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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá výskytem mimopárových paternit u sociálně monogamních 

druhů ptáků a mírou její variability na mezidruhové a vnitrodruhové úrovni. V první části 

popisuji výskyt mimopárových paternit (EPP) a u ptáků a porovnávám všechna dostupná data 

vyjadřující se k této problematice. Rozdíly v míře EPP jsou velké a pohybují se od nulového 

výskytu mimopárových mláďat v hnízdě až po jasně prokazatelnou promiskuitu. U pěvců je 

patrná větší tendence k promiskuitnímu chování nežli u nepěvců. V druhé části bakalářské 

práce identifikuji nejdůležitější faktory ovlivňující míru mimopárových paternit u pěvců, 

jakožto modelové skupiny výzkumu EPP. Snažím se shrnout současné znalosti o vlivu těchto 

převážně ekologických faktorů na výskyt EPP v pěvčích populacích. Ty zahrnují především 

hnízdní hustotu a synchronizaci, a dále populační genetickou diverzitu, délku života a 

zapojení samců do krmení mláďat (potřeba samčích rodičovských investic). 

 

Klíčová slova: promiskuita, mimopárové paternity, mimopárové kopulace, kompetice 

spermií 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on describing the occurrence and within- and between species 

variation of extra-pair paternity (EPP) in socially monogamous birds. In the first part of thesis 

I discribe variation in EPP levels among birds – I identify species with no EPP ever recorded, 

and species with extreme values of EPP. Extra-pair paternity seems to be more common in 

passerines than non-passerines. In the second part of my thesis, the most influential 

correlates of EPP levels in passerine birds are discussed. I summarize contemporary 

knowledge of the effect of these (mostly ecological) factors on EPP. These include breeding 

density and synchrony, population genetic diversity, adult mortality and longevity and male 

contribution to parental care. 

 

Key words: promiscuity, extar-pair paternity, extra-pair copulations, sperm competition 
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Úvod 

Již od časů Darwina představují ptáci modelovou skupinu studia pohlavního výběru (Darwin 

1871). Mezi nejrozšířenější párovací (či rozmnožovací) systém ptáků patří sociální 

monogamie (Griffith et al. 2002). Sociální monogamie je charakterizovaná vzájemnými 

interakcemi mezi samcem a samicí, jež svědčí o sociálním chování páru, vzájemné blízkosti 

partnerů nebo o využívání stejného teritoria v době hnízdění (Munshi-South 2004). 

Monogamní chování se může u ptačích párů projevovat po různě dlouhou dobu, ve většině 

případů pouze v rozmnožovacím období (hnízdní sezóně), ale u některých druhů svazek 

přetrvává po dobu několika let, či do té doby dokud nezemře jeden z partnerů (Freed 1987). 

U ptáků, se ale vyskytují i další typy párovacího systému, mezi ně patří polyandrie, polygynie, 

polygamie a u některých ptačích druhů můžeme nalézt i více typů párovacího systému 

zároveň (Munshi-South 2004). 

Před rozvojem molekulárních metod určení otcovství se předpokládalo, že monogamie 

je nejrozšířenějším způsobem rozmnožování ptáků a že u mnohých skupin (např. pěvců) se 

polyandrie nevyskytuje (Griffith et al. 2002). V posledních cca 30 letech bylo jasně 

prokázáno, že u mnoha sociálně monogamně žijících ptáků se poměrně běžně vyskytují 

mimopárové kopulace („extra-pair copulations“, dále EPC) a byly detekovány mimopárové 

paternity („extra-pair paternity“, EPP). EPP jsou interpretovány jako míra kompetice spermií 

vedoucí ke genetické polyandrii. V souvislosti s výskytem EPP (jež naznačují samičí 

promiskuitu) je možno rozlišovat mezi EPP sensu strikto u sociálně monogamních druhů (té 

se budu věnovat v této práci), kde je mimopárové mládě („extra-pair young“, EPY) zplozeno 

jiným samcem, nežli jeho domnělým otcem (sociálním partnerem samice), zatímco u druhů 

kde se jako sociální systém vyskytuje kooperativní polyandrie, jsou mimopárová mláďata 

zplozena samcem mimo sociální skupinu (Owens & Hartley 1998) a je možno hovořit o 

mimoskupinových paternitách (EGP).  

V bakalářské práci se budu zabývat (1) popisem míry EPP u ptáků (především pěvců, 

kteří jsou modelovou skupinou výzkumu EPP), (2) faktory, které mohou na mezidruhové a 

vnitrodruhové úrovni vysvětlit variabilitu v míře EPP, (3) evolučními důsledky samičí 

promiskuity na úrovni morfologických změn a pohlavního dimorfismu. 
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1. Mimopárové paternity u ptáků 

Mimopárové paternity byly poprvé popsány před 26 lety (Wetton et al. 1987) u populace 

vrabců domácích (Passer domesticus). Ke zjištění otcovství použili metodu DNA 

fingerprintingu, do té doby využívanou při zjišťování totožnosti a otcovství u lidí. Ukázalo se, 

že jeden z použitých lidských DNA minisatelitů se ujal jako vhodná sonda pro zjišťování 

otcovství u vrabce (Wetton et al. 1987). Dnes se ke zjišťování paternity používají DNA 

mikrosatelity.  

DNA mikrosatelity nebo také STR (short tandem repeats – krátká tandemová 

opakování) jsou krátké segmenty DNA, ve kterých se mnohokrát opakují specifické motivy 

nukleotidových sekvencí. Nejčastěji jsou tvořeny opakováním mono-, di-, tri- nebo 

tetranukleotidů. Počet opakování (repetic) v konkrétním místě DNA (lokusu) definuje alelu 

(Dawson et al. 2010). Každý jedinec má ve své jaderné DNA dvě kopie mikrosatelitu, jeden 

zděděný po matce a druhý po otci. Mikrosatelity patří mezi jedny z nejvhodnějších 

genetických markerů díky jejich častému výskytu v celém genomu, dále díky jejich extrémní 

variabilitě (polymorfismu) a kodominantní dědičnosti, což umožňuje rozlišit heterozygotní 

jedince. Jaderné mikrosatelity jsou často velmi druhově specifické, musíme tedy pracovat s 

druhem, u nějž jsou primery známé (Thusius et al. 2001; Webster et al. 2001; Dawson et al. 

2010). 

 

1.1 Vznik souhrnné databáze prací zabývajících se EPP u pěvců 

V současné době není k dispozici souhrnná práce zabývající se výskytem EPP u ptáků, 

popřípadě existující souhrnné práce jsou již několik let staré. Každý rok je přitom 

publikováno několik prací zabývajících se výskytem EPP u ptáků. Nová databáze 

publikovaných studií věnujících se výskytu EPP u pěvců (viz APPENDIX) vychází z databáze 

zveřejněné v Griffith et al. (2002). Novější informace (publikované od r. 2002 včetně do 

května 2013) jsem systematicky vyhledávala s pomocí klíčových slov (např. extra-pair 

paternity, extra-pair fertilizations, extra-pair copulations, sperm competition, promiscuity) 

na Web of Science a i prohlížením odborné literatury (ornitologických, biologických, 

behaviorálně a molekulárně ekologických a evolučních časopisů typu Auk, Ibis, Journal of 

Avian Biology, Behavioural Ecology and Sociobiology, Behavioral Ecology, Animal Behaviour, 
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Evolution, Journal of Evolutionary Biology, Molecular Ecology, Proceedings of the Royal 

Society a mnoha dalších) publikovaných v letech 2002-2013. 

Griffith et al. (2002) měli k dispozici 150 studií zabývajících se výzkumem EPP u ptáků, 

z toho 80 studií věnujících se pěvcům. K dnešnímu datu je toto číslo již mnohem vyšší – ve 

vznikající databázi všech prací zabývajících se EPP je zahrnuto přes 260 prací týkajících se 

pouze pěvců. Vznik této nové databáze umožní odvodit nové a aktuálnější závěry týkající se 

výskytu EPP u pěvců – níže je tato databáze využita ke srovnání s databází publikovanou 

v Grifith et al. (2002).  

 

1.2 Výskyt mimopárových paternity u ptáků  

Do roku 2002 byly použity molekulární metody pro zjištění otcovství u více než 27 000 

ptačích mláďat, z toho bylo 23 518 mláďat pěvců (Griffith et al. 2002), po dalších deseti 

letech se u pěvců počet studovaných mláďat zvýšil na 95 712 (data dostupná do května 

2013, viz APPENDIX). Z publikovaných zdrojů (Griffith et al. 2002) je zřejmé, že míra EPP je 

vyšší a více variabilní u pěvců nežli u nepěvců a to 15,49% (SD) versus 4,32% (SD) 

Obr. 1: Frekvence výskytu mimopárových paternit (počet druhů) u (a) všech ptačích druhů a u 
(b) nepěvců v závislosti na procentuálním zastoupení mláďat zplozených mimo sociální pár 
(EPY) v populaci  

Převzato a upraveno z Griffith et al. 2002 
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mimopárových mláďat (Westneat & Stewart 2003, Griffith et al. 2002). Počet mimopárových 

mláďat se nejčastěji vyskytuje mezi 1% – 10% ze všech zplozených mláďat (viz Obr. 1), 

zatímco podíl mimopárových mláďat vyšší než 80% není zatím znám u žádného dosud 

zkoumaného ptačího druhu. Porovnáním výskytu EPP u pěvců a nepěvců (viz Obr. 1a,b) ze 

stejného časového období (databáze Griffith et al. 2002) vyplývá, že EPP se u nepěvců 

vyskytují opravdu zřídka a pokud už si jsou tito ptáci nevěrní, objevuje maximálně 30% 

mimopárových mláďat (Westneat & Stewart 2003). Mezi nejvíce promiskuitní druhy nepěvců 

se řadí tabon lesní (Alectura lathami), u něhož 28% mláďat bylo zplozeno jiným samcem 

(Birks 1997). Naopak u mnohých druhů se EPP vůbec nevyskytují či nebyly zaznamenány 

(sovy (Striqidae), trubkonosí (Procellariidae), chřástalovití (Rallidae), (viz Griffith et al. 2002). 

Obr. 2 porovnává výskyt mimopárových paternit u pěvců mezi databází Griffith et al. 

(2002) s daty získanými ze studií o výskytu EPP do května 2013 společně s daty 

extrahovanými z již zmíněné databáze. K dnešnímu datu se stoprocentní genetická 

monogamie objevuje u necelých 11% (17 druhů) pěvců, takže zbývajících 138 studovaných 

druhů se dopouští EPC (viz Obr. 2b). Z obou grafů je patrné, že počet mimopárových mláďat 
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Obr. 2: Závislosti výskytu mimopárových paternit (počet druhů) u pěvců s procentuálním 
zastoupením mimopárových mláďat (EPY) v populaci (a) graf vytvořený z dat převzatých 
z Griffith et al. 2002 a (b) upřesňující graf vytvořený z dat dostupných do května 2013 

 Převzato a upraveno z Griffith et al. 2002 
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mezi 1 – 10% v rámci populace se i u pěvců vyskytuje nejčastěji. Počet druhů, u nichž se EPP 

objevuje s vyšší frekvencí, rapidně klesá (viz Obr. 2). Nejvíce promiskuitními druhy mezi pěvci 

jsou modropláštník nádherný (Malurus cyanus), u tohoto druhu je v průměru 72% mláďat 

zplozeno jiným samcem a až 95% snůšek obsahuje alespoň jedno mimopárové mládě 

(Mulder 1994; Double & Cockburn 2000). Dalšími velice promiskuitními druhy jsou zelenáček 

červenooký (Vireo olivaceus), jenž se mírou 58% EPY se též řadí mezi velmi promiskuitní 

druhy (Morton et al. 1998) stejně jako modropláštník červenohřbetý (Malurus 

melanocephalus) s 51% EPY (Webster et al. 2008). Na druhou stranu, mezi nejméně 

promiskuitní druhy patří ťuhýk menší (Larinus minor), křivka obecná (Loxia curviostra), sojka 

zlověstná (Perisoreus infaustus) či skorec obecný (Cinclus cinclus). Společně s dalšími třinácti 

druhy se u nich EPY vůbec nevyskytují (Valera et al. 2003; Kleven et al. 2008; Ekman et al. 

1994; Lillandt et al. 2001; Øigarden et al. 2010).  

V následující kapitole se budu věnovat faktorům ovlivňující mezidruhovou a 

vnitrodruhovou variabilitu v míře EPP.  

 

 

2. Koreláty ovlivňující variabilitu EPP 

V této části práce bych se chtěla věnovat faktorům, které potenciálně ovlivňují míru 

promiskuity na mezidruhové i vnitrodruhové úrovni. Zaměřím se především na pěvce (kteří 

představují až 50% druhové bohatosti ptáků Mayr 1946), neboť jak bylo zmíněno výše, 

mimopárové paternity se znatelně častěji vyskytují u pěvců nežli u nepěvců. Frekvence 

mimopárových paternit je patrně silně ovlivněna fylogenezí – u některých skupin se EPP 

vyskytují častěji nežli u jiných (Westneat a Stewart 2003), nicméně je třeba si uvědomit, že 

druhy v rámci fylogenetické větve mají společné mnohé parametry životních strategií, 

potenciálně ovlivňujících míru EPP. Faktory ovlivňující EPP je tak třeba studovat pomocí 

modelů, které odfiltrují efekt fylogeneze. Stejně jako u vnitrodruhového hnízdního 

parasitismu (Yom-Tov et al. 1999) se uvažuje o tom, že jak vnitrodruhová tak mezidruhová 

variabilita v EPP je závislá na faktorech ovlivňujících míru setkávání jedinců v populaci a 

v případě setkání mezi samicí a mimopárovým samcem, na načasování mimopárových 

kopulací (EPC) vzhledem k hnízdnímu období (Stewart et al. 2010). Na míru EPP mohou mít 

vliv další ekologické a genetické faktory (viz níže). 
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2.1 Hnízdní hustota 

Hnízdní hustota je jedním z tradičních faktorů vysvětlující mimopárové paternity u ptáků 

(Charmantier and Perret 2004; Estep et al. 2005; Lindstedt et al. 2007; Stewart et al. 2010). 

Nicméně její testování v souvislosti s výskytem EPP je náročné, protože v odhadu hnízdní 

hustoty se nemusí nutně odrážet pouze příležitosti k mimopárovému páření. Hnízdní hustota 

tak může být ovlivněna mnoha dalšími faktory, které posléze ovlivní míru EPP (Charmantier 

& Perret 2004; Mayer & Pasinelli 2013). Rozdílný vliv hustoty na EPP může souviset například 

se snahou o ohlídání partnerky nebo s odlišnými klimatickými či přírodními podmínkami 

(Spottiswoode & Møller 2004). Vysoká hnízdní hustota může ovlivňovat výši promiskuity jak 

v pozitivním, tak negativním smyslu. 

Pozitivní vliv hnízdní hustoty na EPP by se měl ukázat v situaci, kdy sousedící samci 

mimo sociální pár projeví zájem o EPC. Zvýšení hustoty souvisí s menšími obhajovanými 

teritorii a s větším počtem sousedících samců (Hoi et al. 2010). Zvýšení hustoty úměrně 

zvyšuje pravděpodobnost mimopárových setkání samic se sousedícími samci, což se může 

odrazit na vyšší míře EPP. Zvýšená hnízdní hustota může také sama o sobě negativně ovlivnit 

schopnost samce střežit svoji partnerku, protože v jeden okamžik se v okolí hnízda vyskytuje 

velké množství cizích samců, které je třeba odehnat (Westneat & Sherman 1997). Aby se 

minimalizovala šance, že samec bude podveden, je nutno v takové situaci investovat více 

energie do střežení partnerky (Lifjeld et al. 1994; Johnsen et al. 2001; Krištín et al. 2008). 

Naproti tomu lze očekávat, že negativní vliv hnízdní hustoty na EPP se objeví v případě, kdy 

jsou samci v důsledku zmenšení teritoria schopni lépe sledovat pohyb samice v teritoriu a 

odpuzovat případné nápadníky. V tom případě by zvýšená hnízdní hustota napomáhala 

samcům ohlídat samice a vedla by k nižší míře výskytu EPP v populacích (Westneat & 

Sherman 1997; Krištín et al 2008). 

Vnitrodruhové studie variability mezi populacemi potvrzují spíše scénář podporující 

myšlenku pozitivního vztahu mezi hnízdní hustotou a mírou EPP (Westneat & Shermat 1997; 

Mougeot 2004; Mayer & Pasinelli 2013). Problémem většiny studií však je, že jsou spíše 

pozorovacího nežli experimentálního rázu a malá variabilita mezi populacemi v hnízdní 

hustotě nebo v EPP může ovlivnit výsledek studie (Griffith et al. 2002). S jistotou můžeme 

říct, že pozitivní vliv hnízdní hustoty na výskyt EPP se projevil u tří druhů vlhovce 

červenokřídlého (Agelaius phoeniceus), lejska černohlavého (Ficedula hypolueca) a lesňáčka 
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žlutého (Dendroica petechia), (Gray 1997; Westheat & Mays 2005; Lifjeld et al. 1991; Gelter 

& Tegelström 1992; Yezerinac et al. 1999). Žádný korelativní vztah se neprojevil mezi 

hustotou a EPP u budníčka většího (Phylloscopus trochilus), lejsčíka dlouhonohého (Petrica 

austalis) a vrabce domácího (Passer domesticus), (Gyllensten et al. 1990; Björnstad & Lifjeld 

1997; Fridolfson et al. 1997; Ardern et al. 1997; Griffith et al. 1999; Stewart et al. 2006) a 

negativní vliv na EPP se projevil například u rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus), 

(Hasselquist et al. 1995; Leisler et al. 2000). Experimentálních studií je ovšem málo a i jejich 

výsledky si z části protiřečí.  

Gowaty & Bridges (1991) experimentálně navyšovali hnízdní hustotu u budkové 

populace salašníka modrého (Sialia sialis) tak, že přemístili budky do vzdálenosti 33m od 

sebe. Tento experiment odhalil pozitivní vztah mezi hnízdní hustotou a EPP na vnitrodruhové 

úrovni i když 57% budek bylo neobsazených pravděpodobně z důvodu jejich extrémní 

blízkosti. Jenomže během svého experimentu opomněli na další faktory, které mohou 

ovlivnit míru EPP. Faktory jako migrační vzdálenost (Spottiswoode & Moller 2004), klima 

nebo vliv přirozeného prostředí, ve kterém se populace běžně vyskytuje, mohou pozitivně 

ovlivnit míru EPP uvnitř populace (Stewart et al. 2010; Mayer & Pasinelli 2013). Zdali mohou 

tyto faktory ovlivňovat míru EPP i na mezipopulační úrovni, dosud není zcela jasné a ve studii 

Mayer & Pasinelli (2013) se jim tento předpoklad nepodařil potvrdit. Souhrnně lze 

konstatovat, že u dvou experimentálních studií byla prokázána pozitivní korelace mezi 

hnízdní hustotou a mírou EPP (Gowaty a Bridges 1991, Charmantier a Perret 2004), u dvou 

dalších nebyl nalezen žádný vztah mezi hnízdní hustotou a EPP (Dunn et al. 1994; Václav a 

Hoi 2002) a jedna studie prokázala negativní korelaci (Rätti et al. 2001). 

Tento výsledek však není úplně překvapivý, neboť metody používané ke zjištění vlivu 

hnízdní hustoty na EPP v sobě mohou ukrývat vážné nedostatky. Například vliv vzdálenosti 

od nejbližšího souseda (nearest neighbour distance, NND) ve studii Mayer & Pasinelli (2013) 

nerozlišuje mezi situacemi, kdy samec bránící hnízdo má ve svém okolí jednoho nebo více 

sousedů. Westneat et al. (1990) tvrdí, že samcům hnízdícím v teritoriu o vyšší hnízdní 

hustotě se naskytne menší prostor k EPC a vzdálenost od nejbližšího souseda (NND) je tak 

nepodstatná. Ale pokud samec opustí teritorium a bude aktivně vyhledávat příležitosti k EPC, 

tak s větší pravděpodobností nalezne mimopárovou partnerku se kterou se bude moci spářit. 

V souladu s tím Charmantier & Petter (2004) ukázali, že u sýkory modřinky má NND vliv na 
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míru EPP pouze v tom případě, že počet sousedů v okolí hnízda byl nízký, ale v opačném 

případě, kdy počet sousedících samců byl vysoký nikoliv. Stewart et al. (2010) dokázali, že 

počet sousedů hnízdící od určité vzdálenosti (u salašníka modrého (Sialia sialis) do 320m) 

souvisí s mírou EPP, ale tento předpoklad se jim nepodařilo potvrdit ve vztahu k NND. 

Naopak vzdálenost od nejbližšího souseda může být zanedbatelná z pohledu samce, který 

aktivně hledá příležitost k EPC a navštěvuje různá teritoria v okolí (Dunn et al. 1994; Krištín et 

al. 2008).   

Závěrem lze konstatovat, že hnízdní hustota je biologickým faktorem, který pozitivně 

ovlivňuje výskyt EPP v ptačích populacích. Na vnitropopulační úrovni (Mayer & Pasinelli 

2013) potvrdili pozitivní vliv hnízdní hustoty na míru EPP, ale na mezidruhové úrovni tento 

vztah zatím nebyl prokázán (Westneat & Sherman 1997; Mayer & Pasinelli 2013). 

Z komparativních studií tak vyplývá, že hnízdní hustota sice má pozitivní vliv na EPP, ale 

zřejmě nebude tak významný jak se předpokládalo. 

 

2.2 Synchronizace hnízdění  

Synchronizace hnízdění je jedním z dalších faktorů potenciálně vysvětlujících variabilitu 

mimopárových paternit u pěvců. Vysoká míra synchronizace vypovídá o tom, že v jeden 

okamžik se vyskytuje mnoho reprodukčně aktivních samic na jednom místě (Kempenaers et 

al. 1992, Griffith et al. 2002). Potenciální význam synchronizace hnízdění pro vysvětlení 

variability EPP mezi prvními studovali Stutchbury & Morton (1995), kteří poukázali na 

pozitivní korelaci mezi těmito dvěma proměnnými u 21 studovaných druhů pěvců. Autoři 

soudili, že díky synchronizaci hnízdění se projeví kvality (znaky) samců v jeden okamžik, což 

umožní samicím lepší srovnání svého partnera a potenciálních mimopárových partnerů což 

by mělo mít pozitivní vliv na míru EPP (Spottiswoode & Møller 2004). Nicméně studie 

Stutchbury a Morton (1995) byla kritizována, neboť dostatečně neodfiltrovala fylogenetické 

vztahy mezi použitými druhy. Navíc předpokládaný vztah mezi EPP a synchronizací hnízdění 

může být i negativní, neboť vysoká hnízdní synchronizace může omezovat schopnosti samců 

hledat si mimopárové partnerky (trade-of mezi časem stráveným hlídáním vlastní samice a 

hledáním mimopárové partnerky), synchronní hnízdění tak může být paradoxně spojeno se 

snadnějším ohlídáním partnerky sociálním samcem (Westneat et al 1990; Spotiswoode & 
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Møller 2004) a nižší mírou EPP (Thusius et al. 2001). Znaménko ve vztahu mezi synchronizací 

hnízdění a mírou EPP může být jak kladné tak záporné. 

Jako v případě testování vztahu mezi EPP a hnízdní hustotou i v případě studia vlivu 

synchronizace na EPP je většina vnitrodruhových a vnitropopulačních studií korelativních.  

Nicméně Václav & Hoi (2007) během hnízdního období vrabce domácího (Passer domesticus) 

vytvořili synchronní a asynchronní kolonie a zkoumali, jestli vztah mezi synchronizací a EPP 

bude pozitivní či negativní. Došli k závěru, že asynchronně hnízdící páry nevykazovaly větší 

počet EPY nežli páry kontrolní. Nepodařilo se jim tedy prokázat pozitivní vliv synchronizace 

hnízdění na míru EPP. 

Míra synchronizace se ovšem v průběhu sezóny mění a společně s ní se mění i další 

proměnné jako například načasování hnízdění. Později v sezóně totiž míra synchronzace 

hnízdění u ptáků klesá (Dunn et al. 1999; Kempenaers et al. 2001; Johnson et al. 2002; Václav 

& Hoi 2007). Pokud hnízdní synchronizace pozitivně ovlivňuje promiskuitu samic, tak se dá 

předpokládat, že mimopárová mláďata se budou v menší míře vyskytovat v pozdějších 

snůškách. Stewart et al. (2010) potvrdili, že načasování hnízdění může ovlivňovat míru EPP. U 

populace salašníka modrého (Sialia sialis) míra EPP klesá v průběhu hnízdního období 

v souvislosti s poklesem hnízdní synchronizace. Naproti tomu Václav & Hoi (2007) na základě 

experimentální studie zjistili, že EPY se častěji vyskytují u párů, které zahnízdily v pozdějším 

období ve srovnání s ostatními páry z kolonie. Podobný vztah mezi EPP a načasováním 

hnízdění byl prokázán i u několika dalších studií (Lubjuhn et al. 2001; Behler & Rhodos 2003; 

Major & Barber 2004). Vztah mezi EPP a načasováním hnízdění není jednoznačný a může se 

mezi druhy lišit.  

Během hnízdního období se může měnit chování samce a toto chování může nepřímo 

ovlivnit míru EPP. Studie van Dongen (2008) se prostřednictvím simulovaného narušování 

teritoria pištce zlatého (Pachycephala pectoralis), pokoušeli vypozorovat strategie, které 

samec volí pro obranu samice a jak se jeho chování mění během hnízdní  sezóny v souvislosti 

s měnící se synchronizací hnízdění. Zjistili, že samci během hnízdní sezóny použili rozdílné 

strategie k ohlídání partnerky. V období, kdy hnízdní synchronizace byla vysoká, se samci 

vyskytovali ve větší vzdálenosti od narušitele a hlasitěji se projevovali. Naopak v období, kdy 

synchronizace hnízdění je nízká se tito samci hlasově moc neprojevovali, ale vůči narušiteli 

byli mnohem agresivnější a fyzicky ho napadali. Tato studie naznačuje, že samci jsou schopni 
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odhalit rozdíly v synchronizaci hnízdění a odhadnout i možné riziko nevěry, čemuž 

přizpůsobují své chování. V tomto případě se zdá, že jako rizikovější vnímají samci pištce 

období nižší hnízdní synchronizace a dle vnímaného rizika ztráty otcovství jsou schopni 

zareagovat přizpůsobením obraných strategií a minimalizovat vznik EPC (van Dongen 2008). 

Na mezidruhové úrovni není vliv hnízdní synchronizace na EPP zřejmý. Stutchbury & 

Morton (1995) ve své studii odmítli názor (Westneat et al. 1990; Birkhead & Møller 1992), že 

vyšší míra synchronizace snižuje příležitosti samců k EPC. Místo toho navrhli, že výskyt EPP 

bude vyšší u druhů hnízdících synchronně, na rozdíl například od asynchronně hnízdících 

tropický ptáků. Můžeme předpokládat, že vliv synchronizace na EPP bude spíše pozitivní, 

protože samice těchto druhů jsou schopné efektivněji posoudit mimopárové samce se svými 

partnery. Také migrace spojená s načasovaným příletem na hnízdiště vede k synchronizaci 

hnízdění a vyšší míře EPP (viz také Spottiswoode & Møller 2004). Tato hypotéza také 

předpokládá, že u tropických druhů, hnízdících synchronně, by míra EPP měla být stejná jako 

u druhů temperátní zóny. Tento předpoklad se podařil prokázat ve studii Stutchbury et al. 

(1998) u synchronně hnízdící populace drozda hnědého (Turdus grayi). Několik 

mezidruhových studií ale nepotvrdilo pozitivní vztah mezi mírou synchronizace a EPP 

(Westneat & Sherman 1997, Bennet a Owens 2002).  

 

2.3 Genetická variabilita 

Úroveň genetické variability může být ovlivněna jak velikostí populace (udržování genetické 

variability u větších populací) tak pohlavním výběrem a to v negativním i pozitivním smyslu 

(Mays & Hill 2004). V negativním smyslu výběrem preferovaného znaku může docházet k 

redukci heterozygotnosti a k zvýšení genetické podobnosti mezi jedinci nebo v pozitivním 

smyslu, kdy se zvyšuje genetická variabilita populace prostřednictvím promiskuitního 

chování samic - preference kopulací se samcem vykazujícím vyšší genetickou variabilitu 

(Møller et al. 2008). 

Petrie et al. (1998) zjistili pozitivní korelaci mezi genetickou variabilitou a frekvencí EPY 

u 14 ptačích druhů. Navrhli, že samičí promiskuita se bude vyvíjet pouze v populacích s 

výskytem genetické variability nad určitou minimální hranicí a tvrdí, že druhy s malou mírou 

genetické variability v populacích nebudou promiskuitní. U druhů, kde samci vykazují 

genetickou variabilitu, je pro samici výhodné vybrat si samce, který bude exprimovat určitý 
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znak závislý na této variabilitě. Tento znak by měl odrážet kvalitu a zdraví samce a je-li tento 

znak dědičně podmíněný, můžeme předpokládat, že bude preferován všemi samicemi v 

populaci. Samci, kteří budou exprimovat kvalitnější preferenční znak (např. delší ocasní pera, 

větší nebo barevnější sekundární pohlavní ornamenty) budou zvyšovat svoji fitness v 

populaci na rozdíl od samců, jejichž znak se neprojeví v dostatečné míře. Partnerka 

podprůměrného samce bude spíše vyhledávat EPC. Petrie et al. (1998) předpokládá, že u 

druhů geneticky podobných se takovéto znaky nebudou projevovat a samice tak zůstanou 

věrné svým sociálním partnerům. 

Kauzalita ve vztahu mezi genetickou variabilitou a EPP není zřejmá, neboť genetická 

variabilita může být generována EPP v důsledku preference samic pro heterozygotnější či 

geneticky nepodobné samce. Taková preference byla u různých druhů pěvců prokázána 

(Johnsen et al. 2000; Birkhead and Pizzami 2002; Blomqvist et al. 2002; Masters et al. 2003; 

Freeman-Gallant et al. 2006; Fossøy et al. 2008; Pryke et al. 2010). Vyšší heterozygotnost 

mláďat vzniklých z takovýchto svazků přináší mnohé výhody, např. rezistenci vůči patogenům 

(Gohli et al. 2013). Recentní studie prokázala, že druhy s vysokou mírou samičí promiskuity 

mají širší repertoár funkčních MHC (Major histocompatibility komplex) alel a jejich imunitní 

systém tak dokáže rozpoznat širší spektrum patogenů (Gohli et al. 2013).  

 

2.4 Mortalita dospělců a úroveň rodičovské péče 

Mezi další faktory, vysvětlující mezidruhovou variabilitu mimopárových paternit patří 

mortalita dospělců (Mauck et al. 1999; Wink & Dyrcz 1999) a úroveň rodičovské péče (Benett 

a Owens 2002). Lze předpokládat, že v populacích bude selekce proti samičí promiskuitě, 

pokud samci reagují na samičí nevěru omezením rodičovských investic, a tím snižují fitness 

samice (Arnqvist a Kirkpatrick 2005). Míra investic samce do reprodukce je skutečně 

korelována negativně s mírou EPP (Benett a Owens 2002) a stejně je schopnost samce 

redukovat rodičovské investice jako odpověď na samičí nevěru negativně korelována s mírou 

EPP (Albrecht et al. 2006).  

Dle teorie životních historií (life-history theory) můžeme předpokládat, že samci 

krátkověkých druhů by mohli být tolerantnější k vyšší míře EPP. Pokud samci u druhu 

s vysokou úmrtností opustí své partnerky v souvislosti s nízkou jistotou své paternity 

v hnízdě, sníží si významně svůj reprodukční úspěch, neboť se jim během krátkého života 
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nemusí podařit znovu se spárovat. Jistější je setrvat s nevěrnou partnerkou. To vede k nízké 

selekci proti promiskuitnímu chování samic ze strany samců a následně k vysoké míře EPP 

v populaci (Arnqvist & Kirkpatrick 2004, Albrecht et al. 2006). 

Tato hypotéza byla testována na mezidruhové úrovni a byl potvrzen pozitivní vztah 

mezi mortalitou dospělců a mírou EPP. Variabilita v úmrtnosti dospělců vysvětluje přibližně 

50% z variability EPP - u druhů s každoroční mírou mortality pod 30%, míra EPP nepřesáhne 

20%, kdežto u druhů s vyšší mírou mortality se toto rozpětí pohybuje od 0% až k 95% a u více 

než dvou třetin druhů s takto vysokou mortalitou se míra EPP pohybuje nad 20% úrovní 

(Griffith et al. 2002).  

 

2.5 Migrace 

Migrační chování je spojeno s řadou adaptací a ovlivňuje další životní strategie ptáků 

(Spottiswoode & Møller 2004), je též spojené s krátkým obdobím hnízdní sezóny, což může 

vést k ukvapenému a nepřesnému výběru sociálního partnera (Stutchbury et al. 1998), a 

vysoké míře hnízdní synchronizace. Ta může mít pozitivní vliv na výskyt EPP (ale viz výše). 

Zdá se rozumné předpokládat, že faktory spojené s výběrem partnera by měly být 

nejvýraznější v případě ptáků migrujících na velké vzdálenosti (Spottiswoode & Møller 2004). 

U těchto druhů se tak nejlépe projeví selekce spojená s migrací a hnízdní synchronizací. 

Přehledné schéma vztahu mezi migrací a dalšími faktory ovlivňující míru EPP je uvedeno na 

obr. 3. Migrace může přímo ovlivňovat míru EPP neboť načasování příletu na hnízdiště je 

kondičně závislý znak a usnadňuje samicím výběr kvalitního partnera (vztah 2,3 na obr. 3, 

Weatherhead & Yezerinac 1998; 

Spottiswoode & Møller 2004). Samice jsou 

tak schopny přesněji zhodnotit potencionální 

mimopárové samce, což povede k vyšší míře 

EPP. Migrace může míru EPP ovlivňovat 

nepřímo a to skrz hnízdní synchronizaci. 

Migrující druhy totiž vykazují vyšší míru 

hnízdní synchronizace (vztah 2 na obr. 3, 

Weatherhead & Yezerinac 1998). Migrace 

může být navíc pozitivně spjata s genetickou 

Obr. 3: Faktory přímo či nepřímo ovlivňující 
výskyt mimopárových paternit u pěvců 

Převzato ze Spottiswoode & Møller 2004 
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variabilitou populací a to může ovlivňovat výskyt EPP. Jak se ukázalo, migrující druhy vykazují 

vyšší variabilitu např. ve zbarvení peří (vztah 4 na obr. 3, Fitzpatrick 1994) a genetická 

variabilita tak přímo ovlivňuje výskyt EPP (vztah 5 na obr. 3, Petrie et al. 1998).  

Zdá se, že migrace má pozitivní vliv na výskyt promiskuity a migrující druhy mohou 

skutečně vykazovat vyšší míru EPP nežli druhy stálé (Spottiswoode a Møller 2004). Migrace 

však celkově vysvětluje pouze asi 9% z mezidruhové variability EPP a některé recentní studie 

její vliv zpochybňují (Albrecht et al. 2013). 

 

2.6 Geografické koreláty míry EPP 

2.6.1 Efekt zeměpisné šířky 

Je všeobecně známo, že organismy žijící v tropech patří mezi druhově nejrozmanitější (Weir 

& Schluter 2007). Většina studií se zabývá ptáky mírného pásu a pouze malá část studií 

zabývajících se EPP se týká tropických druhů, proto statistické porovnání tropických a 

temperátních druhů není zatím možné. Převládá ovšem názor, že míra EPP se bude měnit 

(klesat) spolu s klesající zeměpisnou šířkou (Macedo et al. 2008). Tropické druhy jsou 

charakteristické dlouhověkostí, malým počtem mláďat a dlouhou rodičovskou péčí (Albrecht 

et al. 2013), proto se dá předpokládat, že tropičtí ptáci budou investovat více energie do 

úspěšného odchovu mláďat. Navíc nemigrují a patrně hnízdí asynchronně. Nejvyšší hodnoty 

EPP u tropických pěvců se vyskytují u druhů s teritoriálním chováním a relativně krátkým 

hnízdním obdobím (Stutchbury & Morton 2008).  

Samotný výzkum tropických druhů je náročný a ne mnoho vědeckých týmů se jím 

zabývá, protože překážkou v určování míry EPP u tropických ptáků, je problém v dostupnosti 

dat. Ve skutečnosti míra EPP byla publikována nanejvýš u 0,5% z přibližných 5000 druhů 

pěvců žijících v tropických oblastech (Albrecht et al 2013), v porovnání s přibližně 130 druhy 

pěvců temperátní zóny, což je asi 10% z 1270 druhů (Macedo et al. 2008). 

Latituda může nepřímo ovlivňovat výskyt EPP neboť je korelována s migrací a hnízdní 

synchronizací (viz Obr. 3 výše). Jak bylo řečeno výše, migrující druhy mohou mít kratší období 

hnízdění a vysokou míru synchronizace. Pokud oba faktory ovlivňují míru EPP, budou 

vykazovat tropičtí ptáci sníženou míru promiskuity (Spottiswoode a Møller 2004). Latituda 

celkově patrně pozitivně ovlivňuje míru EPP, a vysvětluje asi 7% mezidruhové variability 

v EPP (Spottiswoode a Møller 2004). Nicméně za použití nepřímých odhadů míry promiskuity 
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nebyl rozdíl v EPP mezi tropickými a temperátními druhy prokázán (Albrecht et al. 2013, viz 

také diskuse v Macedo et al. 2008). Výše byla zmíněna studie provedená na drozdu hnědém, 

synchronně hnízdícím tropickém druhu, u něhož byla nalezena relativně vysoká míra EPP 

(Sturchbury a Morton 1998). Údaje o míře hnízdní synchronizace však pro většinu tropických 

druhů nejsou k dispozici (Macedo et al. 2008). 

 

2.6.2 Ostrovní vs. pevninské populace 

Porovnáním jednotlivých populací ptáků vyšlo najevo, že variabilita EPP závisí i na tom, zda 

se jedná o populaci ostrovní či kontinentální. Ostrovní populace mají zdá se nižší míru EPP 

nežli populace pevninské. Toto srovnání je ovšem omezeno na populace nemigrujících 

druhů. Srovnání ostrovních a pevninských populací může poskytnout potřebné informace o 

kolísání EPP v rámci druhu (Garcia-del-Rey et al. 2012).  

Tento rozdíl může být způsoben nízkou genetickou rozmanitostí ostrovních populací ve 

srovnání s pevninskými (viz kapitola 2.3 o vlivu genetické variability na EPP), pomalejšími 

životními strategiemi ostrovních populací, či sníženou úrovní pohlavního výběru u ostrovních 

populací. Griffith et al. (1999) u dvou populací vrabce domácího (Passer demesticus) zjistili, 

že ostrovní populace skutečně vykazuje nižší míru EPP na rozdíl od populace pevninské. 

Naproti tomu recentní studie Garcia-del-Rey et al. (2012) porovnávala ostrovní populaci 

sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus) z Tenerife a pevninské populace z jižní Evropy a 

severní Afriky. Předpokládali, že sýkory z Tenerife budou mít nižší míru EPP, protože 

v porovnání s kontinentálními populacemi tato populace vykazuje typické ostrovní 

charakteristiky, jako jsou malé snůšky a vysoká míra přežívání dospělců. Průměrná hodnota 

EPY vyskytujících se u euroasijských sýkor z osmi různých států je 13% (míra EPY je od 6% po 

25%) a míra EPY z ostrovní populace africké sýkory modřinky je 15,3%, statisticky se neliší.  

V tomto případě tak snížená genetická variabilita u populace africké sýkory modřinky 

nevedla k nižší míře EPP. Vysoká míra EPP této ostrovní populace modřinek může být patrně 

vysvětlena dalšími faktory, jako je značná populační hustota a vysoká hnízdní synchronizace 

(viz výše kapitola o hnízdní synchronizaci a jejím efektu na EPP), (Garcia-del-Rey et al. 2012).  
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2.7 Variabilita v míře EPP v rámci druhu 

Problémem při určování vnitrodruhové variability je, že většina studií se zabývala výzkumem 

jedné populace jednoho druhu. Existuje tak velmi malý počet studií zabývajících se více 

populacemi jednoho druhu. U 101 druhů je studována pouze jedna populace (viz APPENDIX), 

na druhou stranu ukázkovým příkladem dobře studovaného druhu je sýkora modřinka 

(Cyanistes caeruleus). Tento druh byl studován na 9 různých místech Evropy u 16 rozdílných 

populací. I když variabilita EPP není tak velká jako 

například vlaštovky obecné (Hirundo rustica) u níž se 

míra EPP vyskytuje mezi 3 – 34% EPY, průměrná 

hodnota EPY sýkory je 13%, rozmezí EPP se tak 

pohybuje od 6% k 25% EPY. K zjištění vlivů různých 

faktorů na míru EPP v rámci druhu je nutno použít 

široce rozšířený druh. Z Obr. 4 je patrné, že různé 

populace jednoho druhu takto zkoumány nebyly a 

výzkum faktorů ovlivňující míru EPP na 

vnitrodruhové úrovni je teprve na začátku. 

 
 
Tabulka1: Přehled druhů, u nichž byla studována více nežli jedna populace. U druhů, u kterých 

byly pozorovány více než tři populace je uvedena průměrná míra rozmezí výskytu EPP. Údaje o 
výskytu EPP v jednotlivých populacích jsou čerpány ze zdrojů uvedených v APPENDIX 

Latinský název druhu Poč. populací 
Míra EPP  
(% EPY) 

Rozmezí EPP 
(% EPY) 

Acrocephalus arundinaceus 3 5,5 3,3 – 9,8 

Acrocephalus schoenobaenus 2 7,9  

Acrocephalus scirpaceus 2 8,1  

Agelaius phoeniceus 4 31 24,7 – 40,1 

Anthus pratensis 2 29  

Aphelocoma coerulescens 4 0  

Carpodacus mexicanus 2 8,7  

Corvus monedula 2 0  

Cyanistes caeruleus 16 13,2 5,9 – 25,3 

Delichon urbicum 2 15,2  

Dendroica petechia 2 23,1  

Dumatella carolinensis 5 12,7 9,7 – 14,8 

Emberiza schoeniclus 7 42,8 29,5 – 54,6 

Empidonax virescens 2 27,2  

Ficedula albicollis 4 22,4 15,5 – 26,7 

Ficedula hypoleuca 8 10 4,1 – 23,7 

Geospiza scandens 2 8,9  

Geothlypis trichas 3 19,8 18 – 21,6 
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Hirundo rustica 10 20,9 2,7 – 34,1 

Hylocichla mustelina 2 23,1  

Lanius collurio 
Luscinia svecica 

2 
2 

10,3 
34,1 

 

Malurus cyanus 2 60,7  

Melospiza georgiana 2 20,9  

Melospiza melodia 4 16,9 5,1 – 28,4 

Oenanthe oenanthe 3 19,3 11 – 24,2 

Parus major 12 9,6 3,5 – 16,7 

Passer domesticus 7 10,5 5,5 – 17,2 

Passer montanus 2 9,2  

Passerculus sandwichensis 2 47,2  

Periparus ater 2 28,7  

Perisoreus infaustus 2 0  

Petronia petronia 2 28,3  

Phainopeplas nitens 2 0  

Phoenicurus phoenicurus 2 0  

Phylloscopus trochilus 4 21,1 0 – 33,0 

Poecile atricapillus 2 13,3  

Poecile montanus 3 11,7 6,7 – 17,9 

Progne subis 2 20,5  

Remis pendulinus 2 18,5  

Riparia riparia   3 19,4 15 – 23,8 

Sayornis phoebe 2 8,5  

Serinus serinus 2 4,8  

Setophaga ruticilla 3 34,7 23,4 – 44,4 

Sialia mexicana 2 20,5  

Sialia sialis 2 9,8  

Sturnus vulgaris 3 11,7 8,7 – 16,8 

Taeniopygia guttata 
Tachycineta bicolor 

2 
10 

2,1 
50,7 

35,2 – 68,5 

Troglodytes aedon 4 16,4 10,1 – 24,9 

Turdus merula 2 22,7  

Tyrannus tyrannus 2 44,6  

Zonotrichia leucophrys 2 36,4  

 

 

2.8 Celkové shrnutí faktorů ovlivňujících variabilitu EPP 

V každé podkapitole jsem zmínila klady a zápory jednotlivých faktorů společně s hypotézami 

vysvětlující vztah mezi nimi a mírou EPP. Míru variability EPP ovšem nelze vysvětlit pouze 

jedním či dvěma nejvýznamnějšími faktory, jedná se o velmi komplexní proces, kdy faktory 

přímo ovlivňující EPP jsou samy o sobě regulovány dalšími atributy a míra EPP je tak nepřímo 

ovlivňována jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu (Griffith et al. 2002).  
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Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující míru variability se dle Westneat & Stewart (2003) 

řadí fylogeneze, synchronizace hnízdění a mortalita dospělců. Naproti tomu se u faktorů jako 

hnízdní hustota, úspěšné vylíhnutí mláďat a pohlavní dichromatismus, vliv na míru EPP 

nepotvrdil.  V tabulce (převzaté z Westneat & Stewart 2003) jsou uvedeny hlavní faktory 

vysvětlující mezidruhovou variabilitu na úrovni EPP u ptáků.  Zahrnuty nejsou geografické 

koreláty, které jsou patrně důsledkem kombinace specifických ekologických a life-history 

znaků ovlivňujících míru EPP v různých oblastech (Macedo et al 2008, viz také výše). 

Jak vyplývá z Tab. 2 (původně Tab. 1 ve Westneat a Stewart 2003), velká většina prací 

se zaměřuje na pouze některé faktory, které testuje izolovaně. Ty však mohou být 

korelované s jinými faktory, které nejsou uvažovány, či jsou testovány v jiných studiích často 

za použití jiných druhů. Komplexní analýza všech relevantních korelátů EPP u ptáků stále 

chybí. 

 

 

Tabulka2: Přehled faktorů uvažovaných jako prediktory výskytu EPP, doplněné o vztah jakým 
ovlivňují míru EPP (+ = pozitivní, - = negativní, NS = nejasný).  

Faktor ovlivňující EPP % vysvětlené 
variability 

N druhů  Vliv na EPP 

Fylogeneze 21 72  NS 

 55 95   

Hnízdní hustota NS 45, 64  NS 

 NS 140   

Synchronizace hnízdění 30 21  +/- 

 NS 14   

 25 34   

 NS 140   

Mortalita 47 71  + 

 25, 28 54   

Rodičovská péče P < 0,05 52  + 

 NS 72   

 25 31   

 26 86-112   

 7 87   

Genetická variabilita 22 32  + 

Velikost vzorku P < 0,001 32  NS 

Stálost páru 35 20  + 

Velikost snůšky 10 60  + 

Párovací systém 26, 12 40  + 

Úspěšně vylíhnutá mláďata NS 58  NS 

Velikost těla P < 0,0001 32  NS 
Převzato a upraveno z Westneat & Stewart 2003 
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3. Evoluční důsledky EPP 

Kladný vztah mezi pohlavním dimorfismem a mírou promiskuity může být výsledkem 

pohlavního výběru. Promiskuita vede totiž k postkopulačnímu pohlavnímu výběru (Birkhead 

2010). Navíc u sociálně monogamních druhů může být promiskuita mechanismem, který je 

zodpovědný za zvýšenou variabilitu v reprodukčním úspěchu samců (Albrecht et al. 2007). 

V důsledku toho byla u promiskuitních druhů předpokládána vyšší míra pohlavního 

dimorfismu a dichromatismu (Dunn et al. 2001). Vývoj druhotných pohlavních znaků nebo 

ornamentů u samců může ovlivnit samice ve výběru partnera. Pokud je barevnost samčího 

peří indikátorem atraktivity nebo kvality samce, mohou se samice řídit právě zbarvením při 

výběru mimopárového partnera. Vyšší podíl EPP bychom tak měli nalézt u druhů 

s výraznějším pohlavním dichromatismem (Møller & Birkhead 1994; Petrie et al. 1998).   

Nepotvrdilo se ovšem, že rozdílné zbarvení peří a ornamentace jsou silně korelovány  

s EPP, spíše to vypadá, že souvisí s rozdílným párovacím systémem (monogamie, polygamie 

atd., Dunn et al. 2001). Nakonec je tu i dobrý důvod, proč být obezřetný při interpretaci 

jakýchkoliv starších studií - jak se zdá, tak poměrně velké množství druhů pozorovaných 

člověkem a určených jako monochromatické, ve skutečnosti vykazují pohlavní 

dichromatismus. A to z důvodu ojedinělého vizuálního systému ptáků (ornamenty reflektující 

v UV), na který ve starších studiích nebyl brán ohled (Macedo et al. 2008).  

Dalším faktorem souvisejícím s EPP může být velikost varlat, neboť sexuální 

promiskuita může vést ke zvyšující se produkci spermií (Møller & Briskie 1995). V poslední 

době přibývají pochybnosti, zdali promiskuita ptáků souvisí s velikostí varlat. Potíž je v kvalitě 

dostupných dat o velikosti varlat ptáků. Calhim & Birkhead (2009) porovnali několik studií 

zabývajících se vlivem velikosti varlat na míru EPP s vlastními výsledky a zjistili mnoho 

nesrovnalostí. Rozhodujícím faktorem byla kvalita zkoumaných vzorků. Někteří autoři 

(Stutchbury & Morton 1995) ve svém výzkumu použili vzorky z muzejních sbírek, ale tato 

měření mohou být značně zavádějící, především jedná-li se o staré exempláře (Calhim & 

Birkhead 2009). Další nepřesnosti mohou vznikat v případě, že velikost varlat je měřena 

pouze od jednoho jedince z každého druhu nebo jako v případě studie Spottiswoode & 

Møller (2004), kteří se zabývali příliš rozdílnými druhy ptáků (pěvci, nepěvci, tropické, 

ostrovní druhy).  
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Dalším faktorem, který souvisí s výskytem EPP je variabilita v délce spermií. Recentní 

studie dokazují, že spermie jsou selektovány tak, aby byly delší a rychlejší (Kleven et al. 2009; 

Lüpold et al. 2009), nicméně v rámci každého druhu existuje patrně optimální design spermií 

a selekční tlaky mají spíše optimalizující a stabilizující vliv na jejich délku (Lifjeld et al. 2010). 

Vysoká míra kompetice spermií je skutečně v mezidruhovém srovnání spjata s 

nízkou variabilitou v délce spermií mezi samci v populaci (Kleven et al. 2008). Pokud je vyšší 

míra kompetice spermií spojena se  sníženou variabilitou spermií v rámci populace, pak tato 

variabilita by mohla být adekvátním ukazatelem míry EPP. Tento předpoklad byl potvrazen u 

pěvců (Lifjeld et al. 2010).   
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Závěr  

Tato bakalářská práce by měla sloužit jako shrnutí nedůležitějších faktorů ovlivňující míru 

mimopárových paternit u ptáků a především pěvců. Zároveň je k práci přiložen APPENDIX, 

který poslouží jako výchozí materiál při detailnější analýze v rámci mé magisterské práce.  

Určení faktorů ovlivňujících míru EPP v pěvčích populacích je komplexní problém. 

Obecně lze velkou váhu přiřadit parametrům prostředí – protože míra EPP závisí na setkání 

mimopárového samce a promiskuitní samice, tedy tradičně velká váha je přikládána 

ekologickým faktorům ovlivňujícím hustotu ptačích populací (viz kapitola 2.1). Samotný vliv 

hnízdní hustoty na míru EPP u ptáků však není úplně zřejmý. Také hnízdní synchronizace 

může být důležitá, neboť ovlivňuje schopnosti samců nacházet mimopárové samice a 

zároveň samičí schopnost porovnávat kvality potenciálních mimopárových partnerů. Míra 

EPP může být ovlivněna i variabilitou v kvalitě samců v populaci, pokud samice kompenzuje 

svůj výběr sociálního partnera výběrem mimopárového. Mezidruhově tak například 

genetická diverzita populací může ovlivňovat míru EPP (kapitola 2.3). Nicméně je často 

složité určit kauzalitu v komparativních studiích – například právě u vztahu genetické diverzit 

a míry EPP je situace nejasná, neboť EPP mohou generovat genetickou diverzitu, pokud mají 

samice tendenci vybírat si geneticky nepodobné mimopárové samce a produkují 

heterozygotní potomstvo (Gohli et al. 2013). Kauzalita by pak byla opačná.  

V komparativních studiích se často uvažují pouze některé faktory, které samy o sobě 

nemusí být důležité, ale jsou korelovány s důležitým faktorem, který není brán v potaz (viz 

Tab. 2 výše). Názorně to dokázali Spottiswoode & Møller (2004), kteří zjistili, že důležitější při 

vysvětlení míry EPP je délka migrace nežli synchronizace hnízdění, přičemž obě vysvětlující 

proměnné jsou navzájem korelované. Na jiném souboru pěvců však vztah mezi migrací a 

promiskuitou nebyl prokázán (Albrecht et al. 2013). Citelně chybí komplexní studie, která by 

analyzovala všechny potenciálně důležité faktory najednou u maximálního počtu druhů. 

 Vnitrodruhové práce zprostředkovávají informace o tom jakými faktory je promiskuitní 

chování ovlivněno na individuální úrovni a jak EPP přispívá k fitness jedinců. Zásadním 

problémem je nedostatek experimentálních studií, které by pomohly prokázat kauzalitu vlivu 

některého z ekologických faktorů na míru EPP na vnitrodruhové úrovni. Otázkou také 

zůstává, zda můžeme výsledky vnitrodruhových studií jednoduše extrapolovat na 

mezidruhové srovnání. Při interpretaci výsledků prací je třeba si také uvědomit, že stále 
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nevíme, které pohlaví z EPP profituje (zda se jedná o samčí či samičí strategii;  Eliassen & 

Kokko 2008). To je zásadní problém například při interpretaci vztahu mezi délkou života, 

potřebou rodičovské péče a mírou promiskuity (viz Arnqvist & Kirkpatrick 2005, Albrecht et 

al. 2006). 

V budoucnu se objektem zájmu studia může stát sama kvalita dat o EPP, kterou máme 

v současné době k dispozici. S přibývajícím množstvím studií bude možno analyzovat 

opakovatelnost EPP v rámci druhu, a též ověřit, zda koreláty ovlivňující míru EPP na 

mezidruhové úrovni platí také mezi populacemi v rámci jednoho druhu. 
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