 km2, 
což je v rámci Evropy podprůměrná 
hodnota. Dvě sledovaná hnízda byla ale 
od sebe vzdálena pouze 1,37 km, zatím-
co průměrná vzdálenost mezi hnízdy 
ve sledované oblasti byla 5,3 km (Hanel 
et al. 2013). Např. Penteriani (1997) uvá-
dí minimální zjištěnou vzdálenost mezi 
hnízdy jestřába lesního 2 km a průměr-
nou vzdálenost 3,5 km. 

Jestřábi mají vysokou frekvenci kopu-
lací ze strany rezidentního samce, která 
obecně zvyšuje jeho šance na oplození 
vejce (Møller 1987, Birkhead & Møller 
1992). Z různých důvodů, např. neplod-
nosti samce či špatného načasování ko-
pulace, však nemusí k oplození dojít. 
Jednou z výhod mimopárových kopulací 
z hlediska samice je proto vyšší pravdě-
podobnost oplození (Wan et al. 2013). 
Samice navíc může v případě zplození 

mimopárového mláděte získat výhodu 
z větší genetické rozmanitosti potomků 
a v případě přinesení kořisti cizím sam-
cem také potravní satisfakci (Rosenfield 
et al. 2015). Zároveň tím však podstupuje 
riziko opuštění snůšky rezidentním sam-
cem (Wan et al. 2013). Pro cizího samce 
může kopulace se spárovanou samicí 
také přinášet výhody: V případě, že do-
jde k zplození mláděte, zvyšuje takový 
samec svou fitness, aniž by se o potomka 
musel starat (Birkhead & Møller 1992). 
Značné riziko však pro mimopárové 
samce představuje přistižení rezident-
ním samcem, který své teritorium bude 
bránit. Samci totiž po přinesení potravy 
k hnízdu zůstávají v jeho blízkosti a hlí-
dají jej před případnými soky, a to zejmé-
na v plodném období samic (Rutz 2005). 

U jestřába lesního byly dosud prove-
deny pouze dvě studie zaměřené na mi-
mopárovou paternitu (Gavin et al. 1998, 
Rutz 2005). Námi zjištěný případ doka-
zuje, že se tento jev vyskytuje i v Evropě. 
Jeho frekvenci však nelze z naší studie 
na dvou hnízdech odhadnout. Další stu-
die paternity by se proto měly zaměřit 
na větší počet různě vzdálených hnízd 
v různých typech prostředí a v popula-
cích s různou hustotou. Takové výsledky 
by napomohly vysvětlit příčiny mimopá-
rové paternity u jestřába lesního. 
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