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1. Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je shrnutí dosavadních poznatků o vychýleném poměru pohlaví u ptáků. 

Právě toto kontroverzní téma představuje jednu z důležitých otázek evoluční ekologie. Přestože se 

největší rozvoj experimentálních prací odehrál, díky objevení determinace pohlaví analýzou DNA, už 

v 90. letech minulého století, stále postrádáme konzistenci v hledání ultimátních příčin stejně jako 

obecného proximátního mechanismu. Na druhou stranu máme k dispozici přesvědčivé důkazy o 

vychýleném primárním, sekundárním, terciárním i kvartérním poměru pohlaví. Existence manipulace

či obligátního vychýlení poměru pohlaví je proto velmi pravděpodobná. Má práce porovnává studie 

se zaměřením na stejné ultimátní příčiny, přičemž poukazuje na jejich nedostatky a zároveň přínosy 

pro studium vychýleného poměru pohlaví u ptáků. S odhadem poměru pohlaví souvisí také několik 

specifik, které jsem se snažil vystihnout v teoretickém úvodu. Druhá část práce nabízí potenciální

proximátní mechanismy, které by mohly stát za manipulací poměrem pohlaví. V rámci porovnávání 

výsledků jsem narazil na rozšířený trend vychýlení poměru pohlaví přes první vejce snůšky, kterému 

by mohla jako proximátní mechanismus odpovídat selektivní resorpce vajíčka.

Klíčová slova: poměr pohlaví, ptáci, určení pohlaví, pohlavní dimorfismus, atraktivita samce, 

meiotický tah

Abstract

The aim of this study is a summary of existing knowledge about skewed sex ratio in birds. This 

controversial topic represents one of the most important questions of evolutionary ecology. We still 

miss consistence in finding ultimate causes just as proximate mechanisms although there was an 

expansion of experimental studies already in the last decade of the 20th century which was caused 

by an invention of the new technology in sex determination. On the other hand, there are many 

convincing proofs of skewed primary, secondary, tertiary and even quartenary sex ratio so the 

facultative manipulation or obligatory sex ratio bias is presumable. My Bachelor’s thesis compares 

studies focused on the similar ultimate causes and tries to point out their deficiencies together with 

contributions to research of this topic. Observation of sex ratio includes many specifics which are 

mentioned in theoretical introduction. The second part offers potencial proximate mechanisms 

which could be responsible for sex ratio manipulation. Within the analysis of studies I found sex ratio 

manipulation of the first egg in clutch as common trend which could fit to selective ovum resorption 

as a proximate mechanism. 

Key words: sex ratio, birds, sex determination, sex dimorphism, male attractiveness, meiotic drive
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2. Úvod

Otázka vychýleného poměru pohlaví představuje jedno z kontroverzních témat evoluční ekologie. 

Poměrně velké množství důkazů o tomto fenoménu máme k dispozici u plazů (Janzen & Paukstis, 

1991), obojživelníků (Wallace a kol., 1999), ryb (Conover & Heins, 1987) a některých bezobratlých 

(Hamilton, 1967). Výsledky experimentálních studií v případě savců a ptáků však stále v tomto ohledu 

zaostávají (Sheldon, 1998). Řada evolučních biologů proto o existenci fakultativních manipulace 

poměrem pohlaví pochybuje (Ewen a kol., 2004). Většina empirických prací sleduje regulaci pohlaví 

mláďat u ptáků, a to především v souvislosti s časnou meiózou, která zde probíhá krátce před ovulací 

(Pike, 2003; cit. dle Romanoff, 1960). 

Všechna review zabývající se touto problematikou zmiňují experimentální práce pouze 

z určitého období. Ty jsou navíc rozebírány velmi povrchně, bez hlubší analýzy. V současné literatuře 

zároveň chybí porovnání studií testujících stejnou ultimátní příčinu. K získání patřičného nadhledu 

pro co nejobjektivnější posouzení tohoto tématu jsem se rozhodl shrnout výsledky dosavadních prací. 

Podle zaměření jsou klasifikovány do dvou hlavních kapitol, které představují základní pilíře studia 

problematiky, tedy Ultimátní příčiny a Proximátní mechanismy. Snažil jsem se přímo porovnávat 

experimenty sledující stejné druhy a také zmiňovat jejich nedostatky, popřípadě přínosy pro studium 

tohoto tématu. Hned první část mé bakalářské práce nabízí teoretický základ, který vysvětluje 

základní hypotézy a vývoj myšlenky vychýleného poměru pohlaví v minulosti. Zkoumání fakultativní 

manipulace s sebou nese několik specifik, která jsem se snažil vystihnout v další kapitole 

Metodologický přístup k měření poměru pohlaví. 

Cílem této práce je tedy sjednotit, klasifikovat a porovnat výsledky dosavadních studií 

s ohledem na jejich specifika. Na základě těchto informací se pak můžeme rozhodnout o 

pravděpodobnosti fungování fakultativní manipulace poměrem pohlaví u ptáků a stanovit si 

teoretické předpoklady pro diplomovou práci.
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3. Teoretický základ pro studium poměru pohlaví

Ke správnému pochopení problematiky manipulace s poměrem pohlaví mláďat u ptáků je užitečné

studovat poměr pohlaví jako jeden ze základních life-history znaků obecně, tzn. na úrovni celé 

živočišné říše. Teorie vychýleného poměru pohlaví je však příliš rozsáhlá a v této bakalářské práci se jí 

proto budu věnovat pouze v přímé souvislosti s problémem regulace poměru pohlaví u ptáků. 

V následujících odstavcích se k lepšímu pochopení textu zaměřím pouze na velmi stručný 

chronologický vývoj myšlenky vychýleného poměru pohlaví. 

Tendence živočichů udržovat vyvážený poměr pohlaví si všiml už v 19. století Charles Darwin 

(Darwin, 1871), který věřil, že tuto rovnováhu podmiňuje selekce. Konkrétní teoretické řešení, které 

dokázalo zasadit tento problém do pozadí přírodního výběru, ale navrhl teprve Fisherův model (Bull 

& Charnov, 1988; cit. dle Fisher, 1930). Fisher vysvětluje vyvážený poměr pohlaví pomocí frekvenčně 

závislé selekce. V momentě, kdy se poměr pohlaví vychýlí, je pro rodiče výhodnější produkovat 

potomky vzácnějšího pohlaví až do doby, kdy nastane opět rovnováha. Od té doby však bylo v přírodě 

objeveno mnoho organismů s vychýleným poměrem pohlaví. Například Hamilton (1871) zjistil takový 

nevyvážený poměr ve prospěch samic u parazitických vosiček. Převahu jednoho pohlaví vysvětluje 

teorií local mate competition. Jedinci zkoumaného druhu zpravidla zůstávají po celý život tam, kde se 

vylíhli. Samci na daném stanovišti přitom soutěží o své partnerky, a proto je pro rodiče výhodnější 

vychýlit poměr pohlaví ve prospěch samic, které jim nebudou v tomto ohledu konkurovat. Na 

podobném principu je založena i hypotéza local resource competition, která vysvětluje kompetici

rodičů a jejich mláďat o potravu v daném teritoriu (Clark, 1978). Clark (1978) tento konflikt objevila u 

komby velké (Otolemur crassicaudatus), kde byl poměr pohlaví signifikantně vychýlený ve prospěch 

samců. Ti se totiž na rozdíl od svých sester po osamostatnění déle nezdržují u rodičů, opouštějí rodné 

teritorium a nesoupeří se svými rodiči o zdroje. 

Dalším zlomovým momentem ve studiu poměru pohlaví byla Trivers-Willardova hypotéza

(Trivers & Willard 1973). Ta ve svém nejširším pojetí říká, že rodiče produkují přednostně to pohlaví, 

které má v budoucnu šanci na větší reprodukční úspěch. V rámci studie vychýleného poměru pohlaví 

u ptáků představuje tato teorie jeden ze základních stavebních kamenů argumentace zastánců 

fakultativní manipulace (viz kapitola Ultimátní příčiny).
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4. Metodologický přístup k měření poměru pohlaví

4.1 Definice pojmu

Ke stanovení proximátních mechanismů, ale i ultimátních příčin je nezbytné rozlišovat poměr pohlaví 

na několika úrovních. V první řadě existují pohlavně-specifické faktory, které podmiňují přežití 

daného pohlaví v různém stádiu ontogenetického vývinu (viz kapitola Proximátní mechanismy). 

Vzhledem k tomu, že neexistuje obecná shoda v používání s tím spojených termínů, zmiňuji klasifikaci 

použitou v této práci. Primární poměr pohlaví vyjadřuje poměr „samčích“ a „samičích“ vajec v 

momentě snesení. Sekundární poměr odráží konečný počet vylíhlých samčích a samičích mláďat. 

Terciární poměr je pak dán poměrem mláďat různého pohlaví, která opustila hnízdo. Za kvartérní 

poměr považujme proporci samců a samic ve věku dosažení dospělosti.

Dalším stejně podstatným kritériem snímání poměru pohlaví je časový horizont našeho 

pozorování. Existuje několik prací, které dokazují manipulaci s poměrem pohlaví mláďat během celé 

hnízdní sezóny, kdy se například na jejím začátku líhly hlavně samice, ke konci byla pak zase mezi 

mláďaty převaha samců (viz kapitola Rozdílný věk dosažení pohlavní dospělosti). Pokud bychom data 

z obou reprodukčních událostí sečetli, vyšel by nám poměr pohlaví blízký 1:1. 

Při modelování experimentu bychom si měli také uvědomit, v jakém měřítku poměr pohlaví 

snímáme. V rámci dané empirické studie můžeme sledovat proporci samců a samic u jedné samice, u 

všech samic v populaci nebo také určit poměry pohlaví z více populací. 

Velký boom v oblasti zkoumání vychýleného poměru pohlaví u ptáků nastal v 90. letech 

minulého století. Uvedení analýzy DNA k determinaci pohlaví do praxe otevřelo zcela nový prostor 

pro experimentální studie. Díky této metodě je totiž možné určit pohlaví čerstvě vylíhlých mláďat 

nebo dokonce i nedovyvinutých embryí ve vejci (Korsten a kol., 2006). Právě absence těchto dat byla 

hlavním nedostatkem předešlých studií (Sheldon, 1998). Přestože takové výsledky nevyjadřují 

primární a někdy ani sekundární poměr pohlaví, přinášejí důkazy o nevyvážené proporci samčích a 

samičích mláďat. 

4.2 Konflikt experimentálních studií

Mezi dosavadními studiemi můžeme nalézt několik prací, které testují výsledky svých předchůdců. 

Velké části z nich se základní hypotézy potvrdit nepodařilo. Právě absence konzistence ve výsledcích

bývá častým argumentem kritiků teorie o manipulaci poměru pohlaví u ptáků (Pryke & Griffith, 

2009). 

Existuje velké množství faktorů, které mohou poměr pohlaví ovlivnit (viz kapitola Proximátní

mechanismy a Ultimátní příčiny). Jen u některých z nich však byla nějaká souvislost věrohodně 
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prokázána. O tom, jak velká variabilita v proximátních mechanismech a ultimátních příčinách na 

mezidruhové úrovni existuje, tedy můžeme zatím jen spekulovat. Logicky je proto vhodné porovnávat 

výsledky v rámci jednoho druhu ptáků. Při neznalosti pravé ultimátní příčiny je však velký problém 

prokázat fakultativní manipulaci na více případech. Jedna ze studií ukazuje na velmi zajímavý příklad 

adaptace hýla mexického (Carpodacus mexicanus; Badyaev a kol., 2002). Areál tohoto druhu zasahuje 

přirozeně na západní pobřeží USA. Ve 40. letech se ale podařilo některé ptáky introdukovat také na 

jihovýchod státu. Při sledování obou populací autoři zjistili, že hýl mexický dokáže redukovat 

mortalitu svých potomků právě pomocí nerovnoměrné distribuce pohlaví v pořadí líhnutí v závislosti 

na podmínkách okolního prostředí. Ve státu Montana se tak jako první líhnou samci, kdežto 

v Alabamě jsou v prvních vejcích snůšky hlavně samice. Díky této strategii si tak rodiče umějí zvýšit 

svoji zdatnost. Je zřejmé, že kdyby dvě studie nezávisle na sobě sledovaly obě populace hýla 

mexického zvlášť, opět by někdo naprosto opačné výsledky mohl interpretovat jako neschopnost 

ptáků manipulovat s poměrem pohlaví mláďat.   

Z této a předchozí kapitoly vyplývá, že poměr pohlaví je jako veličina poměrně těžko 

měřitelný právě kvůli rozdílným ultimátním příčinám, které jsou stále dost spekulativní. Proto se 

metaanalýzy a obecné srovnávací studie jeví jako nevhodný nástroj ke sledování manipulace s 

poměrem pohlaví u ptáků (Pike & Petrie, 2003). 
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5. Ultimátní příčiny

Teoretická východiska pro studium ultimátních příčin vychýleného poměru pohlaví u ptáků jsou 

uvedena v kapitole Metodologický přístup k měření poměru pohlaví. Následující text představuje 

klasifikaci faktorů, u kterých byla v dosavadních studiích navržena souvislost s manipulací poměru 

pohlaví u ptáků.   

5.1 Dostupnost potravních zdrojů

Jedním ze způsobů, jak může rodičovský pár zvýšit svoji zdatnost, je nerovnoměrná distribuce pohlaví 

mláďat v závislosti na dostupnosti potravních zdrojů (Hasselquist & Kempenaers, 2002). Reprodukční 

úspěch daného jedince je v některých případech podmíněný množstvím potravy, kterou mu rodiče 

v hnízdě předkládají. Míra takové závislosti může být navíc pohlavně specifická (Martins, 2004). 

Studie zaměřená na puštíka obecného (Strix aluco) dokazuje výrazné vychýlení poměru pohlaví ve 

prospěch samic v období vysoké početnosti hrabošů, kteří představují pro tento druh významnou 

kořist (Appleby a kol., 1997). Fitness mladých samiček je totiž ovlivněna jejich velikostí při opuštění 

hnízda. U samců přitom taková závislost prokázána nebyla. Experiment probíhal ve dvou hnízdních 

sezónách v roce 1994 a 1995 na celkovém vzorku 186 mláďat. Determinace pohlaví se prováděla 

pomocí analýzy DNA. Získané výsledky nicméně nemusí vyjadřovat primární a ani sekundární poměr 

pohlaví. Autoři totiž nesledovali embryonální mortalitu. Vzorky krve navíc odebírali u mláďat až do 

stáří 20 dnů. Mortalita ptáků od vylíhnutí do jejich vylétnutí z hnízda přitom dosahovala 14,5% v roce 

1994 a 31,4% v roce 1995.

Podobná empirická studie (Kilner, 1998) byla vypracována také u zebřičky pestré

(Taeniopygia guttata). I v tomto případě vzletná hmotnost samice podmiňuje její reprodukční 

úspěšnost. Výsledky pak dokazovaly pozitivní efekt bohatší krmné dávky na vychýlený poměr pohlaví 

ve prospěch samic. Experiment nicméně postrádal analýzu DNA nevyvinutých embryí, které tvořily

nemalou část dat. Stejnou korelaci potvrzuje také další pokus (Bradbury & Blakey, 1998). V tomto 

případě už byla použita metoda PCR pro určení primárního poměru pohlaví. Nedostatkem bylo ale 

zase malé množství dat. Výsledky navíc autoři interpretují prostřednictvím terciárního poměru

pohlaví, který byl v porovnání s primárním a sekundárním poměrem ovlivněn velice vysokou 

mortalitou (ze 13 vylíhnutých samiček přežily jen dvě). Vzhledem k tomu, že se jednalo zrovna o 

skupinku, která byla vystavena chudším dávkám potravy, předpokládám, že tak vysokou mortalitu 

nezpůsobila manipulace rodičů, nýbrž špatně odhadnutá krmná dávka a tedy vyhladovění mláďat. 

Díky tomu byla už tak nedostatečná data ještě více minimalizována a úplně tak ztratila na své 

vypovídající hodnotě. Výsledky obou zmíněných prací jsou v souladu s Trivers-Willardovou hypotézou 

(Trivers & Willard, 1973).  Pozitivní výsledky závislosti výživy matky při hnízdění s poměrem pohlaví 
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mláďat přináší také další práce (Rutstein, 2005). V tomto případě byla zjištěna signifikantní korelace 

mezi kvalitou krmné dávky a koncentrací dvou druhů hormonů ve žloutku samčích a samičích vajíček. 

Jiná studie (Martins, 2004) testující stejnou hypotézu použila zajímavý design experimentu. Při 

pokusu byla mláďata odebírána z hnízda a následovně ručně dokrmována. Výsledky skutečně 

potvrdily, že vzletná hmotnost samiček je variabilní, na rozdíl od samců, kteří při opuštění hnízda 

vážili stejně v případě chudé krmné dávky i v případě kvalitní výživy. 

Následovně proběhly další čtyři studie, ověřující závislost krmné dávky na poměru pohlaví u 

identického druhu (Arnold a kol., 2003; Zann & Runciman, 2003; Rutkowska & Cichoń, 2002; Gorman 

a kol., 2005), kterým se už ale podobnou korelaci objevit nepodařilo. Jedna z prací (Arnold a kol.,

2003) testovala primární poměr pohlaví už dva dny po umělé inkubaci čerstvě snesených vajec, tedy 

v nebližším možném momentě po oplození. Z mého pohledu se jednalo o věrohodný pokus s velkým 

množstvím dat. Další studie (Zann & Runciman, 2003) pak sledovala populaci zebřičky pestré ve volné 

přírodě. Experiment přitom spočíval v umělém přikrmování rodičovských párů. V tomto případě se dá 

pochybovat o výsledcích studie kvůli nedostatečné kontrole pokusu. V terénu se dá totiž výživa 

rodičovského páru kontrolovat velmi obtížně. Podobné negativní výsledky přinesla také jiná studie 

testující výživu rodičovského páru při hnízdění na manipulaci s pohlavím (Rutkowska & Cichoń, 2002). 

Experiment neobjevil žádnou souvislost mezi velikostí vejce a pohlavím. Naopak zjistil větší mortalitu 

samčích embryí, hmotnost vylíhnutých samců byla zároveň signifikantně větší v porovnání se 

samicemi. Tato zjištění se ale bohužel nepodařilo vsadit do kontextu stanovených hypotéz ani 

výsledků ostatních studií. Práce navíc rozdělovala získaná data do velkého počtu podskupin, čímž byla

hodnota dané korelace výrazně oslabena. Ani studie, která zjišťovala závislost výživy na pohlavně 

specifické inkubaci vajec a embryonální mortalitě, žádné signifikantní výsledky neobjevila (Gorman a 

kol., 2005). 

Ze souhrnu studií testujících vliv výživy na manipulaci s poměrem pohlaví u zebřičky pestré 

nevyplývá žádný jednoznačný závěr. Osobně pracím s pozitivními výsledky příliš nevěřím, a to 

především kvůli méně kvalitnímu metodologickému přístupu. Zároveň si myslím, že velkým úskalím 

při porovnávání jednotlivých experimentů je nastavení vyšší (kvalitní) a nižší (chudé) krmné dávky. 

Metodika autorů nebyla v tomto ohledu jednotná a stejně tak nemusela reflektovat podmínky tohoto 

druhu v přirozeném prostředí. V případě, že do hodnocení výsledků zapojíme také pořadí snesení, 

respektive líhnutí, je pro vytvoření robustního experimentu nezbytné dostatečné množství dat.   

Dalším zástupcem, u kterého se testovala závislost výživy na poměru pohlaví, je kakapo soví 

(Strigops habroptila; Clout a kol., 2001). Ve volné přírodě žije několik posledních desítek kusů těchto 

papoušků a jejich reprodukce je tak pod přísným dohledem. Část populace je zde přitom uměle 
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přikrmovaná. Právě mezi touto skupinou jedinců a ostatními ptáky studie sleduje rozdíly v poměru 

pohlaví jejich mláďat. Výsledky ukazují na silnou převahu samic u ptáků, kterým nebyla dodávaná 

suplementární strava. U přikrmovaných byl naopak poměr pohlaví vychýlen ve prospěch samců. Tato 

empirická studie je zajímavá především v tom, že získaná data zachycují dynamiku poměru pohlaví na 

úrovni celé populace. Navíc se jedná o jeden z mála polygynních druhů, na kterém byla manipulace 

s poměrem pohlaví testována. Velkým nedostatkem je ale opět malé množství dat, dané nízkým

počtem počtem jedinců v populaci a pomalým reprodukčním cyklem tohoto druhu. Experiment začal 

už v roce 1978, kdy nebyla možnost u nedovyvinutých embryí zjistit pohlaví analýzou DNA, takže i 

toto zkreslení je třeba brát v potaz. 

5.2 Rozdílný věk dosažení pohlavní dospělosti

Jedním z faktorů, který může ovlivnit vychýlený poměr pohlaví, je také načasování manipulace 

v závislosti na rozdílném věku dosažení dospělosti samců a samic (Daan a kol., 1996). Taková teorie je 

v souladu s Trivers-Willardovou hypotézou (Trivers & Willard, 1973). Dosavadní empirické studie

testovaly zmíněnou závislost převážně na dravcích. Právě u nich je podle autorů společně 

s pohlavním dimorfismem ve velikosti mláďat rozdíl také ve věku, kdy se tito ptáci dokážou 

rozmnožovat. 

První ze zmíněných studií (Dijkstra a kol., 1990) se zabývala poštolkou obecnou (Falco 

tinnunculus). Jednalo se o dlouhodobý výzkum trvající 10 let, při kterém terénní ornitologové sbírali 

vyrůstající ocasní pera mláďat starších 20 dnů. Právě podle zbarvení rýdovacích per se dá totiž určit 

pohlaví. Celkově se autorům podařilo nashromáždit 3765 vzorků. Výsledky analýzy dat vypovídají o 

poklesu proporce samců s postupem hnízdní sezóny. Mladí samečci poštolek dospívají už při dosažení 

jednoho roku. Rodiče tak mají možnost zvýšit si zdatnost tím, že produkují syny dostatečně brzy. Ti se 

pak mohou rozmnožit už v nadcházející sezóně. Stejný trend sledujeme také u motáka pochopa 

(Circus aeruginosus; Zijlstra a kol., 1992). V tomto případě bylo zjištěno pohlaví celkem u 2260 

mláďat, a to na základě rozdílné morfologie běháků, jejichž rozměry jsou u tohoto druhu pohlavně 

dimorfní. Pohlaví jsou však v tomto znaků rozlišitelná až ve stáří 20 dnů. Po vyhodnocení pozorování 

byl celkový poměr pohlaví mírně vychýlen ve prospěch samců (54,8%). Jejich převaha byla patrná 

také v dřívějších snůškách na začátku hnízdní sezóny. Autoři se domnívají, že za manipulací stojí 

ovlivnění meiotického rozchodu pohlavních chromozomů, a to především ze dvou důvodů. V první 

řadě se vychýlení týkalo zejména prvních dvou vajec ve snůšce. Dále byla také u těchto vajec 

zpozorována nejmenší mortalita, takže získaná data v podstatě vyjadřovala primární poměr pohlaví. 

Třetí empirická studie (Olsent & Cockburn, 2004) zjistila opačný trend u sokola stěhovavého 

(Falco peregrinus), kde jsou na začátku hnízdní sezóny produkovány především samice. V pozdějších 

snůškách je naopak převaha samců, což celkový poměr pohlaví částečně vyvažuje. I tak je ale 
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signifikantně vychýlený ve prospěch samic. Mláďata sokola stěhovavého vykazují pohlavní 

dimorfismus ve velikosti, kdy jsou samice větší než samci. Výsledky se tak dostávají do rozporu 

s Fisherovým modelem, podle kterého by měly být rodičovské investice do obou pohlaví stejné a 

pokud je investice do samic větší než do samců (což z rozdílné velikosti přímo vyplývá), tak budou mít 

rodiče tendenci vychylovat poměr ve prospěch „levnějšího“ pohlaví (viz kapitola Pohlavní 

dimorfismus ve velikosti mláďat). Pozorování je ale naopak v souladu s teorií local resource 

competition (viz kapitola Přítomnost helperů). Samice tohoto druhu opouštějí teritorium rodičů 

s větší pravděpodobností než jejich bratři a nevytvářejí jim tak konkurenci. Experiment byl prováděn 

na celkovém počtu 270 mláďat. Zmíněnými studiemi o dravcích se zabývala také srovnávací analýza 

(Daan a kol., 1996), která se navrženými modely snažila potvrdit výše zmíněné evoluční vysvětlení a 

doplňuje data o další dva experimenty, sledující závislost poměru pohlaví na načasování snůšky 

v rámci hnízdní sezóny, ve kterých autoři došli ke stejným závěrům jako jejich kolegové v případě

sokola stěhovavého. 

Kromě dravců byla hypotéza testována také na australském papouškovi rosela Pennantova 

(Platycercus elegans; Krebs a kol., 2002). Velikost vzorku činila 158 vajec a celkový poměr pohlaví byl 

vychýlen ve prospěch samic (41,8% samců). Pozorování trvalo 4 roky, přičemž v každé sezóně autoři 

zjistili v hnízdech převahu samiček na začátku hnízdní sezóny. Zaznamenáváno bylo i pořadí 

snesených vajec, které vypovídá o manipulaci prostřednictvím prvního vajíčka.  Pohlaví mláďat se 

testovalo analýzou DNA. Výsledky autoři interpretují, stejně jako v případě dravců, hypotézou o 

rozdílném věku dosažení dospělosti různého pohlaví. Samice rosely Pennantovy se totiž, na rozdíl od 

samců, podle autorů zúčastňují reprodukce už po dosažení prvního roku života. 

Největším nedostatkem experimentálních prací, které se zabývaly vychýleným poměrem 

pohlaví u dravců, byla absence analýzy DNA, která je pro zjištění primárního poměru pohlaví klíčová 

(viz kapitola Metodologický přístup k měření poměru pohlaví). Odchylka poměru pohlaví od 

rovnováhy navíc nebyla natolik velká, aby dokázala tento problém kompenzovat. Práce studující 

roselu Pennantovu sice DNA analýzu prováděla, nicméně neřešila embryonální mortalitu, která

v manipulaci s poměrem pohlaví může hrát také důležitou roli (Göth & Booth, 2005). Rozdílný věk 

dosažení pohlavní dospělosti jako ultimátní příčina cyklické manipulace s pohlavím mláďat se zdá být 

zatím pouze teoretická, protože autoři nepředkládají uspokojivé důkazy, které by takovou odlišnost 

mezi dospíváním samců a samic ve volně přírodě skutečně potvrzovaly. Na obhajobu prací je třeba 

zmínit, že vychýlený poměr pohlaví byl zjištěn převážně u prvních vajec ve snůšce, které obecně

postihuje nejmenší mortalita (Hasselquist & Kempenaers, 2002). Manipulace s prvně snesenými vejci 

je navíc často pozorována i v jiných studiích a představuje jedno z reálnějších vysvětlení otázky 

vychýleného poměru pohlaví (viz kapitola Proximátní mechanismy). Zároveň je třeba kladně 

ohodnotit velké množství dat, které autoři k vyhodnocování použili. Určitě by bylo vhodné pokusit se 
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experiment u zmíněných druhů dravců zopakovat s pečlivější kontrolou pokusu včetně analýzy DNA 

mláďat a nedovyvinutých zárodků. 

5.3 Přítomnost helperů

Sociální systémy představují obecně jeden z nejdůležitějších hybatelů poměru pohlaví (Hasselquist & 

Kempenaers, 2002). Mezi jeden z takových příkladů patří přítomnost helperů, kteří u ptáků zajišťují 

výživu svých sourozenců až ze 40% (Legge a kol., 2001). Pro rodičovský pár tak může být udržení 

mláďat ve vlastním teritoriu výhodou. Tato adaptace ale zároveň naráží na teorie local resource 

competition a local mate competition (viz kapitola Teoretický základ pro studium poměru pohlaví). 

V následujícím textu se nachází výčet dosavadních experimentálních prací, které pracují s přítomností 

helperů jako možným faktorem manipulace poměru pohlaví u mláďat. 

Nejpopulárnějším příkladem z této kategorie je bezesporu rákosník seychelský (Acrocephalus 

sechellensis). Studie (Komdeur a kol., 1997) sledovala tento druh pěvce v letech 1985-1996 na 

souostroví Seychelly. Během této doby autoři zjistili silnou závislost rodičů na pomoci helperů, které 

představovaly hlavně samice (88% případů). Cílem experimentu, který monitoroval celkem 115 párů,

bylo dokázat korelaci poměru pohlaví s kvalitou teritoria a počtem helperů. Tato predikce se opravdu 

potvrdila. V první řadě došlo k porovnávání rodičovských párů bez přítomnosti helperů na chudých a 

potravně bohatých stanovištích. V méně kvalitních teritoriích autoři zjistili silné vychýlení poměru 

pohlaví ve prospěch samců (77%), kteří hnízdo brzy po vylétnutí opouštějí a nepředstavují tak pro 

rodiče další zátěž. Naproti tomu na místech s dostatkem potravy převažovala produkce samiček (13% 

samců), které se mohou zúčastnit i další reprodukční události rodičů a zvýšit jim tak výrazně jejich 

zdatnost. Zpětná vazba proměnných byla ověřena přesouvacím experimentem rodičovského páru 

z kvalitního do chudého teritoria mezi ostrovy. Mláďata i dospělí ptáci byli pro zjištění pohlaví 

podrobeni analýze DNA. Ve většině případů snáší rákosnící seychelští pouze 1 vajíčko. Pokud snese 

další, je zde pro ptáky standardní prodleva 24 hodin. V dalším experimentu proto autoři řešili otázku 

preovulární a postovulární manipulace těchto později snesených vajíček (Komdeur a kol., 2002).

Vypracování studie J. Komdeura a kol. (1997) bylo velmi precizní a lze mu jen těžko vyčíst 

nějaké hrubé nedostatky. I když byly zjištěné závislosti interpretovány jako výsledek více jak 

desetileté práce, samotný sběr krevních vzorků a jeho podrobení analýze DNA se odehrával pouze 

v letech 1993-1995 z čehož vyplývá poměrně malé množství získaných dat. Vychýlení poměru pohlaví 

bylo přesto natolik extrémní, že se mohlo jen s velmi malou pravděpodobností jednat o náhodu. 

Autoři se zároveň nevěnovali analýze DNA embryí, která by ale díky minimální embryonální mortalitě 

rákosníků seychelských výsledky experimentu nijak výrazně neovlivnila. Tato studie se zařadila mezi 

důvěryhodné důkazy manipulace s poměrem pohlaví u ptáků a v novodobé literatuře je proto hojně 

citována. 
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Další druh, u kterého je známá přítomnost helperů, je ledňák obrovský (Dacelo 

novaeguineae). Jedná se o ptáky vytvářející monogamní svazky. Rodičovskému páru pak pomáhá 

dokrmovat své sourozence až 6 helperů. Právě na nich byla tedy manipulace s poměrem pohlaví 

mláďat testována (Legge a kol., 2001). Na rozdíl od rákosníků seychelských snášejí ledňáci obvykle 3 

vejce. Liší se však nepravidelným asynchronním líhnutím mláďat (viz kapitola Proximátní 

mechanismy). Větší část helperů představují samci, kteří jsou také efektivnějšími pomocníky než 

jejich sestry. Experiment byl prováděn na vzorku 101 snůšek, ve kterých byl celkový poměr pohlaví 

mírně vychýlen ve prospěch samic (47% samců). Skupinky, které postrádaly samičí helpery, 

produkovaly více samic, zatímco rodičovské páry s již přítomnými pomocnicemi vychylovaly poměr 

pohlaví ve prospěch samců.  Autoři sledovali také pořadí snesení a zjistili, že ze 2/3 všech prvních 

vajec se vylíhli samci a ze 2/3 všech druhých samice. Věkový rozdíl spolu s pohlavním dimorfismem ve 

velikosti mláďat, který u ledňáků figuruje (mladé samice jsou o 15% větší než samci), by tak mohl 

podmiňovat rodičovskou manipulaci s poměrem pohlaví (viz kapitola Pohlavní dimorfismus ve 

velikosti mláďat). 

Tato studie přináší zajímavé výsledky, které poměrně věrohodně dokládají stanovenou 

hypotézu. Díky analýze DNA pro zjištění pohlaví u čerstvě vylíhlých mláďat, ale i nedovyvinutých 

embryí, jsou k dispozici data vhodná pro porovnání primárního a terciárního poměru pohlaví (viz 

kapitola Rodičovská péče). 

Další empirická studie (Gowaty & Lennartz, 1985), která závislost poměru pohlaví na 

přítomnosti helperů testovala, se zaměřila na severoamerický druh strakapouda (Picoides borealis). 

Stejně jako v předchozích případech se jedná o ptáky vytvářející monogamní páry, kterým při 

dokrmování mláďat pomáhají potomci z předchozích hnízd. V drtivé většině případů jsou to samci. Na 

základě analýzy vzorku 168 mláďat bylo zjištěné signifikantní vychýlení poměru pohlaví ve prospěch 

samců. Hodnoty se lišily mezi páry, které helpery postrádaly, a rodinnými skupinkami s helpery, kde 

byla daná korelace ještě silnější (65%). Pohlaví mláďat se určovalo podle pohlavního dimorfismu ve 

zbarvení, které je rozlišitelné od 15. dne po vylíhnutí. Výsledky této práce ověřovala rozsáhlá studie u 

stejného druhu, která ale signifikantní vychýlení v poměru pohlaví na velkém vzorku mláďat (n=984) 

nenašla (Stacey & Koenig, 1990). Oba experimenty postrádaly determinaci pohlaví analýzou DNA a 

vzhledem k uvedené metodě tak získané výsledky v prvním případě nereflektují primární ani 

sekundární poměr pohlaví. Druhá studie navíc uvádí pouze hodnotu poměru pohlaví a počtu mláďat 

bez metod jeho určení. Tento faktor byl pro autory v pozadí zájmu a neseparovali tedy ani data podle 

přítomnosti helperů. Oba pokusy navíc probíhaly v hodně vzdálených lokalitách (severní a jižní 

Karolína), což teoreticky může vést k rozdílné adaptaci obou populací stejně jako v příkladě hýla 

mexického (Carpodacus mexicanus; Badyaev a kol., 2002). 
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Šplhavci se zabývala také další práce sledující závislost přítomnosti helperů na poměru 

pohlaví (Koenig a kol., 2001). Tentokrát se jednalo o datla sběrače (Melanerpes formicivorus).

Výsledky práce vypovídají o rovnoměrném zastoupení samců a samic v roli helperů. Autoři zároveň 

našli slabě vychýlený primární poměr ve prospěch samic, díky jejich vyšší mortalitě se ale terciární 

poměr přehoupl ve prospěch samců (54%). 

Jako poslední příklad uvedu studii zjišťující poměr pohlaví u australské majny Manorina 

melanocephala (Arnold a kol., 2001). U tohoto druhu se na krmení sourozenců podílejí především 

samci. Zároveň je zde patrný pohlavní dimorfismus ve velikosti mláďat (viz kapitola Pohlavní 

dimorfismus ve velikosti mláďat). Získaná data svědčí o velmi výrazné převaze samců v kvartérním 

poměru pohlaví (2,31:1; n=181). Autoři testovali pohlaví mláďat i dospělců analýzou DNA. O 

zjišťování pohlaví nedovyvinutých embryí v práci žádná zmínka není, přesto je zde uvedeno, že se 

vylíhlo více jak 98% vajec. Celkový poměr pohlaví mláďat odpovídal rovnováze (n=114). Dalším 

zajímavým zjištěním byl fakt, že v 17 z 18 snůšek, u kterých autoři zaznamenali pořadí líhnutí mláďat, 

se vylíhl jako první samec. Pořadí snesení ale zjištěno nebylo, takže se neví, jestli samci mají pouze 

kratší inkubační dobu nebo opravdu pocházejí z prvně snesených vajec. Nejzajímavějším výsledkem 

studie je bezesporu velmi výrazný rozdíl mezi sekundárním a kvartérním poměrem pohlaví. Takové 

vychýlení poměru u dospělých ptáků je ve volné přírodě ojedinělé (Donald, 2007). Výrazné vychýlení 

poměru pohlaví u prvně sneseného vejce podporuje hypotézu selektivní resorpce vajíčka (viz kapitola 

Proximátní mechanismy).

5.4 Atraktivita samce

Podle Trivers-Willardovy hypotézy se rodičům vyplatí vychýlit poměr ve prospěch toho pohlaví, které 

má v budoucnu šanci na větší reprodukční úspěch (Trivers & Willard, 1973). Kromě jiných ultimátních 

příčin sem spadá právě také faktor atraktivity samce. Samice, které se spáří s atraktivním samcem, 

mají totiž velkou šanci na početí stejně atraktivních synů, čímž si zvýší svoji fitness. Tato hypotéza je 

logicky v rozporu s Fisherovým modelem (viz kapitola Teoretický základ pro studium poměru 

pohlaví). Níže uvedené studie se snažily prokázat závislost excesivních znaků samců na vychýleném 

poměru pohlaví jejich potomstva. 

Jedním z příkladů pohlavního dimorfismu ve zbarvení, kdy si samce vybírá svého partnera na 

základě intenzity a míry vybarvení, je lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Právě bílá skvrna na čele 

samců představuje znak, který je pod tlakem pohlavního výběru (Ellegren, 1996). Jedna ze studií 

(Ellegren, 1996) testovala závislost velikosti této skvrny na vychýlení poměru pohlaví ve prospěch 

samců. Součástí experimentu byla analýza DNA mláďat i dospělých ptáků sloužící k determinaci 

pohlaví. Výsledky vyhodnocení dat skutečně hypotézu potvrdily. Kromě převažující monogamie je u 
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tohoto druhu navíc pozorována i polygynie. Právě u samic, které figurovaly v polygynním systému,

bylo vychýlení ve prospěch synů ještě markantnější.

Existence závislosti poměru pohlaví na atraktivitě samce byla v nedávně době u lejska 

bělokrkého znovu ověřována (Bowers a kol., 2013). Autoři hypotézu opět potvrdili, nicméně v tomto 

případě nepředstavoval ústřední znak pohlavního výběru skvrnu na čele samců, nýbrž skvrnu na jejich 

křídlech, s jejíž narůstající velikostí tedy samice vychylovaly poměr pohlaví ve prospěch samců. Kromě 

toho zjistili závislost mezi přímou investicí rodičů do potomků a vychýlením poměru pohlaví použitím 

metody cross-fostering. V případech, kdy převažovaly v primárním poměru samice, rodiče své 

adoptivní potomky krmili naivně hůře než ti, kteří vychýlili primární poměr pohlaví ve prospěch 

samců. Při testování vlivu poměru pohlaví na načasování snůšky s postupující sezónou byla zjištěna 

převaha samců na jejím začátku (viz kapitola Rozdílný věk dosažení pohlavní dospělosti). Průměrný 

poměr pohlaví jednotlivých snůšek se nijak signifikantně nelišil od rovnováhy. Celkový počet mláďat, 

u kterých bylo pohlaví determinováno, čítal 1227 kusů. Na poměr pohlaví neměl vliv věk matky, 

velikost vajec ani pořadí snesení. 

Obě studie zaměřené na lejska bělokrkého zjistily závislost samčího znaku podmiňujícího jeho 

atraktivitu na vychýleném poměru pohlaví potomků. Zůstává otázkou, proč tento znak v prvním 

případě představoval bílou skvrnu na čele a v druhém pak bílou skvrnu na křídlech. Za vysvětlením 

stojí možná rozdílná adaptace obou populací. Jedna totiž pocházela ze Švédska a druhá z České 

republiky. Pro důvěryhodnost výsledků obou experimentů hovoří analýza DNA vylíhnutých mláďat a 

velké množství dat, s kterými autoři pracovali.  Na druhou stranu je potřeba poznamenat, že jsou zde 

interpretovány výsledky sekundárního poměru pohlaví. Pokus totiž nesledoval statistiku 

nedovyvinutých embryí. 

Další modelový druh ptáka, na kterém byla závislost atraktivity samce na poměr pohlaví 

mláďat testována, je sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus). První studie (Svensson & Nilsson, 1996) 

zjišťovala, jestli se poměry pohlaví mláďat mezi různě zdatnými samci nějakým způsobem liší. 

Experiment probíhal 2 roky, tudíž se data z obou hnízdních sezón mohla porovnávat. Sýkora 

modřinka představuje podle autorů silně monogamní druh. Pouze ve 3% případů byli samci svým 

družkám nevěrní. Proto se nepředpokládá, že by mimopárová paternita mohla poměr pohlaví 

ovlivnit. Celkový počet mláďat čítal 389 kusů. Pohlaví bylo determinováno analýzou DNA ve věku 

mláďat mezi 9. až 13. dnem. U většiny nevylíhnutých vajec (44/71) autoři zároveň určili pohlaví 

nedovyvinutých embryí, přičemž nezjistili žádnou signifikantní odchylku od rovnováhy. V tomto 

případě tedy embryonální mortalita nehraje ve vychýlení podstatnou roli a uvedený počet samčích a 

samičích mláďat se tak téměř rovná primárnímu poměru pohlaví. Výsledky studie zároveň dokazují 

závislost poměru pohlaví na kondici samce, respektive jeho atraktivitě (Sheldon a kol., 1999). Samci, 

kteří se nedožili další hnízdní sezóny, měli ve snůškách poměr samců a samic vyvážený, zatímco ti, 
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kteří přežili zimu, zplodili více samců. Autoři testovali také závislost data snesení (viz kapitola Rozdílný 

věk dosažení pohlavní dospělosti) na poměru pohlaví, ale žádnou signifikantní korelaci zde nenašli. 

Výsledky předchozí studie vypovídají o samičí manipulaci s primárním poměrem pohlaví 

mláďat v závislosti na kondici samce. Otázkou zůstává, jak samice rozeznají samce s rozdílnou fitness. 

Zdatnost samců je obvykle vyjádřena mírou atraktivity daného znaku, který podléhá pohlavnímu 

výběru. Právě u sýkory modřinky upřednostňují samice samce s korunkou, která silně odráží UV 

záření (Andersson & Andersson, 1998). V dalším experimentu (Sheldon a kol., 1999) se proto autoři 

rozhodli potvrdit zjištění výše zmíněné studie a navíc ověřovali, jestli opravdu zářivější zbarvení 

samců v UV spektru souvisí s jejich zdatností. Pokus probíhal znovu na početném vzorku mláďat 

(n=590). Primární poměr pohlaví se podařilo určit u 63% vajec a na základě těchto dat byla hypotéza 

testována. Manipulace s atraktivitou samců byla prováděna nanášením chemické látky, která různě 

odrážela UV záření z modré korunky. Výsledky experimentu skutečně potvrdily závislost tohoto

faktoru na poměru pohlaví mláďat.

Třetí práce (Korsten a kol., 2006) se snažila potvrdit stejnou hypotézu. Pokus probíhal opět 

na velmi početném vzorku mláďat (n=783). Autoři podrobili analýze DNA také nedovyvinutá embrya 

v nevylíhnutých vejcích, přičemž nezjistili pohlavně specifickou embryonální mortalitu. Manipulace s 

atraktivitou samců byla provedena i u kontrolní skupiny. Získaná data ale žádný vychýlený poměr 

pohlaví v závislosti na zbarvení korunky v UV spektru nenašla. 

Výsledky všech tří studií mají velkou vypovídající hodnotu, a to především kvůli kvalitnímu 

metodologickému přístupu k determinaci pohlaví. Jak už bylo zmíněno, data totiž reflektují téměř 

absolutní primární poměr pohlaví. Jako méně důvěryhodné se ale jeví zjišťování zdatnosti samců, 

kterou Svensson a Nilsson (1996) odvodili od jejich mortality mezi hnízdními sezónami. Ti ptáci, kteří 

se v další sezóně reprodukce na daném stanovišti nezúčastnili, byli považováni za uhynulé, přestože 

mohli migrovat. V práci navíc není uveden jejich počet. Spekulovat můžeme také o manipulaci 

s barvou korunky samců v rámci UV spektra. Samice totiž mohou nabarvené samce nevnímat zcela 

přirozeně a zařadit je tak do jiné kategorie, než autoři očekávali. 

5.5 Pohlavní dimorfismus ve velikosti mláďat

Podle širšího pojetí Fisherova modelu se celkové investice rodičů do produkce samčího a samičího 

pohlaví rovnají. V případě, že je cena za jedno pohlaví nižší, se očekává vychýlení poměru v jeho 

prospěch (Hamilton, 1967). Jedním z hlavních faktorů, které cenu pohlaví přímo podmiňují, je 

dimorfismus ve velikosti mláďat. Kromě této hypotézy je rozdíl ve velikosti pohlaví klíčový také 

v kompetici mláďat o potravu. Manipulací poměrem pohlaví v závislosti na pořadí líhnutí by tak 

rodiče mohli zvýšit pravděpodobnost přežití svých potomků. Následující text představuje studie 

zabývající se vlivem tohoto faktoru na vychýlený poměr pohlaví.   
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Jeden z druhů, který vykazuje pohlavní dimorfismus ve velikosti mláďat a u kterého byla 

závislost tohoto faktoru na vychýlení poměru pohlaví testována, je terej modronohý (Sula nebouxii; 

Torres & Drummond, 1999). U těchto ptáků jsou samičí mláďata až o 32% těžší než jejich bratři. 

Úspěšnost reprodukce terejů se obvykle odvíjí od teploty moře, která podmiňuje produktivitu 

ekosystému. Získaná data poukazují na vychýlený poměr pohlaví ve prospěch „levnějšího“ pohlaví 

(56% samců) v období, kdy je voda teplejší a potravy je tak nedostatek (viz kapitola Dostupnost 

potravních zdrojů). Samice snášely většinou dvě vejce, z nichž jedno se ale ve 33% případů nevylíhlo. 

Autoři nicméně porovnali tato data s poměrem pohlaví ze snůšek, kde se vyklubala všechna mláďata, 

a žádnou pohlavně specifickou mortalitu neobjevili. Pohlaví bylo determinováno u 751 mláďat 

pomocí morfologických odlišností. Uhynulá mláďata byla podrobena histologické analýze gonád. 

Celkový sekundární a terciární poměr pohlaví byl téměř identický (56%, 57%), 118 mláďat ale během 

studie z hnízda zmizelo ještě předtím, než u nich bylo určeno pohlaví. Takové číslo tvoří 

nezanedbatelnou část celkového množství dat, a proto bychom měli toto zkreslení brát v úvahu při 

interpretaci výsledků. 

Výrazný pohlavní dimorfismus ve velikosti mláďat je patrný také u vlhovce nachového 

(Quiscalus quiscula; Howe, 1977). Samci jsou v tomto případě větší než samice. Jedna ze studií proto 

zjišťovala poměr pohlaví u těchto ptáků v závislosti na schopnosti samic predikovat podmínky 

okolního prostředí. Pohlaví bylo zjišťováno u nedovyvinutých embryí a čerstvě vylíhnutých mláďat 

podle morfologie gonád. Analýza dat pochází z celkového počtu 410 mláďat. Výsledky experimentu 

poukazují na vychýlený primární poměr ve prospěch menšího pohlaví na začátku sezóny, kdy jsou 

podmínky předpověditelné (chudé). S postupem sezóny je predikce bohatosti potravních zdrojů čím 

dál horší, a proto samice podle autorů upravují spíše terciární poměr nerovnoměrnou investicí do 

pohlaví. Celkový primární poměr pohlaví byl vyrovnaný. Zůstává otázkou, jak spolehlivé je určení 

pohlaví rozlišením morfologie gonád v případě nedovyvinutých embryí. Autoři museli zjišťovat poměr 

pohlaví až po uplynutí inkubační doby, po které může být zárodek už v rozkladu. Embryo navíc 

vykazuje rozlišitelnou morfologii gonád až v určitém stupni ontogenetického vývinu. Výsledky studie 

bych proto neinterpretoval jako primární poměr pohlaví. 

5.6 Ostatní

V této podkapitole bych rád rozebral studie, které jsou v historii výzkumu vychýleného poměru 

pohlaví podstatné, nicméně se nevešly do předešlé klasifikace nebo jejich autoři nenavrhli žádné 

evoluční vysvětlení.

První z nich je práce (Heinsohn a kol., 1997) zaměřená na papouška eklekta (Eclectus roratus). 

U tohoto druhu čítá snůška 2 vejce a je zde výrazný pohlavní dimorfismus ve zbarvení. Data byla 

získána od privátních chovatelů a pohlaví se určilo jen u těch mláďat, která se dožila opeření. Autoři 
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zjistili produkci dlouhých sekvencí stejného pohlaví. V případě jednoho chovného páru to bylo až 20 

samců za sebou. Po tomto jednostranném vychýlení následovala zase absolutní převaha samiček. 

Vzhledem k tomu, že z drtivé většiny snůšek vzešlo pouze 1 mládě, můžeme o manipulaci primárního 

nebo sekundárního poměru pohlaví pouze polemizovat. Důkaz o fakultativním vychýlení minimálně 

terciárního poměru je to však dost přesvědčivý. Výsledky experimentu může zkreslovat fakt, že data 

si badatelé neopatřili sami. Chovatelé totiž vůbec nemuseli zaznamenávat neúspěšná hnízdění 

v dlouhých sekvencích produkce jednoho pohlaví. 

Genetickou inkompatibilitu jako ulitmátní příčinu fakultativní manipulace s poměrem pohlaví 

objevila studie na amadině Gouldové (Chloebia gouldiae; Pryke & Griffith, 2009). Tento druh se ve 

volné přírodě vyskytuje ve dvou morfách – s černou a červenou lícní skvrnou na hlavě. Početnější je 

černá varianta, a proto nevznikají pouze stejně barevné páry. Ty zkombinované ale trpí větší 

úmrtností potomků. Tato mortalita je navíc pohlavně specifická, přičemž umírají hlavně samice (v

84% případů). Experiment porovnával páry složené ze stejně a různě zbarvených rodičů. Celkový 

vzorek představoval 1473 mláďat, jejichž pohlaví bylo zjištěno analýzou DNA vylíhnutých mláďat, 

respektive nedovyvinutých embryí tak, aby se vyloučila pohlavně specifická embryonální mortalita.

V případě jednotně zbarvených párů byl poměr pohlaví vyrovnaný, kdežto páry složené z červené a 

černé morfy produkovaly více samců (81% případů). Pro ověření, jestli se jedná o samičí manipulaci 

poměrem pohlaví, autoři posléze nabarvili samcům červené hlavičky na černo a černé na červeno. Po 

manipulaci pokus zopakovali a znovu zjistili silnou korelaci mezi zbarvením samce a vychýlením 

poměru pohlaví mláďat. Tato studie předkládá originální a především reálnou ultimátní příčinu 

podepřenou kvalitním provedením experimentu.
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6. Proximátní mechanismus

Přestože existuje mnoho studií sledujících fakultativní manipulaci ptáků s poměrem pohlaví mláďat, 

ještě žádná z nich nepřinesla uspokojivé vysvětlení mechanismu, který by takovou adaptaci 

umožňoval (Alonso-Alvarez, 2006). To platí obzvláště pro preovulární fázi, kde jsou veškeré navržené 

hypotézy čistě spekulativní. Pro zjištění proximátního mechanismu je nezbytné na každé vajíčko 

nahlížet zvlášť jako na samostatný výstup reprodukční události samice. Díky takovému přístupu 

můžeme objevit souvislosti například s pořadím líhnutí vajec, které bylo rozebíráno už v kapitole 

Ultimátní příčiny. Mezi nejvážnější kandidáty na faktory, které mechanismus přímo podmiňují, patří 

hormony. Z toho důvodu dnes většina empirických studií bádá po metabolismu těchto látek 

v souvislosti s vychýleným poměrem pohlaví. K objevení proximátní příčiny fakultativní manipulace je 

nezbytná dobrá znalost fyziologie reprodukčního cyklu ptáků, respektive samic. Právě ony jsou totiž 

tím heterogametickým pohlavím, které „má možnost rozhodnout“ o tom, jestli jejich potomek bude 

syn nebo dcera. Role samce tak může mít váhu pouze v rámci rodičovské péče (viz kapitola 

Rodičovská péče). Následující text představuje shrnutí teoretických a empirických studií, které jsou 

vloženy do pozadí ontogenetického vývinu jedince od dozrání folikulu až po jeho opuštění hnízda. 

Potenciální mechanismy vychýlení poměru pohlaví jsem klasifikoval do třech 

úrovní – preovulární, postovulární a rodičovská manipulace.    

6.1 Preovulární manipulace

Do této fáze spadají veškeré fyziologické děje, které mohou ovlivnit poměr pohlaví před ovulací. 

6.1.1 Asynchronní vývin folikulů

Folikuly v ptačím vaječníku obvykle dozrávají v době snášení v rozmezí 24 hodin. V jejich pořadí 

přitom existuje striktní hierarchie odpovídající rozdílné velikosti (Pike & Petrie, 2003; cit. dle Sturkie,

2000). Některé hypotézy proto hovoří o různé rychlosti vývinu folikulů. Ty folikuly, které dozrají 

rychleji, by mohly dát základ pro vznik jednoho pohlaví na začátku snůšky (Alonso-Alvarez, 2006).

Právě takový proximátní mechanismus by tedy mohl vysvětlit vychýlení poměru pohlaví prvního

vejce. Zároveň by mohl odpovídat na otázku produkce dlouhých sekvencí jednoho pohlaví u eklekta

(viz kapitola Ostatní). Rychlost vývinu folikulů ovlivňují hormony, jejichž hladina během roku kolísá. 

Takové změny by se proto mohly promítnout do poměru pohlaví. Sezónní trendy ve vychýlení 

proporce samců a samic známe z příkladu dravců, rosely Pennantovy (Platycercus elegans) a dalších

(viz kapitola Rozdílný věk dosažení pohlavní dospělosti). Proces by samozřejmě musel fungovat 

paralelně s nějakým faktorem, který při meióze ovlivní rozchod pohlavních chromozomů. 
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Pokud by zde skutečně existovala možnost, že samice dokáže rozeznat „samčí“ a „samičí“ 

folikuly ještě předtím, než proběhne meiotické dělení, otevírá se tím další prostor pro spekulace. 

Vývin mláděte je mimo jiné ovlivněn také objemem a složením žloutku, který se do folikulu deponuje 

ještě před meiózou (Alonso-Alvarez, 2006). Samice by tedy teoreticky mohla tímto způsobem ovládat 

embryonální mortalitu stejně jako rozchod chromozomů. 

6.1.2 Meiotický tah

Jedním z důvodů, proč fakultativní manipulace představuje tak kontroverzní téma evoluční ekologie, 

jsou právě spekulace o existenci meiotického tahu. Meiotický rozchod pohlavních chromozomů je 

velmi dlouhou dobu považován za náhodný (Rutkowska & Badyaev, 2008). Výsledky empirických 

studií však shromažďují stále více důkazu, které svědčí o možné manipulaci. Zde je třeba rozlišit 

vychýlení fakultativní a obligátní (viz kapitola Fixní vychýlení poměru pohlaví). Přestože neexistuje 

žádná věrohodná studie, která by přímo takový mechanismus u ptáků testovala, v rámci celého 

procesu dělení pohlavních buněk nalezneme několik citlivých míst otevírajících prostor pro 

nenáhodný rozchod chromozomů. Pro lepší přehled je výčet těchto faktorů uveden v Tab.1. 

6.1.3 Selektivní resorpce vajíčka

Meiotické dělení probíhá u ptáků 0,5 – 4 hodiny před ovulací (Pike & Petrie, 2003; cit. dle Romanoff, 

1960). Po něm je o pohlaví už rozhodnuto a samice by tak mohla za účelem manipulace „nechtěné“ 

vajíčko potratit. Emlen (1997) proto nabízí hypotézu o mechanismu vychýlení poměru pohlaví mláďat 

prostřednictvím prvního vejce. Samice může počkat, dokud z meiotického rozchodu nevzejde to 

„správné“ pohlaví. S ostatními vejci ve snůšce už takto nemanipuluje, protože folikul při dozrávání 

vylučuje hormon, který inhibuje růst ostatních folikulů (Alonso-Alvarez, 2006; cit. dle Chenn & 

Johnson, 1996). Taková resorpce proto znamená mezeru ve snášení jednotlivých vajíček. Především u 

vícečetných snůšek by se tak hnízdní perioda mohla výrazně prodloužit, což samozřejmě představuje 

větší investici do reprodukční události a podstoupení rizika možné predace. Jedna ze studií nabízí 

způsob, kterým by se dala mezera ve snášení eliminovat (Pike, 2005). Experiment byl zaměřen na 

mechanismus manipulace primárním poměrem pohlaví v závislosti na kondici matky u 

domestikovaného holuba (Columba livia domestica). Autor vejce po několika dnech inkubace 

odebíral. Vzhledem k tomu, že je produkce snůšky energeticky náročný proces, samice s postupem 

času ubývaly na váze. Výsledky dokazují signifikantní vychýlení poměru pohlaví ve prospěch samic u 

prvního a i druhého vejce v pozdějších snůškách, kdy byly samice vysílené. Prvním vajíčkem bylo 

manipulováno v souladu s výše zmíněnou teorií. V případě některých druhých vajíček byl zjištěn 

menší obsah žloutku. Mezi snesením jednotlivých vajec byla pro ptáky standardní mezera 24 hodin. 
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Tab.1 Možné mechanismy ovlivňující nenáhodný rozchod chromozomů při meiotickém dělení u ptáků (tabulka podle 

Rutkowska & Badyaev, 2008). 

epigenetické procesy
genomový 
imprinting

Pohlavní Z a W chromozomy jsou různě náchylné k methylaci.

morfologie 
chromozomů

velikost
chromozomu

U menších chromozomů je proteinová doména centromery, 
zodpovědná za napojení chromozomu na mikrotubuly dělícího 
vřeténka, více komprimovaná, což může vést k nenáhodné 
segregaci chromozomů. 

lokace 
centromery

Tento znak je u ptáků variabilní jak mezi druhy, tak mezi 
samotnými pohlavními Z a W chromozomy.

délka telomer
Liší se mezi pohlavními chromozomy například u kuřete. Telomery 
se navíc účastní při párování chromozomů. 

pozice pohlavních 
chromozomů před 

rozpuštěním jaderné 
membrány

sekvence telomer
Sekvence telomer určuje pozici chromozomů. Telomeráza je 
regulována koncentrací hormonů. Zatím ale nebylo zjištěno, jestli 
se tato regulace mezi pohlavními chromozomy liší. 

protein bodies
V některých případech mají Z a W chromozomy různě velké protein 
bodies, které určují pozici chromozomů.

lokace pohlavních 
chromozomů v 

ekvatoriální rovině

aktinová vlákna

Ty chromozomy, které jsou blíže danému pólu dělícího vřeténka, 
mají větší šanci, že tam budou transportovány.  Distribuci 
chromozomů v ekvatoriální rovině zajišťují aktinová vlákna. Jejich 
aktivitu podmiňují steroidní hormony.

chromokineziny Ovlivnění seřazení chromozomů v ekvatoriální rovině.

napojení pohlavních 
chromozomů na 

mikrotubuly

satelitní DNA
Delší sekvence satelitní DNA na centromeře se promítne do větší 
velikosti kinetochorů a tedy pevnějšího spojení s mikrotubuly 
dělícího vřeténka, což může vést k centromerickému tahu. 

protein bodies
Proteiny, které určují orientaci centromery k danému pólu dělícího 
vřeténka, jsou umístěny v protein bodies. Větší protein bodies se 
také hůře připojují na mikrotubuly. 

opakované 
odpojení 

mikrotubulů

Funkce molekulárních motorů zodpovědných za zkracování vláken 
dělícího vřeténka v anafázi meiózy je podmíněna signálem o 
správném připojení chromozomů. V případě, že takový signál 
motory nedostanou, jsou chromozomy odpojeny. Opakované 
rozpojování vytváří možný prostor pro nenáhodnou segregaci 
chromozomů.  

rotace vřeténka
Ovládá cytoskelet, jehož činnost je regulována steroidními hormony. Obsah hormonů 

přitom může matka nerovnoměrně distribuovat do samčích a samičích vajíček. 
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Pike navrhuje, že resorpce probíhá i u druhého vajíčka. Aby se zabránilo pauze ve snášení, do ovulace 

vstupuje folikul, který ještě není kompletně dozrálý, což je příčina menšího objemu žloutku ve 

vajíčku. Takový proces však může proběhnout jen jednou. Proto folikul vstupuje do fáze ovulace bez 

ohledu na to, jaké pohlavní chromozomy jsou v něm přítomné. Úspěšnost takové manipulace je tedy 

75%. Autor testoval pohlaví analýzou DNA a výsledné poměry samčích a samičích vajec se velmi 

podobaly těm modelovým. I tak ale zůstává otázkou, do jaké míry můžeme považovat takovou 

regulaci za reálnou. Deponace žloutku je pro budoucí vývin mláděte klíčová a cena manipulace by se 

tedy vyšplhala na velmi vysokou hodnotu. Díky malému vzorku dat (n=66) se proto domnívám, že 

manipulace probíhala už dříve popsaným způsobem jen v případě prvního vajíčka, kdy byl poměr 

pohlaví u vysílených matek 15:1 ve prospěch samic. 

Důkazy o fungování zmíněného proximátního mechanismu přináší několik dalších studií, které 

jsou v této práci probrány (Pryke & Griffith, 2009; Legge a kol., 2001; Pike, 2005; Komdeur a kol., 

1997; Arnold a kol., 2001). Je však potřeba si uvědomit, že potrat vajíčka představuje velký 

energetický výdaj, přestože matka investované látky částečně resorbuje. Pokud samice manipuluje 

tímto způsobem v postovulární fázi, podstupuje tím navíc poměrně velké riziko zánětu pobřišnice 

(Alonso-Alvarez 2006; cit. dle Sturkie, 2000). 

6.2 Postovulární manipulace

Kromě již výše zmíněné selektivní resorpce vajíčka má samice několik dalších nástrojů, jak poměr 

pohlaví vychýlit v období od ovulace do snesení. Prvním z nich je pohlavně specifické oplození, které 

probíhá krátce po ovulaci (Alonso-Alvarez, 2006; cit. dle Sturkie, 2000). Hypoteticky by totiž samice

mohla ovlivnit motilitu spermií, kterým by zabránila v oplození vajíčka „nechtěného“ pohlaví (Pike & 

Petrie, 2003). Takový způsob manipulace je ale velmi nákladný. Jako stejně nepravděpodobné se mi 

jeví otcovské vychýlení poměru pohlaví přes selektivní oplození spermiemi, které by mohly rozeznat 

vajíčka s Z a W chromozomem (Pike & Petrie; 2003).

Další možný mechanismus představuje pohlavně specifická inhibice vývinu zygoty. K tomu, 

aby se začal zárodek vyvíjet, je nezbytná minimální hladina několika hormonů. Pokud samice do 

vajíčka dostatečné množství hormonu nedeponuje, zygota zanikne (Pike & Petrie, 2002). Na 

podobném principu by mohla fungovat také manipulace skrz embryonální mortalitu. Takový 

proximátní mechanismus se dá očekávat především u druhů, které mají početné snůšky a v rámci 

dané reprodukční události si mohou ztrátu několika vajec dovolit. 

Jedna ze studií (Göth & Booth, 2005), zaměřená na australského tabona (Alectura lathami), 

testovala závislost poměru pohlaví na embryonální mortalitě mláďat. Tento druh ptáka je specifický 

svou hnízdní ekologií. Vejce totiž inkubuje externě v hromadách tlejícího organického materiálu, 

který zadržuje teplo. Teplota zde varíruje od 30°C do 38°C a autoři se proto rozhodli pozorovat 
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závislost tohoto faktoru na poměru pohlaví. Vejce byla uměle inkubována při třech teplotách (31°C, 

34°C, 36°C). Pohlaví mláďat se determinovalo na základě pohlavně specifických morfologických znaků 

kloaky. Analýza dat zjistila, že s narůstající inkubační teplotou stoupala mortalita samců. Výsledky 

byly ve shodě s dalším experimentem (Eiby a kol., 2008), který využil analýzu DNA a mohl proto 

testovat také pohlaví nedovyvinutých embryí. Jde o jeden z mála příkladů, kdy byly výsledky 

původního experimentu potvrzeny. Nicméně jen těžko si můžeme představit podobný mechanismus 

jako adaptivní. Mláďata tabona jsou prekociální a investice do vajíčka jsou tedy velké. Cena 

manipulace by proto v tomto případě pravděpodobně převažovala získané výhody.

Do postovulární fáze můžeme zařadit také fenomén chimérických embryí. Tagirov a 

Rutkowska (2013) ve své teoretické studii navrhují přetrvání polárního tělíska v cytoplazmě vajíčka

jako adaptivní mechanismus vychýlení poměru pohlaví. Fluktuace hladiny hormonů v závislosti na 

faktorech okolního prostředí totiž může zablokovat segregaci polárního tělíska při meiotickém dělení. 

Díky tomu vstupuje do oplození vajíčko obsahující 4 pronukley. Dva z nich mají Z chromozomy a zbylé

dva W chromozomy. Oplození se tak mohou zúčastnit 4 spermie a vznikají 4 blastomery. Autoři se 

domnívají, že vývin obou buněčných typů (ZZ a ZW) je různě náchylný na hladinu hormonů ve vajíčku, 

přes kterou by proto matka mohla s poměrem pohlaví manipulovat. Vzhledem k tomu, že je 

chimérismus u ptáků a savců dobře zdokumentovaný, představuje tento mechanismus možný a 

zajímavý způsob vychýlení poměru pohlaví.

6.3 Rodičovská péče

Poměr pohlaví mohou rodiče vychýlit nevyváženou investicí při péči o potomky. Zvýhodnit své dcery 

nebo syny je možné také během inkubace. Pohlavní dimorfismus ve velikosti vajec je v ptačí říši běžný

trend (Pike & Petrie, 2003). Tento faktor je samozřejmě podmíněn selektivní inkubací, která byla 

pozorována například u dudkovce stromového (Phoeniculus purpureus; Ligon & Ligon, 1990). Jedná 

se ale spíše o výjimečný případ.

Intenzita rodičovské péče je složitě měřitelná. Pouze z hmotnosti mláďat nedokážeme 

vyvodit, jestli za rozdíl mezi pohlavím mohou genetické dispozice, odlišná maternální investice do 

vajíčka (např. obsah žloutku), atd. Experimentálních studií zabývajících se tímto tématem je proto 

nedostatek. Jednou ze základních neznámých je způsob, jakým pár své potomky v hnízdě pozná ještě

před opeřením nebo v případech, kdy jsou obě pohlaví zbarvená stejně. Zabití některého z mláďat je 

velmi nákladné a zůstává otázkou, jestli cena takové manipulace nepřevažuje hodnotu získaných 

výhod. Pohlavně specifická infanticida byla zjištěna například u eklekta (Eclectus roratus, Heinsohn a 

kol., 2011). Na některé samice zbývají v době hnízdění dutiny, které jsou pravidelně zaplavovány. 

Taková stanoviště jsou mnohem méně navštěvovaná krmícími samci, na kterých je samice v tomto 

období zcela závislá. Mladé samice navíc vylétávají z hnízda o sedm dní dříve než jejich bratři. Z toho 
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důvodu je pro matku výhodnější vychovat jednu dceru, kterou dokáže uživit. Zjištěné výsledky 

opravdu korelují s touto predikcí. Mladí samci byli zabíjeni nejčastěji ihned po vylíhnutí, kdy byla 

vložená investice ještě relativně malá. Studie pracovala s celkovým vzorkem 281 mláďat. 
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7. Fixní vychýlení poměru pohlaví

Pro studium vychýleného poměru pohlaví není důležité zjišťovat jen primární poměr pohlaví a 

proximátní mechanismus. Podstatnou ale často opomíjenou složkou bádání je také proporce 

dospělých samců a samic v populaci, tedy kvartétní poměr pohlaví (Donald, 2007). Právě 

pozorováním dynamiky poměru pohlaví v rámci celé populace můžeme zjistit míru mortality mláďat a 

také úspěšnost fungování takové skupiny jedinců (Greene & Fraser, 1998). Jak už si všiml Fisher 

(1930), stabilita populačního růstu se neobejde bez udržení vyváženého poměru rozmnožujících se 

samců a samic. Přestože takové tvrzení platí pouze pro monogamii (Bull & Charnov, 1988), je i u 

ostatních sociálních systémů nezbytné zachovat tento poměr na určité hladině, jinak je budoucnost 

populace v ohrožení (Greene & Fraser, 1998). Vzhledem k tomu, že stále chybí informace o obecně 

fungujícím proximátním mechanismu vychýleného poměru, zůstává role manipulace v populační 

dynamice poměru pohlaví pořád neznámá. 

V dnešní době máme dostatek studií dokazujících vychýlený poměr pohlaví u některých 

druhů ptáků na všech úrovních. Za tím může stát již zmíněná fakultativní manipulace, nebo obligátní 

vychýlení. Právě fixní nastavení poměru produkce samců a samic nabízí alternativní vysvětlení 

systému, kterým se tato práce zabývá. V obou případech jsou na proximátní mechanismy prakticky 

stejní kandidáti. Podrobná analýza je k dispozici v předchozí kapitole, a proto se tímto tématem

nebudeme dále zabývat. Jeden z důvodů, proč by ptáci mohli fixně vychylovat poměr pohlaví svých 

mláďat, je pohlavně specifická mortalita. Mladí samci nebo samice se mohou dožít dospělosti s různě 

velkou pravděpodobností. Právě vyšší úmrtnost jednoho pohlaví by pak nevyvážený poměr setřela. 

Zůstává otázkou, proč ve studiích sledujících poměr pohlaví nenacházíme u stejných druhů podobné 

poměry pohlaví. Většina z nich přitom testuje tento znak oproti nulové hypotéze 50:50. Pokud 

bychom nastavili výchozí hodnotu vychýlenou (právě kvůli zmíněné mortalitě), mohli bychom dostat 

zcela odlišné výsledky. Dalším vysvětlením falešně pozitivních výsledků experimentálních prací je 

skutečnost, že velká část dat není publikována, a to právě kvůli negativním výsledkům. Takové články 

totiž nejsou tolik zajímavé. Vlastní názor si díky tomu vytváříme pod dojmem převahy prací, kterým 

se fakultativní manipulace s poměrem pohlaví podařila dokázat (Hasselquist & Kempenaers, 2002). 
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8. Závěr

Tato práce předkládá shrnutí studií zabývajících se fakultativní manipulací s poměrem pohlaví u 

ptáků. Stejně jako ze všech předchozích review z ní nevyplývá žádný jednoznačný závěr, který by 

stanovil obecný proximátní mechanismus nebo ultimátní příčinu. Snažil jsem se však poukázat na 

nedostatky jednotlivých experimentů a upozornit na úskalí, která jsou se sledováním poměru pohlaví 

spojená. 

Jediný obecný trend, který je společný pro větší část studií, je vychýlení poměru pohlaví 

prostřednictvím prvně sneseného vejce. K takové manipulaci dokážeme přiřadit i reálný 

mechanismus, kterým by mohla být selektivní resorpce vajíčka po meiotickém rozchodu 

chromozomů. Právě tím by se vysvětlilo extrémní vychýlení v případě druhů s malou snůškou.  

Podle mého názoru nemáme dnes k posouzení existence fakultativní manipulace s poměrem 

pohlaví mláďat u ptáků dostatek informací. Většina autorů očekává objevení nějakého univerzálního 

mechanismu. Přestože ve fakultativní manipulaci s poměrem pohlaví u ptáků spíše věřím, nemyslím 

si, že tento problém má jen jedno řešení. Existuje několik silných hypotéz, které ptákům dávají důvod 

poměr pohlaví vychýlit od rovnováhy (viz kapitola Teoretický základ pro studium poměru pohlaví). 

Taková manipulace však něco stojí a záleží na ekologii každého druhu, jaký mechanismus se mu 

vyplatí. Kapitola Proximátní mechanismy naznačuje, že potenciálních možností je spousta. Z tohoto 

důvodu chápu absenci konzistence mezi výsledky experimentů. K tomu, abychom mohli otázku 

fakultativní manipulace vyřešit, je potřeba vypracovávat komplexní studie. Neměla by zde tedy 

chybět determinace pohlaví pomocí analýzy DNA, porovnání poměru pohlaví na všech úrovních, 

závislost pořadí líhnutí mláďat na poměru pohlaví, základní informace o ekologii druhu a především 

dostatečné množství dat. Teprve pak je možné jednotlivé práce plnohodnotně porovnávat.

Poznatky získané při psaní této práce bych rád využil ve svém navazujícím magisterském 

studiu, kde se chystám pokračovat ve zkoumání vychýleného poměru pohlaví. 
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