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Abstrakt 

Táto bakalárska práca je zameraná na popísanie a zhodnotenie výskumov zaoberajúcich sa 

charakterom vizuálnych a akustických signálov a ich potenciálnou úlohou v pohlavnom 

výbere. Sumarizované sú dôkazy o tom, že vizuálne a akustické signály sú sexuálne 

selektované, determinované sú kľúčové charakteristiky, ktoré môžu byť využité 

v komparatívnych štúdiách. V prvej časti práce sú v krátkosti načrtnuté mechanizmy sexuálnej 

selekcie a evolúcie nákladných sekundárnych samčích ornamentov. V druhej časti sú popísané 

základné vizuálne a akustické vtáčie ornamenty. Dôraz je kladený prevažne na vizuálne 

a akustické štruktúry, ktoré sú nákladné na produkciu a slúžia ako dobrý ukazovateľ 

individuálnej kondície. Tretia kapitola je venovaná možným trade-offs medzi vizuálnou 

a akustickou signalizáciou vo vzťahu k sociálnym systémom vtákov a pohlavnému 

dimorfizmu. V poslednej časti sú opísané potenciálne vzťahy medzi vizuálnymi a akustickými 

signálmi (a kompromisy medzi týmito dvoma typmi ornamentálnych znakov) vo vzťahu 

k rôznym environmentálnym podmienkam. 

 

Kľúčové slova: karotenoidové ornamenty, melanínové ornamenty, prostredie, sexuálny výber, 

spev, trade-offs 



    v 
 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on describing visual and acoustic signals in birds and their 

potential role in the process of sexual selection. Evidence that acoustic and visual signals are 

sexualy selected is summarized. The key characters that can be utilized in comparative studies 

are determined. In the first chapter of the thesis are briefly outlined mechanisms of sexual 

selection and evolution of costly secondary male ornamentation. In the second chapter basic 

avian ornaments (colouration, acoustic signals) are described. The emphasis is on visual and 

acoustic structures which are costly to produce and serve as honest indicators of individual 

condition. The third chapter is devoted to the possible trade-offs between visual and acoustic 

signalization in birds. The last section summarizes hypotheses about potential relationships 

between visual and acoustic signalization (and trade-offs between these two types of 

ornamental traits) in relation to changing environmental conditions.  

 

Key words: carotenoid-based ornamentation, environment, melanin-based ornamentation, 

sexual selection, song, trade-offs 
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Úvod 

Viac či menej komplexný spev a vysoká variabilita v ornamentácii patria k primárnym prvkom 

tvoriacim základy vtáčej identity. Zrejme väčšina z nás si už v detstve vryla do pamäti, že 

slávik krásne spieva, kohút či páv má oproti sliepkam obrovský a pestro sfarbený chvost a 

japonské žeriavy sú skúsenými tanečnými choreografmi. Málokto si však už vtedy dokázal 

uvedomiť všetky dôsledky týchto fenoménov. Ak by som si už vtedy bol vedomý toho, že spev 

je vlastne nekonečným bojom o nadvládu v teritóriu a priazeň samíc, intenzita a krása sfarbenia 

zase ovplyvňuje život nositeľa prakticky po celý život a neschopnosť dokonale predviesť 

vybrané kreácie odsudzuje jednotlivca na život v samote alebo s „parohami“ na hlave, tak by 

som do prírody chodil skôr so strachom ako s nadšením.  

V tejto práci sa budem zaoberať spomenutými premennými a ich úlohami v evolúcii 

pohlavného výberu. V dnešnej dobe, kedy opäť narastá záujem o štúdium sexuálne 

selektovaných znakov v kontexte evolúcie, je dôležité posúdiť, ktoré z nich (resp. ich 

kombinácie) sú pre nás kruciálne a ako je potrebné postupovať pri ich kvalitatívnom, ale aj 

kvantitatívnom posudzovaní. Značné množstvo vydaných prác sa zaoberá tým, ako hlasová 

variabilita, ornamenty alebo predvádzanie náročných figúr pri dvorení ovplyvňujú samičiu 

voľbu pri výbere partnera. Často sa však zabúda na to, že podobne ako my, ľudia, si ani samice 

vtákov nemusia vyberať partnera len podľa jedného znaku. Preto mohlo v evolúcii jednotlivých 

selektovaných znakov zrejme dochádzať k vzniku rôznym trade-offs. Nesmieme zabúdať na to, 

že v prírode nie je možné rozvíjať všetky stratégie na rovnakej úrovni – buď sa rozvíja jedna na 

úkor inej, alebo dôjde k rozvinutiu viacerých stratégií avšak ani jedna z nich nebude dokonalá. 

Proti účinkom sexuálnej selekcie pôsobí aj jej hlavná protisila – predácia, preto bude výsledná 

ornamentácia alebo vokalizácia takmer vždy výsledkom pôsobenia týchto protichodných síl.  

Z hľadiska produkčných nákladov je výsledná signalizácia do značnej miery ovplyvnená aj 

prostredím, ktoré daný jedinec/druh obýva. 

Hlavný zreteľ bude daný na súhrnný popis: (1) selektovaných farebných a vokálnych 

štruktúr, (2) možných trade-offs medzi týmito dvoma spôsobmi signalizácie a (3) vzťahu 

medzi prostredím a mierou vizuálnej a akustickej signalizácie. 
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1. Sexuálna selekcia a jej mechanizmy u vtákov 

V tejto bakalárskej práci sa budem primárne zaoberať vizuálnymi a akustickými signálmi 

dôležitými v procese pohlavného výberu u vtákov. Najskôr však v krátkosti načrtnem 

problematiku pohlavného výberu a jeho evolučných dôsledkov na vznik extravagantných 

vtáčích ornamentov a rozmanitého spevu.  

Darwin (1871) definoval sexuálnu selekciu ako kompetíciu v rámci jedného pohlavia 

o príslušníkov pohlavia opačného a taktiež aj ako rozdielnu voľbu členov jedného pohlavia 

voči druhému pohlaviu. Naznačil pritom, že väčšinou medzi sebou súťažia samce o priazeň 

samíc a samice si zase vyberajú niektoré samce menej často ako iné. Medzi vtákmi existuje aj 

niekoľko prípadov, kedy je to naopak a úlohu zohráva aj samičí výber (napríklad čeľaď 

tangarovité, Thraupidae, kde sú samice pestrejšie sfarbené ako samce; Burns 1998). Ide však 

len o zopár výnimiek, a preto sa budem, pre zjednodušenie pri vysvetľovaní sexuálnej selekcie, 

zaoberať takmer výlučne samičou voľbou pri výbere samčích znakov. Pri ďalších úvahách 

nesmieme zabúdať na to, že evolučnou úlohou samice ako vyberajúceho pohlavia je splodiť čo 

najživotaschopnejšie potomstvo schopné prežívať a konkurovať, úlohou samca je splodiť čo 

najviac potomstva. Samičia voľba pritom môže súvisieť s priamymi benefitmi v podobe 

reprodukčných alebo životných výhod, alebo môže získavať aj nepriame benefity skrz vlastné 

mláďatá a to vylepšením ich genetickej výbavy alebo zvýšením ich životaschopnosti 

(Andersson & Simmons 2006). 

Samice vtákov by si teda v rámci evolučnej prosperity mali zvyčajne vyberať partnerov 

podľa znakov, ktoré korelujú s ich kvalitou (Price 1993). Spočiatku bola táto teória značne 

kontroverzná, zlom nastal až s klasickými prácami Anderssona (1982) a Hilla (1990, 1992), 

ktorí manipulovali s ornamentami a overili, že sa jedná o sexuálne selektované znaky. Ich 

objavy boli ešte umocnené využitím genetiky pre tieto účely (napr. odhaľovanie extrapárových 

paternít). Väčšina starších výskumov sa týkala samičích preferencií v klasickom zmysle slova 

t.j., že si samice vyberajú samce s viac vypracovanými ornamentmi v porovnaní s inými 

samcami. Autori to argumentovali spoločnou koevolúciou samčích ornamentov a samičích 

preferencií platiacou v prípade, keď preferované sfarbenie alebo spev veľmi úzko súvisí so 

skrytými benefitmi v podobe rozdielne kvalitnej genetickej výbavy (Andersson 1994, 

Andersson & Simmons 2006). Preferencie tohto typu znaku sa potom mohli postupne šíriť 

v populácii skrz Fischerov efekt (teória „sexy synov“; Fischer 1930), v dôsledku benefitov či 

už priamych, alebo nepriamych, ktoré buď zvyšujú fitness samíc alebo genetickú kvalitu ich 

potomkov (Zahavi 1975). Preferencie pre daný znak taktiež mohli zabezpečiť atraktivitu 

potomkov aj v ďalšej generácii cez kombináciu Fischerovej teórie a teórie „dobrých génov“ 
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(Kokko et al. 2002). Niektorí autori však zastávali trochu odlišný názor – prvým autorom, 

ktorý navrhoval, že samice si nevyberajú samce podľa najlepšej ornamentácie, ale skôr podľa 

genetickej rozdielnosti otcov, bol Trivers (1972). Táto tzv. komplementárna hypotéza však 

nemôže objasniť vznik druhotných ornamentov (pozri Mays & Hill 2004) a nie je ďalej 

diskutovaná. 

 Aj keď existuje množstvo dôkazov pre funkčnosť pohlavného výberu, porozumenie 

genetickým mechanizmom pri tom pôsobiacich je stále predmetom debát. Okrem Fischerovej 

teórie a teórie „dobrých génov“ bolo postupne predložených niekoľko hypotéz, ktoré sa snažili 

vysvetliť výber partnera ako napr. mechanizmus genetickej kompatibility (výber samca, ktorý 

je nositeľom alel schopných skomplementovať genóm opačného pohlavia; Trivers 1972), 

handicapová teória (samice preferujú samce, ktoré dokážu prežiť aj vďaka fenotypovým 

handicapom, napr. dlhé chvostové či letkové perie; Zahavi 1975), senzorická výhodnosť 

(sfarbenie chráni samce pred predátormi alebo im uľahčuje kŕmenie; Ryan 1998) alebo priamy 

fenotypový efekt (ornamenty signalizujú schopnosť samca zaobstarať potravu, materiál na 

hniezdo, vysoko kvalitné teritórium, atď.; Arnquist & Rowe 2005). 

 Aby sme lepšie pochopili charakter sexuálnej selekcie, musíme sa pozrieť aj na sociálne 

systémy vtákov (Tab. 1), ktoré do značnej miery ovplyvňujú samice pri výbere partnera. 

Jestvuje totižto veľký rozdiel vo výbere partnera do krátkodobého alebo dlhodobého zväzku 

a takisto je rozdiel medzi monogamnými a polygamnými (najčastejšie polygynnými) druhmi. 

Čím je zväzok dlhodobejší a monogamnejší, tým je spravidla samičia voľba partnera 

opatrnejšia. Sociálne systémy vtákov neovplyvňujú len preferencie jednotlivcov, ale 

pravdepodobne stoja za vznikom takých zložitých štruktúr, akým je napríklad pohlavný 

dimorfizmus (Andersson 1994). Ten môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na medzipohlavné 

rozdiely vo veľkosti tela alebo sfarbení. Pritom sa prítomnosť/absencia pohlavného 

dimorfizmu ukazuje ako kruciálny znak pri formovaní a type sexuálne selektovaných znakov, 

ktoré sa medzi mononorfnými a dimorfnými druhmi značne líšia (viac v kapitole 3.). 

 

Tabuľka 1. Sociálne systémy u vtákov (prevzaté z Scott 2010). 

Sociálny systém Charakteristika  

Monogamia Jeden samec a jedna samica spolupracujú pri výchove potomstva 

Polygýnia Samec má výsadné právo splodiť potomstvo so samicou, neskôr ju 

ale opúšťa, aby našiel iné samice na párenie 

Polyandria Samica zanecháva znášku alebo mláďatá partnerovi a vydáva sa 

hľadať iné samce vhodné na párenie 

Polygynandria Skupina samcov a samíc sa zúčastňuje plodenia aj odchovávania 

mláďat 
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2. Signály u vtákov a ich rola v pohlavnom výbere 

Prvá časť hlavnej časti práce bude zameraná na typy vizuálnych a vokalizačných ornamentov u 

vtákov. Hlavný dôraz bude kladený na úlohu týchto ornamentov v pohlavnom výbere a či bola 

táto úloha overená pomocou experimentálnych štúdií. V žiadnom prípade nemôže ísť o 

zhrnutia všetkých publikovaných prác, ide skôr o načrtnutie súčasného stavu poznania 

a možných nejasností. V druhej časti práce sa budem zaoberať možným vzťahom medzi 

vizuálnou a akustickou signalizáciu, so zreteľom na komparatívne práce a metaanalýzy. V 

tretej časti prace potom zhrniem publikované zdroje, ktoré riešia možné vzťahy medzi 

ornamentáciou (vokalizácii, farbou) a prostredím. 

2.1. Vizuálne signály u vtákov a ich rola v pohlavnom výbere 

Signály vysielané vtákmi môžeme rozdeliť na dve veľké skupiny, a to na signály vizuálne a 

akustické. Vizuálne signály sú charakterizované predovšetkým sfarbením (ornamentáciou) a 

správaním jedincov. Sfarbenie pritom najčastejšie slúži ako antipredačný mechanizmus, 

ukazovateľ dominancie alebo zdravotného stavu, variácie v operení umožňujú medzidruhovo 

rozoznávať jedince. Do kategórie vizuálnej komunikácie radíme aj rituálne správanie – 

predvádzanie útoku, podriadenosti alebo tancov pri dvorení. Časť signálov z oboch skupín má 

spoločnú úzku väzbu na sexuálnu selekciu, pretože sú častokrát indikátorom fyzickej kondície 

nositeľa (zhrnuté v Hill & McGraw 2006). Táto podkapitola bude zameraná na bežné typy 

vtáčích farbív (vzácne vynechám) a ich úlohu v procese pohlavného výberu. Aj napriek tomu, 

že farbivá sfarbujú aj štruktúry ako oči, ramfotéky alebo podotéky, ja sa budem primárne  

zaoberať sfarbením operenia, ktoré je najviac diskutované. 

 

2.1.1. Spôsoby vzniku farieb a ich význam v sexuálnej selekcii 

Vtáky so svojou rozmanitosťou v sfarbení patria medzi najpestrejšie stavovce. S nástupom 

teórie sexuálnej selekcie v posledných 30 rokoch sa pestré a jasné sfarbenie vtákov dostalo 

opäť do stredobodu pozornosti vedeckej komunity (Baker & Parker 1979, Burtt 1986, Butcher 

& Rohwer 1989, Badyaev & Hill 1999) hlavne ako jeden z modelov pre evolúciu sexuálnych 

ornamentov (Fisher 1930, Zahavi 1975, Andersson 1994, Hill 1994b, Owens & Hartley 1998). 

Je zaujímavé, že sa aj napriek zvýšenému záujmu o evolúciu farbív venovala len pomerne malá 

pozornosť mechanizmom, akými tieto farbivá vznikajú a to aj napriek ich značnej rozdielnosti 

(Owens & Hartley 1998).  

Väčšina ornamentov, spojených s pohlavím, sezónou alebo vekom, sa dá rozdeliť na 

farebné (čierne, biele, pestré farby) a kryptické (sivé, hnedé, olivové). Podľa spôsobu, akým 
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jednotlivé farby vtáčieho peria vznikajú, môžeme sfarbenie vtákov rozdeliť na dve veľké 

skupiny – tie, ktoré sú založené na mikroštruktúre peria a tie, ktoré sú podmienené pigmentmi. 

Niektoré farby ako biela, zelená a modrá vznikajú ako produkt rozdielnej absorbcie a reflekcie 

svetelných lúčov od mikroštruktúry pier (Fox 1976, Brush 1978). Pigmenty, ktoré sú 

zodpovedné za sfarbenie, ako aj pevnosť peria, sa delia na tri základné skupíny – porfiríny, 

melaníny a karotenoidy (Fox 1976, Brush 1978). Prvou skupinou farbív sú porfiríny, ktoré sú 

si vtáky schopné syntetizovať samy. Vznikajú ako vedľajší produkt rozpadu hemoglobínu 

v pečeni. Tento typ pigmentácie sa uplatňuje napríklad pri vytváraní sfarbenia vtákov čeľade 

turakovité, Musophagidae. Pretože sa porfiríny najčastejšie nachádzajú v častiach pier, ktoré 

nevidíme (Brush 1978), najčastejšie študovanými farbivami sú melaníny a karotenoidy. 

Prevažne tmavšie farby ako čierna, sivá a hnedá sú najčastejšie melanínové. Takisto platí, že 

tmavšie farby spravidla obsahujú viac melanínu ako farby svetlejšie (Brush 1978). Poslednou 

skupinou farbív sú karotenoidy. Najčastejšie ide o veľmi jasné farby ako žltá a červená. Ide o 

skupinu farbív, ktoré si vtáky nedokážu syntetizovať samy, ale získavajú ich priamo z potravy 

v prostredí, ktoré obývajú (Fox 1976, Brush 1978). 

 

2.1.1.1. Melaníny 

V minulosti sa v komparatívnych štúdiách určovala príslušnosť pigmentov iba na základe 

svetlosti/tmavosti odtieňov jednotlivých farieb, pričom sa úplne zabúdalo na štrukturálnu 

stavbu a základ pigmentácie (Hamilton & Zuk 1982, Martin & Badyaev 1996). Tmavé farby 

boli zväčša prisudzované melanínom, pričom vtáky produkujú dva hlavné typy melanínov. 

Prvým z nich je eumelanín, ktorý je zodpovedný za sivé až čierne odtiene. Druhou skupinou sú 

pheomelaníny, ktoré produkujú červeno-hnedé až červené odtiene. Tento spôsob pigmentácie 

je spojený so syntézou látok u vtákov, melaníny vznikajú ako výsledok oxidácie aminokyselín 

fenylalanínu a tyrozínu. Melaníny sa vyznačujú jasnými štrukturálnymi črtami – vytvárajú 

akési pigmentová zrniečka, ktoré sú najčastejšie oválneho alebo okrúhleho tvaru. Melaníny sa 

vyskytujú prakticky u všetkých skupín vtákov a najčastejšie sa vyskytujú častiach tela 

vystaveného rýchlemu opotrebeniu (napr. letky, chvostové perá, obrysové perie). Keďže 

melaníny sú asociované aj so spevňovaním peria, má mnoho svetlo sfarbených vtákov tmavé, 

na melanín bohaté, okraje na letkách alebo chvostových perách. Melanínové sfarbenie môže 

byť preto vďaka svojej pevnosti a odolnosti využívané hlavne v náročných typoch biotopov 

(Burtt & Ichida 2004). U skupín vtákov, kde melaníny plnia aj ornamentálnu funkciu sú 

melaníny deponované častokrát v oblasti hlave (napr. vytvárajú rôzne prúžky) a hrude (Hill & 

McGraw 2006). 
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Melaníny sú taktiež pod úzkou genetickou kontrolou (ovplyvnené prevažne 

hormónmi) (McGraw et al. 2002), a preto sa dlhý čas predpokladalo, že melanínové ornamenty 

nie sú limitované prostredím (Fox 1976), a preto neslúžia ako skutočný signál kvality jedinca 

(Hill & Brawner 1998). Nedávne štúdie však odhaľujú, že aj expresia melanínových 

ornamentov môže byť od istej miery ovplyvnená okolitými environmentálnymi podmienkami 

(napr. potravou) (Fitze & Richner 2002, West & Packer 2002, McGraw et al. 2003) 

a signalizovať tak odlišnú kondíciu jedinca (Roulin et al. 2001, 2003).  

Čestnosť melanínového signálu pritom môže spočívať v jeho závislosti na potrave (na 

vytváranie melanínov sú potrebné esenciálne aminokyseliny, ako aj proteíny; Jawor & 

Breitwisch 2003), v rozdieloch v pomernom zastúpení jednotlivých typov melanínov v perí 

v dôsledku rozdielnych nákladov na ich produkciu (Wolff 2003) alebo môžu byť pre nositeľa 

nákladné pokiaľ ide o čas alebo energiu vynaloženú na ochranu dominantného postavenia pred 

podobne sfarbenými jedincami (Jawor & Breitwisch 2003). U tohto typu sfarbenia však môžu 

taktiež niektoré mechanizmy ako napríklad stabilita vývoja slúžiť pri určovaní fenotypovej 

kvality (zhrnuté v Badyaev & Hill 1999). Aj keď sa v minulosti predpokladalo,že melanínové 

sfarbenie slúži len ako celkom presný ukazovateľ veku alebo sociálnej dominancie samcov 

(Veiga 1993), v súčasnosti sa čoraz viac presadzuje myšlienka, že melanínové sfarbenie môže 

slúžiť aj ako ornamentálne (Møller 1990, Roulin et al. 2001, 2003), pričom existuje už 

niekoľko doložených prípadov (Murton et al. 1973, O’Donald 1980, Wunderle 1981, Safran et 

al. 2005). Elegantným experimentálnym pokusom poukázali na možnú ornamentálnu funkciu 

melanínového sfarbenia Safran et al. (2005), ktorí manipulovali s melanickým operením 

lastovičiek domových, Hirundo rustica, a ukázali, že manipulácia melanínových ornamentov 

ovplyňuje samčiu reprodukčnú úspešnosť. Melanickejšie jedince pritom môžu ponúkať samici 

priame benefity ako napr. agresívnejšiu ochranu hniezda, väčšie teritórium, hniezdenie počas 

dlhšej periódy (Murton et al. 1973, O’Donald 1980, Ducrest et al. 2008) alebo nepriame 

v podobe potomstva odolnejšieho voči chorobám (Roulin et al. 2000). 

Jedna z hypotéz, ktorá by mohla vysvetliť variabilitu melanínového sfarbenia u vtákov 

v rámci populácie, je tzv. „kort-melanin pleiotropia“, ktorá sa zaoberá pleiotropnými účinkami 

génov regulujúcich syntézu melanínov. Hlavným regulátorom tejto syntézy je receptor 

melanokortín 1 a jeho ligandy, melanokortín agonista a proteínový antagonista v aguti-

signalizácii. Na základe fyziologických a behaviorálnych funkcií melanokortikoidov sa dá 

usudzovať, že tmavé divo žijúce vtáky budú viac agresívne, sexuálne aktívnejšie a odolnejšie 

voči stresu ako ich svetlé náprotivky. Pleiotropné účinky melanokortikoidov môžu byť teda 

zodpovedné za viaceré vzťahy melanínov a ostatných fenotypových prejavov (zhrnuté v 
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Ducrest et al. 2008). Dosvedčujú to viaceré manipulatívne štúdie génov (napr. metódou 

„knouckoutu“ alebo vpichovaním melanokortínov a ich antagonistov) zahrnutých 

v melanokortínovom systéme, ktorých zmenou sa dá dosiahnuť zmena vo viacerých 

fenotypových prejavoch – v sfarbení, agresivite, imunitnom systéme, odpovedi na stres, 

energetickej homeostáze atď. (zhrnuté v Ducrest et al. 2008). Naviac melaníny môžu súvisieť 

s niektorými vitálnymi fyziologickými procesmi (Hill 2011) alebo s plodnosťou a rodičovskou 

starostlivosťou prostredníctvom tzv. „trade-offs“ (čiže akýchsi kompromisov) medzi 

investíciami do sexuálnych signálov a rodičovským úsilím (Bókony & Liker 2005). 

 

2.1.1.2. Karotenoidy 

Na rozdiel od melanínov sú karotenoidy zodpovedné za svetlé a jasné odtiene farieb (Fox 

1976). Karotenoidy sa najčastejšie objavujú v častiach tela, ktoré môžu byť vystavené na obdiv 

samiciam (napr. hruď, oblasť hlavy, zobáky) u odvodených skupín vtákov (napr. spevavcov, 

Passeriformes), ich výskyt však bol zaznamenaný aj u primitívnejśích skupín vtákov (napr. 

v zobáku kačice divej, Anas platyrhynchos alebo kožnom laloku bažanta poľovného, 

Phasianus colchicus) (Hill & McGraw 2006, Smith et al. 2007). Je zaujímavé, že doteraz nie je 

známy žiaden živočích, ktorý by bol schopný ich autosyntézy (Fox 1976), a preto je za všetku 

produkciu karotenoidov zodpovedná schopnosť získavať ho z potravy (Brush 1978). Druhy 

využívajúce karotenoidy na zafarbenie pier majú zložité mechanizmy, ktorými sú schopné 

previesť a zainkorporovať toto farbivo do jednotlivých pier (zhrnuté v Brush 1990). Tuky 

získané z potravy, v ktorých je možné rozpúšťať karotenoidy, sú uložené v pečeni alebo 

tukovom tkanive (Fox 1976). Na rozdiel od melanínov sú karotenoidy skôr amorfnej 

konzistencie a nemajú jasné štrukturálne črty (Brush 1990). Problém pri vyhodnocovaní 

zastúpenia karotenoidov v operení je taktiež v tom, že ich koncentrácia sa môže meniť nielen 

v rámci príbuzných druhov, ale je aj populačne a  individuálne špecifická (Fox 1976, Brush 

1978, 1990).  

Karotenoidy môžu byť dôležitou súčasťou imunitného systému (Lozano 1994) a 

uplatňovať sa uplatňovať aj pri detoxikácii organizmu (Møller et al. 2000) a zmenou ich 

množstva je možné upravovať a optimalizovať imunitný systém (Møller et al. 2000). 

Rozdielna miera ukladania karotenoidov a takisto aj ich závislosť na potrave je podstatne viac 

ovplyvnená okolitým prostredím než to bolo u operenia, ktorého základom bol melanín (Fox 

1976, McGraw & Hill 2000). To, že sú karotenoidy kondične závislé, potvrdila aj štúdia Faivre 

et al. (2003), kde bola pri experimentálnej aktivácii imunitného systému zistená rýchla odozva 

v expresii karotenoidového sfarbenia u samcov. Preto môže byť expresia karotenoidov 
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uložených v perí veľmi dobrým znakom pri určovaní podmienok, v ktorých jedinec žije, ako aj 

loveckých schopností a nutričnej výhodnosti teritória (Hill 1992). 

 Aká je teda úloha karotenoidov v pohlavnom výbere? Už z vyššie spomenutých 

dôvodov (napr. úzky súvis karotenoidov s kvalitou stravy) sa dá predpokladať, že práve 

karotenoidy budú slúžiť pri sexuálnom výbere a budú sa častejšie hromadiť v tele samca než 

v tele samice. Preto aj váha sexuálnej selekcie bude skôr ležať na karotenoidovom sfarbení než 

na melanínovom (aj keď sa objavujú čoraz častejšie dôkazy o tom, že to až tak neplatí). 

Existuje niekoľko hypotéz vysvetľujúcich čestnosť karotenoidového sfarbenia: (1) vtáky sú 

neschopné autosyntézy karotenoidov (Brush 1990), preto môže takáto ornamentácia odrážať 

zdravotný stav jedinca vyplývajúci zo schopnosti jedinca nájsť dostatočný zdroj týchto 

pigmentov (Hill 1992, Lozano 1994), (2) energetické náklady potrebné pre premenu 

karotenoidov na pigmenty vytvárajúce ornamentálne štruktúry môžu spôsobiť, že iba zdravé 

jedince budú schopné zabezpečiť takúto investíciu (Hill 2000), (3) karotenoidy sú pre jedinca 

prospešné z dôvodu ich možnej antioxidačnej funkcie (Alonso-Alvarez et al. 2004, McGraw & 

Ardia 2007) a (4) karotenoidové ornamenty môžu úzko súvisieť s viacerými vitálnymi 

fyziologickými procesmi (zhrnuté v Hill 2011). Naviac, karotenoidy sú často spájané aj 

s teóriou „dobrých génov“, pretože indikujú „dobré“ gény nositeľa lepšie ako zväčša kryptické 

alebo obrysové operenie (Brush 1990, zhrnuté vo Vinkler & Albrecht 2010). To, že je 

množstvo karotenoidov uložených v samčom perí naozaj dôležitou súčasťou samičích 

preferencií, preukázalo niekoľko zaujímavých experimentov. Napríklad samce červenáka 

domového, Carpodacus mexicanus, sú známe tým, že s ich ornamentálnym operením sú 

asociované karotenoidy (Hill 1990, 1994a). Hill (1990, 1994a) ponúkal chyteným samiciam 

celé spektrum najrôznejšie zafarbených samcov, rozdelených do kontrolných skupín podľa 

prístupu ku karotenoidovým pigmentom počas pŕchnutia. V sérii experimentov sa ukázalo, že 

samice skutočne preferovali samce s červenejším a sýtejším sfarbením.  

Niektoré nedávne štúdie sú však mierne odlišného názoru a poukazujú na to, že 

hromadenie karotenoidov v perí jedinca môže v konečnom dôsledku spôbovať poškodenie 

svalov (Huggins et al. 2010). Vinkler & Albrecht (2010) poukázali na to, že karotenoidy môžu 

byť za určitých okolností pre organizmus nebezpečné, pretože sa môžu ľahko premeniť 

na toxické štiepne produkty. V takomto prípade predstavuje množstvo karotenoidov v perí 

zrejme trade-off medzi množstvom karotenoidov používaných v ornamentácii a jeho využitím 

v odstraňovaní škodlivých štiepnych produktov karotenoidov (zhrnuté vo Vinkler & Albrecht 

2010), poprípade ich úlohou v antioxidačných mechanizmoch (Lozano 1994, Møller et al. 

2000). Dôležitú úlohu by tu mohol zohrávať aj hormón testosterón, ktorý zvyšuje 
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ornamentálnosť jedincov zvyšovaním dostupnosti karotenoidov, ale môže tiež zvyšovať 

oxidačný stres a tým znižovať zásoby antioxidantov. Prítomnosť vysokých hladín karotenoidov 

potrebných pre vypracované ornamenty môže preto predstavovať handicap a len naozaj zdraví 

jedinci si smú dovoliť vyrábať takéto prepracované farebné vzory (zhrnuté vo Vinkler & 

Albrecht 2010). Hartley & Kennedy (2004) naopak tvrdia, že karotenoidy samotné neslúžia 

ako antioxidanty, ale ich koncentrácia slúži ako indikátor množstva skutočných antioxidantov, 

poprípade, že metabolické deriváty karotenoidov (napr. retinoidy) zohrávajú významnú úlohu 

v aktivácii génov ovplyvňujúcich opravu tkanív, morfogenézu alebo práve v imunitnú 

odpoveď. 

 

2.1.1.3. Štrukturálne, UV a fluorescenčné sfarbenie 

K farebným štruktúram, ktorým sa nevenuje až taká pozornosť, patria tzv. štruktúrálne typy 

sfarbenia. Najčastejšie sa delia na iridiscentné a neiridiscentné. Rozdiel medzi nimi je v tom, že 

iridiscentné farbivá sa menia s uhlom pohľadu alebo osvetlenia a neiridiscentné ostávajú stále 

rovnaké. Touto formou vznikajú farebné odtiene ako modrá, zelená, fialová, smaragdová alebo 

tyrkysová a tiež UV sfarbenie (Osorio & Ham 2002). Niektoré práce ako McGraw et al. (2002) 

ukazujú, že aj tento typ sfarbenia môže slúžiť ako indikátor zdravotného stavu jedinca. 

Podobne aj Hill et al. (2005) poukazuje na to, že umelo vyvolaná infekcia iridescentného 

operenia exogénnymi parazitmi ovplyvnila sfarbenie u moriaka divého, Meleagris gallopavo. Z 

týchto informácií preto možno vyvodiť, že iridescentné sfarbenie súvisí s variabilitou 

prírodných podmienok a zdravotným stavom jedinca. 

Na možnú úlohu UV sfarbenia v sexuálnej selekcii poukázal Delhey et al. (2003), 

pričom zistil, že jedince emitujúce viac takéhoto žiarenia sa stávali menej často „paroháčmi“ 

a dosahovali pritom extrapárové kopulácie častejšie ako menej ornamentované jedince. Naviac 

sa preukázal vzťah medzi UV ornamentáciou a hladinou testosterónu u sýkorky belasej, 

Cyanistes caeruleus (Peters et al. 2006). Veľmi zaujímavým typom sfarbenia je aj 

fluorescenčné sfarbenie, ktorého výskyt je známy u papagájov, Psittacidae. K fluorescencii 

dochádza pohltením svetla kratších vlnových dĺžok a jeho následnou emitáciou vo väčších 

vlnových dĺžkach. Pearn et al. (2001) poukázal experimentálnou štúdiou založenou na 

manipulácií emitovaného UV žiarenia na to, že sfarbenie vznikajúce takýmto spôsobom 

zohráva úlohu pri sexuálnej selekcii u papagájcov vlnkovaných, Melopsittacus undulatus.  
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2.2. Akustické signály u vtákov a ich rola v pohlavnom výbere 

Hlasový prejav u vtákov môže byť jednou z najdôležitejších prezygotických izolačných bariér 

(odlišná vokalizácia uľahčuje medzidruhové rozpoznávanie a  zabraňuje hybridizácii) (Nelson 

1989, De Kort & Cate 2001). Zložitá vokalizácia je taktiež popri sfarbení zrejme 

najvýraznejším aspektom patriacim k vtáčej identite. U väčšiny vtáčích skupín je typ a rozsah 

vokalizácie prevažne vrodený, a preto je aj schopnosť učenia sa značne obmedzená. Preto bude 

sexuálna selekcia založená na rozmanitosti spevu charakteristická skôr pre skupiny, ktoré sú 

schopné učiť sa spevu a existuje u nich veľká vnútrodruhová variabilita. 

Jedinou skupinou vtákov schopnou učiť sa vokalizovať skrz imitáciu, sú popri 

nespevavých skupinách severoamerických kolibríkov, Trochilidae a papagájov, Psittaciformes, 

veľmi rozšírené spevavce. Aj keď sa rad spevavcov vyznačuje obrovskou druhovou 

a individuálnou variabilitou v akustických signáloch, ani u nich však nie je schopnosť učiť sa 

spievať všade rovnaká. Spomínaná schopnosť učiť sa, ako aj výsledná veľkosť repertoáru 

u spevavcov súvisí prevažne s tým, či sa jedince dokážu učiť celý život (z angl. „open 

learned“), alebo je učenie limitované vekom (z angl. „age limited“). Spevavcom môže slúžiť 

spev pri individuálnom rozpoznávaní najčastejšie vo vzťahu k príbuzným (z angl. „kin 

recognition“) (Payne et al. 1988), spev umožňuje taktiež koordináciu kŕmenia (Gahr & 

Güttinger 1986) alebo dokonca medzidruhové rozpoznávanie (zhrnuté v Catchpole & Slater). 

Najčastejšou úlohou spevu na vnútrodruhovej úrovni je však obrana teritória alebo lákanie 

potencionálnej partnerky (Catchpole & Slater 2008). V nasledujúcich kapitolách sa preto 

pokúsim zhrnúť poznatky o vtáčom speve a poukázať na štruktúry, ktoré by mohli byť 

relevantné v procese sexuálnej selekcie. Zameriavam sa pritom na spevavce, ktoré sú z tohto 

hľadiska najlepšie preštudované. 

 

2.2.1. Spev – charakteristika a komplexita 

Spev patrí medzi komplikovanejšie typy vokalizácie a skladá sa z množstva jasne 

oddeliteľných častí. Terminológia používaná na popis vtáčieho spevu sa však rôzni, a preto 

zadefinujem pojmy tak, ako ich budem ďalej v práci používať. Základnými parametrami 

charakterizujúcimi spev sú elementy, pričom element označuje ľubovoľnú kontinuálnu stopu  

na sonograme (Catchpole 1980, Baker 1996). Z elementov sa skladajú slabiky, definované ako 

najmenšie jednotky spevu pozostávajúce z elementov alebo skupiny elementov, a ktoré môžu 

mať jednoduchú (jeden element) alebo komplexnú štruktúru (viac elementov) (Catchpole 1986, 

Buchanan & Catchpole 1997). Z opakujúcich sa slabík sa skladajú frázy, ktorých spojením sa 

vytvára spev (Obr. 1). Naviac väčšina spevavcov používa viac verzií druhovo špecifického 
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spevu (z angl. „song type“; Searcy 1992), pričom sa pod daným typom spevu rozumie vždy 

rovnaká kombinácia slabík alebo elementov (Searcy 1992). Súhrn všetkých typov spevov či 

slabík jedného jedinca sa nazýva repertoár. 

 

Obrázok 1. Základné štruktúry tvoriace vtáčí spev. Spev ľabtušky lesnej, Anthus trivialis, 

podľa T. Petruskovej 

 

Veľkosť repertoáru môže pritom slúžiť prevažne v medzipohlavných interakciách ako 

ukazovateľ sexuálnej atraktivity partnera, najčastejšie samca (Catchpole & Slater 2008). 

V medzipohlavných interakciách sa častejšie ukazuje ako účinnejší signál komplexnejší spev, 

ktorý je zložený z viacerých variabilných elementov produkovaných jedincom (Andersson 

1994, Catchpole & Slater 2008). Veľkosť repertoáru by sa teda mohla vyvíjať pod tlakom 

sexuálnej selekcie ako odpoveď na preferencie samíc pre väčší spevácky repertoár (Catchpole 

1987, pozri ale Byers & Kroodsma 2009). To znamená, že samičí výber reprodukčného 

partnera je aspoň čiastočne založený na základe odlišností vo veľkosti repertoáru (Catchpole 

1987, pozri ale Byers & Kroodsma 2009). Repertoár preto možno považovať za fenotypový 

znak (Poesel et al. 2001) slúžiaci samiciam pri výbere partnera. Základnými jednotkami 

charakterizujúcimi veľkosť repertoáru, resp. komplexitu spevu, je počet elementov (Staicer 

1996) a počet slabík (Catchpole 1986, Buchanan & Catchpole 1997). Okrem zvyšovania počtu 

jednotlivých elementov či slabík môžu jedince zväčšovať svoj repertoár aj imitáciou 

súkmeňovcov alebo obohacovaním svojej celkovej komplexity spevu skrz imitáciu ostatných 

druhov (Cachpole 1980, Coleman et al. 2007). Naviac u niektorých druhov vtákov môže 

imitácia cudzích druhov dokonca zohrávať úlohu pri sexuálnej selekcii (Coleman et al. 2007). 

Repertoár a jeho veľkosť sú najčastejšie definované na základe typov slabík 

používaných daným jedincom. Slabiky môžu byť rôzne usporiadané a kombinované (tvoria 

tzv. syntaktickú komplexitu) a vytvárať tak odlišné typy spevu alebo tzv. slabikový repertoár. 

Napríklad u domestifikovanej mníšky bronzovej, Lonchura striata var. domestica, samice 

preferujú samce, ktoré spievajú spevy s komplexnejším slabikovým repertoárom (Okanoya 
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2004). V neprospech tohto zistenia hrá fakt, že sa okrem prípadu spomínaných vtákov zo 

zajatia zameralo na syntaktickú komplexitu spevu už iba málo výskumov. U druhov, kde pri 

výbere partnera zohráva úlohu okrem veľkosti repertoáru aj dĺžka spevu, bude zrejme 

syntaktická zložitosť spevu štatisticky korelovať s týmito parametrami (Eens et al. 1991). Dané 

tvrdenie podporil svojou prácou Lemon et al. (1993), ktorý pozoroval pravidlá radenia slabík 

u horárika čierneho, Setophaga ruticilla. Avšak v nedávnej dobe Hamao (2008) prácou 

týkajúcou sa syntaktickej komplexity spevu u trsteniarika pestrohlavého, Acrocephalus 

bistrigiceps, potvrdil koreláciu medzi syntaktickou komplexitou a dĺžkou spevu, naopak 

komplexita nekorelovala s veľkosťou repertoáru ako sa najprv u daného druhu predpokladalo. 

Obdobné korelácie našiel u mníšky bronzovej aj Soma et al. (2006). 

Prečo by však mali samice uprednostňovať pri výbere samce s väčším hlasovým 

repertoárom? Dôvodmi tohto výberu môžu byť zistené korelácie medzi hlasovou komplexitou 

vtákov a veľkosťou/kvalitou teritória (Buchanan & Catchpole 1997), rodičovskými 

schopnosťami samca (Buchanan & Catchpole 2000), fyzickou kondíciou (Nowicki et al. 2000, 

2002), genetickou kvalitou (Hasselquist 1998), vekom jedinca (Gil et al. 2001) alebo dokonca 

funkčnosťou imunitného systému (Garamszegi et al. 2003). Takéto korelácie sa pritom našli 

u celého spektra druhov ako napr. u trsteniarika veľkého, Acrocephalus arundinaceus, 

(Hasselquist et al. 1996), trsteniarika vodného, Acrocephalus paludicola, (Catchpole & Leisler 

1996), muchárika čiernohlavého, Ficedula hypoleuca (Lampe & Saetre 1995) a vlhovca 

lesklého, Quiscalus quiscula (Searcy 1992).  

Väčšina uvedených štúdií napomáha podporiť záver, že si samice skutočne vyberajú 

samce podľa veľkosti repertoáru, ktorý môže slúžiť ako indikátor priamych alebo nepriamych 

benefitov plynúcich z výberu toho-ktorého samca. Spomínané tvrdenia však neplatia  

všeobecne. Napriek tomu, že Hasselquist et al. (1996) zistil korelácie medzi veľkosťou 

repertoáru a nepriamymi benefitmi u trsteniarika veľkého, staršie práce nepotvrdili vzťah 

medzi veľkosťou repertoáru a veľkosťou teritória u daného druhu (Catchpole 1986). Ďalšie 

štúdie vykonané na spomínanom druhu preukázali, že aj napriek nálezu pozitívnej korelácie 

medzi veľkosťou repertoáru a množstvom samíc v teritóriu, bola kvalita teritória vždy lepším 

indikátorom počtu prítomných samíc než veľkosť samotného repertoáru (Catchpole 1986, 

Leisler et al. 1995). Podobný problém bol zistený aj vo švédskej populácii, kde veľkosť 

repertoáru opäť pozitívne korelovala s počtom prítomných samíc, pričom obe premenné 

narastali s vekom jedinca. Navyše v tejto populácii prilietali staršie samce skôr a obsadzovali 

tak aj lepšie teritóriá (Hasselquist 1998). V dôsledku toho je celkom možné, že si samice môžu 

vyberať partnerov len na základe kvality teritória a preferencie pre väčší repertoár sú iba 
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vedľajším efektom (Forstmeier & Leisler 2004). Naviac v niektorých prípadoch si samce 

určitých druhov dokážu získať pozornosť samice aj na základe jednoduchého spevu. Samce 

týchto druhov totižto dokážu meniť produkciu svojho spevu v závislosti na dennej dobe a 

rôznych typoch interakcií (napr. v prítomnosti samca alebo samice) zmenou kvantitatívnych 

parametrov (napr. spevom dlhších spevov) (Lui 2001, Beckett & Ritchison 2010). Vzťahy 

medzi veľkosťou repertoáru a samičími preferenciami pritom nie sú stále jasné ani v 

súčasnosti. 

 

2.2.2. Štruktúry a časti spevu náročné na produkciu 

Ale čo ak je výsledná komplexita spevu a veľkosť repertoáru až príliš veľká alebo naopak príliš 

malá? Nadrozmerne veľký repertoár mohol vzniknúť počas evolúcie ako vedľajší produkt, 

pretože prílišná veľkosť repertoáru zrejme nemá z evolučného hľadiska zmysel (Byers & 

Kroodsma 2009). Je naviac nepravdepodobné, aby napríklad samica slávika krovinového, 

Luscinia megarhynchos, čakala, kým samec prespieva všetky zo stoviek slabík (v priemere 

190) obsiahnutých v jeho repertoári a následne posúdila jeho kvalitu (Kipper et al. 2004). 

Taktiež by nebola o nič múdrejšia ani samica kanárika divého, Serinus canaria, ktorá má 

k dispozícii len obmedzený počet slabík a spevov (Leitner & Catchpole 2004). Jedno 

z vysvetlení ponúka, že sa samice v prípade takto rozsiahlych alebo naopak príliš malých 

repertoárov zameriavajú skôr na výskyt tzv. „sexy slabík“ jednoznačne určujúcich kvalitu 

samca (Catchpole & Slater 2008). 

 

2.2.2.1. „Sexy“ slabiky 

Sexy slabiky pritom nemusia byť viazané iba na druhy s atypickým speváckym repertoárom, 

ale sú vo všeobecnosti pokladané za štruktúry náročné na produkciu, ktoré by mohli korelovať 

s kvalitou samca (Ballentine et al. 2004, Marler & Slabbekoorn 2004, Pasteu et al. 2009). 

Typickým príkladom produkcie sexy slabík sú slabiky vydávané kanárikom divým (Pasteu et 

al. 2009) – ide o špeciálne dvoj-elementové slabiky s rýchlou frekvenčnou moduláciou 

a vysokým počtom opakovaní s vmedzerením iba krátkych prestávok. Ide zrejme o evolučne 

stabilný signál samčej kvality, pretože niektoré práce ukazujú, že samice preferujú tieto slabiky 

dokonca bez toho, aby ich niekedy predtým počuli (Draganoui et al. 2002). Na to, že samice 

skutočne preferujú sexy slabiky, poukázali aj Ballentine et al. (2004) u strnádlika močiarneho, 

Melospiza georgiana (Obr. 2). Okrem výskytu sexy slabík u druhov s jedným typom spevu 

(napr. pinka lesná, Fringilla coelebs), kde samice nemajú toľko možností pri posudzovaní 
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zdatnosti samcov, môžu samice porovnávať rozdiely v časových a frekvenčných parametroch 

konkrétnych štruktúr spevu (Podos 1997, Ballentine et al. 2004, Leitao et al. 2004). 

Samce môžu produkovať mnoho štruktúr aj vo forme tzv. trilkov, t.j. rýchleho 

opakovania elementov (Marler & Slabbekoorn 2004). Tento spôsob vokalizácie je produkčne 

náročný a poukazuje na veľkú konkurencieschopnosť a kvalitu speváka (Oberweger & Göller 

2001). Veľmi dobrou metódou využiteľnou pri meraniach relatívneho zastúpenia trilkov 

v speve, ako aj ich následného porovnania s inými jedincami/druhmi, je tzv. tempo trilkov (z 

angl. „trill rate“). Hodnota tempa trilkov je definovaná ako počet slabík (elementov alebo 

skupín elementov) vyprodukovaných za sekundu (Podos 1997). V princípe ide o množstvo 

trilkov, ktoré dokáže jedinec vyprodukovať za určitý čas – čím je hodnota tempa trilkov pri 

danej frekvencii vyššia, tým je spev náročnejší na produkciu. Veľmi dôležitým parametrom pri 

produkcii trilkov je preto tempo trilkov a frekvenčný rozsah, pretože je značný rozdiel 

v nákladoch na dýchanie pri produkcii pomalých alebo rýchlych trilkov (zhrnuté v Podos 

1997). Pasteu et al. (2009) poukázali na to, že samičie preferencie pre trilkové frázy naviac 

pozitívne korelujú s ich hlasitosťou. Dá sa preto predpokladať, že najžiadanejšie samce by mali 

produkovať trilky o maximálnom tempe v rámci trilku, frekvenčnom rozsahu a hlasitosti. 

Naviac to poukazuje na to, že nestačí, aby bola daná štruktúra v speve prítomná, ale taktiež aj 

aká je jej kvalita.  

 

Obrázok 2. Príklad sexy slabík produkovaných strnádlikom močiarnym, Melospiza georgiana, 

(prevzaté z Ballentine et al. 2004). 
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Ďalšou možnosťou, ako merať náročnosť spevu, je skrz tzv. tempo slabík (z angl. 

„syllable rate“). Tempo slabík je, podobne ako tempo trilkov, vyjadrené množstvom slabík 

vyprodukovaných jedincom za sekundu. Vysoké tempo slabík môže byť energeticky 

a fyziologicky náročné na produkciu (Oberweger & Göller 2001, Draganoui et al. 2002). 

Podobne ako to bolo u tempa trilkov, tak aj u tempa slabík je veľmi dôležitým parametrom 

frekvencia slabík. Súčasne s frekvenciou slabík je dôležitým parametrom aj frekvenčný rozsah, 

ktorý môže byť fyziologicky obmedzený, väčšia šírka pásma v speve môže indikovať vyššiu 

individuálnu kvalitu (Podos 1997, Draganoui et al. 2002, Ballentine et al. 2004). Tento model 

bol experimentálne overený u pápežíka indigového, Passerina cyanea, (Emlen 1972), pričom 

sa môže uplatňovať v prípade druhov spievajúcich vo vyššom tempe slabík, kde sú časové 

intervaly medzi jednotlivými produkovanými elementmi dôležitými nositeľmi informácie 

o kvalite samca (Draganoui et al. 2002, Ballentine et al. 2004). 

 

2.2.2.2. Spev v lete 

U niektorých druhov vtákov zohráva pri pohlavnom výbere úlohu nielen spev samotný, ale aj 

jeho kombinácia s letom. Fakt, že let samotný patrí medzi energeticky náročné činnosti 

a taktiež aj produkcia spevu je nákladná (napr. vták, ktorý spieva sa nemôže kŕmiť), robí zo 

spevu v lete jeden z energeticky najnáročnejších výsledkov sexuálnej selekcie. Spev v lete 

spravidla zahrňuje typické vokalizácie a správanie, ktoré sú pravdepodobne energeticky 

náročné (Møller 1991a, Pereyra & Morton 2010), a preto sa dá ich produkcia považovať za 

skvelý indikátor samčej kvality (Møller 1991a, Mather & Robertson 1992, Pereyra & Morton 

2010). Energeticky najnáročnejšou časťou letu je tzv. trepotavý let, kedy jedinec máva 

krídlami s väčšou alebo menšou frekvenciou. Z hľadiska spotreby energie je trepotavý let 

oveľa náročnejší ako plachtenie, preto aj jeho prítomnosť v zásnubnom predvádzaní môže 

slúžiť ako spoľahlivý signál o zdatnosti jedinca (Hedenström & Alerstam 1996). 

 Experimenty na potvrdenie tejto hypotézy uskutočnili Mather & Robertson (1992) a 

Møller (1991a) na jedincoch bobolinka ryžového, Dolichonyx oryzivorus, a škovránka 

poľného, Alauda arvensis. Niektorým jedincom odstrihli časť krídlových pier, iné ponechali 

bez zmeny. Jedince s normálnymi krídlami spievali dlhšie variabilné spevy, handicapovaní 

jedinci museli investovať viac energie do letu, a preto nestíhali tak variabilne spievať. Naviac 

sa ukázalo, že normálne samce boli v lepšej kondícii a získavali vyšší počet samíc ako samce 

s handicapom. Problémom týchto štúdií však je, že ide len o nepriame dôkazy, pretože samice 

mohli preferovať samce s normálnymi krídlami, napríklad na základe rozpätia krídel alebo 

jednoducho schopnosti lepšie lietať. 
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Priamejšie dôkazy priniesli Balsby (2000) a Balsby & Dabelsteen (2003), ktorí 

preukázali, že aj samce penice obyčajnej, Sylvia communis, využívajú v medzipohlavných 

interakciách spevy v lete. Poukázali taktiež na to, že nespárované samce využívajú daný typ 

spevu častejšie ako spárované samce. Navyše boli v priebehu dvorenia pozorované aj tzv. 

„diving songs“, kedy samce prudko naletujú smerom k samici a produkujú pri tom relatívne 

tichý a variabilný spev, obsahujúci špeciálne vysokofrekvenčné elementy. Spomínané spevy sú 

ťažko lokalizovateľné a počuteľné iba na krátku vzdialenosť, a preto sú zjavne určené len na 

priamu komunikáciu so samicami. Naviac Halupka & Borowiec (2005) na základe korelačnej 

analýzy preukázali očividné výhody plynúce pre samice vyberajúce si samca podľa 

frekvenčných parametrov produkovaných spevov. Zistili, že jedince, ktoré intenzívne 

produkovali spevy v lete, potrebovali podstatne menej času na prilákanie samíc a potom 

investovali do rodičovskej starostlivosti viac ako ostatní, menej zdatní jedinci. 

 

2.2.2.3. Náklady na produkciu spevu 

Aby mohol určitý akustický signál, v našom prípade spev, slúžiť ako evolučne stabilný 

ukazovateľ kvality jedincov, musia byť s jeho produkciou zákonite spojené určité náklady. Pre 

dobré pochopenie mechanizmov sexuálnej selekcie je kruciálna schopnosť vedieť rozpoznať, 

ktoré štruktúry alebo parametre spevu sú dôležitými nositeľmi informácie o individuálnej 

kondícii (Tab. 2). Spev je produkovaný pomocou svalových kontrakcií, a preto vyžaduje 

na svoju tvorbu energiu (takáto spotreba však nie je nijako zvlášť veľká). Okrem toho je spev 

však náročný aj z časového hľadiska (v čase spevu nie je možné vykonávať iné aktivity), môže 

upútať pozornosť predátora a učenie a produkcia spevu si vyžadujú zapojenie špecializovaných 

častí mozgu nákladných na vývoj a údržbu (Gil & Gahr 2002).  

Teórie zaoberajúce sa sexuálnou selekciou predpokladajú, že proces pohlavného výberu 

vedie k vzniku evolučne nákladných stratégií indikujúcich zdravie alebo kondíciu nositeľa. 

Spev sa mohol preto vytvoriť práve skrz sexuálnu selekciu, ako evolučne nákladný prejav, 

pričom si jeho produkciu alebo produkciu náročných štruktúr môžu dovoliť iba zdatné samce 

(Zahavi 1975). Aj keď niektorí starší autori uvažovali aj nad možnou energetickou 

náročnosťou spevu (Eberhardt 1994), modernejšie výskumy ukazujú, že energetické výdaje na 

spev sú približne rovnaké ako u ľudskej reči (Oberweger & Göller 2001). Náročnosť spevu 

býva preto posudzovaná skôr podľa náročnosti produkcie spevu vo vzťahu k  fyziologickým 

obmedzeniam (napr. frekvencia svalových kontrakcií je obmedzená určitým limitom), okrem 
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toho môže spev slúžiť ako handicap alebo ukazovateľ iných výhodných vlastností samca 

(Catchpole & Slater 2008). 

 

Tabuľka 2. Dôležité parametre spevu, ktoré môžu slúžiť ako spoľahlivý indikátor kvality 

a náročnosti spevu a následne vypovedať o kvalite samca alebo o prostredí, v ktorom sa 

vyskytuje. 

Hlavná štruktúra Vedľajšie štruktúry Zdroj 

Dĺžka spevu (s)  Eens et al. 1991, Neubauer 1999 

Veľkosť repertoáru Počet elementov Staicer 1996 

Počet slabík Catchpole 1986, Buchanan & Catchpole 1997 

Slabikový repertoár Eens et al. 1991, Lemon et al. 1993, Okanoya 

2004 

Spevný repertoár Searcy 1992, Kipper et al. 2004 

Frekvencia (kHz) Min. frekvencia Hunter & Krebs 1979, Slabbekoorn & den 

Boer-Visser 2006 

Max. frekvencia Hunter & Krebs 1979, Slabbekoorn & den 

Boer-Visser 2006 

Frekvenčný rozsah Podos 1997, Ballentine et al. 2004 

Štruktúry náročné na 

produkciu 

Sexy slabiky Ballentine et al. 2004, Pasteu et al. 2009 

Tempo trilkov Podos 1997, Ballentine et al. 2004 

Tempo slabík Emlen 1972, Draganoui et al. 2002 

Spev v lete Møller 1991a, Mather & Robertson 1992, 

Pereyra & Morton 2010 

Imitácia Počet imitovaných 

druhov 

Catchpole 1980, Coleman et al. 2007 

 

2.2.3. Vplyv sociálnych interakcií na intenzitu a charakter spevu 

V procese pohlavného výberu nie je dôležité len to, aké štruktúry vybraný samec produkuje, 

ale aj kedy ich produkuje. Preto je zákonite produkcia spevu a jeho intenzita ovplyvnená aj 

dennou dobou alebo sezónou. Za rozdielnou intenzitou spevu v priebehu dňa alebo sezóny 

stoja viaceré faktory. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí fotoperióda, individuálne schopnosti 

speváka, typ sociálnej interakcie (napr. vnúropohlavné interakcie alebo reakcia na prítomnosť 

samice) a hormóny (najčastejšie skúmaným je testosterón u samcov) (Ammer & Capp 1999, 

Ballentine et al. 2004, Catchpole & Slater 2008, Scott 2010). U rôznych druhov vtákov sa 

sezónne zmeny prejavujú rôzne, avšak poväčšinou platí, že sa intenzita spevu zvyšuje najmä 

v hniezdnom období (Slagvold 1977). Spev môže byť teda, predovšetkým v priebehu obdobia 

plodnosti, zameraný priamo na samice (Mace 1987, Møller 1991b, Catchpole & Slater 2008).  
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Prevažna väčšina prác zaoberajúcich sa vzťahom medzi samičou voľbou a parametrami 

spevu sa vzťahuje k hniezdnemu obdobiu u temperátnych druhov spevavcov. Samce 

temperátnych druhov majú k dispozícii len pomerne krátky čas na upútanie pozornosti samice 

a preto samce niektorých druhov nastavujú počas plodného obdobia parametre spevu, ktoré sú 

asociované s ich kvalitou ako napr. rýchlosť spevu (napr. zmenou frekvencie a frekvenčného 

rozsahu) (Mace 1987, Slagsvold et al. 1994), ale nemusí to byť pravidlo (Titus et al. 1997). 

Samce, ktoré sú v samičom fertilnom období schopné nastavovať parametre spevu (napr. 

frekvenciu, dĺžku, spev vybraných slabík), môžu získavať benefity v podobe zníženia rizika, že 

sa stanú „paroháčmi“ (Møller 1991b) alebo naopak, zvýšenia šance na extrapárovú kopuláciu 

(Hasselquist et al. 1996). Samičie preferencie pre zmenené parametre spevu môžu súvisieť aj 

s priamymi benefitmi, napr. intenzita spevu samcov penice čiernohlavej, Sylvia atricapilla, 

narastá s počtom vhodných miest na stavbu hniezda v teritóriu (Hoi-Leitner et al. 1995). 

Iné druhy vtákov môžu v závislosti od podmienok vkladať do celkového stvárnenia 

druhovo špecifického spevu ešte malé variácie, čím následne ovplyvňujú výslednú komplexitu 

spevu (Podos et al. 1992, Gil & Slater 2000). Komplexita spevu a odpoveď samcov pápežíka 

modrého, Guiraca caerulea, sa môže v prítomnosti samice meniť v závislosti na plodných či 

neplodných periódach samice. Nielenže samce vo fertilnej perióde vydávajú oveľa zreteľnejšie 

spevové varianty, ale v prítomnosti samice zvyšujú aj svoju hlasovú rozmanitosť, vďaka čomu 

sú schopné vytvárať komplexnejšie spevy (Ammer & Capp 1999). Okrem toho môže byť 

ovplyvnená aj konzistencia spevnej skladby vzhľadom k plodným dňom samice, počas ktorých 

niektoré samce spievajú vybrané sekvencie s väčšou húževnatosťou ako mimo plodné obdobie 

(Mace 1987, Cuthill & Macdonald 1990, Ballentine et al. 2003). 

Spevy produkované samcami sa môžu líšiť nielen v závislosti na fertilných dňoch 

samice, ale môžu súvisieť už so spomínaným typom konfrontácie. Napríklad samce vlhovca 

červenokrídleho, Agelaius phoeniceus, zvyšujú rýchlosť prepínania medzi rôznymi typmi 

spevov pri zásnubnom predvádzaní, a naopak znižujú frekvenciu prepínania pri interakciách s 

votrelcami rovnakého pohlavia (Searcy & Yakusawa 1990). Oproti tomu Capp & Searcy 

(1991a, 1991b) nepodporili žiadnym dôkazom vzťah medzi typom spevu a vnútro alebo 

medzipohlavnou funkciou, avšak nakoniec zistili trend, v ktorom teritoriálne samce bobolinka 

ryžového spievali dlhšie a komplexnejšie spevy počas interakcií so samicami a zase kratšie 

spevy v strete s inými samcami.  
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2.3. Zložité ritualizované správanie pri dvorení 

Pri výbere partnera nemusí zohrávať dôležitú úlohu iba ornamentácia alebo spev, ale častokrát 

sú to rôzne zásnubné kreácie spojené s predvádzaním sa samcov počas hniezdneho obdobia. 

Náročné zásnubné figúry najčastejšie nachádzame u monogamných druhov vytvárajúcich 

dlhodobé partnerstvá a tiež u polygynných druhov s jedným dominantným samcom. Jedným 

z najokázalejších príkladov zásnubných tancov u monogamných druhov sú tance albatrosov 

rodu Diomedea (Pickering & Berrow 2001) a žeriavov rodu Grus (Johnsgard 1983), ktoré 

musia predviesť pred vytvorením dlhoročného partnerského zväzku. Takéto zložité a taktiež aj 

fyzický náročné správanie je dobrým ukazovateľom zdatnosti a životnej skúsenosti (Byers et 

al. 2010). U polygynných druhov (veľmi často nespevavcov) stojí za povšimnutie neobvyklý 

typ zásnubného správania známeho pod názvom „tok“. Ide o vzácny, ritualizovaný druh 

správania, v ktorom si relatívne malá skupina samcov monopolizuje takmer všetky plodné 

samice. Tento zaujímavý typ správania je opäť spojený s predvádzaním zásnubných kreácií, 

pričom sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyvinul v evolúcii viackrát nezávisle od seba u 

rôznych skupín vtákov (zhrnuté v Scott 2010). 

Pri svadobnom dvorení samce predvádzajú znaky, ktoré najlepšie vypovedajú o ich 

fyzickej kondícii. Samce niektorých druhov zachádzajú dokonca tak ďaleko, že okrem fyzicky 

a technicky náročných figúr pri dvorení využívajú aj vlastné ornamenty alebo vokalizáciu. 

Napríklad náklady na prezentáciu samcov u druhu severoamerického jariabka šalviového, 

Centrocercus urophasianus, sa blížia až k takmer fyziologickým limitom (Vehrencamp et al. 

1989). Samice si však môžu vyberať partnera aj na základe „olympijských“ disciplín ako 

lezenia, skoku, potápania (napr. u močiarnic rodu Capella) alebo pri tzv. „diving displays“ 

(jedince vylietávajú do výšok a potom sa spúšťajú k zemi; napr. u kolibríkov, Trochilidae) 

(zhrnuté v Byers et al. 2010). Vtáky ako pletiarka baja, Ploceus phillippinus, predvádzajú 

svoju zdatnosť stavbou hniezd, pričom si samice vyberajú len dobrých staviteľov (Quader 

2005). U šiatorníkov čeľade Ptilonorhynchidae sa zasa samec snaží zviesť samicu stavbou 

komplexných altánkov a používa pritom najrozmanitejšie materiály – bobule, listy, kvety, 

kamene, perie, krovky chrobákov, ulity slimákov, ale aj kúsky skla či vrchnáky z limonád 

(Gilliard 1969). Je pritom zaujímavé, že najzložitejšie stavby sú dielami samcov z druhov 

s nízkym sexuálnym dimorfizmom. Naopak druhy s vysokým dimorfizmom sa obmedzujú len 

na jednoduchšie diela (Kroodsma et al. 1997). 
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3. Vzťahy medzi investíciami do vizuálnych a akustických signálov  

Vyvinutosť operenia u samcov vtákov a komplexita vtáčích spevov tvoria hlavné a najlepšie 

preskúmané príklady sexuálne selektovaných znakov. Hoci už bolo vypracované značné 

množstvo prác zaoberajúcich sa výskumom samičích preferencií vo vzťahu k opereniu a spevu 

samca (zhrnuté v Andersson 1994, Andersson & Simmons 2006), vzťahy medzi týmito dvoma 

typmi znakov nie sú doposiaľ veľmi objasnené (Schutler 2011). V tejto kapitole sa zameriam 

prevažne na potencionálne alebo zistené trade-offs medzi vybranými typmi signálov a pokúsim 

sa poukázať na možné vzťahy medzi týmito signálmi. 

 

3.1. Investície do signálov a pohlavný dimorfizmus 

Je zrejme nemožné predpokladať, aby bol nejaký vtáčí druh alebo jedinec schopný investovať 

energiu do všetkých pohlavne selektovaných znakov, ktoré som už spomínal. V prírode to 

funguje skôr prostredníctvom trade-offs, čiže akýchsi kompromisov. Dá sa predpokladať, že 

druh, ktorý je medzipohlavne t.j. či už do veľkosti alebo sfarbenia veľmi odlišný, nepotrebuje 

venovať také veľké množstvo energie do rozširovania svojho speváckeho repertoáru ako druhy, 

ktoré sú viac-menej rovnakej sexuálnej ornamentácie t.j. monomorfné druhy (Stearns 1992). 

Miera sexuálneho dimorfizmu môže teda následne výrazne ovplyvniť mieru investícií jedincov 

do ornamentácie (resp. iných vizuálnych štruktúr) alebo spevu. Dôležité je aj zistenie, že na 

prostredí závislé sexuálne selektované znaky sú najviac rozšírené u monomorfných druhov 

(Møller & Pomiankowski 1993). Za vznikom sexuálneho dimorfizmu pritom zrejme stoja 

sociálne systémy vtákov (Tab. 1.; Kirkpatrick 1996, Owens & Hartley 1998, Møller & Alatalo 

1999, Dunn et al. 2001), preto sa dá predpokladať, že tieto dva systémy budú úzko prepojené.  

K rozšíreným trade-offs môže dochádzať pri porovnaniach telesných ornamentov 

a vokalizácie. Schutler & Weatherhead (1990) zistili, že samce sexuálne dimorfnejších druhov 

trsteniarikov produkujú kratšie spevy častejšie ako samce monomorfných druhov. Gonzalez-

Voyer et al. (2013) zasa poukázali na to, že menej farebné druhy čeľade barbetovité, 

Megalaimidae, spievajú opäť komplexnejšie spevy. Naviac Badayev et al. (2002) zistili silnú 

negatívnu koreláciu medzi komplexitou spevov a zapracovaním karotenoidových štruktúr 

v perí pinkovitých vtákov (Carduelinae). Tento trend môže súvisieť s funkciou imunitného 

systému, ktorý je do značnej miery ovplyvnený zapracovanosťou karotenoidov v perí z 

dôvodu, že karotenoidy uložené v perí nemôžu byť použité pre potreby imunitného systému  

(Hartley & Kennedy 2004). Keďže aj prepracovanosť spevov pozitívne koreluje s funkciou 

imunitného systému, bolo by evolučne obtiažné produkovať tieto dva typy znakov na rovnakej 

úrovni a pritom si zachovať funkčnú imunitu (Garamszegi et al. 2003).  
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U spevavcov, ktoré sú sexuálne monomorfné, sú pri medzipohlavnej komunikácii 

častokrát využívané okázalé vokálne signály (napr. sláviky, Luscinia spp.) (Catchpole & Slater 

2008, Scott 2010). Niektoré monomorfné druhy spevavcov ako napr. kolibkáriky rodu 

Phylloscopus, však produkujú iba jednoduché typy spevu. Jedna z možností, ako kompenzovať 

jednoduchosť produkovaného spevu, by mohla spočívať vo zvyšovaní kvantity spevu napr. 

tým, že sa dané druhy ozývajú prakticky celý deň (avšak táto možnosť sa len ťažko overuje 

empiricky). Druhá možnosť by mohla súvisieť s faktom, že monomorfné druhy vo 

všeobecnosti investujú viac energie do výchovy mláďat ako je tomu u výrazne dimorfných 

druhov (Power 1989). Jednoduchý spev by teda mohol predstavovať kompromis medzi 

investíciami do sexuálne selektovaných znakov a investíciami do potomstva (Griffith et al. 

1999). Iné druhy spevavcov, ktoré sú pohlavne dimorfné (napr. stehlíkovité, Carduelinae), 

zrejme nebudú investovať toľko energie do zložitej vokalizácie, hoci zložitejšie spevy sú 

rozšírené opäť medzi menej dimorfnými druhmi (Badyaev et al. 2002, Catchpole & Slater 

2008). Podobné zákonitosti boli nájdené aj u nespevavých skupín vtákov – komplexnosť 

vokalizácie stúpa s klesajúcou farebnosťou (Gonzalez-Voyer et al. 2013). 

Medzi vtákmi sú v medzipohlavnej komunikácii využívané aj zložité svadobné figúry, 

ktoré sú rozšírené prevažne medzi výrazne polygamnými alebo naopak monogamnými 

skupinami vtákov, najčastejšie nespevavcov. Príkladmi takto výrazne sexuálne dimorfných 

druhov môžu byť kurotvaré, Galliformes, (resp. ostatné háremové skupiny vtákov), u ktorých 

samce využívajú pri dvorení skôr rituálne súboje a rozvinutosť operenia ako spev (Scott 2010). 

Podobné extravagantné zásnubné štruktúry sú využívané aj u pohlavne monomorfných druhov, 

ktoré využívajú pri dvorení zložité zásnubné tance ako napr. labute, Cygnus spp., albatrosy 

alebo žeriavy (Johnsgard 1983, Pickering & Berrow 2001, Scott 2010). Sofistikované 

predsvadobné správanie je rozšírené aj medzi dravcami, Falconiformes, ktoré sa predvádzajú 

napr. vo forme tzv. girlandových letov predtým, než vytvoria dlhodobý zväzok. Spojivom 

poukazujúcim na výskyt zložitých zásnubných tancov medzi vtákmi môže byť vytváranie 

dlhovekých monogamných partnerstiev, ktorými sa spomínané skupiny vtákov vyznačujú. 

Naopak tok a súboje medzi samcami sú značne rozšírené medzi výrazne dimorfnými druhmi 

(Scott 2010). Veľmi pekným príkladom rozdielnych investícií do sexuálne selektovaných 

štruktúr u skupiny spevavcov varírujúcich medzi monomorfizmom a dimorfizmom sú už 

spomínané šiatorníky, ktoré sú preslávené stavbou svadobných altánkov. Pozorovania ukázali, 

že menej dimorfné druhy sa venujú stavbe altánkov s väčšou húževnatosťou ako je tomu 

u dimorfných druhov, preto tu zrejme dochádza ku trade-offs medzi investíciami do 

ornamentov a zháňania materiálu (Kroodsma et al. 1997).  
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3.2. Investície do signálov a handicapy 

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že handicapové signály vysielajú informácie o kvalite 

nositeľa bez príčinného vzťahu medzi znakom a signálom, a preto vyžadujú zvýšené náklady 

na zabezpečenie svojej čestnosti. Vzhľadom na to, že handicap predstavuje významnú 

energetickú investíciu, dá sa predpokladať, že jeho prítomnosť bude spôsobovať negatívne 

fenotypové korelácie s inými typmi signálov (Iwasa & Pomiakowski 1994, Andersson et al. 

2002). Tento očakávaný trade-off však neplatí úplne, pretože v priebehu evolúcie sa 

u viacerých druhov vytvorili viacpočetné nákladné signály (zhrnuté v Candolin 2003), čo 

viedlo k predpokladu, že takéto viacpočetné signály nie sú handicapmi. Pritom sa vo viacerých 

porovnaniach druhov s jedným typom ornamentov našli len zriedka signály, ktoré boli 

environmentálne závislé (Møller & Pomiankowski 1993). A hoci viaceré štúdie hľadali dôkazy 

o medziznakových trade-offs, výsledky sú značne nejednotné (pozri Shutler 2011). 

Handicapy častokrát vznikali ako výsledky extrémneho pohlavného výberu pre daný 

znak a do značnej miery ovplyvňujú a ohrozujú život nositeľa (vyššia viditeľnosť pre 

predátora, vyššie energetické výdaje na udržanie štruktúry, horšia aerodynamika a koordinácia 

pohybov, atď.) (Zahavi 1975). Je preto pravdepodobné, že samce druhov, ktoré sú nositeľmi 

výrazného handicapu, budú investovať do iných sexuálne selektovaných znakov menej energie 

(Iwasa & Pomiakowski 1994, Andersson et al. 2002). Príkladom takýchto druhov môžu byť 

značne polygamné druhy, ktoré sú veľmi často výrazne sexuálne dimorfné a obvykle u nich 

nájdeme sexuálne selektované signály (napr. extravagantné chvostové alebo krídlové perá) 

práve vo forme handicapov, napr. u páva korunkatého, Pavo cristatus, bažanta poľovného, 

Phasianus colchicus alebo tkáčika kohútieho, Euplectes progne, (Andersson 1982, 1994, 

zhrnuté v Scott 2010). Rôzne predĺžené krídlové a chvostové perá sú rozšírené aj u rajok, 

Paradisaeidae, ktoré sú zase príkladom tvorby handicapov u skupiny vtákov, ktorá varíruje 

medzi polygamiou a monogamiou. U zdanlivo monogamných druhov sa však sexuálny 

dimorfizmus môže taktiež objavovať, hoci je to navonok v rozpore s počtom ich sexuálnych 

partneriek. Tento problém rozlúštili až viaceré genetické štúdie, ktoré poukázali na to, že 

reprodukčný úspech samcov je variabilnejší, ako sa zdá – súvisí to s výskytom extrapárových 

kopulácií t.j. prípadov, keď samec kopuluje aj s inou partnerkou ako s tou, s ktorou vytvoril pár 

(Birkhead & Møller 1992, zhrnuté v Griffith et al. 2002). Aj u monogamných, monomorfných 

druhov sú rozšírené štruktúry, ktoré môžeme zaradiť medzi handicapy. Hoci to nie sú výrazné 

ornamentálne štruktúry, u takýchto druhov sa častokrát objavuje handicap vo forme 

komplexnej vokalizácie (náročné na produkciu, zvýšené riziko predácie počas spevu, počas 

spevu nemôže jedinec prijímať potravu a pod.) (Gil & Gahr 2002, Garamszegi et al. 2003). 
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4. Vplyv prostredia na signalizáciu vtákov  

Táto časť práce je zameraná na porovnanie jednotlivých farebných a akustických štruktúr 

v rôznych typoch prostredia. Vychádzam pritom z teoretického predpokladu, že sa podobné 

kombinácie znakov môžu vplyvom pôsobenia lokálnych podmienok prostredia a vzájomných 

medzidruhových interakcií vyskytovať v podobných habitatoch (Southwood 1977). Naopak 

rozdielne prostredie by malo spôsobovať odchýlky v sfarbení alebo vokalizácii. S výskytom 

druhov v rozdielnych prostrediach úzko súvisí pojem „druhového triedenia“ (z angl. „species 

sorting“) (Whittaker 1962). Táto teória sa zakladá už na vyššie zmienenom predpoklade, že sa 

populácie menia pod vplyvom prostredia v súčinnosti s miestnymi abiotickými faktormi 

(Chase & Leibold 2003). Ak jednotlivé druhy môžu obývať viaceré typy habitatov je možné 

následne pozorovať celý rad dôsledkov odrážajúcich druhové interakcie vo väčšom 

priestorovom meradle. Tento prístup však okrem sledovania zmien druhového zloženia pozdĺž 

gradientu prostredia ponúka aj možnosť zamerať sa na kompromisy medzi druhmi, ktoré im 

umožňujú špecializovať sa skôr na rozdielne lokálne typy prostredia ako na možné 

kompromisy medzi týmito znakmi a ich rozptýlením. 

 

4.1. Vplyv prostredia na variabilitu farebných štruktúr 

Proces vzniku výsledného sfarbenia jedincov sa neodohráva len tak vo vzduchoprázdne, ale 

k pôsobeniu sexuálnej selekcie dochádza v určitom prostredí schopnom selektovať jedince 

(napr. skrz predáciu) na určitý typ sfarbenia. Prostredie, v ktorom sa vtáky vyskytujú, pritom 

môžeme vytvárať rôzne gradienty ako napr. gradient produktivity prostredia alebo svetelný 

gradient, ktoré môžu dostupnosťou zdrojov (napr. karotenoidov) alebo intenzitou a 

prítomnosťou svetla určitých vlnových dĺžok ovplyvňovať výsledný typ sfarbenia. Práve týmto 

dvom gradientom sa budem v nasledujúcich podkapitolách venovať najviac. 

 

4.1.1. Neproduktívne prostredie 

Už na začiatku 20. storočia si niektorí odborníci všimli, že jednou z častých farebných 

výnimiek v púšti a savane, ktoré využíva celý rad najrôznejších živočíchov, je čierne sfarbenie 

(Ward et al. 2002). To podnietilo ďalekosiahle diskusie a  vznik množstva hypotéz snažiacich 

sa o adaptívne vysvetlenie tohto fenoménu (Cloudsley-Thompson 1999, Ward et al. 2002). Je 

totiž známe, že čierna farba absorbuje niekoľkonásobne viac tepla než ostatné farby. Otázkou 

preto ostáva, prečo by endotermné organizmy ako vtáky mali uprednostňovať toto sfarbenie v 

suchých oblastiach s intenzívnym slnečným žiarením, kde by mohlo dôjsť k ľahkému 

prehriatiu jedinca alebo k znižovaniu fitness skrz zvýšenú viditeľnosť vo vzťahu k predátorom. 
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Jedna z hypotéz predpokladá, že tmavé sfarbenie slúži prevažne nočným organizmom ako 

akási kamufláž pred prípadnými predátormi (Walsberg 1982), avšak jej účinnosť býva 

znižovaná aktívnym pohybom jedinca (Cloudsley-Thompson 1999). 

Vo vzťahu k neproduktívnym habitatom sa diskutuje aj o význame bieleho sfarbenia 

(McNaught & Owens 2002). V tejto súvislosti sa najčastejšie uvažuje o signalizačnej úlohe 

bielej farby, morfologických adaptívnych hodnotách, prípadne o termoregulačnej funkcii 

(zhrnuté v Tickell 2003). Na to, že by druhy otvorených krajín mali uprednostňovať jasné 

sfarbenie práve kvôli zlepšenému prenosu signálu aj na väčšie vzdia lenosti, poukazujú 

McNaught & Owens (2002) (pozri ale Endler 1993). Taktiež aj Olea et al. (2010) uvádzajú, že 

dropy veľké, Otis tarda, obývajúce paleoarktické pláne, natáčali v období toku svoje biele 

spodné operenie smerom k slnku výrazne častejšie ako v iných obdobiach, čo by mohlo 

poukazovať práve na spomínanú signalizačnú funkciu. 

Okrem tmavej alebo extrémne svetlej pigmentácie je mnoho púštnych a savanových 

druhov sfarbených v súlade s podkladom, t.j. sivo, okrovo, béžovo, tehlovo poprípade škvrnito 

(Cloudsley-Thompson 1999). Výhoda takéhoto kryptického sfarbenie by mohla spočívať v 

utajení jedinca pred predátormi, tentoraz však za bieleho dňa (Endler 1978). Preto by sa mohlo 

zdať, že pre denné vtáky bude čierny fenotyp, v porovnaní s kryptickejšie sfarbenými formami, 

predstavovať akési znevýhodnenie v zmysle predačného tlaku. Možné vysvetlenie paradoxu, 

prečo sú čierne jedince aktívne na svetlom podklade aj za denných podmienok, by mohlo 

spočívať napríklad v stratégii aposematického sfarbenia (Cloudsley-Thompson 1999) alebo 

slúžiť dokonca ako nejaký handicap.  

V suchých prostrediach je vo všeobecnosti veľká koncentrácia lietajúcich piesočných 

častíc a hojné sú tiež tvrdé trávy a kry, ktoré sú schopné poškodiť perie nositeľa. Je preto 

pravdepodobné, že práve tu sa môžu prejaviť spevňujúce účinky melanínu, prítomného v perí 

vtákov, ktorý je schopný zabrániť rýchlemu poškodeniu pier (Burtt 1981, Bonser 1995, Bonser 

1996). Ďalšou funkciou tmavého sfarbenia v neproduktívnych oblastiach by mohla byť ochrana 

jedinca pred škodlivými účinkami UV žiarenia (Hadley 1972, Burtt 1981, Ward et al. 2002). 

Melanínové sfarbenie by mohlo naviac slúžiť nielen ako mechanická ochrana povrchových 

štruktúr, ale dokonca aj vnútorných orgánov (Price & Pavelka 1996, Ward et al. 2002).  

 

4.1.2. Produktívne prostredie 

Produktívne prostredie vo všeobecnosti zahrňuje oblasti s dostatkom zrážok, ktoré sú 

limitujúcim faktorom pre život a rast rastlín a živočíchov. Vlhkosť môže čiastočne 

ovplyvňovať tvorbu pigmentu melanínu, ktorý významne prispieva k vzniku sezónneho 
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dimorfizmu druhov (Losos et al. 1984). Tmavé sfarbenie niektorých endotermných stavovcov 

môže v humidných oblastiach do istej miery vysvetľovať tzv. Glogerovo pravidlo (Losos et al. 

1984, Burtt & Ichida 2004), avšak to nie je univerzálne aplikovateľné v celej taxonomickej 

škále. Jeho pravý mechanizmus je zatiaľ neznámy a nedá sa s určitosťou povedať či sa týka 

prednostne kryptických stratégií, alebo súvisí skôr s termoregulačnými nárokmi organizmu 

(napr. odparovaním vody z povrchu tela). Niektorí autori napríklad uvažujú o tom, že by tmavo 

vyfarbené vtáčie druhy v teplých a humidných oblastiach mali, oproti svetlým fenotypom, 

lepšie odolávať negatívnemu vplyvu baktérií (Burtt & Ichida 2004). 

V tropickom podnebí sa dobre darí neopadavým rastlinám, ktoré sú ako primárny 

producenti jedným z hlavných zdrojov karotenoidov (Blount et al. 2000) (resp. zdrojom je 

herbivorný hmyz; Partali et al. 1987), potrebných okrem iného k tvorbe častokrát sexuálne 

selektovaného operenia u vtákov (Hill & Montgomerie 1994, Heindl & Winkler 2003). Takto 

produktívne prostredie by mohlo korelovať s výskytom pestrého, napr. žlto-červeno-

oranžového sfarbenia, ktoré by zasa mohlo súvisieť so zvýšenou dostupnosťou a kvalitou 

vyššie spomenutých nutričných zdrojov obsahujúcich karotenoidy (Hill & Montgomerie 1994, 

Olson & Owens 1998, Ferns & Hinsley 2008). Filzpatrick (1998) poukazuje na to, že sa so 

spomenutými pestrými odtieňmi ako červenou a žltou veľmi často prekrýva výskyt tmavého 

sfarbenia. Práve takáto kombinácia farieb však nie je žiadnym prekvapením, ak uvážime, že 

lesné ekosystémy sú bohatým zdrojom karotenoidov (Blount et al. 2000) a súčasne tmavé, 

melanínové sfarbenie slúži ako účinná ochrana proti znehodnocovaniu peria (Burtt & Ichida 

2004). 

Keďže vtáky nie sú schopné autosyntézy karotenoidov (Brush 1978), sú nútené 

získavať ich z potravy. Z toho vyplýva, že karotenoidy sú v zásade viazané na environmentálne 

podmienky a príjem týchto esenciálnych látok pre voľne žijúcie jedince oblasti temperátnych 

lesov by mal byť tak obmedzený na obdobie, kedy dochádza k olisteniu stromov (Isaksson et 

al. 2007). To nám napovedá, že v našich geografických šírkach by malo dochádzať 

k inkorporácii karotenoidov do určitých typov ornamentov prednostne v hniezdnom období, 

pričom tropické druhy vtákov by mohli využívať tento zdroj pigmentov počas celého roka.  

V produktívnom lesnom, na prvý pohľad uniformnom prostredí môže dochádzať k 

vzniku mnohých ďalších ekologických gradientov. Jedným z tých, ktoré ovplyvňujú výsledné 

sfarbenie jedincov je gradient svetla – intenzita svetla sa mení počas prechodu najhornejších 

poschodí lesa smerom k podrastu (Endler 1993). Z toho vyplýva, že druhy obývajúce rôzne 

poschodia lesa by sa mali svojimi vizuálnymi signálmi líšiť. Veľmi pekným príkladom farieb, 

ktorých využitie sa môže meniť v dôsledku svetelného gradientu, je zelená a modrá 
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(najčastejšie sú to štrukturálne farby). Tropické lesy vo všeobecnosti ponúkajú dva základné 

typy svetelných biotopov. Svetelné prostredie korunového poschodia je tvorené prevažne 

zeleným pozadím chudobným na UV žiarenie a svetlom bohatým na modré a UV vlnové dĺžky 

(Endler 1993). Tmavé prízemné poschodie je pritom tvorené hlavne hnedým pozadím 

chudobným na UV žiarenie a svetlom bohatým na oranžové a zeleno-žlté vlnové dĺžky (Endler 

1993). Vo vyšších poschodiach s dostatkom svetla by sa preto mali vyskytovať zeleno sfarbené 

druhy, ktoré chcú ostať nenápadné pre predátorov, a naopak modro sfarbené druhy by mali 

výskytom v tomto poschodí svojím sfarbením minimalizovať náklady na signalizáciu (Endler 

1993, Gomez & Théry 2004). Spodné poschodia by mali zasa obývať jasne a kontrastne 

sfarbené žlto-zelené druhy vtákov. Naviac zo svetelných zákonitostí lesov vyplýva, že druhy 

obývajúce husté lesy by mali pri vizuálnej komunikácii vysielať farebné signály tvorené 

prevažne dlhými vlnovými dĺžkami (jasné farby ako napr. červená), aby vytvárali dostatočný 

kontrast s okolitou vegetáciou (Endler 1993, McNaught & Owens 2002). To isté by malo platiť 

aj pri porovnaní lesných druhov s druhmi žijúcimi v otvorených habitoch – lesné druhy by mali 

opäť uprednostňovať viac reflexívne farby, aby dosiahli vyšší kontrast (Marchetti 1993, pozri 

ale McNaught & Owens 2002).  

Niektoré práce taktiež potvrdili vzťah medzi výskytom iridiscentného sfarbenia 

a produktívnymi biotopmi. Naviac poukázali na to, že takto sfarbené druhy by mali prevažovať 

napríklad v polootvorených biotopoch, kde budú schopné s pomocou peria, signalizovať 

z vyvýšených miest na väčšie vzdialenosti (Endler & Théry 1996). Iridiscentné sfarbenie je 

najčatejšie veľmi jasné a zreteľne kontrastuje s obyčajným podkladom, signalizácia však 

primárne záleží na svetelných podmienkach (Dakin & Montgomerie 2009). 

 

4.2. Environmentálne faktory ovplyvňujúce variabilitu spevu 

Asi každý z nás si už položil otázku, prečo je vtáčí spev tak druhovo variabilný a aké faktory  

ovplyvňujú parametre spevu. V prvom rade to sú, okrem už zmienených vnútro- 

a medzidruhových interakcií, selekčné tlaky, ako aj vplyvy prostredia. Parametre spevu preto 

nemusia byť ovplyvnené len cirkadiálnymi cyklami alebo ročným obdobím, ale významnými 

faktormi ovplyvňujúcimi variabilitu spevu môžu byť aj environmentálne podmienky, ktoré 

dokážu selektovať spevákov na určitý typ vokalizácie. Výhodou akustickej komunikácie je, že 

dokáže prenášať signál na veľké vzdialenosti. Prenos akustických signálov je však značne 

ovplyvnený prostredím, v ktorom sa signal prenáša. Hlučné prostredie môže signál prehlušiť 

alebo maskovať, v komplexnom prostredí, akým sú lesy, môže byť presná forma signálu 

skreslená napr. ozvenou. Dá sa preto predpokladať, že sa vtáky budú snažiť eliminovať tieto 
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negatívne vplyvy prostredia na prenos zvuku. Naviac prenos signálu ovplyvňujú aj 

environmentálne faktory ako vlhkosť a teplota, pričom sa zvuk vo všeobecnosti najlepšie šíri 

so zvyšujúcou sa hustotou prostredia (v tomto prípade s rastúcou humiditou) a taktiež aj so 

stúpajúcou teplotou vzduchu (Catchpole & Slater 2008).  

To, že sa živočíchy prispôsobujú svojou vokalizáciou prostrediu, v ktorom sa 

vyskytujú, sa vie už dávno. Existuje niekoľko hypotéz zaoberajúcich sa touto problematikou, 

najznámejšia z nich je tzv. „Acoustic adaptation hypothesis“ (Morton 1975). Princípom tejto 

teórie je, že jedince/druhy žijúce v odlišných akustických prostrediach, by mali mať príslušne 

rozlíšenú vokalizáciu, pretože cieľom vysielajúceho je optimalizovať prenos zvuku v daných 

podmienkach. Vtáky najčastejšie vylepšujú prenos zvuku moduláciou frekvencie spevu. Platí, 

že nižšie frekvencie sa lepšie šíria na väčšie vzdialenosti a sú vhodné pre prenos hustejším 

prostredím z dôvodu menšej deformácie zvukovej vlny počas prechodu daným prostredím. 

Prečo potom neprodukujú vtáky hlasy v nižších frekvenciách neustále? Hlasy nižších 

frekvencií vyžadujú pre svoju produkciu väčšie hlasové ústrojenstvo (veľký problém pre 

menšie druhy vtákov) a produkcia takýchto nízkofrekvenčných zvukov je zrejme aj 

energeticky náročnejšia (Ryan & Brenowitz 1985). Silné korelácie medzi frekvenciou 

a hmotnosťou potvrdili aj nedávne práce založené na medzidruhových porovnaniach (Weir et 

al. 2012). Frekvenčné modulácie sú pritom značne rozšírené na individuálnej, ako aj 

medzidruhovej úrovni. Veľmi pekným príkladom tejto optimalizácie je napr. strnádlik 

golierikatý, Zonotrichia capensis, ktorý v lesných habitatoch vydáva skôr pomalé a hlboké 

trilky, pretože sa týmto prostredím lepšie šíria (Obr. 3; Brown & Handford 1996). Obdobné 

korelácie našli aj Bertelli & Tubaro (2002) u skupiny nespevavcov – tinám, Tinamidae. 

Podobné prípady vokalizačnej optimalizácie však boli pozorované u celej rady druhov a skupín 

vtákov (spevavcov aj nespevavcov), a preto je táto hypotéza mohutne podporená empirickými 

dôkazmi a môže byť aplikovateľná na širokej taxonomickej škále (Morton 1975, Bertelli & 

Tubaro 2002, Slabbekoorn & Smith 2002, Slabbekoorn & Peet 2003, Brumm 2004).  

Rozdiely vo vokalizácii medzi otvorenými a lesnými habitatmi sa prejavujú aj vo forme 

odlišnej produkcie spevných štruktúr. Kým druhy otvorenej krajiny produkujú viac trilkov, 

lesné druhy preferujú produkciu tonálnych hvizdov (Sorjonen 1986). Takisto aj Badyaev & 

Leaf (1997) poukázali na to, že sa lesné druhy vyhýbajú používaniu rýchlych frekvenčných 

modulácií a naviac produkujú kratšie a viac rozložené elementy, čo obmedzuje ich odraz od 

vegetácie. Sýkorky bielolíce, Parus major, žijúce v lesoch, produkujú spevy s užším 

frekvenčným rozsahom, nižšou maximálnou frekvenciou a s menším počtom slabík ako tomu 

bolo u sýkoriek z otvorenej krajiny (Hunter & Krebs 1979). Parametre spevu môžu súvisieť aj 
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so zemepisnou šírkou (súvis s typom vegetácie) a nadmorskou výškou (napr. vplyv vlhkosti) 

(Nottebohm 1975).  

 

Obrázok 3. Hlasová variabilita strnádlika golierikatého, Zonotrichia capensis, v závislosti na 

okolitom prostredí. V dôsledku rôznej rýchlosti šírenia zvuku a odporu prostredia vtáky 

modulujú a adaptujú svoj spev na rozdielne prostredie napr. zmenou frekvencie (podľa Brown 

& Handford 1996). 

 

Svet je hlučné miesto – počnúc tropickým pralesom, kde sa môže na rozlohe 1 km
2
 

vyskytovať až 400 druhov vtákov, až po čoraz rozšírenejšie urbánne habitaty produkujúce 

enormný hluk plynúci napríklad z dopravy. Ako môžu jedince maximalizovať svoje šance na 

prenos signálu v takomto prostredí? Najlogickejším riešením by mohlo byť zvýšenie hlasitosti 

vysielaného signálu. Tento spôsob bol pozorovaný u samcov slávika krovinového (Brumm 

2004). Druhou možnosťou môže byť spev vyššie položených piesní (Slabbekoorn & Peet 

2003). Nasvedčujú tomu výsledky získané pri pozorovaniach sýkoriek bielolícich. Jedince 

žijúce v mestách spievali kratšie spevy, ktoré boli naviac odspievané rýchlejšie ako v lesnom 

prostredí a taktiež minimálna frekvencia bola v dôsledku pôsobenia mestského hluku o niečo 

vyššia ako mimo mesta (Slabbekoorn & den Boer-Visser 2006). Treťou možnosťou je 

opakovať frázy či motívy častejšie, aby sa zvýšila šanca, že sa signál dostane k príjemcovi 

(Brumm & Slater 2006). Spevom vybraných, „ďalekonosných“ typov slabík reagujú na hlučné 

mestské podmienky napríklad samce pinky lesnej (Brumm & Slater 2006). 

Pravidlo o akustickej optimalizácii platí aj v medzidruhovom kontexte. Ukázalo sa, že 

niektoré fylogeneticky nepríbuzné druhy (napr. muchár sadzový, Melaenornis edolioides, 

a vípkar chochlatý, Trochocercus nitens) môžu v podobnom prostredí konvergovať a vytvárať 

veľmi podobnú vokálnu skladbu. Naopak, vo veľmi rozdielnych prostrediach bola pozorovaná 
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hlasová divergencia medzi ináč blízko príbuznými druhmi (napr. rybárikovec modroprsý, 

Halcyon malimbica, a rybárikovec gaštanový, Halcyon badia) (Obr. 4; Marler & Slabbekoorn 

2004). Silné dôkazy podporujúce hlasovú konvergenciu/divergenciu na medzidruhovej úrovni 

priniesla aj štúdia Weir et al. (2012). Komparatívnou analýzou autori zistili, že druhy 

tropických lesov produkujú spev s nižšou frekvenciou a v užšom frekvenčnom rozsahu ako 

druhy otvorených plání. Frekvenčné rozdiely autori argumentovali prítomnosťou 

vysokofrekvenčného šumu spôsobeného hmyzom a vyššou akustickou degradáciou zvukovej 

vlny v lesnom prostredí. Taktiež sa preukázalo, že lesné druhy vo vyšších nadmorských 

výškach produkovali spevy s vyššími frekvenciami a v širšom frekvenčnom rozsahu ako tomu 

bolo u nížinných druhov. Zistené medzidruhové zmeny vokalizácie spôsobené vplyvmi 

prostredia poukazujú nato, že habitaty, v ktorých sa vtáky vyskytujú, sú zodpovedné za 

výrazné zmeny vo vtáčej vokalizácii. Naviac sa ukazuje, že podobné parametre prostredia 

(napr. hluk, typ prostredia), uplatňujúce sa pri zmenách hlasovej signalizácie, sú totožné vo 

vnútrodruhovom, ale aj medzidruhovom meradle. 

 

Obrázok 4. Medzidruhové zmeny vokalizácie u rôznych skupín vtákov pod vplyvom 

rozdielnych ekologických podmienok. V podobnom type prostredia môže dochádzať 

k hlasovej konvergencii aj medzi nepríbuznými druhmi (a), v príliš rozdielnych podmienkach 

môže zasa prebehnúť hlasová divergencia aj u blízko príbuzných druhov (b) (Marler 

& Slabbekoorn 2004). 
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4.3. Vplyv prostredia na zmeny vo využívaní signalizácie 

Sexuálna selekcia znakov, ktoré indikujú priame fenotypové benefity, by mala uprednostňovať 

vlastnosti s väčšou relevanciou k aktuálnym enviromentálnym podmienkam (Schutler & 

Weatherhead 1990). Zmeny v neustále sa meniacom prostredí môžu viesť k zmene nákladov na 

udržanie týchto znakov a následne ovplyvniť ich preferovanosť (Endler 1992). V závislosti na 

úrovni predácie alebo podmienkach prostredia (napr. svetelnosti) sa môže meniť selekcia 

a následné preferencie v sfarbení alebo v miere sexuálneho dimorfizmu (Endler & Théry 

1996). Preto môžu zmeny v prostredí uľahčovať preferencie pre tie nové znaky, ktoré 

poskytujú viac informácií alebo sú jednoducho výhodnejšie (Endler 1992, Shluter & Price 

1993). Ustanovenie nových sexuálnych znakov vedie k eliminácii existujúcich znakov alebo 

k akumulácii viacpočetných znakov, ktoré spolu množstvom energie investovanej do ich 

produkcie stoja za mechanizmami ovplyvňujúcimi samičiu voľbu (Iwasa & Pomiankowski 

1994). V priebehu evolúcie mohla teda patričná selekcia viesť k nahradeniu jedného, na 

prostredí závislého znaku iným znakom (Hill 1994b). Ak sú dva znaky závislé na prostredí, 

samice by mali preferovať znak s lepšou detekovatelnosťou v osobitnom prostredí. Tento fakt 

môže byť podčiarknutý ešte viac v prípade viazanosti znaku na individuálne podmienky. Dané 

tvrdenie podporujú aj pozorovania, v ktorých sú viacpočetné znaky oveľa silnejšie prepojené 

s individuálnymi podmienkami ako samostatné znaky.  

Intenzita a zmena vo využívaní akustických alebo vizuálnych signálov však nesúvisí 

nutne iba s dimorfizmom alebo sociálnymi systémami vtákov (pozri kapitolu 3.), ale aj 

s okolitými environmentálnymi podmienkami. Rôzne typy prostredia môžu selektovať jedince 

na rozdielne typy znakov. Husté prostredie ako tropické lesy môže uprednostňovať využívanie 

jasných a kontrastných farieb (napr. papagáje a rajky) (Endler 1993, McNaught & Owens 

2002) a hlbších tónov (Brown & Handford 1996). Naopak druhy obývajúce otvorené 

priestranstvá sú častokrát kryptické (napr. niektoré kurotvaré, škovránky) a uprednostňujú 

využívanie vyšších tónov (Brown & Handford 1996, Catchpole & Slater 2008). Vzťahy medzi 

týmito dvoma signálmi v rozdielnych typoch prostredia však nie sú ešte dostatočne 

preskúmané a naviac niektoré nedávne štúdie nenašli žiadne trade-offs vo využívaní 

vizuálnych alebo akustických signálov v odlišných typoch prostredia (Gonzalez-Voyer et al. 

2013). 
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Záver 

Táto práca sumarizuje kľúčové poznatky o akustických a vizuálnych signáloch a ich úlohe 

v procese pohlavného výberu. Pritom som sa snažil poukázať na sexuálne selektované znaky 

z oboch typov komunikácie, vyzdvihujem znaky alebo štruktúry, ktoré sú náročné na 

produkciu, a preto budú zrejme zohrávať významnú úlohu v procese sexuálnej selekcie. 

Poukazujem taktiež na výskyt možných trade-offs medzi akustickými a vizuálnymi signálmi 

v závislosti na type prostredia alebo úrovni pohlavného dimorfizmu. Posledná kapitola zhrňuje 

poznatky o vzťahoch medzi prostredím a typom alebo charakterom akustickej a vizuálnej 

signalizácie. 

Sexuálna selekcia patrí medzi hlavné hybné sily evolúcie. Predpokladá sa pritom, že by 

sexuálna selekcia mala prebiehať na základe znakov, ktoré jasne korelujú so samčou kvalitou. 

Samice by si preto mali vyberať partnerov podľa znakov a elementov, ktoré sú náročné na 

tvorbu a udržanie. Z vizuálnych signálov tu radíme hlavne ornamentáciu založenú na 

karotenoidovej pigmentácii, v poslednom čase sa však čoraz častejšie vyzdvihuje význam 

melanínov, poprípade UV ornamentácie. U niektorých skupín vtákov zohrávajú v procese 

pohlavného výberu významnú úlohu aj svadobné figúry (napr. tance), ktoré vyžadujú množstvo 

času a energie a sú taktiež náročné na predvedenie. U akustických signálov sú takýmto dobrým 

ukazovateľom individuálnej kvality a zdravotného stavu jedinca elementy a štruktúry ako dĺžka 

spevu, veľkosť repertoáru, štruktúry náročné na produkciu, spevy v lete a imitácia. Naviac 

v prírode môže pomerne často dochádzať k prechodom vo využívaní akustických a vizuálnych 

signálov hlavne v závislosti na úrovni pohlavného dimorfizmu (resp. sociálnom systéme) alebo 

prostredí. Úroveň a typ signalizácie je do značnej miery ovplyvnený práve okolitými 

environmentálnymi faktormi. 

V závere môžem konštatovať, že s rozvojom nových metód a teórií zaoberajúcich sa 

procesom sexuálnej selekcie stúpa aj počet nevyriešených otázok. Porozumenie mechanizmom 

pohlavného výberu, uplatňujúcich sa na základe akustických alebo vizuálnych znakov, patrí 

medzi kruciálne schopnosti umožnujúce zodpovedať otázky, prečo sú vtáky také pestré a prečo 

tak nádherne spievajú. Táto bakalárska práca by v konečnom dôsledku mala slúžiť ako 

teoretický podklad pre vypracovanie magisterskej práce zameranej na produkčne náročné časti 

spevu, poprípade ich vzťah k vizuálnym signálom, u vtákov južnej Afriky a ich zmeny pozdĺž 

gradientu prostredia. 
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