
 

UNIVERZITA KARLOVA 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

VARIABILITA SPECIFICKÝCH STRUKTUR LINDUŠKY LESNÍ 

Zuzana Kozlová 

Školitelka: RNDr. Tereza Petrusková Ph. D. 

  

Praha, 2018 

 



1 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci zpracovala samostatně a uvedla všechnu citovanou 

literaturu a využité informační zdroje. 

V Praze dne 20. 8. 2018  

PODĚKOVÁNÍ 

Na tomto místě, bych chtěla poděkovat RNDr. Tereze Petruskové Ph. D. za rady při psaní této 

práce. Dále bych ráda poděkovala svému spolužákovi, nejlepšímu příteli Janu Geistovi a bc. 

Petru Škvárovi, za pomoc při psaní této práce. Za pomoc v terénu děkuji Mgr. Ivetě Pišvejcové 

a Mgr. Anně Čermákové. 



2 

 

ABSTRAKT 

Základními funkcemi ptačího zpěvu je obrana teritoria a přilákání samic. Zpěv ale nese mnoho 

dalších informací a může samce i samice informovat o kvalitě zpívajícího jedince. U řady druhů 

bylo prokázáno, že s kondicí samce koreluje způsob, jakým jsou schopni zpívat různé struktury 

zpěvu, jež jsou náročné na svou produkci. Samice některých druhů preferují samce, kteří jsou 

schopni produkovat tyto části zpěvu lépe. Tato práce se zabývala na modelovém druhu, 

lindušce lesní (Anthus trivialis) strukturami v jejím zpěvu označovanými jako trylky, u kterých 

se předpokládá, že mohou nést informace o kvalitě zpívajícího samce, kterou jsou schopni 

zhodnotit samci i samice. Zpěv lindušky lesní obsahuje dva typy trylků – hlasité a tiché. Hlasité 

trylky jsou používány v agresivních interakcích při střetu dvou samců. Tiché trylky nejsou 

používány v agresivním kontextu a liší se svou konzistencí – pravidelností, kterou lze vyjádřit 

jako tempo trylku. Při změření tempa trylků u každého samce lindušky lesní, se ukázalo, že 

tempo trylků se mezi samci liší a koreluje s jejich schopností udržet si stabilní teritorium po 

celou hnízdní sezónu. Samci s rychlejším (konzistentnějším) tempem trylků měli stabilní 

teritoria, zatímco samci s pomalejšími (nepravidelnějšími) trylky byli ti, kteří teritoria během 

sezóny střídali anebo se zdrželi jen krátce. Při usilování dvou samců o stejné teritorium ho 

obvykle získal samec, který měl rychlejší tempo tichých trylků. Tyto výsledky naznačují, že 

by tiché trylky mohly nést informaci o kvalitě samců.  

KLÍČOVÁ SLOVA: zpěv, passeriformes, pěvci, trylek, Anthus trivialis, kvalita samce 

 

ABSTRACT 

The primary function of birdsong is for territorial defense or attraction of females. Birdsong 

also contains much more other information and can be used to inform males and females about 

quality of singing bird. It was demonstrated, that for different bird species condition of male 

correlates with what structures of birdsong are produced. More complex structures are 

produced by superior males. Females of some species prefer males with ability to produce more 

complex structures. This work deals with structures of singing of the tree pipit species (Anthus 

trivialis). These structures are also known as trills. It is assumed, that trills may contain some 

information about quality of male, which can be evaluated by males and females. Birdsong of 

tree pipit contains two types of trills – loud and soft. Loud trills are used in aggressive 

interactions between two males. Soft trills are not used in aggressive context and they differ in 

consistency – regularity, that can be expressed as trill rate. When measuring trill rate for every 

tree pipit male, the tempo is different among males and also correlates with their ability to 

maintain stable territory over the entire nesting season. Males with faster (more consistent) trill 

rate had stable territory, while males with slower (irregular) trill rate switched their territories 

or stayed shorter duration during the season. When two males battled for the same territory, 

the male with faster soft trills usually won. These results indicate that soft trills may contain 

information about a quality of males. 

 

KEYWORDS: song, passeriformes, songbirds, trill, Anthus trivialis, male quality 
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ÚVOD 

Ptactvo vždy poutalo pozornost člověka svým neuvěřitelným zbarvením, úchvatným zpěvem 

a některé druhy i znamenitou inteligencí. První známky lidského zájmu o ptactvo nalezneme 

již na pravěkých jeskynních malbách, které znázorňují i jejich typické projevy. Také je na 

hieroglyfech, sarkofázích a historických předmětech z dob starého Egypta. Ptactvo sehrálo 

podstatnou roli nejen v různých náboženských kulturách, ale také v umění. V neposlední řadě 

zaujal ptačí zpěv i vědce. Pro jeho výzkum však bylo nezbytně nutné vyvinout způsob, jak jej 

zachytit. Zpočátku byl zaznamenáván například notovým zápisem, který použil již v 17. století 

jezuitský učenec Athanasius Kircher ve své knize Musurgia Universalis  (Kircher 1650). 

Notový zápis však neumožnoval přesný záznam zpěvů a byl dosti subjektivní podle citu a 

hudebního sluchu zapisovatele. Pro vědecké účely se využívaly i slovní transkripce, které však 

byly rovněž velmi subjektivní. Až vynález sonografu, který zvuk znázornil vizuálně 

v takzvaném sonogramu (Obrázek 1), jež vyjadřuje změny frekvence zpěvu v čase, umožnil 

objektivní měření jeho parametrů. Poprvé byl tento způsob použit na analýzu zpěvu pěnkavy 

obecné W. H. Thorpem (1954). Dnes, kdy je rozvoj technologií velmi rychlý se neustále 

zdokonaluje i nahrávací technika a zároveň jsou dostupnější i bioakustické programy je možné 

analyzovat ptačí zpěv na stále detailnější úrovni. 

ZPĚV PĚVCŮ 
Zpěv je druhově specifický, strukturně složitější nežli volání a je v temperátní zóně využíván 

zejména samci, kterým slouží především k obhajobě svého teritoria a k vábení samic 

(Catchpole & Slater 2008). Základní stavební jednotky zpěvu jsou označovány jako elementy, 

které dohromady tvoří různě složité slabiky. Opakováním stejných slabik vzniká fráze, 

jednotlivé za sebou se opakující fráze, tvoří kompletní zpěv (Obrázek 1).  

 

Obrázek 1. Ukázka zpěvu lindušky lesní 

Soubor všech používaných typů zpěvů či slabik od jednoho jedince nazýváme individuální 

repertoár. Slabikový repertoár se převážně používá u druhů s jednodušší strukturou zpěvu, či u 

druhů se středně složitým zpěvem, jako je tomu například u lindušky lesní, Anthus trivialis 

(Petrusková et al. 2010), anebo u těch, kde typy zpěvu nelze odlišit, například u spojitých -

zpěvů skřivana polního (Alauda arvensis), (Briefer et al. 2010). Oproti tomu u jiných druhů s 

komplikovaným zpěvem může být produkce nových druhů slabik téměř neomezená, například 

u slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), (Kipper et al., S. 2004). V takových případech 

je výhodnější počítat s repertoárem typů zpěvů. Repertoár tedy může být dvojího typu, 

repertoár typů zpěvu nebo slabikový. Řada prací poukazuje, že starší samci mají větší 
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repertoáry než samci mladší např. (Kiefer et al., S. 2006). Ale některé práce vliv věku na 

obsáhlost zpěvu nepotvrdily např. (McGregor et al. 1981). 

 

Samice mohou volit svého budoucího partnera podle hlasových dovedností. Mezi které může 

například patřit velikost repertoáru samce. Ve zpěvu pěvců často nalezneme geografickou 

variabilitu, díky které mohou jedinci odlišit cizince shodného druhu z jiných populací.  Samci 

i samice jsou navíc schopni rozpoznávat i konkrétní jedince. Samicím rozpoznávání 

jednotlivých samců pomáhá při výběru budoucího partnera. Samci rozeznají své okolní 

sousedy, a poznají tak, do kterých teritorií je výhodné nevstupovat nebo do kterých naopak 

zaletět mohou (Catchpole & Slater 2008). 

Samci také rozpoznají zpěv nových samců, u kterých lze předpokládat, že ještě své vlastní 

teritorium nemají a mohli by teoreticky usilovat o jejich území (Getty 1987). Proto samec 

reaguje na cizího samce mnohem agresivněji nežli na známé jedince, s nimž sousedí a ví, že 

své teritorium již mají a představují tak menší riziko v podobě přebrání jeho teritoria (Falls et 

al., J. B. 1982). Tento jev byl poprvé popsán Fisherem (1954) a byl označen jako „fenomén 

drahého nepřítele“, později byl tento jev podrobně shrnut v práci Temelese (1994), kde byl u 

testovaných druhů pěvců kompletně prokázán s výjimkou jediného druhu – vlhovce 

červenokřídlého (Agelaius phoeniceus). 

Zpěv může být náročný z hlediska času. Jak bylo například ukázáno na střízlíku kalifornském 

(Thryothorus ludovicianus), kde se samci, jenž měli dostatečné množství kvalitní potravy, více 

věnovali zpěvu nežli samci s chudší potravou. Kromě potravy jejich zpěv ovlivňovala i nízká 

teplota, při které ptáci přestali zpívat a snažili se přednostně udržet své tělesné teplo. Zpívající 

samec může tedy zpěvem samici například ukazovat, že je schopen zajistit dostatek potravy 

v teritoriu (Eberhardt 1994).  

Zpěv sám o sobě případně některé jeho struktury mohou být náročné na produkci a odrážet 

kondici samce. Specifickým případem produkčně náročných struktur jsou například tzv. „sexy 

slabiky“, popsané u kanára divokého (Serinus canaria) byly tyto struktury testovány a samice 

byly při playbackovém pokusu vystaveny zpěvům se sexy slabikami a bez nich (Obrázek 2). 

Samice preferovaly zpěvy s těmito strukturami (Vallet et al., E. 1998). Řada studií se také 

zajímala, jak souvisí rychlost zpěvu se samičí preferencí. V tomto směru byla korelace 

prokázána např. u pěnice černohlavé  (Hoi-Leitner et al. 1995), sýkory koňadry (Lambrechts 

& Dhondt 1986), u kterých samice preferovaly samce s rychlejší produkcí slabik ve zpěvu. 

 
Obrázek 2. Ukázka nejatraktivnějších sexy slabik u kanára divokého, převzato z Vallet et al. (1998) 
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U lindušky horské (Anthus spinoletta), která je blízkou příbuznou lindušce lesní, existují také 

„sexy slabiky“, jako je například „snarr fráze“. Ukázalo se, že samci s vyšším počtem frází, 

byli samicemi více preferováni za partnery, a tak lze tyto struktury považovat za ukazatele 

samčí kvality (Rehsteiner et al., U. 1998).  

U mnou studovaného druhu lindušky lesní se vyskytují podobné struktury jako snarr fráze“, a 

to takzvané trylky, které svým charakterem splňují kritéria struktur, které lze považovat za 

náročné, a mohou korelovat s kondicí samce. Trylky produkované při vyšší amplitudě jsou 

označovány jako hlasité (Obrázek 3). Kromě hlasitých trylků se ve zpěvech lindušek lesních 

objevují i trylky mající nižší amplitudu, a proto jsou označovány jako tiché trylky, které se 

nalézají především ve spontánním zpěvu. Pomocí playbackových nahrávek byli samci lindušky 

lesní na lokalitě Brdské hřebeny v roce 2014 otestováni, k jakým funkcím jsou oba typy trylků 

používány a jak samci reagují na vniknutí jiného samce na jejich teritorium. Testovaným 

samcům se z reproduktorů pouštěly zpěvy s hlasitým a tichým trylkem. Testovaní samci 

navýšili své tempo hlasitého trylku po přehrání playbackové nahrávky. Naopak množství 

tichého trylku se ve zpěvech samců nezvýšilo. Dokonce je větší zastoupení tichých trylků ve 

spontánním zpěvu samců. Tento výsledek práce naznačuje, že tiché trylky nejsou používány 

v přímých střetech samců. Mohly by však nést informaci o kvalitě samce, jak naznačuje práce 

Petrusková (2014).  

 
 
Obrázek 3. Ukázka základních typů hlasitého trylku, upraveno podle Petrusková et al. (2014) 

 

Tiché trylky se skládají z vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních elementů, které se 

v ideálním případě pravidelně střídají. Mezi samci byla nalezena rozdílná produkce tichých 

trylků. Elementy trylku se mohou dvouřadě opakovat nebo tvořit pravidelný jednořadý trylek, 

tvořený pouze vysokofrekvenčními slabikami. Samci se mezi sebou výrazně lišili ve 

schopnosti produkovat konzistentní trylky a řada z nich používala trylky výrazně nepravidelné 

(Obrázek 4), (Petrusková et al. 2014). 
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Obrázek 4. Ukázka rozdílné produkce tichých trylků, upraveno podle (Petrusková et al. 2014) 

CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce bylo otestování následujících hypotéz. 

 Porovnání rychlosti produkce tichých trylků jednotlivých samců, jako případného 

ukazatele samčí kvality.  

Rozdílná produkce tichých trylků by mohla vypovídat o různé kvalitě samců.  

Hypotézy:  

1. Samci se stabilním výskytem na lokalitě mají rychlejší tempo trylku, než ti 

s nestabilními teritorii či vyskytující se jen krátkodobě.  

2. Dominantnější samci budou mít rychlejší tempo trylku, nežli ti, kteří teritorium 

opustili.   

 Otestovat, zda se mění kvalita provedení tichých trylků v průběhu života jedince.  

Hypotéza: Kvalita provedení tichých trylků se v průběhu let u jednotlivých samců mění, 

tempo trylku se s věkem zvyšuje.  
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Obrázek 5. Pozorovaný druh, linduška lesní (Anthrus trivialis), foto Tereza Petrusková 

METODIKA 

STUDOVANÝ DRUH 
 

Linduška lesní je poměrně nenápadný nenápadně zbarvený malý pěvec bez pohlavního 

dimorfizmu řazený do čeledi konipasovití – Motacillidea. Na našem území se vyskytují 4 druhy 

lindušek -  linduška luční, horská, úhorní a lesní, (Čichař & Formánek 1976). V České 

republice je nejhojnějším druhem linduška lesní (Obrázek 5), která dorůstá 14 – 16 cm. 

Vyskytuje se v prosvětlených lesích a jejich okrajích, pasekách. Linduška je tažný druh, jehož 

západní část Evropské populace zimuje v afrotropické oblasti a východní část v indické oblasti 

(BirdLife International, 2017). Linduška lesní patří mezi pěvce s jednodušší strukturou zpěvu. 

Jednotlivé samce lze rozlišit podle složení slabikového repertoáru (Petrusková et al. 2016). 

Samci zpívají během celé hnízdní sezony, která začíná počátkem dubna a pokračuje do 

poloviny července. Nejvyšší aktivita je na začátku hnízdní sezony, kdy dochází k obhajování 

teritorií pomocí zpěvu. Lindušky lesní zpívají nejčastěji z vyvýšených míst (Obrázek 6), jako 

jsou koruny či holé větvě stromů, tento typ zpěvu bývá obvykle kratší (průměrná délka 2,4 s), 

nežli zpěv za letu (přibližně 6,5 s). Během zpěvu v letu samci prolétávají nad svým 

obhajovaným územím a zalétávají šikmo dolů obvykle do korun stromů (Petrusková et. al. 

2008) Linduška lesní je druh se středně velkým slabikovým repertoárem, která má zpěv 

skládající se v průměru z 11 typů slabik na jedince. Díky značné variabilitě slabik, je možné 

rozeznávat jednotlivé samce (Petrusková et al. 2016). 
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Obrázek 6. Ukázka zpěvů samců lindušky lesní v letu a z posedu 

POZOROVANÁ LOKALITA 

Studovaná plocha se nacházela v oblasti Brdských hřebenů (49°84‘ N, 14°10‘ E) a zaujímala 

rozlohou zhruba 2,2 km2 (Obrázek 7). Lindušky lesní se zde vyskytují na loukách při okraji 

lesa, občas rozdělených remízky se stromy a keři, které jsou oblíbenou součástí teritorií.  

Někteří samci se usadili i na lesních pasekách. 

Obrázek 7. Pozorovaná lokalita v oblasti Brdských hřebenů  - ohraničena červenou linií, jednotlivá 

teritoria jsou uvnitř označena žlutými písmeny s čísly 
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SBĚR DAT 

První zpívající samci se na pozorované lokalitě objevovali v průběhu první  poloviny dubna, 

v závislosti na počasí v daném roce a byli sledováni minimálně do poloviny července. Celkem 

se za roky 2011 až 2017 objevilo na lokalitě 96 jedinců, od kterých bylo nasbíráno přes 550 

nahrávek zpěvů. Intenzivní výzkum na této lokalitě probíhal v letech 2011 – 2015 a 2017. 

Lokalita byla kontrolována minimálně jedenkrát týdně. Někteří jedinci na zkoumaném území 

byli odchyceni a okroužkováni na jedné noze hliníkovým kroužkem a na druhé jedním nebo 

dvěma barevnými kroužky v originálních kombinacích, které usnadňovaly jejich rozpoznávání 

přímo v terénu.  Samci byli během sezóny opakovaně nahráváni pomocí rekordéru Marantz 

PMD 661 a směrového mikrofonu Sennheiser ME 67. A podle nahrávek zpěvu a případně i 

odečtem kroužků byla určena jejich identita. Od roku 2013 bylo u každého samce rovněž do 

mapy (Obrázek 8) zaznamenáno místo výskytu v době nahrávky a případně i odečtení 

barevných kroužků. 

Po vyhodnocení případných změn teritorií, byli samci na základě schopnosti udržet si svá 

teritoria během celé hnízdní sezony rozděleni na samce stabilní (S – stabilní výskyt), kteří 

dokázali obhájit své teritorium po celou dobu hnízdění. Samce, kteří své teritorium alespoň 

dvakrát, až pětkrát změnili po dobu rozmnožování (N – nestabilní výskyt). A na samce, jenž 

se na lokalitě zdrželi jen krátce – do 2 týdnů (K – krátkodobý výskyt), (Obrázek 8). Někdy 

nastala u samců situace, kdy o stejné teritorium usilovali dva samci. Jeden z nich byl vždy 

dominantnějším samcem vyhnán a byly takto stanoveny dvojice s dominantním a submisivním 

samcem. Podle přítomnosti v daném roce, mohlo u některých samců dojít k 

přibližnému odhadu jejich stáří. Spolehlivě se ale věk u lindušky lesní nedá přesně určit, takže 

bylo jen jasné, že samci, kteří se na lokalitu opakovaně vraceli jsou s jistotou starší. 

 

Obrázek 8. Výskyty samců na pozorované lokalitě, bílé ovály ukazují samce se stabilními 

teritorii (S). Šedá barva označuje jedince, kteří se zdrželi na lokalitě méně nežli dvacet dní (K). 

Barevně jsou označeni samci, jenž teritoria měnili s uvedeným datem výskytu na daném místě 

(N), převzato z Petrusková 2016 
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Obrázek 9. Měření času na počátku (A) a konci (B) tichého trylku v programu Avisoft 

SASLab Pro. Počet elementů za čas (s) = tempo trylku 

BIOAKUSTICKÁ ANALÝZA DAT 

Nahrané zpěvy byly analyzovány v softwaru Avisoft SASLab Pro (Specht 2011) s nastavením: 

FFT-length 512, Frame 100%, Hamming window, Temporal Overlap 87.5%.  U tichých trylků 

byla změřena jejich délka, a to změřením od počáteční slabiky (A) po konečnou slabiku trylku 

(B), (Obrázek 9). Kromě délky trylku byl zaznamenáván i celkový počet horních a dolních 

elementů každého zpěvu. Jejich prostřednictvím bylo vypočítáno tempo trylku (délka / počet 

slabik). Tempo trylku tak vypovídá i o kvalitě trylku – z počtu horních a dolních slabik 

usuzovat, zda se jedná o pravidelný trylek (střídá se pravidelně horní a dolní element) nebo o 

nepravidelný (počet horních a dolních elementů se výrazně liší (Obrázek 4). 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANALÝZA DAT A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ 

Z celkového počtu 96 samců bylo možné do této práce zahrnout 67 samců, jenž splnili zvolené 

hranice počtu trylků (viz dále). Z finální analýzy byli vyřazeni samci, u kterých nebyl tichý 

trylek nalezen i přes dostatek hlasových záznamů (25 samců). Dále samci, u niž se nebylo 

možné tempo tichých trylků spolehlivě změřit kvůli nedostatečné kvalitě nahrávek (4 samci). 

Mann Whitney test byl použit pro porovnání tempa trylků vždy u dvou skupin samců: 

s výskytem stabilním - S vs. nestabilním - N; S vs. krátkodobým - K a N vs. K). Podmínku pro 

zahrnutí daného samce do této analýzy bylo, že od něj bylo k dispozici minimálně 5 trylků. 

Mann Whitney test byl také použit k porovnání tempa trylků u samců, jenž přiletěli na lokalitu 

mezi prvními a zůstali po celou hnízdní sezónu a těmi, kteří sice přiletěli ve stejnou dobu, ale 

se zdrželi jen krátce nebo neměli stálá teritoria.  

K porovnání tempa tichých trylků mezi dvojicemi samců usilujících o stejné teritorium byl 

využit Wilcoxon signed rank test, pro tyto dvojice byla stavena hranice minimálně 2 trylků. 

Celkem se za roky 2011 – 2015 a 2017 jednalo o 14 párů samců. Důvodem pro snížení počtu 

trylků na samce pro zahrnutí do analýzy byl fakt, že zejména submisivní samci se zdrželi na 

lokalitě obvykle jen velmi krátce a nebylo možné od nich získat více nahrávek. 

 Dalších 14 samců, se podařilo opakovaně nahrát meziročně, byla vzhledem k množství 

dostupných dat zvolena hranice minimálně 3 trylků, ale skutečné množství nahraných trylků 
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bylo u jednotlivců velmi variabilní (3 - 54). Celkově bylo dat příliš málo na to, aby mělo smysl 

provést statistickou analýzu.  

VÝSLEDKY 

Při porovnání samců, kteří měli stabilní teritoria s těmi, kteří teritorium během sezóny měnili, 

se ukázalo, že tempo trylku u samců se stálým teritoriem je podstatně rychlejší, než těch, jež 

teritorium měnili (Obrázek 10) anebo se na lokalitě vyskytovali jen krátce v obou případech p 

< 0,0001, Mann Whitney test). Oproti tomu se samci s nestabilním výskytem a krátkodobým 

v tempu trylku nijak nelišili (p = 0,6505, Mann Whitney test; Obrázek 11).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

Obrázek 10. Rozdíl v tempech trylků (počet elementů/sekunda) 

u samců se stabilním (S, počet jedinců = 30) a nestabilním 

výskytem (N, počet jedinců = 19). 
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Porovnání čtrnácti párů samců soupeřících o stejné teritorium ukázalo, že ti, kteří jej nakonec 

získali, měli obvykle rychlejší tempo trylku než ti, jež ho opustili (p < 0,004, Wilcoxon signed 

rank test; Obrázek 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11. Porovnání tempa trylků u samců s nestabilním 

výskytem (N, počet jedinců = 19) s jedinci, kteří se na lokalitě 

zdrželi jen krátce (K, počet jedinců =18) 
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Obrázek 12. Porovnání tempa trylků u dominantních (D) 

a submisivních jedinců, 14 párů 
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Při porovnání skupiny samců, která přilétá na lokalitu v průběhu prvních deseti dní (v první 

třetině dubna, počítáno od příletu prvního samce), se ukázalo, že samci, kteří měli od tohoto 

časného příletu stabilní teritorium, měli rychlejší tempo trylku než ti, kteří sice přiletěli ve 

stejnou dobu, ale vyskytovali se buď jen krátce anebo teritoria měnili (p<0,0003, Mann 

Whitney test; Obrázek 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

U všech samců byla prokázána změna v rychlosti produkce tichých trylků v průběhu jejich 

života. Ke zrychlení tempa docházelo spíše u samců, kteří měli v prvním roce nahrávání   nízké 

tempo trylku. Trend byl nicméně slabý (Příloha 1). 
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Obrázek 13. Porovnání tempa trylků u prvních navrátilců na 

lokalitu: samci se stabilními teritorii (S, počet jedinců = 20) oproti 

samcům měnícím teritoria a vyskytujících se jen krátce s 

nestabilními (N+K, počet jedinců = 22) 
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DISKUZE 

Výsledky této práce ukázaly, že samci s rychlejším tempem trylků (50 - 60 elementů/s) si 

dokázali si svá teritoria obhájit během celé hnízdní sezony oproti samcům, kteří svá teritoria 

měnili nebo se vyskytovali na lokalitě pouze krátce. Při porovnání tempa trylků samců, kteří 

se na lokalitě vyskytovali pouze krátce, s tempem trylků samců, jenž neměli stálá teritoria, ale 

zdržovali se na lokalitě po celé hnízdní období, nebyl nalezen významný rozdíl v tempu trylků. 

V obou případech by se mohlo jednat o samce v horší kondici, tedy méně kvalitní oproti 

samcům, kteří si udrželi stabilní teritoria, protože si nedokázali svá teritoria obhájit před 

lepšími samci.  Ze samců, kteří přiletěli na lokalitu během prvních deseti dní, se zde mnohem 

častěji udrželi ti, kteří měli vyšší tempo trylku. Pokud o jedno teritorium usilovali dva samci 

současně, získal ho obvykle samec s rychlejším tempem trylku.  

 

Rychlé trylky a jim podobné struktury jsou považovány za části zpěvu, které jsou náročné na 

produkci, proto by mohly být ukazatelem kvality samce, což bylo již prokázáno u některých 

druhů např. u kanárka divokého (Vallet et al., E. 1998). Nejzdatnější samci by tak měli být 

schopni zpívat tyto struktury velmi rychle a zároveň pravidelně. Toto bylo testováno v několika 

studiích. Náročnost trylků byla například prokázána u slavíka obecného (Luscinia 

megarhynchos). Rychlost produkce korelovala s tělesnou hmotností zkoumaných jedinců, 

která byla u rychleji zpívajících samců vyšší a tito jedinci se i rychleji spárovali. Samci, u 

kterých bylo tempo trylků vysoké, měli navíc i stabilní teritoria (Weiss, et al. 2012). Teritoriální 

stabilitu vykazovali samci s nejrychlejším tempem trylků i v této práci, ale oproti slavíkům 

nekorelovalo tempo trylků s hmotností ani jinými morfometrickými charakteristikami u 

odchycených samců (Petrusková et al. 2014). Náročnost trylků potvrzují i další studie, které 

podporují hypotézu, že tiché trylky by mohly být ukazateli kvality, například na strnadci 

bělokorunkatém (Zonotrichia leucophrys). Kdy samcům strnadce byly pouštěny upravené 

nahrávky s trylky, které měly simulovat vniknutí cizího samce do teritoria testovaného jedince. 

Samcům se pouštěli dva typy trylků – rychlé a pomalejší trylky. U pomalejších trylků byla 

upravena kvalita snížením množství elementů ve zpěvu. Na přehrávání kvalitnějšího trylku 

samci reagovali nalétáváním na reproduktor a zůstávali v jeho blízkosti. Samci se dokázali 

přizpůsobit kvalitě přehrávaného trylku a zpívali více zpěvy s rychlejšími trylky. Naopak při 

přehrávání playbacku s méně kvalitními trylky své zpěvy neměnili. Tento výsledek naznačuje, 

že trylky mohou informovat o kvalitě samce, protože samci reagovali na nahrávky s 

kvalitnějšími trylky, které samci považovali za jim konkurenčně schopného samce.  Zatím co 

zpěvy s horšími trylky samci nevnímali jako konkurenčně schopné jedince a nevěnovali jim 

žádnou pozornost. Samci jsou pravděpodobně schopni tyto rozdílné kvality mezi sebou 

rozlišovat (Derryberry & Phillips 2017).  

  

Částečně podobný pokus byl taktéž proveden na strnádce borovicové (Peucaea aestivalis), 

které byl přehráván zpěv s rychlejšími trylky, ale do teritoria testovaného samce, byla navíc 

umístěna atrapa. Samci na nahrávku s rychlejšími trylky reagovali navýšením tempa trylků ve 

zpěvu a někteří i na atrapu nalétávali. Po ukončení přehrávání playbacku svou rychlost trylků 

opět postupně snížili jako před pokusem a přestali trávit čas v blízkosti atrapy. Při porovnání 

zpěvu samců, kteří na atrapu nezaútočili s těmi, jež se s ní střetli, měli útočící samci 1 minutu 

před útokem ve svém zpěvu méně trylků, ale naopak jejich zpěv obsahoval více tichých frází. 

Na první pohled se tedy zdá, že při souboji dvou samců, mohou mít trylky agresivní funkci 

nebo být výsledkem vzrušení na narušení teritoria, ale nejsou přímou známkou agrese. Trylky 

jsou spíše ukázkou kvalitního repertoáru samce, nežli znak zvýšené agresivity a předpovědí 

útoku (Ali & Anderson 2018). Dalším podpůrným faktem, že tiché trylky mohou být náročné 
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na produkci je to, že je samci nezpívají při vysoké amplitudě (Petrusková et al. 2014). 

Pravděpodobně vyžadují přesnější koordinaci syrinxových svalů, než hlasité trylky (Catchpole 

& Slater 2008). Zda se mění kvalita provedení tichých trylků, v průběhu života lindušky lesní, 

se nepovedlo zcela jednoznačně objasnit. Přesný věk pozorovaných samců nelze u lindušek 

spolehlivě určit. Je ale zjevné, že kvalita provedení tichých trylků se u samců v průběhu let 

mění. Byl vypozorován slabý trend ke zrychlování tempa trylků v průběhu let, zejména u 

samců s horším tempem trylku v prvním roce výskytu. U některých samců se ovšem tento trend 

neprojevuje, ale naopak se tempo trylků s věkem snižuje.  

 

Podobná meziroční změna ve způsobu provedení trylků byla například pozorována i v 

přirozených zpěvech u samců střízlíka páskovaného (Thryophilus pleurostictus). U tohoto 

druhu nedochází v průběhu života ke zvětšování repertoáru, ale zkoumaní samci dokázali 

zrychlit tempo trylků v průběhu prvních dvou let. Od třetího roku se tempo naopak začalo u 

starších jedinců snižovat. Výsledky této práce také naznačují samičí preferenci samců střízlíka 

páskovaného, kteří měli konzistentnější typ trylku a byli teritoriálně stabilnější (Trillo & 

Vehrencamp 2005). Čím více je trylek tohoto druhu konzistentnější, tím je pravděpodobně 

vyšší kvalita samce  (Cramer et al. 2011). Jak se kvalita samce mění s věkem, bylo i testováno 

u slavíka obecného (Luscinia megarhynchos). Samci byli v prvním roce pozorování odchyceni 

do sítí, změřeni a zváženi. Podle typu opeření byl u samců odhadnut jejich přibližný věk. U 

samců bylo měřeno jejich tempo trylků a jeho konzistence. Starší samci své trylky zpívali 

rychleji oproti mladším jedincům. Tempo trylků může tedy informovat o přibližném věku 

samce a také o samcově kvalitě. U samců ale nebyla nalezena zvyšující se konzistence trylků 

s věkem. Samci s užším zobákem měli trylky konzistentnější (Sprau et al. 2013). Jak jsem 

zmínila již dříve, určit přesný věk samců u lindušky nelze, ale bylo možné, že samci, kteří se 

meziročně v produkci trylků zlepšovali (měli je rychlejší a tím pádem i pravidelnější) mohli 

být spíše mladší, a naopak u těch, kde se tempo s věkem zhoršovalo, by se mohlo jednat o staré 

samce.  

      

Podle Krebs (1982) může pro získání teritoria hrát důležitou roli včasný přílet na lokalitu. Čím 

dříve své teritorium samec získá, tím větší šanci má na jeho případné udržení. Naše výsledky 

ale tuto hypotézu v případě lindušky lesní nepodporují. Ze samců, kteří přilétli na pozorovanou 

lokalitu v první vlně navrátilců, si své teritorium udrželi jen ti, kteří měli dostatečně rychlé 

tempo trylku. Jestli samec přiletí v první nebo následující vlně samců, tedy nemělo žádný 

prokazatelný vliv na udržení jejich teritoria. Všichni samci nejdříve obsazovali lokalitu P3 a 

přilehlé okolí (Petrusková, ústní sdělení). Zřejmě se jedná o místa, která mohou být z nějakého 

důvodu pro lindušky lákavější, například vyšší potravní nabídka louky.   
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ZÁVĚR  

Ptačí zpěv je typický v temperátní zóně především pro samce, kterým slouží k vábení samic a 

obraně teritoria. Tato práce se zaměřila trylky, které jsou u mnoha druhů považovány za 

ukazatele samčí agrese při obraně teritoria a také kvality samce. Trylky jsou rychle za sebou se 

opakující elementy ve zpěvu, které jsou považovány za náročné na produkci. Práce byla 

zaměřena pouze na rychlost produkce tichých trylků, jako množných ukazatelů různé kvality 

samců.  Z předchozí studie bylo známo, že samci tiché trylky produkují o nižší amplitudě nežli 

hlasité trylky korelující s agresivitou a zároveň se mezi sebou samci liší ve způsobu jejich 

produkce. Někteří samci byli schopni zpívat rychlé (= pravidelné) trylky zatímco jiní měli 

trylky nepravidelné, což se následně odráželo v pomalejším tempu jejich produkce. Tyto 

výsledky naznačovaly, že tiché trylky mohou vypovídat o kvalitě samce.  

Na ověření hypotézy, zda podle tempa trylku lze odhadovat kvalitu samců, navazuje tato práce, 

ve které byly pro analýzu použity přirozené zpěvy samců obsahující tiché trylky. Porovnání 

tempa trylků u různých skupin samců podporuje hypotézu, že opravdu tempo trylku může 

informovat o kvalitě samců. Neboť obvykle si ti s nejrychlejším tempem trylku (50 – 60 

elementů/s) svá teritoria dokázali udržet během celé hnízdní sezony. Samci s pomalejším 

trylkem (40 – 45 elementů/s) měli méně pravidelné trylky a svá teritoria v průběhu hnízdní 

sezóny měnili, případně se na lokalitě vyskytovali jen krátce. Pokud dva samci usilovali o 

stejné teritorium, získal ho většinou ten s rychlejším tempem trylku, zřejmě tedy ten kvalitnější. 

Slabší subdominantní samci mohli silnějším dominantním samcům ustoupit a vyhnout se tak 

fyzickému střetu. Tempo trylku se u samců s nestabilním a krátkodobým výskytem nelišilo. Ze 

samců, kteří přilétají na pozorovanou lokalitu v první vlně, si stabilní teritorium častěji udrželi 

ti, jenž měli rychlejší tempo trylku. Tento výsledek také podporuje testovanou hypotézu, že 

tempo trylku by mohlo korelovat s kvalitou samce. Samci na lokalitu přilétají v závislosti na 

počasí v daném roce. Jestli samec přiletí na pozorovanou lokalitu v první nebo druhé vlně 

samců, se u lindušek nezdá být zásadní. Pokud je samec dostatečně kvalitní, stabilní teritorium 

získá, i když jsou plochy pro vhodná teritoria již obsazeny. Může se mu podařit vyhnat z 

teritorií slabší samce. Pro samce, kteří nedosahují stejné kvality zpěvu trylků jako jejich rival 

by mohlo být  výhodnější o jeho teritorium neusilovat. Neriskují tak přímý konflikt se silnějším 

samcem a tím případné ohrožení svého života. Meziroční navrátilci měli trend své trylky 

především zlepšovat, ale jednalo se hlavně o jedince s nižším tempem trylku v prvním roce 

výskytu. U některých samců byl naopak sledován pokles tempa trylků. Mohlo se jednat o 

samce ve vyšším věku, kteří svou kondici mohli ztrácet. Medián tempa trylků dosahoval u 

samců se stabilním výskytem 50 elementů za sekundu. Jistým vysvětlením by mohlo být, že 

samci dosahující frekvence nad 50 elementů/s mají kvalitu trylku dostačující pro lákání samic 

a mohou si dovolit své tempo trylku o trochu snížit. Zda kvalita trylků hraje roli i v reprodukční 

úspěšnosti se zatím nepodařilo prokázat, protože hledání hnízd je u lindušek lesních extrémně 

náročné a získat dostatečný materiál nebylo z časových důvodů možné. Zatím tak stále máme 

jen nepřímé důkazy, že by kvalita trylku mohla korelovat s kvalitou samce. 
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Příloha 1. Změny  tempa tichých trylků (počet elementů/sekunda) v průběhu života  u 

sledovaných 14 samců, kteří se byli opakovaně přítomni na lokalitě. 
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Samec Rok Počet nahrávek Počet trylků

06.15_ATB 2017 2 1

07.11_ATB 2011 9 19

07.12_ATB 2012 9 42

07.12_ATB 2013 9 13

07.12_ATB 2014 10 7

07.13_ATB 2013 13 4

07.14_ATB 2014 1 2

07.14_ATB 2015 1 1

07.15_ATB 2015 9 1

12.11_ATB 2011 14 5

12.11_ATB 2012 6 9

12.11_ATB 2013 4 2

12.13_ATB 2013 3 2

12.14_ATB 2014 4 42

12.14_ATB 2015 9 16

12.15_ATB 2015 ‒ ‒

12.17_ATB 2017 0 0

13.11_ATB 2011 7 8

13.12_ATB 2012 2 2

13.13_ATB 2013 7 4

13.13_ATB 2015 1 1

13.16_ATB 2017 2 1

13_13.12_ATB 2012 6 3

14.13_ATB 2013 11 4

14.16_ATB 2017 ‒ uhynulý

14.17_ATB 2017 2 2

15.11_ATB 2011 2 1

15.13_ATB 2013 4 5

15.16_ATB 2017 2 3

15.17_ATB 2017 2 3

15_15.11_ATB 2011 8 17

15_15.11_ATB 2012 18 17

15_15.13_ATB 2013 1 0

16.11_ATB 2011 14 36

16.11_ATB 2012 23 18

16.11_ATB 2013 31 14

16.13_ATB 2013 3 3

16.17_ATB 2017 1 2

17.11_ATB 2011 6 0

17.11_ATB 2012 10 13

17.16_ATB 2017 1 0

17_17.11_ATB 2011 2 24

18.11_ATB 2011 4 0

18.12_ATB 2012 4 6

Samec Rok Počet nahrávek Počet trylků

01.11_ATB 2011 7 0

01.13_ATB 2013 1 1

01.14_ATB 2014 17 50

01.14_ATB 2015 11 18

01.15_ATB 2015 16 5

02.11_ATB 2011 6 10

02.12_ATB 2012 12 25

02.12_ATB 2013 10 39

02.13_ATB 2013 26 39

02.17_ATB 2017 4 10

02_02.11_ATB 2011 3 4

02_02.11_ATB 2012 7 4

03.11_ATB 2011 10 21

03.12_ATB 2012 15 0

03.13_ATB 2013 11 5

03.13_ATB 2015 1 1

03.14_ATB 2014 9 3

03_03.12_ATB 2012 9 0

03_03.12_ATB 2013 22 0

03_03.12_ATB 2014 9 0

03_03.12_ATB 2015 11 0

04.11_ATB 2011 10 0

04.11_ATB 2012 3 7

04.12_ATB 2012 3 7

04.13_ATB 2013 2 6

04.13_ATB 2014 1 0

04.14_ATB 2014 23 54

04.14_ATB 2015 7 14

04.14_ATB 2017 4 11

04.15_ATB 2015 2 7

04.16_ATB 2017 6 0

05.11_ATB 2011 8 6

05.12_ATB 2012 9 25

05.14_ATB 2014 14 6

05.15_ATB 2015 5 15

05.16_ATB 2017 1 2

06.11_ATB 2011 16 46

06.12_ATB 2012 9 115

06.13_ATB 2013 12 9

06.13_ATB 2014 11 7

06.13_ATB 2015 2 5

06.14_ATB 2014 24 18

06.14_ATB 2015 6 6

06.15_ATB 2015 2 1

Příloha 2.  Tabulka 1/1: Seznam samců použitých v této 

práci s počty nahrávek a tichých trylků 

Příloha 2. Tabulka 1/2: Seznam samců použitých v této 

práci s počty nahrávek a tichých trylků  
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Příloha 2. Tabulka 1/3: Seznam samců použitých v této práci s počty nahrávek a tichých trylků  

 

Samec Rok Počet nahrávek Počet trylků

18.17_ATB 2017 2 2

20.11_ATB 2011 2 8

20.12_ATB 2012 4 3

22.12_ATB 2012 3 6

23.11_ATB 2011 1 0

24.11_ATB 2011 2 4

26.11_ATB 2011 3 0

27.11_ATB 2011 3 2

30.13_ATB 2013 1 0

32.17_ATB 2017 5 3

33.17_ATB 2017 3 3

35.17_ATB 2017 1 1

36.17_ATB 2017 3 3

37.17_ATB 2017 1 1

07_07.11_ATB 2011 5 0

08.11_ATB 2011 13 0

08.12_ATB 2012 8 13

08.13_ATB 2013 34 15

08.13_ATB 2014 1 2

08.14_ATB 2014 22 5

08.15_ATB 2015 3 21

08.17_ATB 2017 4 6

08_08.11_ATB 2011 1 0

08_08.11_ATB 2012 10 19

08_08.11_ATB 2013 12 17

09.11_ATB 2011 13 43

09.11_ATB 2012 2 14

09.11_ATB 2013 5 8

09.13_ATB 2013 27 7

09.14_ATB 2014 4 6

09.15_ATB 2015 5 2

09.15_ATB 2017 5 5

10.11_ATB 2011 7 7

10.11_ATB 2012 4 10

10.12_ATB 2012 9 30

10.12_ATB 2017 2 6

10.13_ATB 2013 31 24

10.14. ATB 2014 5 1

10.15_ATB 2015 3 3

10.15_ATB 2017 1 2

10.17_ATB 2017 3 1

11.11_ATB 2011 13 10

11.13_ATB 2013 4 6

11.14_ATB 2014 9 8

11.15_ATB 2015 7 7


