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ABSTRAKT
Velikost mozku obratlovců je značně proměnlivý Znak, jehož Variabilita je dlouhodobě studována.
Zvyšování strukturní a funkční kompleXity mozku přispívá velkým dílem k evolučnímu úspěchu
obratlovců a obecně se tudíž předpokládá, že Zvyšování komplexity mozku V rámci evoluce
obratlovců převládalo a k redukcím docházelo jen výjimečně. V této studii testujeme tento obecný
předpoklad u ptáků. Protože se Velké, komplexní mozky Vyvinuly nezávisle u ptáků a savců,
a protože relativní Velikost mozku je u těchto dvou taXonů srovnatelná, naše analýza umožňuje
i srovnání trendů u těchto dvou skupin endotermních Obratlovců. Na rozdíl Od savců, kde byl
nalezen trend ke zvětšování Velikosti mozku, jsem u ptáků žádný takový trend neidentifikoVala.
Z analýzy tak Vyplývá, že evoluce velikosti mozku u ptáků je charakterizována nezávislým
zvětšením v několika různých liniích, například u papoušků (Psittaciformes), šplhavců
(Piciformes), zoborožců (Bucerotiformes), sov (Strigiformes), brodivých (Ciconiiformes)
a u několika čeledi pěvců (Passeriformes), především u lemčíkovitých (Ptilorhynchidae)
a krkavcovitých (Corvidae). I u dalších řádů je Však možné najít vysoce encefalizované
skupiny, například mezi neparazitickými kukaěkami (rody Centropus, Phaenícophaeus
a Coua) a z Vodních ptáků (Aequornithes) čeleď Diomedeidea a rod Pelecanus. Mezi méně
encefalizovane' skupiny patří jednak řády, ktere' řadíme mezi bazální, tedy paleognátní ptáci
(Struthioniformes, Dinornithiformes a Tinamiformes), kuři a kachny (Galloanserae), ale třeba
i měkkozobí (Columbiformes) a svišťouni (Apodiformes). Toto mozaikovitě rozmístění Vysoce
encefalizovaných skupin napříč celou fylogenezí ptáků je podle mne Výsledkem současně
působících selekčních tlaků na rozvoj kognitivních schopností a evolučních Omezení Velikosti
těla, které pravděpodobně souvisí se schopností aktivního letu. V tomto kontextu bychom také
rádi v budoucnosti odpověděli na nabízející se otázku, jak velikost mozku a zvýšená encefalizace
koreluje s neuronálními hustotami.

Klíčová Slova: Velikost mozku, encefalizace, velikost těla, fylogenetická analýza, ancestrální
stavy



ABSTRACT
Vertebrates show dramatic interspecific variation in the size of their brains. The complexity
of brains is considered to be the key factor of evolutionary success in Vertebrates, and
therefore an evolutionary trend towards increasing brain size and coplexity is assumed. Large
and complex brains evolved independently in birds and mammals. Birds have brains that
are comparable in their relative size to the brains of mammals. However, in stark contrast
to mammals, there is no general trend towards increase of brain size in birds. Relatively large
brains have evolved independently in many avian lineages. Highly encephalised orders are
parrots (Psittaciformes), woodpeckers and relatives (Piciforrnes), hornbills, hoopoe and wood
hoopoes (Bucerotiformes), owls (Strigiformes), storks (Ciconiiformes) and several families
of songbirds (Passeriformes), mainly bowerbirds (Ptilorhynchidae) and corvids (Corvidae).
Other highly encephalized groups are non-parasitic cuckoos (genus Cen tropus, Phaenicophaeus
and Coua) and family Diomeidea and genus PeIecanus belonging to the clade water birds. Less
encephalized groups include the basal lineages such as paleognaths and fowl (Galloanserae),
and also pigeons (Columbiformes) and swifts, treeswifts and hummingbirds (Apodiformes).
We suggest that this mosaic evolution is result of simultaneous acting of selective pressures
on cognitive enhancement and constraints on brain size, which may stem from the constraints
on body size imposed by active flight. In this context, it will be most interesting to learn whether
increased encephalization goes hand in hand with increased neuronal densities.

Keywords: Brain size, encephalization, body size, phylogenetic analysis, ancestral states
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U zkratek VyoháZím Z anglického pojmosloví, protože mnohdy nenil Zaveden český ekvivalent,
či je jeho použití nedoporučovárıo.



1. ÚVOD
Obratlci Vykazují obrovskou Variabilitu Ve Velikosti a komplexnosti mozku. Tradiční představa,
formována již na počátku 20. století (Edinger 1908), předpokládá postupný rozvoj a zvětšování
mozku během evoluce, Zejména disproporčnı' Zvětšování v oblasti koncového mozku. Tato
představa je samozřejmě do jiste' míry zjednodušující, víme o případech sekundární redukce
a Velké rozvinuté mozky nacházíme i u dříve odštěpených linií, například u některých rodů
žraloků (Striedter 2005; ButlerčŠZ Hodos 2005). Nejkomplexnější a relativně největší mozky
Však nacházíme u dvou endotermních linií, u savců a ptáků, a proto je představa o zvyšování
komplexity mozku u těchto dvou linií stále předpokládána a zevrubně zkoumáná. U savců
byl na úrovni celé třídy nalezen trend ke zvětšování (Pavelková in prep.) a i na úrovni řádu
konstatuje Boddy a kolektiv (2012) stejný trend ke zvětšování u primátů (Primates), kytovců
(Cetacea) či šelem (Carnivora). Trend ke Zvětšování popisují i některé dříve provedené práce
ZabýVající se většinou jednotlivými řády, napřıklad u šelem (Carnivora) — Finarelli & Flynn
2009; u kytovců (Cetacea) f Marino 1998; Tartarelli & Bisconti 2007; primátů (Primates) f
Montgomery et al. 2010 a chobotnatců (Proboscidea) f Shoshani et al. 2006.

Přestože Výzkum u ptáků poněkud komplikuje neúplný fosilní záznam, máme útržkovité
informace o Velikosti mozku bližších linií a někteří Výzkumníci tak Vidí v rozvoji mozku
tu klíčovou událost, jež umožnila ptákům tak bohatý rozvoj na konci křídy (Slack et al. 2006).
Většina Výzkumného úsilí byla Však VěnoVána komparativním studiím. V minulých letech bylo
odhaleno nespočet potenciálních znaků, které korelují s Velikosti mozku, ať už absolutní,
či relativní, Vztaženou k Velikosti těla. Krátce se daným znákům i problematice porovnávání
budu Věnovat dále.

Zájem byl také zintenziVněn na přelomu století, kdy byla přehodnocená homologie mezi
jednotlivými částmi ptačího a savčího mozku (Reiner et al. 1998; Cobos et al. 2001; Reiner et al.
2004a;]arvis et al. 2005). Představa navržená Edingerem (1908) o progresivním vývoji zároveň
totiž předpokládala, že ptačí koncový mozek je z Velké části homologický bazálním gangliím
savců. Protože se V té době soudilo, že bazální ganglia jsou motorickým centrem zodpovědným
za generování stereotypních odpovědí, ptáci se stáli modelovými živočichy pro zkoumání
instinktivního chování. Přestože omezený rozsah bazálních ganglií V ptačím koncovém mozku
byl demonstrovánjiž před téměř padesáti lety (Karten 1 969), k definitivnímu uznání přítomnosti
rozsáhlých Oblasti pallia V koncovém mozku ptáků, tedy oblastí homologických kůře mozkové
savců, došlo až V roce 2002, kdy byla i náležitě předefinována terminologie (Reiner et al.
2004a,b; Jarvis et al. 2005; Obr. 1). Detailní homologizace jednotlivých struktur/buněčných
typů koncového mozku mezi ptáky, ostatními plazy a savci zůstává oblastí aktivního Výzkumu
(Viz např. Jarvis et al. 2013; Dugas-Ford et al. 2012; Puelles 2017; Briscoe et al. 2018).]e ovšem
zřejmé, že ptačí mozek se VyroVná savčímu, přes rozdflnou Vnitřní architekturu. K Velkému
pokroku došlo rovněž na poli Výzkumu ptačí kognice (přehledový článek viz Güntůrkůn 81
Bugnyar 2016). Během posledních dvou dekád se také ukázalo, že mnoho schopností, které
jsme přisuzovali jen saVcům, mají Ve svém repertoáru ptáci také. Zde uvádím jen několik
přıkladů: Vrány noVokaledonské (Corvus monedııloídes) používají jednoduché nástroje (Hunt
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& Gray 2004), straky (Pica pica) se rozpoznají V zrcadle (Prior et al. 2008) a některé druhy
Volavek a racků loví ryby na návnadu Z Chleba (Higuchi 1988; Robinson 1994; Henry & Aznar
2006; Post et al. 2009).

Přelomový Význam pro rozvoj výzkumu V této Oblasti mělo také uveřejnění nových7
rozsáhlejších datasetů, Zejména práce Dipl.Biol. `jiřího Mlíkovského, CSc (Mlíkovský 1989a;
Mlflšovský 1989b; Mlflšovský 19890; Mlíkovský 1990; Mlıkovský 2003) a Dr. Andrewa Iwaniuka
(Iwaniuk & Nelson 2003; Franklin et al. 2014), Ze kterých do Velké míry Vycházím také já Ve
své studii. Přebírání publikovaných dat má Samozřejmě Své stinné stránky a je třeba VěnoVat
náležitou pozornost a pečlivě zhodnocovat důvěryhodnost daných zdrojů.

Klasický pohled
Koncový mozek Koncový mozekPostranní komora

Archikortex Striatum
Hyperstriatum

Neostriatum

StřednímozekZadní mozek Paleokortex
Paleostriatum Paleokonex
augmentatum Paleostriatum

Archistriatum
mozek ArchikortexPaleostriatumprimivum Pallium, StriatumModernı pohled PallidumKoncový mozek Koncový mozekPostranní komora

Hp Mesopallium
HyperpalliumAmygdalárníkomplex

Střednímozek TuO
Zadní mozek Pallidum

Amygdala

Obrázek 1. Srovnání původnflıo a nového pohledu na původ struktur koncového mozku u zebřičky
pestré (TaenI'OpygÍa guľtata) (Vlevo) a člověka (Vpravo). Ac=nucleus accumbens; CDL=dorsalní
laterální oblast; GP: globus pallidus; HpIhippocampus; OB: bulbus olfactorius; TuO:tubercu1um
olfactorium. Bílé linie označují laminy oddělující jednotlivé podoblasti. (upraveno podle Jarvis a kol.
2005)
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1.1. `IAK VELKÝ JE MOZEK A co To VLASTNĚ zNAMENÁ?
Výzkum evoluce mozku je Velmi Vzrušující oblastí, je totiž zcela přirozené spojovat mozek
a kognitivní schopnosti, což před výzkumníká rozprostírá paletu téměř nekonečných možností.
V mnoha studiích je tak Velikost mozku zástupnou proměnou reprezentující predispozice pro
odvozeněj ší formu inteligence. Takovýto předpokladje samozřejmě do určité míryzjednodušující
a bohužel ne zcela přesvědčivě prokázaný (Dicke 81 Roth 2016). Navazujícím problémem,
kterému čelí Většina studií zkoumajících evoluci mozku a mou nevyjímaje, je, jak pak porovnávat
mozek mezi jednotlivými druhy, jelikož rozdíl Ve Velikosti mozku je dán především rozdílem
Ve Velikosti těla, která vysvětluje zhruba 90 % pozorované Variability Ve Velikosti mozku (Dicke
81 Roth 2016). Velikost těla navíc neoiVňuje Velikost mozku jen přímou limitací rozměrů
a provozními nároky těla, ale dále komplikuje Výzkum mnoha souvisejícími znaky, které mohou
opět zprostředkovaně různě ovlivňovat Velikost mozku. Příkladem takových Vlastností může být
intenzita metabolismu (Martin 1981, Brown et al. 2004), tradičně mnoho znaků souvisejících
s celkovou životní strategií (Blueweiss 1 978) a diskutován byl například i antipredační potenciál
(Pérez-Tris et al. 2004).

Ve většině korelativních studií je Zavedeným postupem, jak odfiltrovat Vliv Velikosti těla,
použití reziduálů z regresního Vztahu logaritmované Velikosti těla a mozku. Porovnáváme tak
Vlastně pozorovanou Velikost mozku s předpokládanou Velikosti mozku pro danou Velikost těla.
Získáme relativní Velikost mozku, což je v některých studiích synonymem pro encefalizaci.
Využití reziduálů je standardním postupem i V mnoha jiných korelačních modelech, přináší
to Však několik metodických problémů. Otázkou totiž je, na jaké úrovni bychom měli danou
regresi provést, protože alometrických vztah je odlišný pro čeledě, řády Či na úrovni celé
třídy, tzv. TaXon level efect (TLE) (Gould 1975, Pagel a Harvey 1988,1989; Nealen 81 Ricklefs
2001). Tato skutečnost byla samozřejmě živě diskutována a navrženo bylo mnoho možných
důvodů od statistického artefaktu (Pagel 81 Harvey 1988), přes různé ontogenetické načasování
Vývoje těla a mozku (Gould 1975), až po rozdflné působení selekce na oba znaky při srovnání
příbuznějších a vzdálenějších druhů (Nealen 81 Ricklefs 2001). Nealen a Ricklefs (2001)
nacházejí u ptáků nejužší Vazbu na úrovni čeledí, nicméně při analýze vycházejí ještě ze staré
fylogeneze dle Sibleyho a Ahlquista (1990). Druhý aspekt, který je třeba zvážit, je závislost
jednotlivých pozorování daná sdflenou fylogenetickou historií. Navržena byla celá řada metod,
ale jejich optimální použití je stále diskutováno (Martin et al. 2005; Rohlf 2006; Isler et al.
2008; Revell 2010). Oba tyto aspekty, tedy použití fylogenetické korekce a zvolení taXonomické
úrovně, pro kterou odvodíme regresní přímku, se samozřejmě projeví na hodnotě reziduálů
a komplikují tak srovnávání jednotlivých studií mezi sebou.

Z Výše uvedených důvodů je relativní Velikost mozku problematická proměnná. Navíc
V některých studiích se ukazuje, že lépe s kognitivními schopnostmi koreluje absolutní Velikost,
spíše než velikost relativní (Deaner et al. 2007; MacLean et al. 2014).

Často diskutovaný je také charakter evoluce mozku a jeho částí. Mozek je komplexní systém
navzájem propojených částí, odpovědných za různé funkce. Proto se zdá přirozené předpokládat,
že při rozvoji některých částí se, Vlivem VyV' ojových omezení, budou odpovídajícím způsobem
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rozvíjet i ostatní Oblasti (Finlay 81 Darlington 1995). Proti tomuto pojetí Stojí představa tzv.
mozaikovité evoluce, která by umožňovala rozvoj jedné Části nezávisle na Ostatních. Jak
naznačují recentní výzkumy, proces, jakým se mozek rozvíjí a zvětšuje, probíhá kombinovaně.
I když mohou působit určitá omezení, našlo se několik případů, kdy se část mozku zvětšuje
nezávisle či dokonce na úkor ostatních částí (Barton a Harvey 2000; de Winter a Oxnard 2001;
Iwaniuk et al. 2004a; Montgomery et al. 20 1 6).]e zřejmé, že pokud se část mozku zvětší na úkor
jiné oblasti, takovou změnu nejsme schopni rozpoznat na úrovni celého mozku, a to opět může
zkreslovat naše závěry. Máme pak tendenci podceňovat specialisty.

Zdá se však, že se blýská na lepší časy. Do nedávné doby převažovala představa, že existuje
přímá úměra mezi velikostí mozku a počtem neuronů, které obsahuje. Práce HerculanO-Houzel
a kolegů (shrnuto v Herculano-Houzel 2014) však tuto představu přesvědčivě vyvrací. Rozvoj
metody izotropní frakční homogenizace, kterou mimo jiné využívá naše laboratoř, umožnila
efektivně určovat počty neuronů v jednotlivých oblastech mozku. Neuron je základní Výpočetní
jednotkou, a i když by bylo samozřejmě ideální znát i počty jednotlivých neuronální spojení,
je toto velký krok kupředu. Takto jemněji nastavené měřítko by mohlo být tedy mnohem
lepším korelátem pro kognitivní schopnosti než absolutní či relativní Velikost mozku. Zároveň
se ukazuje, jak obtížné je porovnávat i Velikostně si odpovídající mozky u savce a ptáka. Přestože
jsou váhově rovnocenné, počty neuronů se v jednotlivých částech nápadně liší (Olkowicz et al.
2016). Zatím je však dostupných údajů O neuronálních hustotách a škálovacích pravidlech
pramálo, takže na rozsáhlejší analýzu si budeme muset ještě počkat.

Ačkoli tedy není velikost mozku ideálním znakem reflektujícím kognitivní schopnosti
organismu, je užitečným Vodítkem a V hrubé škále se zdá, že je dobrou reprezentující
proměnnou pro přítomnost selekčních tlaků na Zvýšení kognitivních schopností. Velikost
mozku bude nakonec vždy důležitým faktorem i pro počet neuronů, i kdyby jen z důvodu
jednoduché prostorové limitace. Vzhledem k velkému počtu dostupných dat je přirozené využít
tato data V rozsáhlejších studiích a ty pak případně srovnat s budoucími výzkumy pracujícími
s jednotlivými oblastmi mozku či přímo s absolutními počty neuronů.

1 .2. PŘEDEŠLÉ vÝzKUMY
`jak již bylo řečeno Výše, největší pozornosti Ve Výzkumu evoluce mozku u ptáků se dostalo
korelativním studiím. Intenzivní výzkum v této oblasti probfl'ıál již v druhé polovině 20. století.
V pracích z 80. a 90. let nacházíme dnes tradiční hypotézy a studovány jsou fyziologické
znaky jako je například intenzita metabolismu (Mink et al. 1981; Armstrong 1983), proměnné
ekologické, například potravní strategie a Využití biotopů (Harvey et al. 1980; Mace et al.
1980) a behaviorální či znaky související s životní strategií, tedy napřflšlád u ptáků schopnost
letu (jerison 1973), typ ontogenetického vývoje (Bennett & Harvey 1985a) a kontakt a učení
specifických dovedností od rodičů (Wyles et al. 1983), s čímž souvisí často diskutovaná sociální
hypotéza (Humphrey 1976). Nicméně starší komparativní studie brzy narážejí na metodické
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problémy, Zvláště jak zohlednit fylogeneticke' vztahy mezi jednotlivými druhy a Velkou limitací
je také Omezený dataset. Záhy tedy dochází k vyčerpání možných korelací a Výzkum V této
oblasti ustrnul.

Na přelomu století se díky nové metodice a uveřejnění obsáhlých datasetů zájem obnovil.
Moderní Studie tak navazují na tradiční práce. Objevují se i nové metodické přístupy
a některé z dnešních analýz, zejména po kritice Healy 81 Row (2007), zapojují i modelování
pravděpodobného průběhu evoluce pro Sledované znaky, nicméně S rozporuplným výsledkem.
Pro ptáky zatím neexistuje studie podobná mé, která by sledovala obecné trendy v evoluci
Velikosti mozku, těla a encefalizace a využívala k tomu odvození ancestrálních stavů. Mou studii
lze tak alespoň zasadit do mozaiky utvářené korelačními analýzami. Ty samozřejmě S větším
či menším úspěchem vzdorují výše zmíněným metodickým problémům.

Přestože velmi často dochází k překryvu obou skupin, pokusím se níže popsat potenciální
determinující proměnné ve dvou oddělených kategoriích. Mozek má totiž dvě zásadní vlastnosti,
jednakje jedním z nejnákladnějších orgánů našeho těla a spolu s trávicí soustavou spotřebovávají
60 až 70 0/0 energie (Aiello 81 Wheeler 1995). Druhým aspektem je samozřejmě klíčová role
mozku v interakci s vnějším prostředím, kognitivní schopnosti a paměť. jsou tedy znaky,
u kterých bychom předpokládali spíše negativní vliv na velikost mozku skrze energetické limity
a na druhé straně znaky, které by mohly spíše přispívat k rozvoji mozku skrze tlak na kognitivní
schopnosti. Zároveň to však znamená, že pokud není přítomen tlak na kognitivní schopnosti,
je redukce velikosti mozku zcela pochopitelným krokem. je nepochybné, že se lze úspěšně
vyrovnávat s nástrahami prostředí zvýšením kognitivních schopností a tedy zvětšením mozku,
ale za určitých podmínek může být evolučně stabilní strategií investovat energii do jiných znaků.

1.2.1. Znaky Související s energetickýmì limity
Limitované množství dostupné energie vyžaduje optimalizaci investic do jednotlivých znaků
ovlivňujících zdatnost organismu a energetická náročnost mozku tedy nabízí představu nutnosti
určitého kompromisu (Minket al. 1 98 1). Vužším smyslu koncept známýjako „Hypotéza nákladné

v“tkáne (Aiello 81 Wheeler 1995), který však lze vnímat nejen jako kompromis mezi nákladnými
tkáněmi, jako jsou svaly, nervová či trávicí soustava, ale i dalšími energeticky náročnými znaky,
napřıklad migračním chováním či investicí do rozmnožování. V prvé řadě byl tak zkoumám
vztah intenzity metabolismu a Velikosti mozku. Lze se domnívat, že celkové navýšení dostupné
energie umožní rozvoj a zvětšení mozku, protože si to živočich může „dovolit“. Někteří autoři
se takto snažili vysvětlit pozorovanou alometrickou závislost mezi velikostí těla a mozku,
protože intenzita metabolismu a velikost těla vykazují velmi podobnou závislost s eXponentem
také se blížícím 0,75. Studie zkoumající tuto hypotézu našly však pramálo podpory a nezdá
se, že by přímo intenzita metabolismu silně ovlivňovala velikost mozku u savců (Isler 81 van
Schaik 2006a). Navíc, jak již bylo nastíněno výše, ukázalo se, že daný eXponent 0,75 platí pro
savce, u ptáků je však nižší a obecně se jeho hodnota liší podle taxonomické úrovně, na které
je regresní Vztah zkoumán. Nicméně, v širším měřítku měla intenzita metabolismu a rozvoj
endotermie jistě zásadní roli V evoluci mnoha znaků, mozek nevyjímaje.
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V rozsáhlé analýze Islera a Schaika (2006b) u ptáků, která testovala přímo hypotézu
nákladné tkáně, se Z testovaných orgánů (trávicí Soustava, játra, pektorální svaly) jako jediná
signifikantní Ve Všech případech ukázala negativní korelace mezi relativní Velikostí mozku
a Velikostí pektorálních svalů. Velikost pektorálních Svalů můžeme také vnímat jako zástupnou
proměnnou pro lokomoci. Velikost těchto svalů je důležitá pro hodnotu maximálního zdvihu,
kterého je pták schopen dosáhnout, a tak objem pektorálních svalů vztažen k rozpětí křídel
Větších mozků u těchto druhů. Ruku V ruce S tímto zjištěním jde i nalezená negativní korelace
mezi migračním chováním a relativní Velikostí mozku (Sol et al. 2005b; Pravdusov 2007; Sol
et al. 2010). Negativní korelace se dokonce zintenzivňuje se Vzdáleností, na kterou daný druh
migruje (Winkler et al. 2004). Letje všakjedna z Vlastností, u kterých někteří autoři předpokládali
iVliV na rozvoj kognitivních schopností, jednak nutností lepší orientace V 3D prostoru, ale také
rozvojem motorických center mozku (jerison 1973). Tento aspekt se však nezdá jako důležitý,
protože se velikost mozku signifikantně neliší mezi létajícími a nelétavými druhy (IWaniuk et al.
2004b). Zdá se tedy, že převažuje energetická limitace ze strany letu. Let je zároveň Velmi
důležitou Vlastností ovlivňující řadu znaků, mimo jiné i Velikost těla (Pennycuick 1996).

Podobnou vlastností na rozhraní mezi energeticky náročným znakem a znakem potenciálně
podporující kognitivní schopnosti je vývojový mód. Na jednu stranu je prodloužená doba vývoje
u altriciálních mláďat energeticky náročná, ale kromě prostého prodloužení doby neurogeneze,
a tedy možnosti rozvoje mozku se nabízíi stimulace rozvoje kognitivních schopností díky kontaktu
rodičů a potomka. Kontakt s rodiči či dalšími členy Skupiny je totiž podle sociální hypotézy
důležitým aspektem pro rozvoj paměti a dalších schopností spojených s udržováním Vztahů
a vazeb ve skupině (Humphrey 1976, Reader 81 Lefebvre 2001). Nutno dodat, že oblıbenost této
hypotézy nejspíše pramení z jejího formulování na základě Výzkumů u primátů, a tudíž těsné
vazbě k naší Vlastní inteligenci. Analýza IWaniuka a Nelsona (2003) ukázala, že u altriciálních
druhů nacházíme relativně větší mozky než u prekociálních.je samozřejmě diskutabilní, jakou
měrou k rozvoji velikosti mozku přispívá prodloužená doba neurogeneze a do jaké míry za to
zodpovídá kontakt s rodiči Ve smyslu sociální hypotézy. Zdá se, že stěžejní je spíše samotná
možnost prodlouženého Vývoje a případné sociální Vazby (péče obou rodičů či přítomnost
helperů) mohou působit zprostředkovaně skrze pozitivní vliv na úspěšné vyvedení mláďat,
protože umožňují získat dostatečné množství zdrojů (Dunbar & Shultz 2007; Isler & Schaik
2009; Shultz & Dunbar 2010).

Nabízí se také mnoho méně zřejmých, energeticky náročných znaků, mezi nimi například
i zbarvení těla. Podíváme-li se detailněji na metabolismus barviv je evidentní, že v určité
době během prenatálního vývoje mohou s mozkem soupeřit o dostatek zdrojů, konkrétně
antioxidantů. Galván & Møller (201 1) nalezli negativní korelaci mezi zbarvením těla a relativní
velikostí mozku. Je však nutno podotknout, že studie pracující pouze s jednou proměnnou tak
zanedbávají jiné důležité znaky. Po jejich zakomponování do analýzy by možná dříve nalezené
vztahy nemusely být dostatečně přesvědčivě.
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1.2.2. Kognitivně provázané Znaky
UrčitýVztah mezi mozkem a kognitivními schopnostmi je samozřejmý, přestože přesný charakter
tohoto Vztahu není jasný, Viz Výše. Obecně Však předpokládáme, že Velký a komplexní mozek
přináší určité Výhody v podobě behaviorální fleXibility a schopnosti inovativně se vyrovnávat
S prostředím (Lefebvre et al. 1997). Zároveň skrze svou variabilitu může prostředí sloužit
jako stimul pro rozvoj Velkých mozků, což lze shrnou do tzv. „cognitive buffer“ hypotézy (Sol
2009). Mezi proměnnými s předpokládaným Vztahem ke kognitivním schopnostem tak patří
přirozeně zejména znaky související s prostředím, tedy napřıklad jeho prediktabilita (Sayol
et al. 2016) či schopnost přežívání (Sol et al. 2007) a pronikání do nových prostředí (Sol et al.
2005a; Fristoe et al. 2017). Zdá se, že neprediktabilita prostředí pozitivně koreluje s Velikostí
mozku, tedy ptáci s relativně Většími mozky obývají Více nepredaktibilní prostředí, navíc ptáci
s relativně velkými mozky tedy lépe přežívají a pronikají do nových prostředí (Lefebvre et al.
1 997; Sol et al. 2005a; Fristoe et al. 20 1 7). Výše také byla zmíněná tzv. „sociální hypotéza“, která
předpokládá, že Velké mozky se vyvinuly z nutnosti udržovat složitě Vztahy V rámci skupin. Zdá
se Však, že situace u ptáků je komplikovanější než u savců, protože ptáci mají Velmi Variabilní
dynamiku skupin, jejich velikost, která je převážně závislá na dostupných zdrojích, se tak mění
během roku (Beauchamp 81 Fernández-juricic 2004). Studie Emeryho (2007) našla korelaci
mezi Velikostí mozku a Velikostí skupin u malých a středních skupin (5 až 30 jedinců), ale
Vzhledem kvýše zmíněné proměnlivosti je trochu obtížně s takovými závěry pracovat. Navázaná
sociální charakteristika, jakou je pářicí systém má, zdá se, větší vliv. U monogamních ptáků
tak byly nalezeny relativně větší mozky než u ptáků s jinými pářicími systémy (Emery 2007).
To nám ovšem znovu naznačuje, že takto pojímaná socialita má Velmi blízko k vývojovému
módu mláďat a Vztah k rozvoji mozku tak může být spíše nepřímý. Obecně se zdá, že doposud
populární sociální hypotéza postupně ztrácí na své přesvědčivosti i u savců (Viz např. DeCasien
et al 2017; Kverková et al. 2018).

Při pohledu na nižší taXonomické úrovně nacházíme mnoho specifických znaků, typických
jen pro čeleď či řád. V prvé řadě nás tak jistě napadne zpěv u pěvců, kdy velikost Vokalizačních
jader pozitivně korelovala se složitostí zpěvu (Devoogd et al. 1993). Studie zpěvu u pěVců
tak může být zároveň skvělou ukázkou možného mozaikovitého vývoje mozku. Další takovou
vlastností je ukládání potravy u některých krkavcovitých (Corvidae) a sýkorovitých (Paridae).
To je obecně náročné na epizodickou paměť a tato schopnost pozitivně koreluje nejen s objemem
hipokampální formace (Krebs 1990), ale i s relativní Velikostí celého mozku (Garamszegi &
Eens 2004).]6 také zřejmé, že tato vlastnost může být provázaná s úspěchem některých druhů
v obsazování sezonních prostředí.

Velmi zajímavým Znakem je hnízdní parazitismus, kdy byly u parazitických druhů
identifikovány menší mozky než u neparazitických druhů (Boerner & Krůger 2008, Corfield
et al. 2013). Důležité je si uvědomit, že hnízdní parazitismus je sice náročný na paměť, podobně
jako ukládání potravy, a proto se zdá neintuitivní, proč by měl vést k redukci mozku. Nicméně,
mnohé adaptace vedoucí k úspěšnému využívání cizích hnízd se projevují i na důležitých
charakteristikách ontogenetického Vývoje. Ovlivňují délku inkubační doby, Velikost vejce a další
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Znaky, kterými se pak parazitické druhy liší Od Svých blízce přıbuzných (Payne 1980; O’Connor
1984; Rothstein 1990). Vzhledem k důležitosti tohoto období pro rozvoj mozku je tak možná
redukce mozku pochopitelná.

Posledním Velmi specifickým Znakem je Stavba loubí u pěvčí čeledě lemčíkovitých
(Ptilonorhynchidae). Tito ptáci V rámci dvoření Samičce staví různě komplexní strukturu
z větévek, kterou pak následně i zdobí, takzvané loubí. Tyto struktury neslouží k hnízdění, ale
plní pouze namlouvací funkci a rnají tak velký význam v pohlavním výběru. Schopnost stavby
loubí, případně i komplexnost stavby, byla s úspěchem korelována jednak s velikostí mozku
(Madden 2001) a Ve studii Daye a kolektivu (2005) i s velikostí mozečku. Ptáci, kteří stavějí
loubí, mají tak relativně mozky větší.

1 .2.3. Shrnutí
Bohužel, přestože bylo nalezeno mnoho znaků a vlastností, které s větší či menší mírou
korelují s Velikosti mozku, nemůžeme se ubránit určitému zklamání. Plejáda proměnných nám
naznačuje mnohé, ale může být obtížné se v jednotlivých Vztazích vyznat a porovnat studie
vůči sobě. Tak se před námi při bližším studiu možných znaků a zejména těch úzce spjatých
s kognitivními schopnostmi vynořuje ještě jeden pálčivý problém dosavadních studií, a to
nemožnost rozhodnout o kauzálních Vztazích jednotlivých Vlastnosti. je zřejmé, že například
neprediktabilita prostředí může působit jako stimul pro rozvoj kognitivních schopností, zároveň
se můžeme ptát, jestli by byl druh bez takových schopností vůbec schopen v neprediktabilním
prostředí přežít. Nejspíše samozřejmě dochází k jisté součinnosti obou procesů. Obecně však
jsou kognitivní schopnosti Základní vlastností každého živočicha, a proto je kauzalita nejasná
i ve vztahu k jiným znakům. Příkladem nám může být Výše zmíněné migrační chování, které
negativně koreluje s velikostí mozku. Bylo však samo o sobě důvodem k redukci mozku kvůli
energetickému kompromisu, nebo menší mozek a tím snížené kognitivní schopnosti „přinutily“
daný druh migroVat, aby přežil? Na takové otázky umožňují odpovědět analýzy pracující s modely
ukazujícími pravděpodobný průběh evoluce pro dané znaky, které jsou V poslední době naštěstí
Stále častěji využívané. Analýza Sola (2010) tak napřflšlad dospěla k závěru, že redukce mozku
následovala až po rozvoji migračnıho chování. Jiná recentní analýza naopak naznačila, že ptáci
s Velkými mozky úspěšněji kolonizují neprediktabilní prostředí, než ptáci s malými mozky
(Fristoe et al. 201 7). Tedy zvětšení mozku předcházelo kolonizaci neprediktabilního prostředí.

K tomu se pojí i snaha Výzkumníků začlenit do analýz více potenciálních Vysvětlujících
faktorů, a tak systematicky rozhodovat o příspěvku daného znaku k evoluci velikosti mozku.
Na základě prostudovaných analýz se zdá, že stěžejním faktorem přispívajícím k rozvoji
mozku je, kromě Velikosti těla, altriciální vývojový mód, tedy prodloužená doba Vývoje a k tomu
přispívající faktory, jakoje monogamie či přítomnost helperů. Tyto znaky umožnily rozvoj mozku,
k čemuž následně mohou přispívat specifické behaviorální znaky typické pro řády či čeledě.
Díky rozvinutému mozku, a tedy navázaných schopností a inovativnıho chování, jsou pak ptáci
schopni lépe interagovat s Vnějším prostředím, které následně může opět stimulovat rozvoj
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kompleXity mozku.]e Ovšem evidentní, že existují určité limitace energeticky náročnými znaky,
jako je napřflšlad migrační Chování. Určitou měrou může Samozřejmě přispívat k omezení
Velikosti mozku i limitace daná Velikostí těla, Vzhledem k úzké provázanosti těchto dvou znaků.

1.3. CÍLE PRÁCE
Cílem mé práce je metodou maximální Věrohodnosti a bayesiánským přístupem nejprve
prozkoumat možné trendy Ve Velikosti těla, Velikosti mozku a encefalizace u ptáků a rozhodnout
opravděpodobném modelu evoluce.TeStujitakobecnýpředpoklad určitého trendu kpoStupnému
ZvětŠování mozku v evoluci ptáků, jak bylo nastíněno Výše. Na základě tohoto modelu pak
odvodím ancestrální stavy pro předky recentních druhů, což mi umožní se detailněji podívat
na průběh evoluce u jednotlivých řádů ptáků. Diky odvození ancestrálních StaVů budu také
Schopna porovnat pozorovanou Změnu ve velikosti mozku a předpokládanou změnu, tak jak
bychom ji čekali dle změny ve velikosti těla. To mi umožní odhalit, nakolik je možné, aby se oba
znaky VyVíjely nezávisle na sobě. Tato Studie by tak měla sloužit jako celistvá analýza ukazující
evoluci Velikosti těla, Velikosti mozku a encefalizace u ptáků jako třídy, nahlédnout průběh
evoluce pro tyto Znaky v celkovém měřítku a Zprostředkovaně tak případně odhalit potenciálně
zajímavé skupiny pro budoucí Studie. Vzhledem k absenci podobné Studie u ptáků není možné
srovnávat S předchozími analýzami, ale nabízí alespoň zasazení do kontextu korelativních
studií.
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2. MATERIÁL A METODY
2.1. DATA
Údaje o Velikosti mozku (BrM) a těla (BOM) pro 2409 recentních či nedávno Vyhynulých druhů
a 6 fosilních druhů byla Z velké části převzata Z literatury (Příloha 5) a pro 29 druhů Z Vlastních,
doposud nepublikovaných dat. Údaje uvedene' pro Objem mozku byly před analýzou převedeny
na Váhu Vynásobenírn hustotou mozkové tkáně 1.036 g/cm3 (Stephan 1960). Vždy jsem
se snažila dohledat původní zdroj dat. Při existence Více relevantních zdrojů dat jsem spočítala
vážený průměr pro daný druh, stejně tak jsem postupovala v případě, kdy byly hodnoty uvedeny
Oddělené pro jednotlivá pohlaví. Všechny hodnoty byly před samotnou analýzou logaritmovány.

2.2. FYLOGENETICKÝ STROM
Otázka ptačí fylogeneze je stále otevřená. Nepanují pochyby o oddělení skupin Paleognathae,
Galloanserae a Neoaves, nicméně Vztahy mezi relativně dobře Vymezenými skupinami a řády
Neoaves jsou nejasné (Hackett et al. 2008; Jarvis et al. 2014; Prum et al. 2015). Radiace
proběhla pravděpodobně Ve Velmi rychlém sledu na rozhraní Křída Ň Terciér. Toto období
následovalo po Velkém Vymírání a uvolněné niky takVelkou měrou přispěly k náhlému rozrůznění
jednotlivých řádů (Slack et a1. 2006; Milner 81 Walsh 2009). Není tedy s podivem, že rozplést
Vztahy mezi těmito skupinami se stále nedaří a obecný konsenzus Zatím nebyl přijat. Někteří
autoři tak navrhují přijmout tvrdou polytomii na kořeni stromu Neoaves (Suh 2016).

Bohužel není dostupná fylogeneze pro Všechny ptačí druhy, která by reflektovala nedávné
změny a zároveň obsahovala délky Větví. Fylogenetický strom, který byl použit pro analýzu,
byl tedy získán jako konsenzuální strom Z programu BEAST (Drummond et a1. 2012) z 1000
fylogenetických stromů vygenerovaných Z Webové stránky WWW.birdtree.org, která doplňuje
studii Jetze a kolektivu (Jetz et al. 2012). Počet použitých stromů jsem určila na základě
rešerše jiných studií, který daný nástroj Využívají a Vycházela jsem i z analýzy Ruboliniho
a kolektivu (2015). Stromy jsem Vygenerovala jako kompletní fylogeneze pro Všechny dostupné
druhy a teprve poté jsem je prořezala V programu R jen pro druhy, pro které jsou dostupné
údaje o Velikosti mozku. Tímto způsobem jsem se Vyhnula negativním délkám Větví, které
se opakovaně objevovaly jako artefakt metody pro spočítání konsenzuálního stromu.

V minulých letech došlo k několika úpravám kalibrace kvůli časovému Zařazení taXonů
Mopsitta tanta a Morsoravis Sedílís, tudíž se Výsledná časová divergence některých skupin
(konkrétně papoušků a Vrubozobých) od prvotní studie liší. Birdtree je hojně Využívaný nástroj,
se kterým pracuje velká Většina i velmi recentních studií (např. Sayol et al. 2016; Fristoe et al.
2017; Chapman et al. 2018 či Fang et al. 2018). `jedná se o jedinou dostupnou fylogenezi pro
ptáky, která dosahuje až po úroveň jednotlivých druhů. Tento nástroj nabízí Více možných
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topologií v Závislosti na Vybrané páteřní fylogenezi, buď dle Studie Ericsona (Ericson et al.
2006) či Hacketta (Hackett et al. 2008). Pro analýzu jsem Využila pozdější fylogenezi podle
Hacketta, která se Více shoduje S později uveřejněnými studiemi.

Pokusila jsem se také Využít nedávno aktualizované databáze timetree.org, která by měla
spojovat různé hypotézy ohledně fylogenetickěho stromu ptáků. `její užití je Však samotnými
autory nedoporučováno pro stromy s Velkým počtem druhů a Zároveň V rámci databáze Chybí
přibližně 2000 druhů recentních ptáků, takže by můj dataset přišel o 496 druhů. I Vzhledem
k opakovaným chybám a špatnému zařazení některých taxonů jsem se nakonec rozhodla tento
zdroj nevyužít.

Pro potřeby analýzy jsem daný strom rozšířila o zástupce Z fosilní Skupiny Deinonychosauria
z čeledí Troodontidae a Dromaeosauridae, o ArchaeopteryXe Iíthographíca, a o fosilní druh
tučňáka Paraptenodytes antarctícus. Zařazení fosilních druhů je důležitým předpokladem pro
úspěšné rozhodnutí o pravděpodobném modelu evoluce (Finarelli & Flynn 2006). Fylogenetické
Vztahy jsem rozhodla pomocí dostupných článků (Viz Příloha 5) a délku Větví jsem odvodila
z databáze fossilWorks.com (Paleobiology Database 201 7). Dále jsem strom rozšířila o několik
recentně Vyhynulých druhů, konkrétně o Porphyrío mantellí, Pínguínus impennis, Podilymbus
gigas, Netta caryophyllacea, Harpagornís mooreí, Ptaíochen pau, Thambetochen chaulíodous,
Gallirallus diefienbachií, POrZana palmen' a skupinu Dinornithiformes (AnomalopteryX
didiformís, Dínornis nOVaeeIandíae, Dinomís robustus, Emeus craSSuS, EuryapteryX curtus,
Pachyornís australís, Pachyornı's eIephantOpus). Úpravy stromu jsem provedla V programu
Mesquite (Madison & Madison 2018).

Vzhledem k použité fylogenezi jsem se rozhodla přidržet se názvů řádů i V případě, že došlo
V rámci nových fylogenezí k přesunům, sloučením či jiným změnám. Domnívám se, že je tento
postup i pro čtenáře přehlednější, než kdybych se do analýzy na základě starší fylogeneze
snažila promítat recentní Změny, jelikož by si pak navzájem neodpovídaly. Zároveň jsem Však
V souhrnných tabulkách pro lepší přehled Zařadila jednotlivé řády do jedné z předpokládaných
monofyletických skupin, jak je definuje Suh (2016).

2.3. METODY
Pokud známe fylogenezi skupiny a hodnoty pro zkoumané znaky u recentních druhů, je možné
spočítat hodnoty daných znaků do minulosti. Pro odVození ancestrálních stavů je možné použít
několik různých metod, Zvolila jsem metodu maximální Věrohodnosti (ML) a také bayesovskou
metodu Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Třetí možná metoda maximální parsimonie Ve své
základní Verzi nezohledňuje při odVoZoVání ancestrálních stavů délky jednotlivých Větví a při
použití rozšířeného typu „Weighted squared parsimony“ je princip Výpočtu totožný s metodou
maximální Věrohodnosti, proto jsem se rozhodla ji nepoužít.
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2.3.1. Model evoluce
Při použití Výše zmíněných metod je V prvním kroku nutno Zvolit statistický model průběhu
evoluce. `jako nulový model pro evoluci spojitých znaků se běžně používá model random-Walk
(též BroWnůV pohyb). V každém kroku během evolučnıho času, který může být reprezentován
chronologickým časem nebo genetickou distancí (Pagel 1999), dochází ke změně. Změna
v daném okamžiku t je náhodná Veličina S normálním rozdělením o střední hodnotě 0 a fiXním
rozptylu 62 (Pagel 1999). Předpokládáme, že změny jsou Symetrické, tedy zvětšení či zmenšení
znaku je v daném okamžiku stejně pravděpodobné.

Model directional random-Walk umožňuje promítnout do Odvozování ancestrálních stavů
evoluční trend. Je tedy komplexnější verzí modelu random-walk, protože obsahuje o jeden
parametr navíc reprezentující drift. Střední hodnota rozdělení změny znaku se V tomto modelu
nerovná nule, ale je odvozována z dat (Pagel 1999).

Pro analýzu jsem použila program BayesTraits a data jsem analyzovala jak pomocí
maximální věrohodnosti, tak i za použití MCMC metodou BayesCOntinuous. Analýzu jsem
provedla zvlášť pro oba modely a následně jsem je porovnala za použití Statistiky Likelihood
ratio. Z podstaty metody je při použití directional random-Walk třeba, aby fylogenetický strom
nebyl ultrametrický, tedy celkové vzdálenosti recentních druhů od kořene si nesmějí být rovny,
protože takový strom nemá mezi taxony varianci podél délky stromu. Tuto podmínku jsem
Se pokusila zohlednit začleněním fosilií do fylogenetického stromu.

Oba modely odvozují hodnotu znaku na koření (parametr OL), directional random—walk
odvozuje i parametr beta (B) reprezentující trend. Kladné hodnoty parametru B naznačují trend
ke zvětšování, záporné naopak ke zmenšování (Pagel 1999, Pagel 2006).

Likelihood ratio statistika porovnává věrohodnosti dvou modelů (L model 1 a L model 2)7
kde model 1 je speciálním případem modelu 2 a X jsou dostupná data, dle:

LR(X) : _zln LmodelıLmodel2
Rozdělení statistiky je při Vysokém počtu pozorování asymptoticky blízké rozdělení X2 s

počtem stupňů Volnosti rovnému rozdílu počtu parametrů v daných modelech (Pagel 1999;
Felsenstein 2004; Pagel & Mead 2006).
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2.3.2. Odvození ancestrálních znaků
Na Základě zjištěneho modelu evoluce, dat a fylogenetického stromu jsem provedla odvození
ancestrálních Znaků metodou maximální Věrohodnosti V programu R a metodou Markov
Chain Monte Carlo v programu Bayes Traits. Kvůli výpočetní náročnosti metody MCMC
pro tak rozsáhlý dataset, jsem ji využila pouze pro rekonstrukci klíčových bodů fylogeneze.
Předpokládala jsem stejnou pravděpodobnost Změny podél cele'ho fylogeneticke'ho stromu a to,
že fylogenetický strom je Znám s jistotou.

Při nastavování parametrů V programu Bayes Traits jsem se řídila manuálem (Pagel 81 Mead
2006) a využila jsem základní nastavení „acceptance rate” mezi 20 a 40 % a apriorní rozdělení
v hodnotách (-100;100). Ostatní parametry byly nastaveny takto:

Pro Odvození hodnoty na koření Pro Vnitřní uzly Stromu
Sample period: Sample period:
1000 1000
Iterations: Iterations:
10 100000 4010000
Burn In: Burn In:
1 00 000 1 0 000

Odvodila jsem ancestrální stavy pro hmotnost těla a hmotnost mozku. Důležitou
charakteristikou je i úroveň encefalizace, která se často užívá v komparativních studiích,
aby se zohlednil úzký alometrický vztah mezi velikostí těla a velikostí mozku. Úroveň
encefalizace pro recentní druhy jsem určovala z regresního Vztahu logaritmovane' hmotnosti
těla a logaritmovane hmotnosti mozku jako residuály, tedy poměr pozorovane' a očekávané
hmotnosti mozku pro danou hmotnost těla. Ancestrální úroveň encefalizace jsem určovala
z odvozených ancestrálních stavů velikosti mozku a velikosti těla. Domnívám, že vzhledem
k vysokému adaptabilnímu potenciálu Velikosti těla a tedy možne'mu nezávislěmu působení
selekčních tlaků na Velikost mozku a těla, je oddělené Odvození obou znaků a následný Výpočet
encefalizace lepším postupem, než odvozovat ancestrální hodnoty encefalizace z recentních
hodnot. Nicméně, při srovnání Odvozených hodnot a hodnot vypočítaných z ancestrálních
hodnot pro velikost těla a mozku se zdá, že oběma přístupy docházíme k takřka shodným
hodnotám.

Vzhledem k tomu, že jednotlivá pozorování (= druhy) nejsou nezávislá, ale sdílí evoluční
historii, bylo navrženo několik možných metod, jak se s danou nezávislostí vypořádat. Debata
ohledně použití jednotlivých metod je stále aktuální (Martin et al. 2005; Rohlf 2006; Isler et al.
2008; Revell 2010). Pro lepší představu jsem provedla v programu R jak obecnou lineární
regresi (OLS), tak lineární regresi s korekci na fylogenezi (PGLS). Metoda PGLS Však není
zcela nezávislá na počtu pozorování (Isler et al. 2008) a může být zkreslena směrem k nižšímu
sklonu nejvhodnější přímky (Martin et al. 2005). Domnívám se také, že při použití fylogenetické
metody pro rekonstrukci Znaků postrádá smysl aplikovat jinou metodu, kterou by se případný
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efekt mohl do určité míry zastřít. Vzhledem k tomu, že cflem je predikovat Velikost mozku pro
danou Velikost těla, spíše než poznat daný regresní Vztah sám osobě, rozhodla jsem se, že dále
budu pracovat pouze s OLS regresí. Ta Ze Své podstaty umožňuje nejlepší odhad.

Jako Přílohu 1 přikládám srovnání obou regresí, nicméně podotýkám, že hlavní změna
nastala V hodnotě interceptu.

Odvozená regresní přímka při použití OLS měla tvar:
BrM: -o.82974 + O.55538><BOM ; R2=o.8746

Očekávaná hmotnost mozku pro danou Velikost těla je:
BrM = 0.148><Bol\/I0“555Očekávaná

A encefalizace tedy odpovídá:
EI = BrM /BrMpozorovaná očekávaná

Ancestrální znaky jsem odvozovala z logaritmovaných dat, což je standardní postup
V podobných studiích provedených u savců (Safi et al. 2005; Montgomery et al. 2010). Toto
nám umožní odvození pro hodnoty znaků pohybující se na velké škále. Zacházíme se změnou
v poměru k celkové velikosti těla/mozku a zohledňujeme tedy, že Stejná změna má různý Význam
pro různě Veliké druhy. V takovém případě Však zároveň předpokládáme, že evoluce pro dané
znaky má eXponenciální charakter, což je Však V souladu s navrženým mechanismem rozvoje
Velikosti mozku, kdy dochází k prodloužení délky neurogeneze a eXponenciálnímu zvýšení
počtu prekurzorových buněk (Williams a Herrup1988; Finlay 81 Darlington 1995).

2.3.3. Porovnání frekvence zvětšení/zmenšení
Na základě získaných ancestrálních hodnot a odpovídajících intervalů spolehlivosti jsem
mohla porovnat tyto hodnoty se znaky recentních druhů. Spočítala jsem tak frekvenci zvětšení/
zmenšení velikosti mozku, těla a encefalizace Vzhledem k předkovi všech ptáků (Aves) a pak
Vzhledem k předkovi daného řádu. Jako signifikantní zvětšení/zmenšení znaku jsem brala
změnu, která byla Větší než hranice intervalu spolehlivosti pro danou odvozenou hodnotu.

Pro hodnoty odvozené metodou MCMC a následné porovnání jsem použila bodový Odhad.
Případné použité intervalů je sice korektnější, protože u bodového odhadu přehlížíme možné
odvozené hodnoty, které se Velmi liší, ale jsou jen o málo méně pravděpodobné, ale zároveň
jsou obvykle tak široké, že prakticky nedovolují o evoluci daného Znaku říci téměř nic (Schulter
et al. 1997).
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2.3.4. Specifické Změny pro jednotlivé větve
Na Základě rekonstruovaných hodnot metodou ML bylo možné mapovat Změnu podél průběhu
jednotlivých linií. Dané Změny jsem počítala jako rozdíl mezi hodnotami nodu potomka a nodu
předka tedy:

logBolv'[Změna: IOgBOMpotomek _ lOgBOlVIpředek
a analogickyjsem postupovala Ve Výpočtu Změny ve Velikosti mozku. Následně je možné porovnat
pozorované Změny ve velikosti mozku S předpokládanými změnami Ve Velikosti mozku:

BrM = BrM - BrMresiduální Změna pozorovana Změna Očekávaná Změna
v - v _Prıce mz.

BrM = O.555><BOMOčekavana Změna změna
Pro výpočet Změn napříč Celým stromem jsem Využila skript upravený pro můj model

evoluce, který byl dříve využit V Obdobném Výzkumu u savců (Pavelková in prep.).
Při tomto porovnávání jsem Vycházela ze článku Smaerse a kolektivu (2012), kteří takto

identifikovali 6 různých trendů V evoluci Velikosti mozku a těla (Obr. 2). Vyneseme-li proti sobě
Změny Ve Velikosti těla a změny Ve Velikosti mozku, můžeme zkoumat, Zdali se Velikost mozku
mění proporciálně Vzhledem ke Změně Ve Velikosti těla, tedy podle alometrie, či se od této
závislosti nějak odchyluje. Při zvětšení Velikosti těla se může velikost mozku zvětšit Více oproti
předpokládané změně vyplývající ze změny ve Velikosti těla, dochází ke „zrychlenému zvětšení
mozku, RV” (světle zelený kVadrant). Změna Ve Velikosti mozku ovšem může být i menší, než
bychom předpokládali a V takovém případě se jedná o „Zpomalené Zvětšení mozku, PV” (tmavě
zelený kVadrant). Ve třetím případě může dojít k Oddělení Obou znaků, mozek se zvětšuje,
přestože se velikost těla zmenšuje, takový případ nazýVám *'nezáVislé zvětšení mozku, NV”
(světle modrý kVadrant). Analogicky můžeme rozpoznat podobné trendy při Zmenšení těla, tedy
mozek se zmenší méně, než bychom předpokládali Vzhledem ke Změně Ve Velikosti těla, dochází
ke „zpomalené zmenšení, PM ” (Oranžový kVadrant). Mozek se může zmenšit Více, dochází
ke „zrychlenému zmenšení, RM” (červený kvadrant), či se může zmenšit, přestože dochází
ke zvětšení Ve Velikosti těla, tedy dochází k „nezávislému Zmenšení, NM” (modrý kVadrant).

je zřejmé, že k vyšší encefalizaci lze dojít třemi různými cestami, bud' se mozek zvětšuje
Více, než by odpovídalo Zvětšení těla (světle Zelený kvadrant), či se mozek Zmenší méně, než
by Odpovídalo změně ve Velikosti těla, (oranžový kvadrant) anebo se zvětší nezávisle na Velikosti
těla (světle modrý kVadrant). K postihnutí těchto trendů v mém datasetu jsem pro jednotlivé
kvadranty provedla lineární regresi, které bylo určeno, aby procházela nulou a tuto srovnala
s původní alometrickou závislostí. Analýza na úrovni jednotlivých řádů byla provedena pro řády,
u kterých byly k dispozici hodnoty zkoumaných znaků alespoň pro 5 druhů.
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Obrázek 2. Schematické ZnáZOrnění Šesti možných Scénářů evoluce Velikosti těla a mozku (upraveno
podle Smaers et al. 2012).
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3. VÝSLEDKY
3.1. MODEL EVOLUCE
Na základě porovnání Věrohodností obou modelů Statistikou Likelihood ratio (Tab. 1)
a porovnání posteriorního rozdělení Věrohodností (Obr. 3) lze usoudit, že V evoluci mozku,
těla a encefalizace nebyl u třídy ptáků (Aves) přítomen trend. Nejvyšší hodnota Věrohodnosti
byla nalezena u možného trendu Ve Velikosti mozku, ale ani V tomto případě není Zdaleka
Signifikantní (p=0.57). Věrohodnosti obou modelů se liší jen nepatrně a není tedy důvod
Volit Složitější model. K odvození ancestrálních hodnot jsem tak využila model random—walk.
Pravděpodobnost Zvětšení či Zmenšení byla V každém okamžiku fylogeneze stejná a nemůžeme
tedy mluvit o tendenci ke Zvětšování či Zmenšování jakéhokoliv Z těchto Znaků.
Tabulka 1: Porovnání modelů random-walk a directional random-walk.

Hmotnost těla Hmotnost mozku Encefalizace
Lh Lh [3 Lh

Random-walk -2563,6449 Random-walk 654,0081 Random-walk -1908,3356
Directional 2563,6448 0.0002 Directional 6538442 000335 Directional 4908,3969 0.00345
LH-ratio: 0,0002 LH-ratio: 0,3277 LH-ratio: 0,12
počet stupňůvolnosti 1 počet stupňůVolnosti 1 počet stupňůvolnosti 1
p hodnota 0,99 p hodnota 0,57 p- hodnota 0,73

Lh, maximální věrohodnost pro daný model; Lh—ratio, poměr Věrohodnostı' daných modelů;
parameter B, evoluční trend V modelu Directional random—walk.
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Obrázek 3: Histogramy posteriorního rozdělení Věrohodnosti pro model random—walk a directional
random—walk pro a) velikost těla, b) Velikost mozku a c) encefalizaci.
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3.2. ANCESTRÁLNÍ HODNOTY
Mezi metodou ML a MCMC panovala Vysoká Shoda (Tab. 2). Jako bodový odhad pro hodnoty
odvozené MCMC jsem využila průměr. Po zaokrouhlení na dvě desetinná místa byly odvozené
hodnoty v mnoha případech doslova totožné a vzhledem k tomu budu dále prezentovat Srovnání
S hodnotami odvozenými metodou ML.

Předek všech ptáků (Aves) podle mé analýzy vážil 1097,5 g (konfidenční interval 759 -
1586,9 g) s mozkem o hmotnosti 4,0 g (konfidenční interval 3,37 - 4,71 g) a relativně malou
encefalizací -0,26 (konfidenční interval -0.24 f -O.28).

Hodnoty odvozené metodou MCMC se lišily velmi nepatrně, pro hmotnost těla to bylo o 25,5 g
více a V případě hmotnosti mozku dospěly obě metody ke shodným 4,0 g. Podle mé analýzy byl
předek linie ptáků velikosti zhruba krkavce, nicméně s mozkem skoro Čtyřikrát menším. Patřil
tedy spíše ke středně velkým ptákům, nepatrně větší než ArchaeopteryX lítographíca.

Pro zohlednění potenciálního vlivu zařazení skupiny Deinychosauria jsem odvodila metodou
ML ancestrální hodnoty jak bez cele' této skupiny, tak při nezahrnutí pouze taXonu Tsagaan
mangas, který leží zcela mimo rozmezí recentních hodnot. V obou případech však odvozené
hodnoty stále spadají do konfideněních intervalů odvozených z kompletního stromu. Konkrétně
je odvozená hodnota velikosti těla u stromu bez skupiny Deinychosauria 975,6 g a mozku 4,7 g,
po vyjmutí taXonu Tsagaan mangas je odvozená váha těla 1056,8 g a mozku 4,09 g.

a) b) C)
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Obrázek 4. Aposteriorní rozdělení Odvozené ancestrální hodnoty na koření stromu. Histogramy
zobrazuji' rozdělení hodnot na koření stromu odvozených metodou MCMC pro a) velikost těla, b)
velikost mozku a c) encefalizaci. Pro určení bodového odhadu jsem využila průměr.
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Tabulka 2. Odvozené ancestrální Stavy předků jednotlivých skupin metodou ML a MCMC.
Skupina MCMC Likelihood Encefalizace

BoM (g) BrM (g) BoM (g) Interval spolehlivosti BrM (g) Interval spolehlivosti EI Interval spolehlivosti
AVES 1112,71 3,96 1 097,47 758,99 _ 1 586,89 3,98 3,37 _4,71 -0,26 -0,28 _ -0,24
STRUTHIOFORMES 9 849,37 13,18 9582,54 6 606,93 _ 13 853,58 13,36 11,71—15,24 -0,26 —0,29 — -0,22
DINORNITHIFORMES 76 123,46 32,31 70 123,46 56 756,72 _ 86638,19 32,31 29,35_35,56 -0,35 -0,36 _ -0,34
TINAMIFORMES 1 692,82 4,89 1701,86 1 402,68 _ 2 064,87 4,84 4,43-5,28 -0,28 -O,29 _ -0,27
GALLIFORMES 891,10 4,26 954,8 824,91 _ 1 105,14 4,1 3,84_4,38 -0,21 -0,22 7 -0,21
ANSERIFORMES 1165,45 5,43 1197,75 959,39 _ 1495,32 5,38 4,87 _5,95 -0,15 -0,16 _ -0,14
GRUIFORMES 418,02 3,52 416,15 365,94 7 473,25 3,5 3,3073,71 -0,08 -0,09 7 -0,08
OTIDIFORMES 1 685,05 6,1 1752,41 1518,80 _ 2021,95 6,01 5,63 _6,41 —0,19 -0,2 _ -0,19
CUCULIFORMES 341,22 3,3 335,48 334,41 7 336,55 3,3 3,2973,3 -0,05 -0,05 7 -0,05
MUSOPHAGIFORMES 444,26 3,96 464,71 434,57 _ 496,93 4,01 3,89—4,13 -0,05 —0,05 _ -0,05
GAVIIFORMES 1697,71 6,78 1 735,72 1 270,37 7 2 371,54 6,92 6,01 77,97 -0,13 -0,14 7 -0,12
SPHENISCIFORMES 3 137,42 12,82 3176,71 2 294,59 _ 4397,94 13,1 11,3—15,18 0,00 —0,01 — 0,02
PROCELLARIIFORMES 420,77 4,04 433,23 363,1 7 516,89 4,05 3,7474,39 -0,03 -0,03 7 -0,02
CICONIIFORMES 2867,6 15,83 2989,17 2841,60 _ 3 144,41 16,05 15,68—16,42 0,1 0,1 _ 0,11
PELECANIFORMES 1002,41 6,93 1 031,74 906,31 _ 1 174,53 6,96 6,57—7,39 0,00 -0,01 _ 0
SULIFORMES 979,58 6,53 1 022,20 855,97 7 1 220,71 6,67 6,15_7,23 -0,02 -0,03 7 -0,01
PTEROCLIDIFORMES 326,27 2,67 312,88 243,03 _ 402,79 2,6 2,32—2,92 -0,14 -0,15 _ -0,13
PHOENICOPTERIFORMES l 587,74 7,50 1 576,61 1 219,41 7 2038,46 7,58 6,7478,51 —0,07 —0,08 7 —0,06
PODICIPEDIFORMES 460,61 2,98 483,18 399,52 7 584,36 2,93 2,6973,2 —0,19 —0,2 7 —0,19
COLUMBIFORMES 171,09 1,63 176,49 142,79 _ 218,14 1,64 1,49—1,8 -0,2 -0,21 _ -0,19
PHAETHONTIFORMES 405,63 3,41 674,91 518,63 _ 878,27 3,96 3,52_4,47 -0,14 -0,16 _ -0,13
CAPRIMULGIFORMES 190,30 2,33 190,21 182,77 _ 197,95 1,55 1,35_1,78 -0,25 -0,2 _ —0,3
APODIFORMES 54,26 0,96 50,94 39,59 7 65,54 0,97 0,867 1,09 -0,13 -0,14 _ -0,12
CHARADRIIFORMES 196,56 2,11 195,52 159,97 _ 238,97 2,16 1,98_2,37 -0,11 -O,12 _ -0,1
EURYPYGIFORMES 356,25 3,70 356,25 226,07 _ 561,38 3,7 3,01_4,54 -0,02 -0,04 7 0
TROGONIFORMES 100,8 1,82 99,65 85,52 _ 116,12 1,82 1,7_1,95 -0,02 -0,03 _ —0,01
BUCEROTIFORMES 183,8 3,11 184,75 136,53 7 250,01 3,19 2,7873,66 0,08 0,06 _ 0,09
CORACIIFORMES 66,10 1,44 67,84 61,15 _75,27 1,47 1,4_1,54 -0,02 -0,02 _ -0,02
PICIFORMES 68,97 1,47 69,89 54,74 _ 89,23 1,49 1,33_1,67 -0,02 -0,03 _ -0,01
STRIGIFORMES 252,18 4,36 244,97 178,18 _ 336,78 4,28 3,7 _4,94 0,13 0,12 _ 0,15
CATHARTIFORMES 2559,16 14,00 2 624,41 2 199,83 _ 3 130,93 14,27 13,17715,46 0,09 0,08 7 0,09
ACCIPITRIFORMES 786,95 6,77 781,03 778,84 _ 783,23 6,7 6,69-6,7 0,05 0,05 _ 0,05
COLLIFORMES 75,06 1,47 78,72 63,41 _ 97,72 1,46 1,33_1,62 -0,06 -0,07 7 -0,05
CARIAMIFORMES 1197,44 8,53 1143,62 850 _ 1 538,66 8,56 7,48—9,79 0,06 0,05 _ 0,08
FALCONIFORMES 272,13 3,88 263,38 204,61 — 339,02 3,87 3,46—4,34 0,07 0,06 _ 0,08
PSITTACIFORMES 256,9 5,18 265,94 209,15 _ 338,14 5,22 4,68—5,82 0,2 0,19 _ 0,21
PASSERIFORMES 86,83 2,03 90,27 72,19 _ 1 12,89 2,03 1,84-2,25 0,05 0,04 _ 0,06
OSCINES 67,45 1,83 68,93 56,68 7 83,84 1,82 1,6671,98 0,07 0,06 7 0,08
SUBOSCINES 46,26 1,27 46,35 37,6 _ 57,13 1,28 1,16-1,4 0,01 0 _ 0,02

Všechny hodnoty byly Zpětným umocněnı'm přepočítány na gramy. Ve sloupci „MCMC“ se jedná o bodové odhady Získané medotou Markov Chain Monte Carlo,
Sloupec Likelihood obsahuje hodnoty OdVoZene metodou Maximum likelihood, Včetně intervalů spolehlivosti. Sloupec „EncefaliZace“ Obsahuje dopočı'tanou
encefalízací Z odvozených ancestrálnı'ch hodnot pro Velikost mozku a Velikost těla.
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3.2.1. Velikost těla
U Všech druhově početných řádů Z mého datasetu, tedy u pěvců (Passeriformes), dlouhokřídlých
(Charadriiformes), papoušků (Psittaciformes), šplhavců (Piciformes), kukaček (Cucuciformes)
a měkkoZobých (Columbiformes) naprosto převažoválo zmenšování hmotnosti těla nad
zvětšováním oproti předku Všech ptáků (Obr. 6, Tab. 3). Nejnápadnější Zmenšení Velikosti
těla je V linii lelků (Caprimulgiformes) a Svišťounů (Apodiformes) Vedoucí ke kolibříkům
(Trochilidae) (Obr. 5). Celkový poměr Zvětšení ke Zmenšení byl 21821984. Můžeme nicméně
identifikovat i několik řádů, kde došlo k Výraznějšímu Zvětšení hmotnosti těla Vůči předkovi
všech ptáků, konkrétně u brodivých (Ciconiiformes), tučňáků (Spheniciforrnes) a samozřejmě
u paleognátních ptáků (Struthioniformes, Dinornithiformes) kromě tinam (Tinamiformes).

Pokud porovnáváme Změnu Velikosti těla Vzhledem ke společnému předku řádu7 Situace již
není tak přehledná. Mnohem častěji došlo k Opětovnému Zvětšení Velikosti těla a celkový poměr
Zvětšení ke zmenšení je tak 530:1508. Významně Však zmenšování hmotnosti těla pokračovalo
u řádů pěvců (Passeriformes), měkkoZobých (Columbiformes), trogonů (Trogoniformes) a opět
V linii Vedoucí k lelkům (Caprimulgiformes) a SVišťounům (Apodiformes).

Apodiformes
Hemiprocne mystaceaAeronautes Saxata/isCol/Oca/ia troglodytes_ı Col/Ocalı'a terraeregínaeCol/ocalia spod/opygia:Cypsiurus parvusTachornis phoenicobiaTachymarptis melbaApus pal/idusApus apusirundapus caudacutusI "haetura pelagicaStreptoprocne Zonarisj_ThreneteS ruckeriGłaucis hirsutus4j Phaethornis superciliosusEutoxeres condaminiColibri coruscansEu/ampis jugu/arı'sEu/ampı's holosericeus
Anthracothorax dom/'nicusHeliothryx barrotı'Mel/isuga minima
Archilochus colubrisSe/asphorus rufusCalypte anna_Lampomı's amethystı'nusI:Chlorostı:lbon ricorçłiiChlorostllbon melllsugus
Thalurania furcataTrochilus polytmusgAmazi/ia tzacatl[_Campy/Opterus /argipennisOrthorhyncus cristatus,_Aglaiocercus kingiAg/aı'ocercus cOe/estis:C/ytO/aema rubricauda
Ocreatus underwoodiilorisuga mellivora

Obrázek 5. Fylogenetický Strom řádu svišťouni (Apodiformes). Barvy odpovídají šesti různým
scénářům evoluce obou Znaků ; „zpomalené Zvětšení mozku,
PV”; „nezávislé zvětšení mozku, NV"; ; „zrychlené zmenšení, RM" a
„nezávislému zmenšení, NM”.
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Tabulka 3. Počty signifikantních Změn Ve Velikosti těla Vůči společnému předkovi ptáků
a poslednímu společnému předkovi řádu

Skupina Řád
vůči předkovi Všech ptáků (Aves) vůči společnému předkovi řádu
BOM Zvětšení BOM Zmenšení BOM Zvětšení BOM Zmenšení

procenta procentapočet početdruhů druhů početdnıhů procenta početdruhů procenta

Paleognathae
sTRUTHIONEoRMEs (9) 8 89% — — 7 78% 2 22%
DINORNITHJFORMES (8) 8 100% — — 2 25% 3 38%TINAMlFORMES (9) — — 9 100% 9 100 %

Galloanserae GALLIFORMES (74) 17 23 % 38 51 % 27 37% 39 53%
ANSERIFORMES (132) 40 30 % 42 32 % 43 33% 42 32%

Strisores CAPRIMULGIFORMES (20) 20 100 % 15% 17 85%APODIFORMES (40) 40 100 0/0 10% 34 85%
OtidnOrphae

oTIDIFORMES (9) 6 67% 2 22% 56% 2 22%CUCULIFORMES (73) 72 99 % 11% 65 89%MUSOPHAGIFORMES (1 1) 10 91% 18% 9 82%

Aequomíthes

GAVDPORMES (3) 3 100% — — 67%SPHENISCIFORMES (12) 92% — — \IN
M

O
O

U‘
l-J

>L
»J

58% 1 8%PROCELLARDFORMES (39) 27 69 % 17 44% 20 51%CICONIEFORMES (16) 81% — — 56% 44%PELECANFORMES (60) 22 36.7 % 27 45% 28 47%SULIFORMES (21) 9 43% 3 14% 14 67% 14%EURYPYGIFORMES (2) | | ._. 50% 50% 50%PHAETHONTIFORMES (2) N 100 %
Mirand-Orníthes

PHOENICOPTERIFORMES (3) 67% 4 4 33%PODICIPEDIFORMES (13) ,_. U1 o\° o 69% 39% 46%
Columbi-morphae

PTEROCLIDIFORMES (7) 100 % 14% 43%COLUMBIFORMES (124) 121 98 % 2% 121 98%GRUIFORMES (53) 34 64 % 21% 35 66%CHARADRDFORMES (215) 193 90 % 0.5 % 105 49%

Afroaves

COLIIFORMES (3) 4 4 3 100% 100 %
TROGONIFORMES (13) 13 100 %

,_n
w

O
H

H
Q

JH
U
ı
H

23% 46%
BUCEROTIFORMES (31) 13 42% [Q N 71% -IÄ

ON
UJ

13%
CORACIIFORMES (39) 39 100 % ,_n x] 44%PICIFORMEs (107) 107 100 % 4; ,_n 38% 39 36%STRIGIFORMES (52) LD 6% 40 77% [\J 01 48% 16 31%CATHARTIFORMES (5) U`I 100 % 4 4 La.) 60% 2 40%
ACCIPITRIFORMES (101) 36 36 % 37 37 % ON .ts 64% 37 37%

Australaves
cARIAMIPoRMES (2)FAıcoNIFORMEs (31) ,_ı 3% 26 84% 14 45% 12 39%
PSITTACJFORMES (195) 1 0.5 % 183 94 % 39 20% 126 65%PASSERJFORMES (875) 871 99 % 102 12% 711 81%
cELKoVĚz 218 9% 1984 82 % 530 22% 1 508 63%

Čísla V Závorkách OZnačují počet druhů V dane'm řádu V rámci meho datasetu. Čísla Ve sloupci ZvětšeníBOM/Zmenšení BOM OZnačují absolutní počet druhů, u kterých došlo k signifikantní Změně vůčipředkovi, tedy O Více než byl daný interval spolehlivosti. Absolutní počty Změn byly pro lepší uchopenípřepočítány take' jako procentuální Zastoupení. Suma počtu Zvětšení a Zmenšení nemusí OdVídatpočtu druhů, pokud V rámci skupiny došlo ke Změně menší, než je interval Spolehlivosti pro OdVOZenOuhodnotu.
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3.2.2. Velikost mozku
V případě evoluce hmotnosti mozku převažovalo Zmenšení hmotnosti nad zvětšením
V poměru 1522: 632. Velikost mozku tak do jisté míry Samozřejmě Sleduje evoluci hmotnosti
těla (Tab. 4, Obr. 7). Výraznější tendence ke ZmenšovánıI hmotnosti mozku byly u řádu pěvců
(Passeriformes), měkkozobých (Columbiformes), kukaček (Cuculiformes) a linii Vedoucí
ke srostloprstým (Coraciiformes) a šplhavcům (Piciformes). Největší zmenšení je opět V linii
vedoucí k lelkům (Caprimulgiformes) a Svišťounům (Apodiformes). Ke zvětšování naopak
docházelo převážně u vodních skupin, jako jsou terejovití (Suliformes), brodiví (Ciconiiformes),
veslonozí (Pelecaniformes), tučňáci (Sphenisciformes) a potáplice (Gaviiformes) a pak
samozřejmě v liniích paleognátních ptáků. Dále došlo ke zvětšení v linii Afroaves, tedy u dravců
(Accipitriformes), sov (Strigiformes) a zoborožců (Bucerotiformes).

Podíváme-li Se na změny ve srovnání S předkem řádu, výraznější tendence ke zmenšení
hmotnosti mozku pokračuje u pěvců (Passeriformes), kukaček (Cuculiformes) a Svišťounů
(Apodiformes). V linii vedoucí ke srostloprstým (Coraciiformes), zoborožcům (Bucerotiformes)
a šplhavcům (Piciformes) již tato tendence není tak silná a v mnoha případech došlo
k opětovnému zvětšení hmotnosti mozku. Celkový poměr je tak již spíše vyrovnaný, 797: 1369
Zvětšení ke Zmenšení hmotnosti mozku vůči společnému předkovi řádu.
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Tabulka 4. Počty Změn Ve Velikosti mozku Vůči společnému předkoVi ptáků (Aves) a poslednímu
společnému předkovi řádu.

Skupina Řád
vůči předkovi Všech ptáků (Aves) vůči společnému předkovi řádu
BrM Zvětšení BrM Zmenšení BrM Zvětšení BrM Zmenšení
početdnıhů procenta početdIuhů procenta početdruhů prooenta početdnıhů procenta

Paleognathae
sTRUTHIoNIFoRMES (9) 9 100 % 7 78% 2 22%
DINORNITHIFORMES (8) 8 100 % 2 25% 4 50%TINAMIFORMES (9) 7 78% 9 100%

Galloanserae GALLIFORMES (74) 20 27% 37 50% 21 28% 44 60 %ANSERLFORMES (1 32) 89 67% 11 8% 58 44% 50 38%
Stn'sores cAPRIMUIGIFORMEs (20) 5% 18 90% 15% 13 65%APODIFORMES (40) 40 100% 13% 35 88%

Otidirnorphae
OTIDIFORMES (9) 67% 56% 3 33%CUCULIFORMES (73) 10% 58 80% 16 22% 57 78%MUSOPHAGIFORMES (1 1) 18% 4 36% 27% 8 73%

Aequomithes

GAVHFORMES (3) 03
10

\1
0

100 % 33% 1 33%SPHENISCIFORMES (1 2) 12 100 % 66.7 % 1 8.3 %
PROCELLARIIFORMES (39) 19 49% 17 44% 21 54% 17 44%cIcoNIIFoRMEs (16) 16 100 % 50% 44%
PELECANIFORMES (60) 46 77% 8% 30 50% 26 43%SULIFORMES (21) 20 95% 13 62% 38%
EURYPYGIFORMES (2) 100 % 100%PHAETHONTIFORMES (2) 50% 50% 50%

Mirand-Ornithes
PHOENICOPTERLFORMES (3) 100 % 67%
PODICIPEDIFORMES (1 3) H

oa
r—

‘1
0

8% 62% 46% 54%
Columbi—morphae

PTEROCLIDIFORMES (7) 100% O
O

IQ
ı-I

IQ

86%COLUMBIFORMES (1 24) 3 2% 117 94% 45 36% 52 42%GRUIFORMES (53) 18 34% 21 40%CHARADRHFORMES (215) 33 15% 159 74% 87 41% 103 48%

Afroaves

coLIIFoRMES (3) 3 100 % 0% 100%TROGONIFORMES (13) 13 100 % 3 23% 39%BUCEROTIFORMES (31) 21 68% 5 16% 24 77% 13%CORACHFORMES (39) 36 92% 15 39% 22 56%PICIFORMES (107) 14 13% 85 79% 63 59% 31 29%sTRIGIFoRMEs (52) 33 64% 8 15% 33 64% 17%CATHARTIFORMES (5) 5 100 % 3 60% 2 40 %
ACCIPITRIFORMES (101) 88 87% 4 4% 71 70% 30 30%

Austıalaves
CARIAMIFORMES (2) 2 100 % 1 50%FALCONIFORMES (31) 14 45% 10 32% 14 45% 10 32%PSITTACIFORMES (195) 89 46% 73 37% 66 34% 106 54%
PASSERIFORMES (875) 47 5% 797 91% 139 16% 699 80 %
cELKovĚ: 632 26% 1522 63% 797 33% 1375 57%

Císla V Zavorkach označují počet druhů V daném řadu V rámci mého datasetu. Císla Ve sloupci ZvětšeníBrM/Zmenšení BrM označují absolutní počet druhů, u kterých došlo k signifikantní Změně Vůčipředkovi, tedy o Více než byl daný interval spolehlivosti. Absolutní počty Změn byly pro lepší uchopenípřepočítany take' jako procentuální Zastoupení. Suma počtu Zvětšení a Zmenšení nemusí odpovídatpočtu druhů, pokud V ramci skupiny došlo ke Změně menší, nežje interval spolehlivosti pro odvoZenouhodnotu.

35



3.2.3. Encefalizace
V rámci evoluce encefalizace došlo V naprosté Většině k navýšení úrovně encefalizace
oproti předkovi Všech ptáků, Celkově u 93 % druhů Z mého datasetu (Obr. 8, Tab. 5). Jedinou
Výjimkou jsou ptáci moa (Dinornithiformes) Ze Skupiny paleognátních ptáků a také Stepokuři
(Pteroclidiforrnes).

Při Srovnání S předkem řádu nás možná překvapí situace u Vrubozobých (Anseriformes), kde
docházík dalšímu navýšení encefalizace, druhou takovou skupinoujsou kukačky (Cuculiformes).
Velmi Výraznou tendenci ke Zvětšení encefalizace Vidíme také u sov (Strigiforrnes),
papoušků (PSittaciformeS), Zoborožců (Bucerotiformes) a poněkud překvapivě také u turaků
(Musophagiforrnes). Naopak skupiny, u kterých pokračuje spíše snižování encefalizace,
jsou stepokuři (Pteroclidiformes) a snižování encefalizace se také objevuje V linii svišťounů
(Apodiformes). Celkově je Však frekvence téměř Vyrovnaná 1195: 1073 Zvětšení ke Zmenšení.
Přehled průměrných recentních hodnot encefalizace pro jednotlivé řády Zobrazuje Obrázek 9.

Tradičně diskutovanými, vysoce encefalizovanými řádyjsou papoušci (PSittaciformeS) a Sovy
(Strigiformes), dravci (Accipitriformes), Zoborožci (Bucerotiformes) a šplhavci (Piciformes)
s Výjimkou medoZvěstek (Indicatoridae). Posledním, překvapivým řádem s Vysokou encefalizací
jsou brodiví (Ciconiiformes). Mezi ostatními řády nacházíme často skupiny, které se Vyznačují
Vysokou encefalizací, netypickou pro jejich nejbližší příbuzné. `Iednou z nich jsou napřıklad
kukačky rodu Centropus, Phaenícophaeus a Coua a Ze Skupiny Vodních ptáků (Aequornithes)
rod PeIecanus a čeleď Diomedeidae z trubkonosých (Procellariiformes) (Obr. 1 1). Pěvci jsou
Velmi Variabilním řádem a mezi encefalizovanými čeleděmi Vynikají dvě, jednak krkavcovití
(Corvidae), a jednak lemčıkovití (Ptilonorhynchidae) (Obr. 10). Při pohledu na fylogenezi (Obr. 8)
je možné konstatovat, že Vysoká míra encefalizace Se VyVinula u několika linií nezávisle na Sobě
a evoluce tohoto Znaku má tak mozaikoVitý charakter, spíše než postupný, stále Se rozvíjející
VýV0j~
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Tabulka 5. Počty Změn V hodnotě encefaliZace Vůči společnému předkovi ptáků a poslednímu
společnému předkovi řádu.

vůči předkovi Všech ptáků (Aves) vůči společnému předkovi řádu
skupina Řád EI Zvětšení EI Zmenšení EI Zvětšení EI Zmenšení

procenta prooentapočetdruhůpočetdruhů početdruh ů procenta početdnıhů procenta

Paleognatha
sTRUTHIoNIFoRMES (9) 4 44% 44% 2 22% 1 11%DINORNITHIFORMES (8) 13% 7 84% 13% 13%TINAMIFORMES (9) 56% 33%

Galloanserae GALLIFORMES (74) 32 43 % 26 35 % 23 31% 47 64%ANSERLFORMES (132) 129 98 % 7 7 97 74% 21 16%
Stn'sores CAPRIMULGIFORMES (20) 15 75 % 15 % 11 55% 10%APODIFORMES (40) 26 65 % 15 % 5% 35 88%

Otidimorphae
oTIDIFoRMES (9) #0

00

6 67% 11% 44% 56%CUCULIFORMES (73) 73 100 % 7 7 55 75% 18 25%MUSOPHAGIFORMES (1 1) 11 100 % 7 7 10 91% 9%

Aequomithes

GAVIIFORMES (3) 3 100% — — 100%SPHENISCIFORMES (1 2) 12 100 % — — 58% ML
»)

17%PROCELLARIJFORMES (39) 39 100 % — — 23 59% 16 41%CICONIIFORMES (16) 16 100 % — — 10 63% 31%
PELECANIFORMES (60) 60 100 % — — 34 57% 25 42%SULIFORMES (21) 17 81% 1 12 57% 43%
EURYPYGIFORMES (2) 100% — — 100 %PHAETHONTIFORMES (2) 100% — — 50% 50%

Mirand—Ornithes
PHOENICOPTERLFORMES (3) 100 % 7 7 67%
PODICIPEDIFORMES (1 3) \I

w
N

N

54% 2 15% -Iă
bJ
ı-I

IQ
31% 69 %

Columbi-morphae
PrERocLıDIFORMEs (7) — — 7 100% \1 100%COLUMBIFORMES (1 24) 80 65% 11 % 36 29% 79 64%GRUIFORMES (53) 50 94 % 7 7 21 40% 32 60 %CHARADRIIFORMES (215) 201 94 % 6 2.8 % 111 52% 81 38%

Afroaves

COLHFORMES (3) 3 100 % 7 7 3 100%TROGONIFORMES (13) 13 100 % 7 7 6 46% 46 %
BUCEROTIFORMES (31) 31 100 % 7 7 26 84% 5 16%CORACHFORMES (39) 39 100 % 7 7 21 54% 18 46 %PICIFORMES (107) 105 98 % 1 79 74% 22 21%sTRIGIFoRMEs (52) 52 100 % 7 7 48 92% 4 8%CATHARTIFORMES (5) 5 100 % 7 7 2 40% 2 40 %
ACCIPITRIFORMES (101) 100 99 % 1 70 69% 31 31%

Austialaves
CARIAMIFORMES (2) 2 100% — — 1 50% 1 50%FALCONIFORMES (31) 31 100 % — — 17 55% 10 32%PSITTACIFORMES (195) 195 100 % — — 139 71% 46 24%
PASSERIFORMES (875) 874 99.9 % 1 0.1 % 302 35% 514 59%
cELKoVĚ: 2239 93 % 79 3 % 1187 49% 1 062 44%

Čísla v Závorkách označují počet druhů v daném řádu V ramci me'ho datasetu. Čísla ve sloupci ZvětšeníEI/Zmenšení EI označují absolutní počet druhů, u kterých došlo k signifikantní Změně Vůči předkovi, tedyO Více než byl daný interval spolehlivosti. Absolutní počty Změn byly pro lepší uchopení přepočítány takéjako procentuální Zastoupení. Suma počtu Zvětšení a Zmenšení nemusí odpovídat počtu druhů, pokud
V rámci skupiny došlo ke Změně menší, než je interval spolehlivosti pro odvozenou hodnotu.
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Průměrná encefalizace — Procellariiformes
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izac

e

Velikost téla
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Průměrná encefalizace — Piciformes
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Vélikost téla
Průměrná encefalizace ~ Pelecaniformes
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Obrázek 1 1. Zobrazení průměrné hodnoty encefalizace a Velikosti těla v rárnci jednotlivých řádů.
Hodnotyjsou Zobrazeny Spolu S intervaly spolehlivosti.
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3.3. TRENDY PoDÉL jEDNoTLIvÝCH vĚTvI'
Úzká Vazba Velikosti těla a Velikosti mozku se Samozřejmě promítá do evoluce Obou znaků.
Zajímalo mě tedy, do jaké míry Spolu oba Znaky sdílejí evoluci a Zda se V některých případech
od sebe neodchylují. V evoluci lze Zaznamenat šest různých scénářů, Zaprvé se mozek může
zvětšit více/méně, než by odpovídalo alometrii při zvětšování těla, nebo se zmenšuje Více/méně
než by odpovídalo alometrii při zmenšování těla, či se oba znaky vyvíjejí nezávisle na sobě
a mozek se zmenšuje při zvětšování těla, či naopak zvětšuje při Zmenšování těla. Má analýza
ukázala, že se různou měrou na evoluci obou znaků u ptáků mohou podílet všechny výše Zmíněné
scénáře. Z celkových 4830 změn podél fylogeneze ve 28 % případů došlo ke „zrychlenému
zmenšení“, u 26 % došlo ke „zrychleněmu zvětšení“, u 17 % ke „zpomalenému zmenšení“, u 16
% ke „Zpomalenému Zvětšení“, u 7 % k „nezávislému zvětšení“ a u 6 % k „nezávislému zmenšení“.
Vynesla jsem tak Vůči sobě změny těla a mozku na všech Větvích V rámci fylogeneze (Obr. 12).
Z tohoto obrázku si můžeme všimnout, že závislost změn se odchyluje od předpokládaného
alometrického vztahu, který je reprezentovan šedou linií. Regresní přímky změn naznačují,
že se hmotnost mozku při zvětšování hmotnosti těla zvyšuje Více, než bychom předpokládali
a naopak, při redukci hmotnosti těla se mozek zmenšuje Více, než by Odpovídalo alometrickému
vztahu.

Aves

BrM
Zme

na
1

0.5 i

(L:

0.25 i

0.2 0.1 0.25 0.5 1 2 4 10 20
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,58 (0,57 z 0,59), p < .001
dolní kvadrant 0,60 (0,59ý 0,61), p < .001

Obrázek 12. Srovnání změn ve velikosti mozku a těla v rámci celé třídy ptáků. Změna ve Velikosti
těla (osa x) a velikosti mozku (osa y). Šedá linie reprezentuje alometrický vztah odvozený z regresní
přímky pro logaritmované hmotnosti těla a mozku pro recentní druhy ptáků, žluté linie reprezentují
regresní přímky pro kvadranty spolu s konfidenčními intervaly (šrafovaně). Barvy odpovídají šesti
různým scénářům evoluce obou znaků ; „zpomalené zvětšení mozku,
PV”; „nezávislé Zvětšení mozku, NV"; ; „Zrychlené Zmenšení, RM" a
„nezávisle'mu Zmenšení, NM”.
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Zdá se tedy, že provázanost obou znaků je Větší, než předpovídá vypočítaný alometrický
vztah.]e tedy nasnadě prozkoumat, Zdali daný trend platí u jednotlivých řádů, či je způsobem jen
několika skupinami. Vzhledem k Výše zmíněněmu problému S různou závislostí mezi Velikostí
těla a mozku na různých taXonomických úrovních, rozhodla jsem Se pro lepší srovnání zobrazit
i alometrickou přímku pro daný řád (v obrázcích Znázorněna jako fialová přímka; Příloha 2).

Při pohledu na úroveň řádu nacházíme podobný trend u papoušků (Psittaciformes),
pěvců (Passeriformes), šplhavců (Piciformes), svišťounů (Apodiformes), v horním kvadrantu
u Veslonohých (Pelecaniformes), V horním kvadrantu u zoborožců (Bucerotiformes) a dolním
kvadrantu u trubkonosých (Procellariiformes) (Obr. 13 — 19). U těchto řádů se tedy mozek
Zvětšuje více při zvětšování těla, než by odpovídalo alometrii, a naopak Zmenšuje více při
zmenšování těla. U vrubozobých (Anseriformes) a dravců (Accipitriformes) nacházíme zcela
opačnou závislost, mozek se při zmenšování těla zmenšuje měně, než by odpovídalo alometrii,
a při zvětšování těla se Zvětšuje měně (Obr. 20 a 21). Zároveň Však tyto Odchylky Od alometrie
můžeme vysvětlit různou závislostí na úrovni řádů, změny tedy sledují alometrii odvozenou pro
řád. Pouze u pěvců (Passeriformes) prochází regresní přímka změn mezi oběma alometriemi.
Obecně Však lze Viditelné odchýlení od předpokládané alometrie odvozené pro celou třídu
Vysvětlit Vlivem velmi početných Skupin, u kterých je z nějakého důvodu závislost obou znaků
Výrazně jiná.

Passeriformes

BrM
Zme

na
1

0.25

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,64 (0,62 ~ 0,65), p < .001
_ alometrie pro řád 0,71 dolní kvadrant 0,65 (0,64 f 0,67), p < .001

Obrázek 13. Srovnání změn ve velikosti mozku a těla v rámci řádu pěvci (Passeriformes).
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Psittaciformes
brM

Zme
na

1
0.5

0.25

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,64 (0,60 ~ 0,67), p < .001
_ alometrie pro řád 0,70 dolní kvadrant 0,67 (0,63 z 0,70), p < .001

Obrázek 14. Srovnání změn ve velikosti mozku a těla v rámci řádu papušci (Psittaciformes).
Piciformes

BrM
Zme

na
1

0.5
0.25

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,68 (0,63 Ň 0,74), p < .001
_ alometrie pro řád 0,73 dolní kvadrant 0,69 (0,62 f 0,75), p < .001

Obrázek 15. Srovnání změn ve velikosti mozku a těla v rámci řádu šplhavci (Piciformes).
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BrM
Zme

na
0.5

0.25
Pelecaniformes

0.25 0.5 1
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56
alometrie pro řád 0,65

horní kvadrant 0,65 (0,61 ~ 0,70), p < .001
dolní kvadrant 0,59 (0,53 z 0,65), p < .001

Obrázek 16. Srovnání změn ve velikosti mozku a těla v rámci řádu veslonozí (Pelecaniformes).

BrM
Zme

na
0.5

0.25

Apodiformes

0.25 0.5 1
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56
alometrie pro řád 0,61

horní kvadrant 0,69 (0,64ý 0,74), p < .001
dolní kvadrant 0,67 (0,62 ~ 0,72), p < .001

Obrázek 17. Srovnání změn ve velikosti mozku a těla v rámci řádu Svišťouni (Apodiformes).
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Bucerotiformes

BrM
Zme

na
1 I .\`\

n ł. O

0.5 |
0.25 I

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,67 (0,60 e 0,74), p < .001
— alometrie pro řád 0,63 dolní kvadrant 0,57 (0,49 f 0,66), p < .001

Obrázek 18. Srovnání Změn ve velikosti mozku a těla v rámci řádu Zoborožci (Bucerotiformes).

Procellariiformes

BrM
Zme

na
1

0.5
0.25

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,62 (0.55 f 0.69), p < .001
_ alometrie pro řád 0,68 dolní kvadrant 0,65 (0.60 f 0.69), p < .001

Obrázek 19. Srovnání změn ve velikosti mozku a těla v rámci řádu trubkonosí (Procellariiformes).
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4 Obrázky 13 — 19. Řády, u nichž se Změny Ve Velikosti mozku Vůči změnám Ve Velikosti
těla Odchylují Od předpokladu Ve směru Většflio sklonu přímky. Změna Ve Velikosti těla (Osa x)
a Velikosti mozku (Osa y). Šedá linie reprezentuje alometrický vztah odvozený z regresní přímky pro
logaritmovane' hmotnosti těla a mozku pro recentní druhy ptáků, fialová linie reprezentuje alometrický
Vztah odvozený jen na úrovni řádu, žlutě linie reprezentují regresní přímky pro kVadranty spolu
s konfidenčními intervaly (šrafovaně). Barvy odpovídají šesti různým Scénářům evoluce obou Znaků

; „zpomalené zvětšení mozku. PV”; „nezávislé zvětšení mozku, NV";
; „zrychlené zmenšení, RM" a „nezávisle'mu zmenšení, NM”.

Nelze ovšem říci, že by ve Všech případech byla regresní přímka OdVOzená pro řád lepším
prediktorem než přímka odvozená pro celou třídu. Například u kukačkovitých (Cuculiformes)
a dlouhokřídlých (Charadriiformes) odpovídají změny Ve Velikosti předpokladu z alometrie pro
celou třídu, spíše než alometrii OdVOzené pro řád (Obr. 22 a 23). U hrabavých (Galliformes),
měkkozobých (Columbiformes), brodivých (Ciconiiformes), srostloprstých (Coraciiformes)
a sokolovitých (Falconiformes) jsou obě regresní přímky, tedy pro řád i pro třídu, téměř shodné
a změny Ve Velikosti těla a mozku tomu také odpovídají (Obr. 24 ~ 28). Analýzy na úrovni řádu
jsem provedla tam, kde byly k dispozici údaje alespoň pro 5 druhů. jako přflohu 3 a 4 připojuji
Soubor grafů Zobrazující změny Ve Velikosti mozku a těla pro jednotlivé řády a soubor
fylogenetických stromů s Vynesenými změnami na jednotlivé VětVe. Mějme na paměti, že Se
jedná spíše o ilustrativní zobrazení. `jediné intervaly spolehlivosti, ke kterým je přihlíženo, jsou
ty pro regresní přímky u jednotlivých kVadrantů, reprezentující rozdflné evoluční scénáře.

Anseriformes

BrM
Zm

ena 1
0.5

0.25 |

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,49 (0,45 A 0,53), p < .001
— alometrie pro řád 0,51 dolní kvadrant 0,52 (0,48 — 0,56), p < .001

Obrázek 20. Srovnání změn Ve velikosti mozku a těla V rámci řádu vrubozobí (Anseriformes).
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Accipitriformes
BrM

Zme
na

1
0.5

0.25 |

I l I l0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,48 (0,44 z 0,52), p < .001
— alometrie pro řád 0,51 dolní kvadrant 0,52 (0,48 — 0,56), p < .001

Obrázek 2 1. Srovnání změn Ve velikosti mozku a těla v rámci řádu dravci (Accipitriformes).
4 Obrázky 20 a 2 1. Řády, u nichž se Změny Ve Velikosti mozku Vůči Změnám Ve Velikosti
těla odchylují od předpokladu Ve Směru nižšího sklonu přímky. Změna Ve Velikosti těla (osa X)
a Velikosti mozku (osa y). Šedá linie reprezentuje alometrieký Vztah odvozený Z regresní přímky pro
logaritrnovane' hmotnosti těla a mozku pro recentní druhy ptáků, fialova linie reprezentuje alometrieký
Vztah odvozenýjen na úrovni řádu, Žlute' linie reprezentují regresní přímky pro kvadranty spolu
s konfidenčnı'mi intervaly (šrafovaně). Barvy odpovídají Šesti různým scenářům evoluce obou znaků

; „Zpomalene' Zvětšení mozku. PV"; „nezávisle Zvětšení mozku. NV";
; „zrychlené zmenšení, RM" a „nezávislernu zmenšení, NM”.
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Charadriiformes
BrM

Zme
na

1
0.5

0.25

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,56 (0,53 e 0,59), p < .001
— alometrie pro řád 0,64 dolní kvadrant 0,59 (0,56 z 0,62), p < .001

Obrázek 22. Srovnání Změn ve velikosti mozku a těla v rámci řádu dlouhokřídlí (Charadriiformes).
Cuculiformes

BrM
Zme

na
1

0.5
0.25

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alornetrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,60 (0,53 f 0,59), p < .001alometrie pro řád 0,72 dolní kvadrant 0,55 (0,51 e 0,59), p < .001
Obrázek 23. Srovnání Změn ve velikosti mozku a těla v rámci řádu kukačkovití (Cuculiformes).
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4 Obrázky 22 a 23. Řády, u nichž se Změny ve Velikosti mozku vůči změnám Ve velikosti těla
Sledují alometrii Odvozenou na úrovni cele' třídy, nikoliv alometrii odvozenou pro řád. Změna
Ve Velikosti těla (Osa X) a Velikosti mozku (Osa y). Šedá linie reprezentuje alometrický Vztah Odvozený
z regresní přímky pro lOgaritmoVané hmotnosti těla a mozku pro recentní druhy ptáků, fialová linie
reprezentuje alometrický Vztah odvozený jen na úrovni řádu, Žluté linie reprezentují regresní přímky
pro kvadranty spolu s kOnfidenČními intervaly (Šrafovaně). Barvy odpovídají šesti různým scénářům
evoluce Obou znaků ; „zpomalené zvětšení mozku, PV”; „nezávislé
zvětšení mozku. NV”; ; „zrychlené zmenšení. RM" a „nezávislému
zmenšení, NM".
V Obrázky 24 f 28. Řády, u nichž se změny Ve Velikosti mozku vůči změnám Ve Velikosti těla
Sledují alometrii Odvozenou na úrovni celé třídy, nikoliv alometrii Odvozenou pro řád. Změna
Ve velikosti těla (Osa X) a Velikosti mozku (Osa y). Šedá linie reprezentuje alometrický vztah Odvozený
z regresní přímky pro lOgaritmOVané hmOtnOsti těla a mozku prO recentní druhy ptáků, fialová linie
reprezentuje alometrický vztah Odvozenýjen na úrovni řádu, žluté linie reprezentují regresní přímky
prO kvadranty spolu s kOnfidenČními intervaly (šrafovaně). Barvy Odpovídají šesti různým scénářům
evoluce Obou znaků ; „zpomalené zvětšení mozku, PV", „nezávislé
zvětšení mozku. NV"; ; „zrychlené zmenšení, RM" a „nezávislému
zmenšení, NM".

Falconiformes

BrM
Zm

ena 1 Q.. ‘I

0.25 |

l I l I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,53 (0,49 f 0,57), p < .001
_ alometrie pro řád 0,55 dolní kvadrant 0,53 (0,49 z 0,57), p < .001

Obrázek 24. Srovnání změn ve velikosti mozku a těla v rámci řádu sokolovití (Falconiformes).
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BrM
Zme

na
0.5

0.25

Galliformes

alometrie pro třídu 0,56
alometrie pro řád 0,54

T I0.25 0.5 1
BOM Zmena

horní kvadrant 0,51 (0,48 z 0,55), p < .001
dolní kvadrant 0,57 (0,53 f 0,60), p < .001

Obrázek 25. Srovnání Změn ve Velikosti mozku a těla V rámci řádu hrabaví (Galliformes).

BrM
Zme

na
0.5

0.25

Columbiformes

alometrie pro třídu 0,56
alometrie pro řád 0,54

l I0.25 0.5 1 2
BOM Zmena

horní kvadrant 0,53 (0,49 f 0,57), p < .001
dolní kvadrant 0,55 (0,50 f 0,60), p < .001

Obrázek 26. Srovnání Změn ve velikosti mozku a těla v rámci řádu měkkozobí (Columbiformes).
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Coraciiformes
BrM

Zme
na

1
0.25 l

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmenaalometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,59 (0,53 — 0,66), p < .001

— alometrie pro řád 0,62 dolní kvadrant 0,60 (0,55 f 0,66), p < .001

Obrázek 27. Srovnání Změn Ve velikosti mozku a těla V rámci řádu srostloprstí (Coraciiformes).
Ciconiiformes

BrM
Zme

na
1

0.5
0.25

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alornetrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,57 (0,46 Ň 0,68), p < .001
— alometrie pro řád 0,59 dolní kvadrant 0,56 (0,34 — 0,79), p < .001

Obrázek 28. Srovnání Změn ve velikosti mozku a těla v rámci řádu brodiví (Ciconiiform).
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4. DISKUZE
4.1 . EVoLUčNÍ TREND
Naše analýza neodhalila žádný trend V eVoluci Sledovaných znaků. Všechny odvozené
ancestrální hodnoty byly proto odhadnuty na základě eVolučního modelu random-Walk, kdy
Zvětšení či Zmenšení je v každém okamžiku Stejně pravděpodobně. Toto Zjištění je V kontrastu
S nalezenými trendy u savců a naznačuje, že by tak evoluce encefalizace mohla probflıat v každé
třídě endotermních obratlovců jiným mechanismem.

Trend ke ZVětšoVání velikosti těla nalezený u Savců jako celé skupiny (Pavelková in prep.)
i mnoha řádů (Boddy et al. 2012), je u Savců V souladu S některými názory předpokládající
tendenci ke zvětšování těla během fylogenetického času, známou jako Copeho pravidlo (Cope
1 887). Dle tohoto pravidla linie většinou pocházejí Z malého předka av čase dochází k navyšování
tělesné hmotnosti a bylo často diSkutováno v Souvislosti S pozorovaným pravým zešikmením
rozdělení logaritmované Velikosti těla u různých tříd (Maurer 1998; Kozlowski 81 GaWelczyk
2002; Clauset 81 Erwin 2008). Copeho pravidlo bylo intenzivně zkoumáno u mnoha skupin,
u fosilních i recentních druhů a na různých fylogenetických škálách (doporučuji nahlédnout
tabulku 1. V článku Moena 2006) a recentně velmi ZeVrubně V pracích Martina (2017a; 2017b;
2018). Ani této oblasti Výzkumu Se Však nevyhýbají metodické problémy. Jedním z nich je opět
fylogenetická škála, na které dané druhy porovnáVáme. Například u ptáků byl nalezen trend
ke Zmenšení těla, pokud byli srovnáváni v rámci dinosaurů (Benson et al. 2014; Lee et al.
2014), což není příliš překvapivé, uvědomíme-li Si, že i ne tak vzdálené skupiny dinosaurů
dosahují mnohem větších tělesných Velikostí. Otázkou ovšem je, Zdali nám takový závěr říká
něco o Samotné třídě ptáci. A samozřejmě záleží také na metodice Samotněho porovnávání.
Je totiž opět problematické neZohlednit Závislost jednotlivých druhů kvůli sdílené historii.
TO se ukázalo při studiu pouze druhohorních druhů ptáků ve Studii Honeho a kolektivu (2008),
kdy nalezli trend ke ZVětšoVání těla prostým Vynesením údajů o Velikosti těla proti času. To je
samozřejmě zavádějící a reanalýza jejich datasetu tento trend nepotvrdila (Butler 81 Goswami
2008).]e dobré si také uvědomit, že analyzovat pouze fosilní Skupinu může být problematické,
protože fosilní záznam je neúplný a existuje potenciální vychýlení. Proces fosilizace může
probíhat různě V závislosti na Velikosti zvířete a typu horniny. Může docházet ke snadnějšímu
uchovávání organismů V určitém Velikostním rozmezí a tím tedy upřednostnit Zachování spíše
Velkých, či naopak malých Zvířat (Allison 81 Bottjer 201 0; Hawkins et al. 2018). Možné vysvětlení
Copeho pravidla bylo naznačeno již Stanleyim (1973), který ho označil Za případ tzv. pravidla
nespecializovaněho předka. Předek linie je tedy Spíše malého Vzrůstu a Vzhledem k existenci
limitu minimální Velikosti lze předpokládat rozvoj diVerzity spíše Ve směru zvětšení Velikosti
těla. Kingsolver 81 Pfennig (2004) naopak argumentují specifickýrn působením selekce, která
upřednostňuje organismy s větší velikostí těla a Brown 81 Sibly (2006) pracují S metabolickou
teorií, a tedy poměrem mezi Velikostí těla, dostupnou energií a fitness daného druhu. Všeobecná
platnost Copeho pravidla je Však stále diskutována (Gould 1997; Raia 2013) a je Zdůrazňována
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potřeba pečlivého zvážení metodiky, nejen jakými metodami bude Výzkum realizován, ale i na
jaké fylogenetické škále se budeme pohybovat (Alroy 2000). Přesto pozornost, jakou si vysloužila
evoluce velikosti těla, jen podtrhuje, o jak klíčový znak Se jedná.

Potenciální trend Ve Velikosti těla je velmi důležitý při zkoumání evoluce mozku, protože
Velikost těla Vysvětluje až 90 % Variability Ve Velikosti mozku (Dicke 81 Roth 2016), pro můj
dataset je to 87 %. Tudíž je velmi pravděpodobné, že by se případný trend v evoluci velikosti těla
promítl i do evoluce velikosti mozku. Studie Smaerse a kolektivu (2012) naznačuje, že právě
selekce na Velikost těla by mohla být nejdůležitějším faktorem v evoluci Velikosti mozku u savců.

Přestože nelze Vyloučit i nezávislou evoluci velikosti mozku, je takové oddělení obou
znaků na Širší fylogenetické škále nepravděpodobné. Ani V případě Velikosti mozku jsem tedy
analogicky žádný trend nenalezla. Lze předpokládat, že se evoluce mozku u ptáků, potažmo
encefalizace, liší od evoluce encefalizace u savců. Bohužel testování potenciálního trendu
u ptáků nebylo prozatím studováno, Výzkum se soustředil na Oblast komparativních studií
a nelze tedy srovnávat s jinými pracemi. Absence podobných analýz může být vysvětlena
problémy vyplývajícími z nedostatečného fosilního záznamu pro ptáky. Testování modelu
evoluce metodou, kterou jsem Využila já, je podmíněno stromem s nenulovou variábilitou podél
délky větví, je tedy třeba, aby daný fylogenetický strom nebyl ultrametrický. Tato podmínka je tak
často řešena zařazením fosilií do fylogenetického Stromu (Finarelli 81 Flynn 2006). U ptáků
je Však situace komplikovaná, protože fosilií je poskrovnu a fosilií pro které bychom navíc uměli
určit znaky potřebné pro mou analýzu, je ještě ménějedním z důvodů nekompletnflıo fosilnflıo
záznamu je specifická stavba ptačích kostí, které jsou pneumatizovány a tedy maximálně
odlehčeny. Takové kosti fosilizují obtížněji než třeba kosti Savců. Situaci také komplikuje fakt,
že pro mou analýzu je třeba získat údaje jak o Velikosti těla, tak o velikosti mozku. Vzhledem
k absenci zubů, které mohou být u savců použity k odhadu velikosti těla, je u ptáků Odhad
velikosti těla závislý na využití dlouhých kostí a známých alometrických vztahů mezi kostmi
a Velikostí těla (Brassey 2016). _]e zřejmé, že se tak značně omezuje možnost získat takové
údaje, protože šance, že nalezneme neponičenou mozkovnu Vhodnou pro odhad objemu
mozku a zároveň kompletní dlouhou kost pro odhad Velikosti těla, je dosti malá. Konzultovala
jsem s dvěma odbornıky, s Dipl.Biol. jiří Mlíkovským, CSc. a Dr. Daniel T. Ksepkou dostupné
fosilní záznamy a bohužel se zdá, že údaje o dalších druzích buď nejsou, nebo nebyly dosud
uveřejněny. Do budoucna by tak jediným dalším řešením mohlo být kontaktování konkrétních
muzeí a získání těchto dat z neuveřejněných sbírek, pokud taková ovšem existují.

Tato skutečnost může trochu komplikovat interpretaci mých výsledků, protože lze namítnout,
že variabilita reflektující vývoj vzhledem k recentním druhům není na stromě dostatečně
zastoupena a je tedy možné, že při použití Více fosilních druhů by bylo možné odhalit určitý trend
V některých ze studovaných znaků. Medián Velikosti těla je u ptáků pouhých 37 g (Blackburn
81 Gaston), což by naopak naznačovalo trend spíše ke zmenšování těla. Polovina recentních
druhů je z řádu pěvců, kteří jsou většinově spíše malého Vzrůstu, a takový scénář se tedy
nabízí. Případný trend pak lze vysvětlit nutným kompromisem mezi velikostí těla a schopností
letu. je ovšem ale možné, že se tento trend objevil až u jednotlivých řádů a nelze tak o něm
rozhodnout na úrovni celé třídy.
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4.2. VAZBA MEZI EVOLUCÍ VELIKOSTI TĚLA A VELIKOSTI MOZKU
Při studiu evoluce mozku by bylo krátkozraké přehlížet evoluci Velikosti těla. Oba Znaky jsou
Velmi úzce provázané a je tedy pravděpodobné, že selekce na Velikost těla se nutně projeví
V evoluci Velikosti mozku. Jen V minimu případů se Zdá, že dochází k úplnému oddělení obou
znaků, v mé analýze se jednalo o 13 % Všech Změn, ke kterým došlo napříč fylogenezí ptáků.

Během vývoje jsou neurogeneze a růst mozku ukončeny dříve, než je ukončen růst těla, tudíž
prodloužení či Zkrácení doby růstu těla se samozřejmě podepíše na Změně relativní velikosti
mozku (Striedter 2005). Zdá se tedy, že by relativně Velké mozky mohli mít živočichové, jež
prošli Zmenšením těla, a naopak Zvětšení těla by mohlo vést ke zmenšení relativní velikosti
mozku. Je nasnadě se pak ptát, jak často dochází k těmto případům a případně který scénář
převažuje. U ptáků by případem, kdy redukce ve velikosti těla vedla ke zvýšení encefalizace,
mohla být Situace u kiwiů (Apterygidae), kteří jsou mnohem menší než nejbližší přıbuzní a také
Více encefalizovaní (Aswell 81 Scofield 2008). Naopak právě jejich nejbližší příbuzní, ptáci
moa (Dinornithiformes), by mohli být eXemplárním případem gigantismu, který vedl k redukci
relativní velikosti mozku (AsWell 81 Scofield 2008). Z mé analýzy ovšem vyplývá, že během
evoluce Velikosti mozku spíše převažoval scénář, kdy se mozek Zvětšoval Více, než by odpovídalo
změně ve Velikosti těla. Ke Zvýšení encefalizace během Zvětšování Velikosti těla došlo u Celýoh
26 % větví napříč celou fylogenezí a jen v 1 7 % případů se mozek Zmenšoval méně, než bychom
čekali dle Změny ve velikosti těla. To je v souladu i s některými dřívějšími předpoklady, kdy
právě Zvětšování Velikosti těla mělo hrát Zásadní roli v nejencefalizovanějších liniích (Stanley
1973; Alroy 1998). Vzhledem k energetickým nákladům mozku si však lZe jen těžko představit
nepoměrné Zvětšení mozku bez tlaku, který by Zároveň upřednostňoval také výhody, které velký
mozek přináší.

Druhým Zajímavým Zjištěním je různá vazba mezi evolucí velikosti mozku a těla u různých
řádů (Obr. 13 f 28). To, že se alometrie liší na různých taXonomických úrovních (TLE) je dlouze
studovaný problém, vysvětlovaný Z různých úhlů (Gould 1975; Bennet 81 Harvey 1985b; Pagel
81 Harvey 1988; Nealen 81 Ricklefs 2001). Nebylo tedy takovým překvapením nalézt podobnou
odchylku při studiu Změn ve velikosti mozku a těla. Nicméně překvapivé je, že alometrie
odvozená na úrovni řádu, není Vždy lepším prediktorem Změn, než alometrie pro Celou třídu.
Zatímco u papoušků (Psittaciformes), pěvců (Passeriformes), šplhavců (Piciformes), svišťounů
(Apodiformes), vruboZobých (Anseriformes) a dravců (Accipitriformes) je alometrie odvozená
na úrovni řádu lepším prediktorem evolučních Změn, u kukačkovitých (Cuculiformes)
a dlouhokřídlých (Charadriiformes) tuto Závislost lépe reprezentuje alometrie odvozená pro
celou třídu. U mnoha řádů pak takové dělení Ztrácí smysl a obě alometrie jsou takřka totožné.
Velmi Zajímavý je řád veslonohých (Pelecaniformes), kdy při Zvětšování těla Změny sledují
alometrii odvozenou pro daný řád a mozek se Zvětšuje více, než bychom očekávali dle alometrie
pro třídu, nicméně při Zmenšování se Změny spíše přiklánějí k alometrii třídy, tedy Zachovávají
si Větší mozek, než by odpovídalo Závislosti na úrovni řádu. Zachování velkého mozku by tak
mohlo být právě výsledkem tlaku na potřebné uchování si určité úrovně kognitivních schopností.
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Nelze snadno Odpovědět na otázku, proč u některých řádů je evoluce obou znaků Odlišná
od předpokladu a u jiných sleduje odvozenou alometrickou Závislost. Z pohledu na jednotlivé
skupiny by se mohlo zdát, že u mladších linií, jako jsou pěvci (Passeriformes), papoušci
(Psittaciformes), šplhavci (Piciformes) nacházíme právě užší Vázbu mezi Velikostí těla a mozku
a tato odchylka od předpokládané alometrie by mohla mít souvislost se stářím skupiny a různým
působením selekce v různých fázích historického vývoje skupiny (Gould 1975). Nicméně další
řády, u kterých jsem identifikovala stejný trend, jako jsou Vrubozobí (Anseriformes) či svišťouni
(Apodifomes), patří spíše k bazálním liniím. Lze tedy uvažovat o existenci určité Vlastnosti,
kterou by dané řády sdflely a jež by souvisela s pozorovaným trendem. Jedná se však O řády
i velmi odlišné, což naznačuje spíše případnou součinnost více znaků. `ledním z nich by mohl
být například vývojový mód, jehož důležitost ve Vztahu k Velikosti mozku byla ukázána u řady
studií (Bennett 81 Harvey 1985a; Starck 81 Ricklefs 1998; IWaniuk 81 Nelson 2003). V případě
vrubozobých (Anseriformes) by pak mohla hrát svou roli specificky načasovaná neurogeneze
a tím tedy kompenzace prekociálního vývojového módu (Charvet a Striedter 2011). jedná
se Však o spekulace a je na místě si přiznat, že odpověď V Současné chvíli neznáme.

Pokud si odmyslíme alometrii pro třídu a Zaměříme Se na specifické alometrie odvozené
pro řád, u kukačkovitých (Cuculiformes), dlouhokřídlých (Charadriiformes), ale i u pěvců
(Passeriformes) se při zmenšování těla mozek zmenšuje pomaleji, než bychom čekali na úrovni
řádu a mohl by se tam tedy uplatňovat stejný princip upřednostnění zachování velkého mozku
kvůli potřebě udržení určité úrovně kognice.

Užší vazba mezi změnou velikosti těla a mozku u některých skupin také naznačuje, jak
problematické je použití reziduálů při porovnávání na úrovni třídy, protože u takových skupin
by měla změna Ve velikosti těla větší celkový Vliv na encefálizaci než u jiných a Větší zástupci
těchto skupin by tak zákonitě patřili k encefalizovanějším, naopak zmenšení těla by pak
v porovnání na úrovni třídy vedlo ke snížení encefalizace.

Problémem samozřejmě zůstává i komplexní vztah velikosti těla, mozku a dalších vlastností.
Evoluce obou Znaků je komplikovanější, protože kromě poněkud přímočarého Vztahu, kdy
Velikost těla udává, jak Velký mozek může daný živočich mít, navíc ovlivňuje nespočet dalších
znaků, které mohou dále s evolucí mozku souviset nepřímo. Mezi nimi například intenzitu
metabolismu (Martin 1981, Brown et al. 2004), generační dobu, a tedy zprostředkovaně
i mutační rychlost (Martin 81 Palumbi 1993), délku ontogeneze ale i populační charakteristiky
(Damuth 1982, Woodward et al. 2005; White et al. 2007).

4.3. ANCESTRÁLNI' HODNOTY
Na základě modelu evoluce jsem odvodila ancestrální stavy pro velikost těla a mozku a z těchto
hodnot jsem určila i hodnotu encefalizace pro dané předky. Následně jsem odvozené ancestrální
stavy porovnala na dvou úrovních, jednak vůči společnému předkovi všech ptáků, jednak
Vůči společnému předkovi řádu. Počítala jsem tak počet druhů, u kterých došlo ke zvětšení
či zmenšení Ve Velikosti těla, mozku a encefalizace. Vůči Společnému předkovi ptáků byly změny
samozřejmě markantnější než při porovnání na úrovni řádu.
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4.3.1. Velikost těla
U ptáků je evoluce těla Specifická existencí nejen limitní hranice minimální Velikosti těla
(McNab 1983) jako u Savců, ale Velikost těla je do Velké míry limitována i shora, což souvisí
Se Schopností aktivnflıo letu (Ellington 1991). Přesto je celková variabilita u recentních druhů
Značně Široká od nejmenšflıo druhu, Zástupce kolibřflšů kalypty nejmenší (MeIIisuga helenae),
S 1,6 g až po pštrosa dvouprstého (Struthío cameIuS) s Váhou přes 100 kg. Největší doposud
Známý létající pták byl miocenní Argentavís S Vahou okolo 70 kg (Chatterjee et al. 2007). Námi
odvozený předek ptáků s váhou 1 097 g by patřil spíše mezi Větší ptáky. Zařazení fosilní skupiny
Deinychosauria se na odvoZených hodnotách promítlo mírně vyšším Odhadem velikosti těla,
protože se jedná o druhy s Velkými hmotnostmi těla. Odvozená hmotnost těla předka po vyjmutí
této skupiny byla 979 g, což však Stále spadá do konfidenčních intervalů hodnoty odvozené
S použitím celého stromu. Zařazení fosilií kromě metodické nutnosti ospravedlňuje také to,
že Vývoj specificky ptačího mozku zřejmě probıhaljiž V dinosauřích liniích vedoucích kptákům a u
mnoha zástupců můžeme nalézt i Vyšší encefalizaci než u populárního ArcheopteryXe (Balanoff
et al. 2013). Z tohoto a mnoha dalších důvodů by bylo zavádějící nahlížet na ArcheopteryXe
jako na přechodný článek mezi dinosaury a pravými ptáky a nezohlednit i předcházející blízké
Skupiny (Balanoff et al. 2013).

POrOVnáme-li Velikost těla vůči předkovi všech ptáků, tak naprosto převažuje Zmenšování
těla nad Zvětšováním. U 82 % druhů došlo ke zmenšení těla a jen u 9 % došlo ke zvětšení. Při
porovnání V rámci řádů pokračovalo Zmenšování těla, i když ne s takovou převahou, ke zmenšení
těla došlo u 63 % druhů, u 22 % došlo ke zvětšení těla. je třeba Si uvědomit, že tato čísla jsou
do Velké míry ovlivněna velmi početným řádem pěvců (Passeriformes), který tvoří téměř polovinu
mého datasetu a většina jeho druhů patří ke spíše drobným ptákům. Mezi řády, u kterých došlo
ke zvětšení těla, patří ptáci moa (Dinornithiformes) a ostatní běžci (Struthioniformes), u tinam
(Tinamiformes) Však ve Všech případech došlo ke zmenšení těla. Analýzu u paleognátních ptáků
Však komplikuje nedořešená fylogeneze, jejich monofylum je sice dobře podpořeno (Slack et al.
2007), ale V posledních letech byla Zpochybňována monofylie běžců (Ratite). Zdá se, že tinamy
(Tinamiformes) nejsou sesterské všem ostatním paleognátním ptákům, ale Spíše Vnitřní
Skupinou, sesterskou ptákům moa (Phillips et al. 2009). V této skupině tak došlo ke ztrátě letu
nejméně dvakrát. Do budoucna bude nutné přezkoumat, jak se toho projevilo na evoluci Velikosti
těla, protože Ztráta schopnosti letu je jistě klíčovou Změnou, která může umožnit Zvětšení těla.
Navíc, evoluce velikosti těla je u nejméně dvou paleognátních linií, konkrétně Dinornithiformes
a Aepyornithiformes, ale napřıklad i u kíwiů (Apterygidae) Ovlivněna Specifickým působením
Selekce na Ostrovech, v případě dvou prvních skupin tedy Zejména mechanismem ostrovnflio
gigantismu.

Druhou podobnou skupinou, u které dochází ke Zvětšení těla oproti předkovi ptáků a dále
mírně pokračuje i na úrovni řádu, jsou tučňáci (Sphenisciformes). U tučňáků se kromě Ztráty
Schopnosti letu nejspíše projevil i vztah mezi velikostí těla a schopností termoregulace (Herreid
& Kessel 1967; McNab 1970), tedy podobný mechanismus, jenž byl zkoumán i u dalších
vodních ptáků (de Vries & van Eerden 1995). Dalšími skupinami, u kterých došlo ke Zvětšení
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těla, jsou brodiví (Ciconiiformes), potáplice (Gaviiformes) a kondoři (Cathartiformes). Na úrovni
řádu, pak zvětšování těla pokračovalo u pštrosů (Struthioniformes) a tendence ke zvětšování
se Objevuje u zoborožců (Bucerotiformes).

Sklon ke zmenšování těla Oproti předkovi ptáků je Velmi zřetelný, k největšímu Zmenšení těla
došlo V linii svišťounů (Apodiformes) konkrétně u kolibříků (Trochilidae)7 Což může mít úzkou
souvislost se specifickýrn stylem letu, který je patrně vynucen nektarivorií (Obr. 29). Nápadné
je také to, Že mnoho řádů s průměrně menší velikostí těla, jako jsou pěvci (Passeriformes),
měkkozobí (Columbiformes) či krátkokřídlí (Charadriiformes), patří mezi řády k druhově
nejbohatším. Byla tak diskutována role Velikosti těla a speciace (Maurer 1998). Nutno Však
podotknout, že v tomto směru byla samozřejmě studována i role Velikosti mozku (Wyles et al.
1983, Sol & Price 2008).

Apodiformes
L-Iemiprocne mystaceaAm onautes "oI/oca/ia troglodytesCal/oca/ia terraereginaeoI/Oca/ia Spodiopygia:Cypsiurus parvusTachomis phoenicobiaTachymarptis me/baApus pal/idusApus apusirundapus caudacutushaetura pełagicaStreptoprocne ZonarisThrenetes rucken'Głaucis hirsutusPhaethornis Superciliosus_Eutoxeres condaminiColibri coruscansEu/ampis jugułarisEulampis hoiosericeusAnthracothorax dominicusHeliothryx barrotiMeliisuga minimaArchi/ochus colubrisSelasphorus rufusCalypte annaampornis amethysrinushloroslilbon ricordiihlorostiibon meliisugusThalurania furcataTrochilus polytmusl_AmaZi/ia tzacatl[_Campy/opterus largipennisOrthorhyncus cristatus,ýAg/aiocercus kingiAg/aiocercus coelestis:GMO/sama rubricaudaOcreatus underwoodiiIorisuga mellivora

Obrázek 29. Fylogenetický strom pro řád sVišťouni (Apodiformes) s vynesenými změnami
Ve Velikosti těla a mozku. Barvy odpovídají šesti různým scénářům evoluce Obou znaků

; „zpomalené zvětšení mozku, PV"; „nezávislé zvětšení mozku. NV";
; „zrychlené zmenšení, RM" a „nezávislému zmenšení, NM”.
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4.3.2. Velikost mozku
Evoluce Velikosti mozku do určité míry Samozřejmě kopíruje Velikost těla, takže opět
nápadné Zvětšení mozku nacházíme u paleognátních linií u pštrosů (Struthioniformes)
a ptáků moa (Dinornithiformes). Dále došlo ke Zvětšení mozku V linii Vodních ptáků,
tedy u brodivých (Ciconiiformes), tučňáků (Sphenisciformes), terejovitých (Suliformes),
Veslonohých (Pelecaniformes) a pak u dravců (Accipitriformes), sov (Strigiformes) a zoborožců
(Bucerotiformes).Zmenšenívelikostimozkuanalogickynacházímevřádupěvců(Passeriformes),
kukaček (Cuculiformes), měkkozobých (Columbiformes) a šplhavců (Piciformes). jak ovšem
naznačuje porovnání poměrů mezi počtem Zvětšením a Zmenšení velikosti mozku 63211522
a Velikosti těla 218:1984, došlo k určitému oddělení Znaků, protože Zvětšení Velikosti mozku
převažuje nad zvětšeními Ve Velikosti těla. Absolutní Velikost mozku se Zdá být V některých
případech lepším prediktorem kognitivních schopností, napřıklad u primátů (Deaner et al. 2007;
MacLean et al. 2014), přesto byla a je největší pozornost věnována Velikosti mozku Vztažené
k Velikosti těla. Proto budu většinu aspektů diskutovat níže v kapitole 4.3.3. EncefaIÍZace.
Nicméně, absolutní Velikost mozku nemá jen možnou souvislost s kognitivními schopnostmi,
ale má VliV na neuronální hustoty čistě Z hlediska prostorové limitace a může mít i překvapivě
Zajímavé mechanické implikace. Napřıklad u typického Způsobu Získávání potravy u datlovitých
(Picidae) odolává Větší mozek lépe otřesům a Velikost tedy tlumí negativní působení nárazů
(Gibson 2006; Winkler 81 Winkler 2015). Gibson (2006) navíc ukazuje, že je mozek datlů
specificky natočen vůči směru úderu a tím se jeho odolnost ještě Zvětšuje.

4.3.3. Encefalizace
Z odvozených ancestrálních hodnot Vyplývá, že u celých 93 % procent došlo k navýšení
encefalizace oproti předkovi Všech ptáků (Aves). Není se příliš čemu divit, encefalizace
námi odvozeného předka je Velmi nízká a podobnou úroveň encefalizace nalezneme jen
u paleognátních druhů. Při porovnání na úrovni řádů je již poměr Zvýšení/snížení encefalizace
téměř vyrovnaný, jen mírně převažuje Zvýšení 1 187: 1062.

Evoluce encefalizace je vlastně Výsledkem evoluce Velikosti těla a mozku. Centrem zájmu
je samozřejmě Zvýšená encefalizace, tedy druhy a celé skupiny, které mají větší velikost mozku,
než by odpovídalo jejich velikosti těla. Ke Zvýšení encefalizace Vedou tři různé scénáře. Buď Se V
evoluci mozek Zvětší více, než by Odpovídalo Změně Vyplývající Ze Zvětšení těla, nebo se naopak
Zmenší méně, než by odpovídalo změně Vyplývající ze zmenšení těla či dojde k oddělení
a nezávislé evoluci obou Znaků. Těmto procesům odpovídají světle zelený, oranžový a světle
modrý kvadrant (Obr. 2, s. 16). První dva scénáře mají svá možná odůvodnění, Zatímco se při
Zvětšování velikosti těla dıky uvolnění určitých energetických Omezení může uplatnit i selekce
na vyšší kognitivní schopnosti, při Zmenšování těla může hrát roli naopak potřeba si Zachovat
určitou úroveň kognitivních schopností, a tedy i větší mozek. Tabulka 6 ukazuje porovnání
evoluce pro velikost těla a Velikost mozku Vzhledem k předkovi řádu. Ukazuje tak procentuální
Zastoupení Změn Ve velikosti těla a procento Změn u Velikosti mozku. Samozřejmě se jedná
o Velmi hrubý ukazatel, tabulka Zobrazuje pouze procentuální počet Změn, ale neříká nic
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o jejich charakteru a dane' skupiny druhů, u kterých došlo ke Zvětšení/Zmenšení těla a mozku,
se nemusí 100 0/0 překrývat. Neodlišíme také případy, kdy došlo k nezávislé evoluci a změně jen
jednoho Ze Znaků. U 21 řádů došlo ke Zvětšení mozku u Většího podílu druhů než ke Zvětšení
těla a u 16 řádů došlo ke Zmenšení mozku u menšího podílu druhů, než došlo ke Zmenšení těla.

Tabulka 6. Porovnání Zastoupení Změn Ve Velikosti těla a mozku u jednotlivých řádů
v vůčis lečnemu ředku řáduRzid p0 pSkupina BOM+ BrM + BOM- BrM -

Paleognatha
STRUTHIOFORMES (9) 78% 78% 22% 22%DINORNITHIFORMES (8) 25% 25% 38% 50%TINAMIFORMES (9) 100 % 100 %37 0/0 28 0/)33 % 44 0/)56 % 56 0/)1 1 0/0 22 0/) 89 0/)18 0/0 27 % 82 0/)67 % 33 0/) 458 % 67 0/) 8 0/)44 0/0 54 0/) 51 %%% m% M%%% w% M% B%sULIFoRMEs (21) 67 % 62 0/) 14 0/) 38 0/)EURYPYGIFORMES (2) 50 0/0 100 0/) 50 0/) 4PHAErHoNTIFoRMES (2) 4 50 0/) 4 50 0/0PHOENIcoPTERIFoRMEs (3) 33 % 67 0/) 7 7PODICIPEDIFORMES (13) 39 % 46 0/) 46 0/) 54 0/)PTEROCLIDIFORMES (7) 14 0/0 4 43 0/) 86 0/0coLUMBIFoRMEs<124) 2 0/0 36 0/) 98 0/) 42 00GRUIFORMES (53) 21 % 40 0/) 66 0/) 4cHARADRIIFoRMES (215) 0.5 % 41 0/) 49 0/) 48 0/)CAPRIMULGIFORMES (20) 15 0/0 15 0/) 85 0/) 65 00APODIFORMES (40) 10 0/0 13 0/) 85 0/) 88 0/0coLIIFoRMEs (3) 4 4 100 0/) 100 0/)TROGONIFORMES (13) 23 % 23 0/) 46 0/) 39 0/)BUcERonFoRMEs (31) 71 0/0 77 0/) 13 0/) 13 0/0coRAaoRMEs (39) 44 0/0 39 0/) 4 56 0/0PIcIFoRMES (107) 38 % 59 0/) 36 0/) 29 0/)sTRIGIFoRMEs (52) 48 % 64 0/) 31 0/) 17 0/)cATHARTIFoRMEs (5) 60 0/0 60 0/) 40 0/) 40 0/0AcPITRIFoRMES (101) 63 0/0 70 0/) 37 0/) 30 00cARIAMIFoRMEs (2) 4 50 0/) 4 4FALCONTFORMES (31) 45 % 45 0/) 39 0/) 32 0/)PSITTACIFORMES (195) 20 0/0 34 0/) 65 0/) 54 00PASSERIFORMES (875) 12 0/0 16 0/) 81 0/) 80 00

53%32%22%
60%38%33%78%73%33%8%44%44%

GALLIFORMES (74)ANSERIFORMES (1 32)oTIDIFoRMEs (9)CUCULIFORMES (73)MUSOPHAGIFORMES (11)GAVIIFORMES (3)sPHENIscIFoRMEs(12)PROCELLARHFORMES (39)CICONIIFORMES (16)PELECANIFORMES (60)

Galloanserae

OtidiIphae

Aequornithes

Mirandornithes
Columbimorphae

Stıisores

Afroaves

Australaves

Procentuální počet Změn Ve Velikosti mozku a těla vůči poslednímu společnému předku řádu. První
dva sloupce označují Zvětšení těla (BOM+) a mozku (BrM+), druhe' dva sloupce Zmenšení těla (BOM-)
a mozku (BrM-). Žlutě označene' buňky Znamenají, že došlo ke Zvětšení mozku u Více druhů, než
u kterých došlo ke Zvětšení těla a modře Označené buňky Označují případy, kdy došlo ke Zmenšení
mozku u měně druhů, než ke Zmenšení těla.
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Na základě analýzy změn Ve Velikosti těla a mozku se nezdá, že by některý Z možných scénářů
vedoucích k vyšší encefalizaci V evoluci Výrazně převládl, nicméně převažující změnou V rámci
fylogeneze bylo nepoměrné zvětšení mozku při Zvětšení těla. Mnoho skupin S vyšší encefalizací
tak patří V rámci Svého řádu k Větším zástupcům a prošly často druhotným zvětšením těla.
Mezi pěvci se jedná zejména o krkavcovitě (Corvidae) a lemčıkovité (Ptilorhynchidae) (Obr. 10).
Průměr váhy pro pěvčí druhy z mého datasetu je 59,52 g, průměr pro krkavcovité je 298,94 g,
lemčíkovité 151,6 g. V 63 případech ze 70 u krkavcovitých a v 9 případech z 10 u lemčíkovitých
došlo ke zvětšení těla Vůči společnému předkovi Všech pěvců a Ve Všech případech u obou čeledí
došlo k navýšení velikosti těla oproti předkovi zpěvných 67,4 g (Oscines). U obou těchto čeledí
byla samozřejmě již evoluce mozku zkoumána komparativními studiemi. Zkoumáno u nich
nebylo jen inovativní chování (Lefebvre et al. 1997), ale například i sociální hypotéza. Nicméně,
jakjiž bylo nastíněno Výše, pro sociální hypotézu nebylo u ptáků nalezeno podpory (Emery et al.
2007; Fedorova et al. 201 7). A důležitějším sociálním aspektem může být pářicí systém (Emery
et al. 2007), který však úzce souvisí s vývojovým modem mláďat a k rozvoji velikosti mozku
může přispívat spíše přes tento Vztah. Pozice druhu na škále od altriciality po prekocialitu
je zcela zásadním faktorem, a altriciální vývoj díky prodloužené době neurogeneze, Vede
ke zvětšení mozku (Bennett & Harvey 1985a; Starck & Ricklefs 1998; Iwaniuk & Nelson
2003). `Iedinou výjimkou je řád Vrubozobých (Anseriformes), u kterých je prekociální vývoj
kompenzován odlišným načasováním neurogeneze (Charvet 81 Striedter 201 1) a Vrubozobí tak
vyvinuli nezávislý mechanismus, jak dosáhnout relativně Většího mozku. To ostatně potvrzuje
i naše analýza (Tab. 5), kde právě u vrubozobých dochází k navyšování encefalizace Vedle
jiných, tradičně známých encefalizovaných řádů jako jsou sovy (Strigiformes) či papoušci
(Psittaciformes). Nicméně, průměr EI pro celý řád Z mého datasetu je -0,1 a vrubozobí tak
spíše „dohání“ altriciální řády.

U krkavcovitých a například sýkorovitých (Paridae) byla také zaznamenána schopnost
ukládání potravy, což vyžaduje dobrou orientační schopnost a paměť. Garamszegi & Eens (2004)
nalezli pozitivní korelaci nejen s velikostí hipokampální formace zodpovědné za dlouhodobou
paměť (Colombo 81 Broadbent 2000), ale také s relativní Velikostí celého mozku. Tato schopnost
Vztah variability prostředí a relativní Velikosti mozku byla ukázána V analýze Sayola a kolektivu
(2016), kdy ptáci obývající proměnlivá prostředí mají relativně větší mozky.

U lemčíků (Ptilorhynchidae) byla zkoumána jejich schopnost stavět loubí, na která lákají
samičky (Madden 2001; Daye et at. 2005).

Podobným druhotným zvětšením těla prošly i další čeledě a rody u kterých je možno
konstatovat Větší encefalizaci, například čeleď albatrosovití (Diomedeidae), a rod Pelecanus
z Veslonohých (Pelecaniformes) (Obr. 11) a Výjimečně encefalizovaný je překvapivě celý řád
brodiví (Ciconiiformes) (Obr. 9). je nutno zmínit, že dle recentních fylogenezí (Jarvis et al.
2014, Prum et al. 2015) došlo k velkým změnám ve skupině Vodních ptáků a ke sloučení řádů
Ciconiiformes a Pelecaniformes, proto je možné, že se V budoucnu toto zjištění ještě poupraví.
Nicméně, i přesto naše analýza nástínilá další důležitou oblast zkoumání. Skupinám Vodních
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ptáků rozhodně nebylo věnováno tolik Výzkumného úsilí jako jiným řádům. Byly Samozřejmě
analyzovány v rámci některých velkých komparativních studií (IWaniuk & Nelson 2003; Sayol
et al. 2016), Zde je Však hlavní pozornost obvykle upřena na jiné řády.

Další Výjimečnou Skupinou V rámci svého řádu jsou rody Centropus, Phaenícophaeus
a Coua z kukačkovitých (Cuculiformes) (Obr. 1 1). Nacházíme u nich vysokou encefalizaci a patří
V rámci kukaček k největším Zástupcům. U kukaček, jak naznačuje má analýza, převládalo
zmenšování těla, ale změny Se významně neodchylují od předpokladu, a naopak vůbec nesledují
odvozenou regresní přímku pro řád. Zatímco mnoho zbylých rodů v rámci kukaček prošlo
redukcí Velikosti těla, Výše zmíněné rody si zachovávají svou velikost či se druhotně zvětšují
(Obr. 30). U kukaček byla samozřejmě velikost mozku diskutována v souvislosti s hnízdním
parazitismem. Všechny tři výše zmíněné rody patří mezi kukačky, které mají péči o mláďata,
a tedy hnízdní parazitismus nevyužívají. Nalezená vyšší encefalizace u nich tak je v souladu
s korelačními studiemi, které nacházejí u hnízdních parazitů menší mozky, než u druhů
s rodičovskou péčí (IWaniuk 2004C; Boerner 81 Krüger 2008; Corfield et al. 2013). Zmíněná
studie IWaniuka (2004c) po aplikování fylogenetické korekce vykazuje rozporuplné Výsledky,
ale o čtyři roky později provedená analýza Boernerové 81 Krügera (2008) s větším datasetem
tento závěr potvrzuje. Analýza Corfielda a kolektivu (2013) naznačuje, že daný vztah mezi
Velikostí mozku platí nejen u kukačkovitých (Cuculiformes), ale například i u medozvěstek
(Indicatoridae) z řádu šplhavci (Piciformes). Medozvěstky jsou V ostrém kontrastu V hodnotě
encefalizace k ostatním šplhavcům, jak ukazuje i naše analýza (Obr. 11). Na Obrázku 32 je
Vidět, že V linii k medozvěstkám došlo k nápadnému zmenšení těla. Zjištění negativní korelace
mezi hnízdním parazitismem a relativní Velikostí mozku není tak banální, jak by se mohlo
zdát. Přestože se druhy Využívající hnízdní parazitismus zbavují nákladů na rodičovskou péči,
hnízdní parazitismus samotný může být kognitivně náročný proces mající podobné nároky
na epizodickou paměť, jako například výše zmíněné uchovávání potravy u krkavcovitých. Proč
by tedy měl vést ke zmenšení relativní velikosti mozku? Boernerová a Krůgera (2008) kromě
korelační analýzy modelovali i pravděpodobný průběh evoluce pro hnízdníparazitismus a mnoho
dalších znaků. Tato analýza je tak jednou z mála, která Využívá rekonstrukci ancestrálních
stavů pro možné určení sledu jednotlivých evolučních událostí. Autoři se snažili rozklíčovat,
jestli za redukcí velikosti mozku stál hnízdní parazitismus, nebo je tato redukce Výsledkem
kompromisu mezi Velikostí mozku a investicí do jiného energetického znaku. Z jejich analýzy
vyplývá, že redukce Velikosti mozku předcházela Vyvinutí hnízdního parazitismu. Za redukcí
by tak stála jiná Vlastnost, kterou Však Studie neidentifikovala, protože ani zkoumané migrační
chování, ani osidlování méně úživných habitatů nepředcházelo redukci mozku. Je ovšem
s podivem, že se autoři Více nepokusili postihnout tlak na Vývoj mláďat, zkrácení a zrychlení
doby inkubace, který je u hnízdních parazitů častý (Payne 1980; O’Connor 1984; Rothstein
1990) a jak bylo zmíněno Výše, je délka doby Vývoje v eVoluci velikosti mozku zásadní. Dalším
možným aspektem by mohl být vliv evoluce hnízdnıho parazitismu na Velikost těla.
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Cuculiformes
[—‘—{:8'°m°“°“y””as’a"e””sromococcyx pavoninusMorococcyx erythropygusNeomorphus geuffroyiGeococcyx velox\_Geococcyx caliform'anus:’°‘°Phagaa“Crotophaga sulcı'rostrísCrotophaga majorl Guíra guı'raoua mflcapsCoua reynaudiiL:g°“asame”Due gigas|_CouacrisrataCoua caeruleaCarpococcyx renauldiCentropus menbekíCentmpus mileCentropus celebensisCentropus sinensisentropus phasianinusCentropus tou/oul_Centro/Jus guliathCentropus viridisentropus benga/ensisCentropus Supercı'lıosusentropus SenegalensisPhaem'cophaeus chlorophaeusCeuthmochares aereusClamator commandus

Iamator głandariusPhaenı'cophaeus superciliosusPhaenı'cophaeus cumingiPhaenı'cophaeus javam'cusPhaenicophaeus culvimsm'sI—Phaem‘cophaeus ln‘slis"occycua minutaPíaya melanogasterPiaya cayana‘ _Coccyzus minorl—Coccyzus lansbergíCoccyzus płuvialisCoccyzus rufigularisCoccyzus veľulaA_\_`íCoccyZus longirostrisCoccyzus mer/inı'Dccyzus erythropthalmus
OCCyZUS americanusCoccyzus melacoryphusScylhraps novaehollandiaeCuculus pa//ıˇdusCacomantis variolosusI—‘:Cacomantis sonneratiiCacomantis castaneivenın'sI—Cac;amantis flabel/iformisCuculus sparverioides%Cuculus fugaxl—Cuculus canorusCuculus saturatusCuculus SolitariusCucu/us clamosusChrysococcyx capríus\_Chrysococcyx kłaasChrysococcyx cupreusr—Chrysaccccyx basa/isChrysococcyx IucıˇdusChrysococoyx minutillushrysococcyx oscu/ansi. l:udynćımys scolopaceusEudynamys taiťensı's

'ý

Obrázek 30. Fylogenetický Strom pro řád kukačky (Cuculiformes) S Vynesenými Změnami ve Velikosti
těla a mozku. Barvy Odpovídajı' Šesti různým Scénářům evoluce obou Znaků

; „Zpomalene' Zvětšení mozku, PV"; „nezávislé Zvěľšenı' mozku. NV";
,.zrychlené Zmenšení, RM” a „nezávislému Zmenšení, NM”.
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Překvapivě Vysoká encefalizace je i u zoborožců (Bucerotiformes) (Obr. 9). Specifikem
zoborožců je různě rozvinutá přilba na svrchu zobáku. Ptačí zobák má bezpočet různých
funkcí a mezi nimi je často diskutován Význam V termoregulaci (Symons & Tattersall 2010;
Tattersall et al. 2009). Termoregulace má přímou souvislost S Velikostí těla díky Výše zmíněné
Závislosti Velikosti těla a intenzity metabolismu (McNab 1983) a mohla by tak být Významným
znakem, který může působit na Velikost těla a tedy i mozku. Nabízí se samozřejmě srovnání
těchto fenoménů s tukany (Rhamphastidae) (Seki et al. 2010). Analýzy srovnávající schopnost
termoregulace nalezli u tukanů účinnější tepelnou výměnu (Hughes 2004; Van de Ven et al.
2016), hlavně diky většímu poměru zobáku k povrchu těla a tenčí ramfotéce (Van de Ven et al.
2016). U tukanů, zdá se, docházelo, podobně jako u zoborožců, ke zvětšení mozku více, než
bychom předpokládali (srovnejte Obr. 3 1 a 32). Hughes (2004) ukazuje, že délka a hloubka maXily
u tukanů se rozvíjela Více, než by se předpokládalo z Velikosti těla. Výsledkem je neobvykle Velký
zobák, který odpovídá asi 30 až 50 % celkového povrchu těla (Van de Ven et al. 2016). Analýza
u dravců (Bright et al. 2016), ve smyslu polyfyletické skupiny Falconiformes, Accipitriformes
a Cathartiformes, ukázala úzkou provázanost tvaru a rozměrů zobáku a morfologie celé lebky.
Dá se tak navrhnout možný Vliv zvětšení zobáku u tukanů a zoborožců na rozvoj lebky. Došlo
by tedy i ke zvětšení mozku více, než by odpovídalo alometrickému vztahu, jak naznačuje námi
nalezený trend. Nicméně v tomto kontextu nelze pominout energetickou náročnost mozku
(Mink et al. 1981), samotné uvolnění omezení Velikosti hlavy k Vývoji velkého mozku zcela jistě
nepostačuje.

Tukanovití (Rhamphastidae) nejsou Však Ojedinělou čeledí V rámci šplhavců (Piciformes),
u kterých nacházíme vyšší encefalizaci. Nejvyšší hodnoty encefalizace vykazují někteří zástupci
čeledi datlovitých (Picidae). Vysvětlujících faktorů se nabízí mnoho, od tlaku na kognitivní
schopnosti, migraci až po mechanické Výhody Velkého mozku související s typickým způsobem
sběru potravy (Gibson 2001, Winkler & Winkler 2015). Recentně byla testována sociální
hypotéza také u šplhavců, nicméně Fedorova a kolektiv (2017) u nich nacházejí negativní
korelaci mezi stabilními skupinami a relativní Velikostí těla.

Bucerotiformes
gfiupa epopst I, . , mo omas us c anome asObrazek 3 1. Fylogenetıcky Rhinøgømasfus njj'nørstrom pro řád zoborožci ._Žggıęrriıięılů/gìygiieríitlůrseus- Anthracoceros malayanus(BUCCI‘OtIfOI‘mCS) '_»âlpthracoceros coronatus, . v . opicranus a bocrlstatusS Vynesenyrnl zmenaml l—Ceratogymna elata. . v ‘ Ceratog mna atratave velıkostı tela a mozku. gycams es flstujator, ., v . n , I_1_Bycanı_SteSbuc/na_tor _Barvy odpovídají sesti ruznym l' Bycamstes suqcylındrıcus, , v ø o ycanıstes cylındrıcusscenarum evoluce Obou znaku Aceros undulatusAceros p/ıcaýusAceros assıdıx1 Acerćìs ęáıcocepljąlus

ˇ .z Oma ené Zvětšení HemOpı e; panını' 7 p ” , _ , n—guceros rhıgocerosmozku, PV ; „nezávisle ”Gems “Y roqorax._g cerof bıcorľľısmop ax vıgık fl t 'çggkůš eęjyıl ęârHř/nchusi '-Tockus deckení„zrychlené zmenšení, RM” a TOCkuS montemn—Tockus alboterminatus„nezávislému zmenšení, NM”.

zvětšení mozku. NV";

ockus nasgtus _.— ucorvusa yssınıcusBucorvus cafer
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Piciformes
Indicator eiisIndicator indicatorIndicator minorIndicator macuiatusl—Indicator conirostrisIndicator variegaľusJynx Iorquı'lla,_P/'cus erythropygı'usi Picus vitfatusPious canusPıcus viridisPious mineaceus‘ [_Meıˇglyptes tukkı'

żDínopium Dengha/enseDinopium javanenseMulleripicus pulverulentusLMuIieripicus fuivusDıyocopus mam'usDryocopus javensis`_\_`_gıyocopus pilealusryoccpus Iinealusicuius flavigulaColaptes melanochlomsI—Colaptes campestrisCo/aptes rubiginosusOlaptes auratus,ýCampethera nivosaCampethera cam/ii l—Campethera nubicaeieus castaneusChrysocO/aptes IucidusReinwardtipicus vaiidusCampephiius meianoleucos:Campephiius rubricollisCampephiius guatemalensisBiyrhipicus rubiginosusMelanerpes Striatusełanerpes rubricapiIIusMelanerpes aurifronsl—I\/Ieianerpt=as caralinusl—A/Ielam3rpes flavifronsMelanerpes superciiiaris‘—Melanerpes farmicivorusMelanerpes leWIs:Melanie/pes cruentalusMelanerpes erythrocephalusSphyrapıˇcus nuchalisSphyrapıˇcus van'usPicoides arcticusPicoides Iridactylusv Dendropıˇcos fuscescensMesopicos eIIioIii‘ Thripias pyrrhogasierDendrocopos mediusPicoides scalarisLF‘i’coides nutIaIIiii Plcoides pubescensDendrocopus minorVeniiiornis passerinus* Veniiiomis mixtusr—Picoides barealisPicoides viIIosusendrocopos maoeiDendrocopos majorDendrocopos darjellensisPlcumnus temmı'nckiı'Sasia aDnorm/Sasia afn'canaCa/omamphus fułı'gı'nosusMega/aims zeyianica` ,_Mega/aima virensPsi/opogon pyroluphusegalaima IineataMegalaima asiatica[_CapitomgerEubucco bourcieriiSemnornis ramphaslinus,—Andigena IaminirostrisAndigena hypoglaucaSelenidera maculirostn'sI—Aulacorhynchus suicarusPteroglossus baiIIoni‘ PtemglossusinscripłusPteraglossus torquaiusLi—I—Pierogiossus caslanolı'sPteragiossus aracan'i Ramphastos suifuratusRamphastos vite/linusRamphastcıs tucanusRamphastos tooo[_Trachyphonus margaritaiusTrachyphonus vaiIIantiIBuccanodon duchailiuiGymnobucco calvus,—Lybius torquatus‘I—L Tricholaema IeucomeiasPogoniulus bilineatusl_Pogoníulus scolopaceusOgoniulus coryphaeus'_JacameropsaureusGaibula albirostris—Galbuia ga/bułaJ anhygalba Iugubris"helidoptera [aneb/osaMonasa nigrifmnsMalacoptíla panamensisNotharchus macrorhynchos

Obrázek 32. Fylogenetický Strom pro řád Šplhavci (Piciformes) S vynesenými Změnami Ve velikosti
těla a mozku. Barvy Odpovídají Šestí různým scénářům evoluce Obou Znaků

; „Zpomalene' Zvětšení mozku, PV"; „nezávislé ZVěIŠenı' mozku. NV"; ;
,,zrychlené Zmenšení, RM” a „nezávisle'mu Zmenšení, NM”.
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Výše Zmíněné přıklady naznačují, že selekce na Velikost těla byla důležitým faktorem
pro evoluci encefalizace, ale Zároveň se Zdá Zřejmé, že pouhé Zvětšení těla není odpovědné
za Zvýšení encefalizace. Vyšší encefalizaci nenacházíme u paleognátních ptáků a tučňáků, tedy
Skupin, které se Vymanily Z Omezení Velikosti těla tím, že ztratily Schopnost letu.

Jak již bylo nastíněno V kapitole 4.2. Vazba mezi evolucí Velikosti těla a mozku,
u Dinornithiformes a Aepyornithiformes, ale napřflšlad i u kiwiů (Apterygidae), byla V souvislosti
S encefalizací diskutován fenomén Ostrovního gigantismu, respektive Odlišné působení selekce
na ostrovech. Osídlení Ostrovů nemusí Vést jen ke změně těla, jak bylo diskutováno Výše, ale
mozku a může VéSt ke Snížení encefalizace (Aswell 81 Scofield 2008), Což Však neplatí právě pro
třetí Skupinu, konkrétně kiwiho hnědého (ApteryX manteIIí) (AsWell & Scofield 2008).

Nabízí se samozřejmě Otázka, jestli k nižší encefalizaci nemohla přispět samotná ztráta
schopnosti letu .JižJerison ( 1 973)navrhlhypotézu, že ovládnutívzdušné nikybyloklíčovékdalšímu
vývoji ptačího mozku,jednak rozvojem mOtOrické Oblasti ajednaktlakem na kognitivníSchOpnOsti
S pojené S pohybem V 3D prostoru. Nelétavé druhy by tak měly mít relativně menší mozky, než
druhy, které létají, Což ale studie IWaniuká a kolektivu (2004b) nepodpořila. Navíc je možné
i zcela opačné ovlivnění Velikosti mozku letem, a to Skrze jeho energetické nároky. V souladu
S hypotézou nákladné tkáně (Viz kapitola 1.2.1. Znaky souvisejı'cı's energetickými limity) a tedy
předpokládanýľn kompromisem mezi dvěma energeticky náročnými Orgány, se V analýze této
hypotézy jako jediná proměnná vykazující signifikantní kOrelaci Vyšlo právě pektorální SvalstVO
(Isler 81 Van Schaik 2006b).

Mezi řády ptáků mají při porovnávání encefalizace zcela Výsadní postavení dva řády, které
jako celek Vykazují Vyšší encefalizaci. Jedná se samozřejmě O papoušky (Psittaciformes), kdy
pro druhy z mého datasetu platí, že mají V průměru 1,86krát Větší mozek, než by Odpovídalo
jejich tělesné Váze. Druhý řád Sovy (Strigiformes) má průměr encefalizace jen O málo menší,
V průměru mají mozek 1,7krát Větší. Zatímco u papoušků nacházíme Velmi silný trend popsaný
výše, tedy tendenci ke zVětšOvání/zmenšování mozku Více, než by Odpovídalo změně ve Velikosti
těla, u sov se zdá, že mechanismus zvětšení encefalizace bude asi jiný, protože při zvětšování
těla se mozek Zvětšuje méně, než bychom předpokládali. U papoušků i nejmenší druhy dosahují
značné encefalizace. Nejmenší druh z mého datasetu je papoušínek OkrOVOlící (Micropsitta
pusio) S mOzkem 1,6krát Větším, než by Odpovídalo jeho váze. Již předek Všech papoušků byl
Vysoce encefalizovaný, konkrétně V mé analýze měl 1,59krát Větší mozek, než by Odpovídalo
jeho Váze. U SOv pak analogicky měl předek větší mozek 1,36krát. Sdílená Vysoká encefalizace
na úrovni celého řádu naznačuje, že by za evolucí encefalizace mohla stát nějaká společná
Vlastnost, kterou jednotlivé druhy sdflejí. U sov by touto Vlastností mohla být specializace
na noční aktivitu, tedy potřeba účinně zpracovávat Senzorické informace. Tomu Odpovídá
mohutný rOzVOj a specifická stavba hyperpallia, které je zodpovědné za stereoskopické noční
Vidění SoV (Pettigrew 1979; IWaniuk & Hurd 2005).

U papoušků Se podobná společná Vlastnost na první pohled nenabízí. Jejich koncový mozek
Se Vyznačuje mOhutným rOzVOjem asociačních struktur, nidopallia (IWaniuk & Hurd 2005)
a subpallia (Olkowicz et al. 2016), především jeho VOkálních center (Chakraborty 2015).
Recentně byla demonstrováná u papoušků rovněž Zvýšená konektivita koncového mozku
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a mozečku (Gutiérrez-Ibáñez et al. 2018). Můžeme hypotetizovat, že úspěch řádu by mohl
souviset s prostředím, které druhy obývají. Papoušci mají pantropické rozšíření, i když část
diverzity zasahuje také do temperátních oblastí jižní polokoule (Forshaw 2010). Vzhledem
k přijímané představě o latitudinálních trendech produktivity a stability prostředí (nicméně
srovnejte Šímová & Storch 2017) by se tak jednalo o produktivní a stabilní prostředí. Analýza
Sayola a kolektivu (2016) Však naznačila negativní Vazbu mezi prediktabilitou prostředí
a relativní velikostí mozku. TO je v souladu s tzv. „cognitive buffer" hypotézou (Sol 2009), která
naznačuje, že variabilní prostředí vyžaduje a zároveň stimuluje navyšování relativní Velikosti
mozku kvůli kognitivním nárokům, které klade. Přestože Sayol a kolektiv jako jedni z mála
modelovali i průběh evoluce pro dané znaky, kauzální vztah není jasný. Oba scénáře, tedy
že relativně velké mozky umožňují ptákům obsazovat více variabilní prostředí či, že Organismy
Ve Variabilních prostředích Vlivem nutnosti vyrovnat Se s proměnlivými podmínkami vyvinou
větší mozky, se vzájemně nevylučují a mohou teoreticky působit součinně. Recentní studie
Fristoa a kolektivu (2017) však podpořila spíše první možnost, tedy že relativně větší mozky
spíše předcházejí kolonizaci. Můžeme se tedy ptát, proč papoušci přirozeně nepronikají dále
do více variabilních prostředí, protože svým rozšířením Odpovídají spíše prediktrabilním
oblastem. Na druhou stranu je možné, že produktivní prostředí s dostatkem zdrojů energeticky
nelimituje Velké mozky a dané druhy si to prostě „mohou dovolit“. A je pravdou, že uměle
vysazené populace, zejména jedinců uniklých z chovů, následně úspěšně vzdorují novým
prostředím (Mori et al. 2013, 2017).

V tomto kontextu se tak ukazuje ještě další problém komparativních studií. U některých
faktorů totiž může záležet nejen na historickém Vývoji dané skupiny, tedy fylogenezi, ale
i na historickém vývoji planety. Rozložení kontinentů a tedy i podmínek na nich panujících,
samozřejmě prošlo i za posledních 60 milionů let určitými proměnami a současný stav neodráží
podmínky panující při vzniku řádu. Bohužel provedení analýz kombinujících i tento přístup
Opět komplikuje neúplný fosilní záznam.

Vysoká hodnota encefalizace u sov (Strigiformes) a papoušků (Psittaciformes) a dalších
blízkých řádů ze skupin Afroaves a Australaves, například u dravců (Accipitriformes), sokolů
(Falconiformes) zoborožců, šplhavců (Piciformes) a pěvců (Passeriformes) by mohla naznačovat,
že již předek celé této velké skupiny byl vysoce encefalizovaný a u některých řádů došlo
ke zmenšení encefalizace. To však naše analýza spíše nepodporuje, předek celé této skupiny
měl mozek Odpovídající Velikosti svého těla. Na druhou stranu tO Opět může být určitou limitací
metody, protože údaje o velikosti těla a mozku pro fosilní druhy, které by mohly kalibrovat
tyto odhady, nemáme. Musíme se tak spoléhat na do jisté míry zjednodušující metodu, která
Vlastně minimalizuje rozdíly napříč stromem, Vztažené k délce Větví, a nízká hodnota tohoto
předka tak může být také dána nízkou encefalizací u sousední velké skupiny relativně málo
encefalizovaných dlouhokřídlých (Charadriiformes).
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ı v5 . ZAVER
V rámci mé analýzy jsem nepotvrdila obecný předpoklad trendu V evoluci Velikosti mozku,
potažmo encefalizace V linii ptáků. U Velikosti těla, mozku ani encefalizace nebyla nalezena
tendence ke Zvětšování či Zmenšování. Bohužel interpretaci do Velké míry komplikuje
nedostatečný fosilní Záznam. Nicméně i z mozaikovitého rozšíření Vysoké encefalizace
napříč fylogenezí, se zdá, že evoluce encefalizace probíhala jiným mechanismem než V linii
savců. U savců byl nalezen trend u Všech tří znaků (Pavelková in prep.) a Smaers a kolektiv
(2012) naznačuje, že by Velkým dílem k Vyšší encefalizaci u savců mohl přispívat právě trend
ke Zvětšování těla. Evidentně se tak evoluce těchto klíčových znaků u obou endotermních
linií liší. Nicméně, důležitost selekce na Velikost těla se ukázala i u mé analýzy. Přestože
jsem neidentifikovala žádný specifický trend, který by mohl Vést k systematickému zvětšování
encefalizace, obecně mírně převažovalo nepoměrné zvětšování Velikosti mozku při zvětšování
těla. Upřednostnění druhotného Zvětšení těla by tak mohlo být klíčovým faktorem pro rozvoj
encefalizace a mnohdy právě největší zástupci mnoha řádů patří mezi nejencefalizovanější.
Domnívám se, že přítomnost Vysoké encefalizace u různých skupin napříč celou fylogenezí ptáků
je Výsledkem dvou protichůdných Vlivů. Na jedné straně ptáci podléhají nutnému kompromisů
mezi velikostí těla a zachování si schopností letu, na druhé straně je na ně obecně kladen
Vysoký tlak na rozvoj kognice. Diky umožnění zvětšení těla se mohla zároveň uplatnit selekce
na rozvoj kognitivních schopností, například díky překonání určitých energetických omezení.
Kromě tradičně studovaných a velmi encefalizovaných řádů jakou jsou soVy (Strigiformes),
papoušci (Psittaciformes), šplhavci (Piciformes) či zoborožci (Bucerotiformes) je Vysoká
encefalizace nalezena také u lemčíkovitých (Ptilorhynchidae), krkaVcovitých (Corvidae) a mezi
rody neparazitických kukaček (rody Centropus, Phaenicophaeus a Coua). Překvapením je řád
brodiví (Ciconiiformes) a další rody a čeledě ze skupiny Vodních ptáků (Aequornithes), například
čeleď Diomedeidae z trubkonosých (Procellariiformes) a rod Pelecanus z Veslonohých
(Pelecaniformes). Řádům a čeledím ze skupiny vodních ptáků (Aequornithes) nebyla dosud
Věnována pozornost a do budoucna se tak naskýtá Vzrušující nová oblast studia. Následně bude
také jistě velmi Zajímavé prozkoumat, jak evoluce encefalizace koresponduje s neuronálními
hustotami. Jedním Z přínosů te'to práce je také shromáždění doposud největšího datasetu pro
Velikosti mozku a těla u ptáků a tudíž Velký potenciál pro budoucí navazující studie.
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8. PŘÍLOHY
PŘÍLOHA 1. SROVNÁNÍ REGRESNÍHO VZTAHU BEZ (OLS) A S POUŽITÍM
FYLOGENETICKÉ KOREKCE (PGLS)

Porovnání regresních vztahů S použitím OLS vs. PGLS

BrM..

OLSf; BrM : ý0.82974 + 0.55538 x BOM; R2 : 0.8746
PGLS_ BrM : -1.19 + 0.578 x BOM; Ă : 0.916

BOM



PŘÍLOHA 2. ZOBRAZENÍ REGRESNÍCH VZTAHŮ PRO JEDNOTLIVÉ ŘÁDY
řád Intercept p.hodnota sklonpřímky p.hodn0ta R2

ACCIPITRIFORMES (99) —0,60 0,00 0,51 0,00 87%
ANSERIFORMES (130) -0,79 0,00 0,51 0,00 89%APODIFORMES (37) -1,12 0,00 0,62 0,00 96%BUCEROTIFORMES (29) -0,88 0,00 0,63 0,00 93%CAPRIMULGIFORMES (19) -1,14 0,00 0,63 0,00 80%
CHARADRIIFORMES (213) -1,13 0,00 0,64 0,00 94%
CICONIIFORMES (14) —0,85 0,00 0,59 0,00 83%COLUMBIFORMES (122) -1,02 0,00 0,54 0,00 94%CORACHFORMES (37) -0,98 0,00 0,62 0,00 95%CUCULIFORMES (71) -1,14 0,00 0,72 0,00 93%
DINORNITHIFORMES (6) —1,00 0,06 0,52 0,00 84%
FALCONIFORMES (29) -0,75 0,00 0,56 0,00 97%GALLIFORMES (72) —1,03 0,00 0,54 0,00 91%GRUIFORMES (51) -1,06 0,00 0,60 0,00 96%MUSOPHAGIFORMES (9) -0,69 0,01 0,50 0,00 79%OTIDIFORMES (7) -0,76 0,02 0,47 0,00 85%
PASSERIFORMES (873) —1,02 0,00 0,71 0,00 94%
PELECANIFORMES (58) -1,11 0,00 0,65 0,00 92%PICIFORMES (105) -1,07 0,00 0,72 0,00 84%PODICIPEDIFORMES (11) -0,84 0,00 0,47 0,00 89%PROCELLARIIFORMES (37) -1,14 0,00 0,68 0,00 98%
PSITTACIFORMES (193) -0,87 0,00 0,70 0,00 94%PTEROCLIDIFORMES (5) —1,07 0,02 0,52 0,01 75%
SPHENISCIFORMES (10) -0,58 0,00 0,50 0,00 96%STRIGIFORMES (50) -0,58 0,00 0,55 0,00 92%STRUTHIONIFORMES (7) -0,19 0,24 0,36 0,00 94%SULIFORMES (19) -0,90 0,11 0,56 0,00 37%TINAMIFORMES (7) -0,88 0,03 0,47 0,01 69%
TROGONIFORMES (11) —0,67 0,00 0,47 0,00 77%



PŘÍLOHA 3. KOMPLETNÍ SOUBOR GRAFŮ ANALÝZY ZMĚN vE VELIKOSTI
TĚLA A MOZKU PRO JEDNOTLIVÉ ŘÁDY

Změna Ve Velikosti těla (Osa X) a Velikosti mozku (Osa y). Šedá linie reprezentuje alometrický
Vztah odvozený Z regresní přímky pro logaritmované hmotnosti těla a mozku pro récentní
druhy ptáků, fialová linie reprezentuje alornetrický vztah Odvozený jen na úrovni řádu, Žluté
linie reprezentují regresní přímky pro kvadranty spolu s kOnfidenčními intervaly (šrafovaně).
Barvy odpovídají šesti různým scénářům evoluce ObOu znaků ;
„zpomalené zvětšení mozku, PV”; „nezávislé zvětšení mozku. NV”;

; „zrychlené zmenšení, RM” a „nezávislému zmenšení, NM”.

Paleognathae
Struthioniformes

BrM
zme

na
0.5

1
|

0.25 |

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,45 (0,40 f 0,50), p < .001
_ alometrie pro řád 0,34 dolní kvadrant 0,30 (-0,02 f 0,62), p = 0.06



BrM
Zm

ena
BrM

Zme
na

0.25
Dinornithiformes

‘0

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0.41 (0,20 f 0,62), p < .01
alometrie pro řád 0,52 dolní kvadrant 0,38 (0,01 f 0,66), p = .02

Tinamiformes

0.5
0.25 |

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 1,05 (0,35 f 1,75), p : .02
alometrie pro řád 0,47 dolní kvadrant 0,59 (0,50 e 0,68), p < .001



Galloanserae
Galliformes

BrM
zme

na
1

0.25 |

l I0.25
alometrie pro třídu 0,56
alometrie pro řád 0,54

1
BOM Zmena

horní kvadrant 0,51 (0,48 f 0,55), p < .001
dolní kvadrant 0,57 (0,53 z 0,60), p < .001

Anseriformes

BrM
Zme

na
0.5

1
\

0.25 |

0.25 0.5 1

alometrie pro třídu 0,56
alometrie pro řád 0,51

BOM Zmena
horní kvadrant 0,49 (0,45 _ 0,53), p < .001
dolní kvadrant 0,52 (0,48 f 0,56), p < .001

Anseri



Otidimorphae
Otidiformes

BrM
Zme

na
0.5

1
|

0.25 I

I | l I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,48 (0,42 z 0,55), p < .001
— alometrie pro řád 0,47 dolní kvadrant 0,32 (0,17 f 0,47), p < .001

Cuculiformes

BrM
zme

na
1

0.5
0.25

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,60 (0,53 — 0,59), p < .001
— alometrie pro řád 0,72 dolní kvadrant 0,55 (0,51 z 0,59), p < .001



Musophagiformes
BrM

Zme
na

1 I .II

0.5
0.25 |

I I I I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,57 (0,35— 0,79), p < .001
— alornetrie pro řád 0,50 dolní kvadrant 0,33 (0,24 f 0,42), p < .001

Aequornithes
Sphenisciformes

BrM
Zme

na
1

0.25 |

I I I I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alornetrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,55 (0,48 Ň 0,60), p < .001
_ alometrie pro řád 0,50 dolní kvadrant 0,52 (0,40 _ 0,64), p < .001



BrM
Zme

na
BrM

Zme
na

0.5
0.25

0.5
0.25

Procellariiformes

I I I I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alornetrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,62 (0,55 Ň 0,69), p < .001
alometrie pro řád 0,68 dolní kvadrant 0,65 (0,60 _ 0,69), p < .001

Ciconiiformes

1

I I I I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alornetrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,57 (0,46 Ň 0,68), p < .001
alometrie pro řád 0,59 dolní kvadrant 0,56 (0,34 — 0,79), p < .001



BrM
Zme

na
BrM

Zme
na

0.5
0.25

0.5
0.25

Pelecaniformes

alometrie pro třídu 0,56
alometrie pro řád 0,65

1 2 4
BOM Zmena

horní kvadı-ant 0,65 (0,61 — 0,70), p < .001
dolní kvadrant 0,59 (0,53 f 0,65), p < .001

Suliformes

0.25 0.5
alometrie pro třídu 0,56
alometrie pro řád 0,56

1 2 4
BOM Zmena

horní kvadrant 0,69 (0,43 e 0,94), p < .001
dolní kvadrant 0,57 (0,40 z 0,73), p < .001



Mirandornithes
BrM

zme
na

0.5
0.25

Podicipediformes

1|

I I I I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmenaalometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,44 (0,34 f 0,54), p < .001

alometrie pro řád 0,47 dolní kvadrant 0,54 (0,39 f 0,69), p < .001

Columbimorphae

BrM
zme

na
0.5

0.25

Pteroclidiformes

I I I I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,54 (-0,23 f 1,3), p = 0.1
alometrie pro řád 0,52 dolní kvadrant 0,73 (-0,33 ~ 1,8), p I 0,14



BrM
Zme

na

Gruiformes

BrM
Zme

na
0.5

0.25
0.5

0.25

Columbiformes

I I I I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

horní kvadrant 0,53 (0,49 5 0,57), p < .001
dolní kvadrant 0,55 (0,50 z 0,60), p < .001

alometrie pro třídu 0,56
alometrie pro řád 0,54

Gruiformes

I I I I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

horní kvadrant 0,54 (0,49 z 0,59), p < .001
dolní kvadrant 0,56 (0,51 f 0,62), p < .001

alometrie pro třídu 0,56
alometrie pro řád 0,60



Charadriiformes
BrM

Zme
na

0.5
0.25

Charadriiformes

I I I I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmenaalornetrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,56 (0,53 Ň 0,59), p < .001

— alometrie pro řád 0,64 dolní kvadrant 0,59 (0,56 _ 0,62), p < .001

Strisores

BrM
zme

na
0.5

0.25

Caprimulgiformes

I I I I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alornetrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,70 (0,41 Ň 0,98), p < .001— alometrie pro řád 0,63 dolní kvadrant 0,59 (0,43 — 0,76), p < .001



BrM
Zme

na
0.5

0.25

Apodiformes

Afroaves

BrM
Zme

na
0.5

0.25

I I I I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,69 (0,64k 0,74), p < .001
alornetrie pro řád 0,61 dolní kvadrant 0,67 (0,62 f 0,72), p < .001

Trogoniformes

I I I I0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,41 (0,32 z 0,49), p < .001
alometrie pro řád 0,46 dolní kvadrant 0,48 (0,31ý 0,65), p < .001



BrM
Zme

na
BrM

Zme
na

0.5
0.25

0.5
0.25

Bucerotiformes

OO \

IQ

0.25 1
BOM Zmena

alometı'ie pro třídu 0,56
alometı'ie pro řád 0,63

horní kvadrant 0,67 (0,60 z 0,74), p < .001
dolní kvadrant 0,57 (0,49 f 0,66), p < .001

Coraciiformes

0.25 0.5 1
BOM Zmena

alometı'ie pro třídu 0,56
alometı'ie pro řád 0,62

horní kvadrant 0,59 (0,53 z 0,66), p < .001
dolní kvadrant 0,60 (0,55 — 0,66), p < .001



BrM
Zme

na
BrM

Zme
na

0.5
0.25

0.5
0.25

Piciformes

I |0.25 0.5
alometrie pro třídu 0,56
alometrie pro řád 0,73

1
BOM Zmena

horní kvadrant 0,68 (0,63 z 0,74), p < .001
dolní kvadrant 0,69 (0,62 f 0,75), p < .001

Strigiformes

I I0.25 0.5
alornetrie pro třídu 0,56
alornetrie pro řád 0,55

1

BOM Zmena
horní kvadrant 0,62 (0,55 _ 0,69), p < .001
dolní kvadrant 0,62 (0,55 f 0,70), p < .001



BrM
zme

na
0.5

0.25

Accipitriformes

0.25
alometrie pro třídu 0,56

Australaves

BrM
Zme

na
0.5

0.25

alornetrie pro řád 0,51

1
BOM Zmena

horní kvadrant 0,48 (0,44 _ 0,52), p < .001
dolní kvadrant 0,52 (0,48 f 0,56), p < .001

Falconiformes

I0.25
alometrie pro třídu 0,56
alometrie pro řád 0,55

1
BOM Zmena

horní kvadrant 0,53 (0,49 z 0,57), p < .001
dolní kvadrant 0,53 (0,49 f 0,57), p < .001



BrM
Zme

na
BrM

zm
ena

Psittaciformes
0.5

0.25
0.25

0.25 0.5 1 2 4
BOM Zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,64 (0,60 Ň 0,67), p < .001
alometrie pro řád 0,70 dolní kvadrant 0,67 (0,63 f 0,70), p < .001

Passeriformes

0.25 0.5 1 2 4
BOM zmena

alometrie pro třídu 0,56 horní kvadrant 0,64 (0,62 z 0,65), p < .001
alometrie pro řád 0,71 dolní kvadrant 0,65 (0,64 f 0,67), p < .001



PŘÍLOHA 4. KOMPLETNÍ SOUBOR FYLOGENETICKÝCH STROMŮ
S VYNESENÝMI ZMĚNAMI VE VELIKOSTI TĚLA A MOZKU PRO JEDNOTLIVÉ
ŘÁDY
Barvy Odpovídají Šesti různým SCe'nářům evoluce ObOu Znaků ;
„Zpomalene Zvětšení mOZku, PV”; „nezávislé Zvětšení mOZku, NV”;

; „Zrychlené Zmenšení, RM" a „neZáVislému Zmenšení, NM”.

Paleognatha
Struthioniformes

Casuarius casuarius
I—Casuarius bennetti

Casuarius unappendiculatus
Dromaius novaehollandiae
Apteryx owenii

| Apteryx australis
Rhea americana

l PRhea pennata
Struthio came/us

Dinornithiformes
Emeus crassus

|_%Euwaptewx curtus
T Anoma/Opteryx didiformis

l— I-Pachyornis elephantopus
Pachyornis geranoides
Pachyornis australis
Dinornis novaezee/andiae
Dinornis robustus



Tinamiformes
Tinamus major
Crypturellus obsoletus

gCryptureI/us tataupa
Crypturellus soui
Eudromia elegans

FEudromia formosa
[_Nothura macu/osa

Nothoprocta Ornata
Rhynchotus rufescensGalloanserae Galliformes

Megapodius eremı'tal—Megeu:wdius frsycinetLeipoa ocellataAlectura łflłhamr',_Penełope purpurascensPenelope superciliaris[— Pipiłe pipı'łe|_Crax electorCrax daubentoni\—Crax rubraOnta/r's canı'colh's‘ Ona/is vetulaGuttera pucheram‘@umidameleagrisAcrył/ium vułtun'numRDI/ulus [Du/Du!Mełarıoperdı'x nigerArgusianus argusLophophorus impejanusTragopan temminckiı'Perdı'x perdixPhasíanus colchicusLophura nycthemerarmphura swinhaiiLLOphu/a edwardsiLophura diardiCrossoptilon aun'fum'_Crossopülon crossoptifonChıysołophus amherstiae`Chryso/Ophus pictusyrmatı'cus reevesı'iPucrasıˇa macrolophaDendragapus obscurusTympanuchus phasianellus[_\_Centrocercus umphasr'anusLagopus lagopus`*Lagøpus mutaDsndragapus canadensisTetrao tetríxTetrao urogallusBonasa bonasiaBonasa umbellus'_Mełeagrı's Ocel/alaMełeagıís gallopavolthagı'nis cruentusCotumı'x chıˇnensis_Cotumı'x coturnixCotumix pectoralisTetraogaflus híma/ayensı'sAlectons barbaraIectoris graecaAlectoris chukar\ýAlectOrı`s rufa,_Francolıˇnus leucoscepusFrancolinus swainsonir'Ammoperdı'x heyı'[_Gałloperdı'x spadíceaPołyplectron bicalcaratumGal/us Sonneratı'íy_|_\_Gčallus gel/usBambusicola thoracı'cusFranco/[Hus Ievaı'llantoı'desLFranco/[nus levaı'llantíı'Franco/[Hus pondı'cerianus
ľ_ı_Franco/inus francolı'nusFranco/[Hus SephaensPava cn'statusLPaw.) muticusCyrtonyx montezumaeOreođyx pictusolinus vı'rgı'níanusI Callipepła gambeh‘iCallípspla califomicaCallipsp/a squamata



n Se r I O r eS CallonettaleucopmysNeocłıen iubałaLLgh/uflphaga hybridah/oephaga mslanoprsrahıøflphflga pøıiøøephaıaCh/aaphaga píc'taTadoms veriegataL Tadoma ładcmoides‘ ýTaıžorna ferrugıneaTadorna ladomaTadorna IadjahAlopochan asgypťıaca[_Cainna moschałaAix\_A/×ga/en'cu/ałaSommer/a moll/ssimaSomaleria spectahilisJ Somme/Ia fischen'Polysficta stal/en'Hıˇsľnom'cus histrıˇonicusClangula hyema/isMsłanitťa mgraMalanitra perspiciI/ata`_Melsnı'fls [usesBucephała albeo/aBucephsla islandícaBuoephala clengu/aMerge/[us Elbe/[usJ Meıyus SenatorMeıyus mergerıssrLophodyťes cum/lawsetla rufina. Nette erythmpłıtha/ma`Nema caryaphy/IacaanAythya australıˇsAythys nymcaAythys co/IsrisI-Ayrhya americanaAythya va/isı'nen'aAylhya ierinaý Ayfhys nnvassse/sndíssAythya fu/fgu/a‘L Aylhya affirıisAyrhya man'laPtsronafls half/aubıı':Sarkidıümís melanulosChenonerta jubata,ýspecu/anas spaculansAmazonena brasiliensisLophonetra spew/amidesý Tachyeres brachypterus\ ‘Tachyenss prenaresTachyeres IsucooephalusTavhyerss palachonicusAnas simparaAnas Sib//alrix
ıAnas amsn'canaAnas andr'umAnas eałoniAnss pens-lopeAnas bahamansrsy—‘ ‘ Anas gemgicaýAnss acuterAnas gracilisAnas castaııeaAnss sunklsndicax_Aııas chlaruľisAnas fiavirosm'sAnas mecca‘ Alias supemı'liosaAnss undulafaArias Iaysanerısís‘ .Anas plałymynchosAnas poacilørhynchaAnas luzonicaAnas fun/[quisAnas rubvipssPtaiochan pauThambstochen DhaulíodousAnas hnltenloľaAnas versimlorI-Aııas punsAnss wyvı'llı'sna[Anas dismrsAnas cyanopfenzl_Anas [zlata/eeAnas smith"Anas clypeataAnas myncholisAnas quenzuedulaAnas formasaSlicľD/ıeťta naevusa'-Pleclrupľerus gambeıısrˇsBıˇzíurfl [abateOxyure maccoa,_Oxyura susI/ahˇsOxyurajamaıcensısJ—Nenapus commandelıanusNettspus pułche/IusNettflpus aurr‘tusMalacomyncl'ıus membrsnaceusI eıeopsis '_Cascomba cascombaBlame bemicłaBlame /eucapsisýn'ìııaıma hulcłıinsı'/Branta Ssndvı'csnsı'sEmma canadensisBranta ruficoł/ıˇsChan caeru/ascensChen mssffChan csnsgı'caýAnssralbr'fmnsAnsar labs/is‘ l—Anser erymmpusAnser anserLAnsar cygnoldss_Cygnus alıatus

Ň\_Cygnus DiorCygnus columbıˇanus1* Cygnus cygnysýCygnus buccırıaturCygnus melancoryphusDendmcygna albumsl—Dendmcygna autumnalis[_Dendrocygrıa aytoniDendrocygna vfduaľaDendrocygna arcualaAnseranas semipalmafaAnhima commaChauna chavan'a' hauna turquata



Otidimorphae

Otidiformes
Eupodotis Vigorsii
Eupodotis senegalensis
Eupodotis afra
Otis tarda
Chlamydotis undulata
Ardeotis kori
Ardeotis arabs
Ardeotis australis
Neotis denhami

Musophagiformes
l—Criniferpiscator

Corythaixoides conco/or
| Corythaeola cristata

Musophaga rossae
l—Tauraco persa

Musophaga violacea
Tauraco leucotis

I—Tauraco erythrolophus
Tauraco hartlaubi
Tauraco livingstonii

—|—Tauraco corythaix



C I'f
Tapera naevial—‘—I:3”’""’m”WW“mmococcyx pavoninus‘ Mørococcyx erythropygusNeomorphus geoffroyiGeococcyx velox\—Geococcyx californianusEmma”5”Crotophaga sulcirostrisI Crotophaga major'Víra gulraoua ruflcepsCoua reynaudiıˇH:$°“ “W”oua gıgas|_Coua cristaraCoua caeruleaCarpococcyx renau/dı'Centropus menbekiCentropus miloCentropus celebensisCentropus Sínensisentropus phasianinusk Centropus tou/ou%Centropus goliathCentropus virıdısentropus bengalensisCentropus supercilıˇosusentropus SenegałensisPhaenı'cophaeus chlorophaeusveuthmochares aereusCIamatOr coromandus|_L:â'fimfi“"'eˇa'Wamf"Iamator głarıdariusPhaenicophaeus superciłiosusPhaenı'cophaeus cumingıˇPhaenicophaeus javanicusPhaenicophaeus curvirostrisI—Phaenicophaeus tristisr`occycua minutaPiaya melanogasterI_Píaya cayana_Coccyzus minorl—Coccyzus IansbergiCoccyzus pluviah'sCoccyzus rufigularisCoccyzus votulaCoccyzus longimstrisCoccyzus merlinioccyzus eıythropthalmus_I_Coccyzus americanusCoccyzus me/acoryphusScythrops novaehollandiaeCucu/us paI/idusCacomantı's variolosus\_I_:Cacomantis sonneratiiCacomantis castaneivenln'sacomantis flabelliformisCuculus sparverioides%Cuculus fugaxl—Cuculus canorusCuculus saturatus‘ Cuculus solitan'usCuculus clamosusChrysococcyx caprius|—Chrysococcyx klaasChrysococcyx cup/Susr—Chrysococcyx basa/isChrysococcyx lucidusChrysococcyx minutillushrysococcyx osculans, :udynamys sco/opaceusEudynamys taitensis



Aequornithes
Suliformes

Phalacrocorax capensis
I-Phalacrocorax harrisiPhalacrocorax carbogPha/acrocorax africanus|_Phalacrocorax SulcirostrisPhalacrocorax VariusPhalacrocorax urile[-Phalacrocorax auritus|ř Phalacrocorax brasilianusPhalacrocorax fuscescensPhalacrocorax melanoleucosI_Phêılêıcrocorax pygmeus`_Anhinga anhingaAnhinga novaehol/andiae_:Anhinga melanogasterSula Ieucogaster| Morus bassanusOrus SerratorFregata minorLCFregata magnificensFregata aquila

Ciconiiformes
Leptoptilos crumeniferus
Leptoptilos dubius

|—Leptopz‘ilos javanicus
Ciconia maguari

I—Ciconia Ciconia
Ciconia boyciana
Ciconia nigra
Ciconia episcopus
Ciconia abdimii

l—Mycteria americana
Mycteria ibis
Ephippiorhynchus senegalensis
Ephippiorhynchus asiaticus
Anastomus /ame/ligerus[_ .Anastomus Osc/fans
Jabiru mycteria



Pelecaniformes
Scopus umbrettaBalaeniceps rexPelecanus onocrotalusPelecanus erythrorhynchosPolwanus rufescens.—Pelecanus philippensisPelecanus occidentalisPelecanus conspıcı//atusBotaurus IentiginosusBotaurus stellarisBotaurus poici/Opti/usIxobrychus exi/isý Ixobrychus minutus,Ixobıychus flavicqllis/xobfl/chus Sturmıı'S n'gma sibi/atrix.— gretta garzettaEgretta (hulagretta novaehollandiae4._Egreı'teı rufescensñgretta caeru/eacticorax caledonicusycticorax nycticoraxl—l—An:leola ralloidesNyctanassa wolaceaButorides striataArdea melanocephałaArdea SumątranaArdea pacıfıcarı-Ardea heroqiasH Art/Ga coca!Ardea cineręa _Mesophoyx ıntermedıaëCasmerodius albusBubułcus ibisCpchłearius coçh/earius._Tıgrısoma mexıcanumTı'gn'Soma lineatumrGerontı'cuS eremı'taGerontı'cus ca/vusThen'ętiçus caęru/escensApterıbıs brewsl—LApteribis sp.

ı-Eudocimus albusEudocimus [uber. Plegadıs chıhıI Plegadis falcinellusMesembrinibis cayennensisBostıychia hagedash[Plata/ee flavipesI Plate/ea ajajaPseudibis papi/losaNipponia nipponPlate/ea reg/aPlatałea /eucorodı'aPlatałea albaThreskı'ornı's spinicoI/isl* 1 Threskı'ornı's moluccaI Threskiomis melanocephałusThreskı'ornis aethiopicus

Sphenisciformes
Pygoscelis adeliae

ěPygosce/is papuaEudyptes chıysocome| 'Eudyptes chrysolophusEudyptes SchlegeliSpheniscus magel/anicusSpheniscus demersus|—Spheniscus humboldtiEudyptula minorAptenodytes forsteri[—Aptenodytes patagonicusParaptenodytes antarcticus



Procellariiformes
Oceanodroma tethysHalocyptena microsomaOceanodroma leucorhoaFregetta grallariaOceaniz‘es oceanicus—|_,—Nesofre etta fuliginosaPelago roma marinaDaption capenseMacronectes giganteus._Fu/marus g/acialoidesFu/marus glacia/isThalassoica aptarcticaPagodroma nıveaPterodroma macropteraI Pterodroma /essoniiPterodroma hasitataI_Pterodromćı leucopteraPuffinus gaviaPuffinus pacificus`_I_|íPuff/jnus tenuirostrisI Puffınus griseusCalonectris diomedeaProse/[aria cinereaProcellaria aequinoctia/isPachyptila turtur'_yýı-Pachypti/a sa/ViniPachyptila belcheriLPachypti/a desolataHa/Obaena caeru/eaBulweria bulweriiLugensa brevirostrísPelecanoides urinatrixPelecanoides georgicusPhoebastría nigripesrThalassarche melanophıysThalassarche chrysostomaThalassarche cautaDiomedea exu/ansPhoebetria palpebrata

Mirandornithes Podicipediformes k
Tachybaptus dominicus
Tachybaptus novaehol/andiae

,_\_1:Tachybaptus ruficollis
I Poliocephalus poliocephalus

l—Podilymbus gigas
Podilymbus podiceps
Aechmophorus occidentalis
Podiceps nigricOI/is
Podiceps grisegena
Podiceps auritus

_ —Ll—Podiceps major
Podiceps cristatus
Rollandia rolland



Columbimorphae Columbiformes
ałlıjco/umba trì$tigmataGal/Icolumba cnnıgeraGallicolumba qonicaeucosarcı melanoleucacyphaps Opho esr—Phaps cha/copľeraPhaps e/e ansII :Phaps his rionicą _\ etrophassa alb! ennısGeophaps plumıęra%Geophąps SmıthııGeope/(a CuneataGeope/(a Strıata _Geope/ıa humeral/s .r—Ga/Ircolumba jObIenSISGallicolumba rubęscensHenıqophaps albıfmnsPhapątreran Ieucotıs _Phapıtreron amethystınusDucu/a bicolor\ Ducu/a melançıchroaHaw/a OceanıcaDucula pırıonDucula aenęa[—l—Ducu/a badqa|_‘Ducu/a pacıficaucu/a ra 'atucula goqılałlęıi ,_Duculapersp/'cı'llataDucuja /uctuosa _emıpha a novaesęęlandıaeGymnop aps alberfıęııI_Lop_holaımus antarctıcusPtz/[nopus porphyraceusPtL/(nopus ıozonus[Ptą/(nopus ornafusPtı_lr_nopus hyogąsfrusPtı_lı_nopus magnıcus
ılınopus ınSq/arısPti/fnopus reg/naPtĹ/inopus monachaPtı_lı_nopus pulchel/us
ıjıpopus sypęrbusPtı_lı_nopus rıvo/ı _Pt4l(nopus melęqospı/usPtL/(nopus occıpıta/ıs _Ptı_lı_nopus /ec/ancherıLPtı'h'nopuS purpurarus
ılınopusjambu_Treron fulvı'collı'si ı-Treron pompadoraTreron vęrnanąP'eron Sıeboldııreron phoenıqopterus

řT/ˇeron cape/leir—Treron aprcaudaTrer n formosaeCha cophaps ı'ndı'cahalcophaps _stephani[_Oenacapensısuıfur bre meri_urtur cha cospılosTurfur afer _ _ _Dıduncu/us strıgırostrısOtidiphaps nobı/is_ Caloenaę nicobaricaSOU/'a crı Iata __I_‹í aura s_c eepmakerlgoura Vıctorıa _ _tıgmatopelga chınensıs _Stıgmaíop _alıa sane alerısısStreptope _a cap/co alýStreptope _a VınącęaStreptopera deCIpIensD—ggrepgope Áa Qoseogrtıseare o era ecaoc oI_Sl“regt*oge :a sem/'tor uafatreploperfi trz'ąnque4 arıcatreptopeıja orients/lsStreptope a turturColumba arquatrı'xColumba Ieuponota[—Co/umba umeaColumba ivial—‘—Columba Ieucome/aO/umga oenasolum a palumbusColumba vitiensisRemwardtoena brpwni 4Reınwardtoena rem wąrdtsıüıracoena manñdfnsısacropygąa unc a'l _
flacropygta ampemensrsWacropygąa ngznrpstrıs'_-nflacropygıa p asıanellaDatagLoenas fascıątaPatagıpenas Subvınacea[—1—Patag4oenas plumbeal—Pataglpenas mornata ,‘ ,ýPč-Jtagpenas cęyennensısPatagąoenas pıcązurqPatagıpenas flavırostrısPatagıoenas squamosaPatagıjoenas leucepha/aPatagıoenas specıosaZenaı'da asiatı'caZenaida maçroura,_\_Í_I_`_Zenaı_da aurltaZena/pie ga/ąpagoensısZenaıda aurıculata _Geotrygon costarıcensısStamoenas cyanocephala,_Geotrygon montanąGeotryqon ląwrencııGeotrygon VıolaceaLepiotıka verręauxır`Iaı'avıs pretıosaolumbıpa byckjleyı_ Columbine p/cuıColumbına squammataolum ıjna I'm/‘a _` o/um ma ta _pacotı‘ '—golumb[na mınuta_Olumbına passerına



Pteroclidiformes
Syrrhaptes paradoxus
PterOc/es exustus

_' |-Pterocles guttura/is
Pterocles orienta/is

_|_Pterocles coronatus
Pterocles decoratus
Pterocles bicinctus



Gruiformes

Gruiformes
Balearica pavonina
Grus leucogeranus
Grus canadensis
Grus Virgo

”—LGrus paradisea
[—Grus rubicunda

Grus antigone
,—Grus grus

Grusjaponensis
Aramus guarauna
Psophia crepitans#sophia Ieucoptera
Heliomis fu/ica
Amaurolr'mnas conco/or
Amauromis phoenicurus
Amaurornis f/avı'rostra

|_|_Amaur0rnis olivacea
Amauromis moluccana
Rai/us aquaticus

Menus Iongírostris
Gallirallus owstoni
Gallira/Ius dieffenbachiiLGa/Iira/Ius philippensis

I—Gallirallus sy/vestris
Gal/iraflus australis

rex crex
Aramides cajanea

'_Aramı'des ypecaha
Pardiral/us maculatus
Porzana flumı'nea
Porzana palmeri
Gallinula chloropus

,_Fulica americana
Fulíca atra
Gallinula tenebrosa

_ Fulíca armillata
Porzana carolina

y—Gallinula ventralis
Porzana poızana
Gallinula melanops
Porzana atra
Gallinula mon‘ierii
Gallicrex cinerea
Lewinia pectoralis

_ I—Porzana pusilla
Habroptíla wa/lacı'i
Lateraı'łus alb/gularisl—I—Coturnicops noveboracensis
Rallina eurizonoides
Porphyrio martinica

|—Porphyrio mantel/i
Porphyrio hochstetteı'i

orphyrío porphyrio



Charadriiformes
Charadriiformes

semipaImatus

š

mrnpflxL/mfladmmnıs Scorepeøeúsıflvnnfl mnm; gnsevs/mosa (masamms 5p amca\ mama nasmasncama [EdnaL mnm/W105 ınınnfflns„m mus amencsnusíýmnflsm/sarqualaNumemus madagaxancnsrshuman/us z Man“\_Numenıusıø agony/sn n nnnvnfflRwırflrnrfl hønghárønsıs` Rnwøąnrn {gustActuary/mm saw/msga mamaJacana spmasa „hw/gnT mnmnøsm øvvqmsI mnm/MSD rgnymnusualusCummus [em/mack”Hummus .wmvsum: Isabel/n_Šfimø/ nucnú/ snap /us :na cap/emsaromas vám/řSymh/ıuørnmıı nn anuq-UnxI (ma flaıge*` nn mm4‘,_numusrmpflnmsníž-ø mm;a pm: columnsCs mm WIv_ rechurampmm a/emuwAu ma pyąímnnfl\ ._AflJnn px, nønıflf An mx ,Mn/13Aøımn çnxxøıø/Iflrm monncmra9m .Harman’s crn'h\ Fıflrflrćwa camrcu/ararnnıøınıfl .vr n ,stem/anus arm-musk`5nšm0mnw angmauuuseıwfl 5Lsıflnxvmnvs pom. „a`
ms mm s_mus cahfcmrcus, vLêrL/x rauøfłxnnııs

Lan/s ooıvıımcflnıısLarus fuscusLsrus occrdsmaflszmn neemmmuLamLBMS canusı ønı; may/musLama crassfloslrls<\_,_L;vmx hnmpnflhnLama Ieuwphmarmus ,Wflphflnnx surest,”4, Lows pıpnıøønřž“ma, nems 4a a n vaý I am: navaehollandtae, Lams ııfln/.qflhiıV f ru; l my USýLarlxlă miCMlflEfllflSLam; mmumPagaplms snumesems 53 myRISS; známy/øR' sa brevrmsln‘sfl Rhnansťnťhıø ıøsnnnørınp.: mgsrPmnnımn-ın nan/Inn's alba
1 smma anacmctus§tema gr „vný ne. rema erg

hlydnmss leumpmmsstem caspr'dlm’usa flnflpıflxstems aim/om,_nous mmums51m 5 s alumum x n gn /Smmıx v ı_, 37xTøflnx me anogaslerWWzm anm; y: I w xsyrvzmcussuscıffiínr



Strisores

Apodiformes
'-łemı'procne mystacea
Aeronautes saxatalisCol/Ocalia troglodytesCol/ocalia terraereginaeCollocalia spodiopygiaCypsiurus parvus:Tachornis phoenicobiaTachymarptis melbaApus pałlidusApus apusirundapus caudacutus"haetura pelagicaStreptoprocne zonaris

ŤThrenetes ruckeriGlaucis hírsutus% Phaethornis superciłiosusEutoxeres condamı'niColibri coruscansEulampis jugularisEulampis holoserıˇceusAnthracothorax dominicusHeliothryx barroti,ýMe//isuga minima
Archilochus colubrisSelasphorus rufusCalypte anna_Lamporm's amethystinusCCh/orostilbon ricordı'ı'Chlorostılbon mel/ísugus
Tha/urania furcataTrochilus polytmusl—Amazilia tzacatl[_Campy/opterus /argipennisOnhorhyncus cristatus,_Aglaiocercus kingiAglaı'ocercus coelestis:Clytolaema rubricauda
Ocreatus underwoodiilorisuga mel/ivora

Caprimulgiformes
Collocalia esculentaPodargus strigoidesEurostopodus macrotis
Chordeiles minor_:PodagernacundaCaprimulgus macrurus—\_i:Macrodipteryx vexil/ariusCaprimulgus europaeusha/aenopti/us nuttal/iiCaprimulgus vociferusCaprimulgus carO/inensisNyctiphrynus OCeI/atusHydropsa/is torquatagNyctidromus a/bicO/IisNyctiprogne /eucopygaMacropsalis forcipataiEurostopodus argusEurostopodus mystacalisSteatornis caripensisNyctibius griseus



Afroaves
Trogoniformes

Priotelus roseigaster
Priotelus temnurus
Trogon violaceus

Ll—Trogon citreo/us
Trogon chionurus

LTrogon viridis
Trogon mesurus
Trogon massena
Trogon melanurus
Apaloderma narina
Harpactes erythrocephalus

gHarpactes ardens
Pharomachrus mocinno

Bucerotiformes
gpupa epopshmopomastus cyanome/asRhmoppmastus mınorPhoenıpu/us purpureusnorrhınus galerıtusAnthracoceros malayanushAnthracoceros coronatusTropicranus albocnstatusl—Ceratogymna elataCeratog mna atrataBycanzs es fıstujatorI_I_gycanı_8tes buc/nątor _I- Bycanı_SteS Subcy/ıpdrıcusycanıstes cylindrıcusAceros undu/atusAceros p/ıcatusAceros assidixAceros ęucocephąlusenelopıdes panını.— uceros rhigocerosuceros hy rocprax_ägceroř bıcor ISmop ax v_ıgı _Ockus flav OstrısOckus e ror_hynchusI- '—Tockus deckem

ı_Tockus monteırı _
ı_Tockus albotermınatusOckus nas tus_ _.— ucorvus a ySSınıcuSBucorvus cafer



Coraciiformes
MOmOľUS momma
Baryphthengus ruficapiłlus

l—Ceyx Iepidus
Ałcedo azurea

_ı_A/Ced0 an‘hls
Ceyx piclus
Megaceryle ałcyon

l`M‹ž98(:eryłe torquata
Chlomccryle amazcına

l_Chloroceryle americana
Ceryłe rudis
Halcyon smyrnensis
Halcyon Senegałsnsıs

alcyon Ieucocephala
Pelargopsis capensis
Tanysipteıa galatea

I-Tanysiptera Sylvia
Todıˇramphus mac/eayiı

HTodı'ramphus Chloris
Todı'mmphus sanctus

_Todı'ramphus pyrrhopygr'us
Syma tarotnro

yma megamyncha
'_Dacelo gaudr'chaud

Dacelo leacnıˇıˇ
Dace/o novaeguineae
Todus mexr‘canus

K—T0dus subulatus
TOdUS ÍOÚUS
Eurystumus glaucurus

,—|:Eurystomusorientalis
[—Coracias garmlus

Coracias caudarus
Memps albı'co//is

_ Memps nubicus
Memps on'entahˇs

[_Merops apiaster
Morops omatus
Memps pusílłus



Piciformes
l—Indicator exilisIndicator indicatorIndicator minorIndicator maculatusl—lndicator conirostrisIndicator variegatusJynx lorquillar—Picus erythropygius\ Picus vittatusPicus canusPious viridisPıcus mineaceus` Mefglyptes tukkı'_Dinopium DenghalenseDinopium javanenseMullerı'picus pulverulentusI-Mulleripicus fulvusDryocopus man‘iusDryacopus ja vensis

ı_\_`_gryocopus piieatusryocopus lineafusiculus flavigulaColaptes melanochloroso/aptes campestrisColaptes rubiginosusolaptes auratus, Campethera nivosaCampethera caro/iEmme“"“b‘“eleus castaneusChrysocolaptes lucidusReinwardtipicus va/ı'dusCampephilus melanoleucos[:06mpephilus rubricoi/isCampephilus guatemalensisBlyrhípicus rubı'ginosusMelanerpes striatuselanerpes rubricapillusMelanerpes aurifrons' Melanerpes carolinusmelanerpes flavıˇfronsMelanerpes superciliarisl—Melanerpes formic/vowsMe/anerpes Iewı'sLF:Melanerpes cruentatusMelancrpcs crythrocephaiusSphyrapicus nuchalisSphyrapicus van'usPicoides arcricusPicoides Iridacty/usDendropicos fuscescerısMesopicos ellíotíı'ýr|_Thnbı'as pyrrhogasterDendrocopos mediusPicoides scalarisPicoides nutta//íi‘ Picoides pubescensDendrocopos minorVeniiiornis passerinus‘—Veníłiomís míxtus[_Picoides borealisPicoidss villosusendrocopos maceiDendrocopos majorDendrocopos daijellensisPicumnus Íemmı'nckiı'Sasia abnormisasia africanaCalorhamphus fuligı'nosusMega/aima Zeylanica[ [_Mega/aíma vírensPsi/Opogon pyrolophusL:Megalaima łineataMega/alma asiaľica
řCap/'tonigerEubucco bourcíeríiSemnomis ramphaslinus,_Andigena /amıˇnirostrisAndigena hypoglaucaSelenı'dera maculírostn'SI—Aulavsorhynchus sulcatusPteroglossus bail/oni‘ Pteroglossus inscriptusLl Pferog/ossus torquatusl—Pteroglossus castanofisPteroglossus aracan‘,ýRamp/vastos sulfuratusRamphastos Vite/IinusRamphasfos tucanusRamphastos tooo[_Trachyphonus margaritatusTrachyphonus vai/IantiiBuccanodon duchailluiGymnobucco calvus,—Lybius torquatusTricholaema [eucomelasPogonıulus bıľıneatusI—.‘='ogoriiulu.s‘ soolopaceusogoniulus coryphaeusl—JacamerOpS aureusGe/bula albirostrisLGa/bu/a gel/auleBrachygalba Iugubnˇs"helidoptera tenebrosaMonasa nigrifronsMalacoptila panamensisNoiharchus macrorhynchos



Strigiformes
Ninox jacqu/noti

[—Nlnox mfa
NInox variegata
Mnox strenua

inox Squamipıla
'_Ninox connıverıs

Ninox novaeseelandiae
Ninox boobook
Ni, vx scutulaľa
Otus bakkamoena
Oìus magicus
Megascops asıˇo

A_Msgčascops nudıpes
_\_Megascopscha/iba

J—Stn'xwo Ddfordı'ı'
Srn'x nebulosa
Strix urałensis'ř tn‘x nigro/ı'neata
Stn'x a/uco
Stn'x van'a

rn'x vı'rgata
Bubo poensís

[_Bubo scandıˇaca
Bubo virgı'nı'anus
Bubo alricanus

:Bubo bubo
Bubo caperısis
Bubo łacteus

eiupa keľupu
Pulsatrı'x perspı'ci/lata

[_Pseudoscops cłamalor
Asia ufus

'_\_|_Asio flammeusAsıˇo capensís
Otus lcucotıˇsAego/íus funereus

'_Aeguh'us acadı'cus
Surnı'a ułula

Ll ' Icidium albeninum
l Glaucıˇdı'urn passerinum

l—Glaucidium brasilianum
Glaucidium gnorrıa
Glaucı'dı'um minutiSs/'mum
Athens cunı'culsrıˇs
Athens noctua
‘ ' rathene whı'tneyi
Tyto [enebrı'cosa
Tyto capensís

ETyto Iongimembn‘s
Tyto no vaehoflandr’ae
Tyto alba



Accipitriformes
Sagittarius serpentariusPaudion haliaetus.—Aqur/a clangaAquila pomanna. _Lqphaetus occıpıtalıąHıeraaetus morphnoıdes_ l—Hieraaetuspennatusarpagqrms mQOreı._ıâquąla nıpa/ensıs
/Äquıjýa audax __w uı a verreauxu:Agui/a fasciatusAquila chıysaetosPo-emaetus bellicosusSp.zaetus melanoleucus'_Spzaetus ornatusSp.zaetus tyrannustephanoaetus coronatus

canorus

coopęrı'i_en tılıscırrocephalus

cqfonatusurub_ıtı_nga _mend/wallsnıgrıco/łıscaerulescerıs_:ButasturteesaButasturliventer __lchtłıyopha a hum/Its
řHahaeetus eucocepha/usI Haliaeetus albiçı'llaHal/jaeetus Voc/fer:HW/seems leucogaster
żMı/vus mı rans]— ilyustmí wasa ıas urın usl—haliasturs henurusarpagus ıdentarus,_Gyps co rotheres\ Gyps [q vuS .

Ť Gyps hıma/a ensısGyps benga ensisy—l—I—gyps afncanus_ecrosyrtes monachus

3
I

Tngonoceps oçc/pıtałısTorgos4 trache/ıotosAę ypıus monąchusA| Dıt ecophaga Jeffery:Terathop/us ecaudatusgı/caełus fas _ıolatus
ırcaetus gal Icus‘ gi çaetus cinereusp,La/lornıs ghee/a ,olfvboroldes rad/atusPo yborOIdes (ypus _\—1— Gypoh/erax angolensıs. 'J øphron ercnopterusGypaetus arbatus‘ Cł1pndroł'ııera›‹V uncı'natusAvLccda ubcrıstataAvıcęda euphoresPerms apıvorusHamırqslrą melanostemonLophoıcrmıa ısuraEı'qııus axillaris



Australaves
Falconiformes

HęrpetotherespachinnansMıcręstur sem/_torquątusSpızıapteryx cırcumcınctaPha/co oenus a stralisPhalcogoerjus alžıogularis[-Mılvago chımangoDaptrıus ater _Caracara cherıwayCaracara plancusPolıhıefax sem/torquatus_'J:Mlcrohlerax frın ı/larıusMıcrohıerax erygırogenysFalco columbarıusFalco Subbuteo_!—‘—Falco eleonorae _Falco mO/ccensısl-Fa/co /OngıpeıjnısFalco VespertınusFalco mexıcąnus_Falco peręgrınusFalco ruìtıcolusFalco su nıgerI-Falco cherrugFalco iarmicusFalco er/goraŽalco rufıgularıąl— a co naumannı|_ı-Falco cenchroiclesFalco tınn_un u_l SFalco rupıco 0/ esFalco Sparverıus



Piciformes
Indicator exiiisIndicator indicatorIndicator minorIndicator maculatusIndicator conirostrisIndicator variegatusJynx torquiila(—Picus erythropygiusPious vittatusPicus canusPious viridisPicus mineaceus[—Meiglyptes tukki—Dinopium benghaienseDinopiurn javanenseMui/eripicus pulveru/entus

ı-Mullerı'picus fulvuSDryocopus martiusDryocopus javensisl_\_\_gryocopus piieatusryocopus Iineatus—Piouius flavı'gulah Coiaptes melanochlomsF—Colaptes campssľrisCo/aptes rubiginosus
ŇI_Colčıpies auratus

řCampethem nivosaCampethera caroliEampemera nubicaeleus castaneusChrysocoiaptes IucidusReinwardtipı'cus ValidusCampephí/us meianoleucosCCampephi/us rubricoiiisCampephilus guatemaiensisBlythipicus rubiginosusMeianerpes striatuseianerpes rubricapi/IusMelanerpes aurifronsi—Meianerpes caroiinus—|—Melanerpes flavifronsMelanerpes superci/iariselanerpes formicivorusMelanerpes Iewiselanerpes cruentatusMolanorpcs orythrocophalusSphyrapicus nucha/isSphyrapicus van'usPicoides arctic-usPicoides tridactyiusDendropicos fuscescensMesopicos eliiotiiii 1—Thripias pyrrhogasterDendrocopos mediusPicoides sea/artsPicoides nuttaliii, Picoides pubescensDendrocopos minorVeni/iomis passerı'nus‘ Veniiiomis mixtusr—Picoides borealisPicoides viliosusendrocopos maceiDendrocopos majorDendrocopos darjeI/ensisPicumnus temminckiiSasia abnormisasia africanaCaiorhamphus fu/ı'ginosusMega/aima Zeylanica
ˇ [_Megalaima virensPsiiopogon pyroiophusega/aima iineataMegalaima asiatica

ŤCapitonigerEubucoo bourcien'iSemnomis ramphastinus,—Andigena IaminirostrisAndigena hypogiaucaSeienidera maculirostrisI_Aulacorhyrıchus SulcatusPteroglossus baı'lloni‘ Pteroglossus inscriptusPteroglossus torquatus[J '_Pteroglossus castanoľisPteroglossus aracarı'I Ramphastos SulfuratusRamphastos Vite/ImusRamphastos tucanusRamphastos toco,_Trachyphonus margaritatusTrachyphonus Vai/Iantı'ı'Buccanodon duchaiI/uiGymnobucco caivus.—Lybius torquatusTn'chaiaema IeucomeiasPagoniulus bilineatus:gogoniułusSCO/opaceusogoniulus coryphaeus| Jacamerops aureusGalbula albirostrisl-Galbula gaibuiaBv achygalba Iugubn'SPhelidoptera tenebrosaMonasa nigrifronsMalacoptiia panamensisNotharchus macrorhynchos



Passeriformes ,x
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