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Abstrakt 

Morfologické znaky podávají informaci o adaptacích studovaného druhu, zdrojích, které využívá, 

a mohou obecně vypovídat o využívání ekologického prostoru. Vnitrodruhová variabilita znaků 

odráží různé adaptace lokálních populací, a tak poukazuje na rozdílný způsob života  

či preferovanou potravu. Předmětem této práce je ekologicky zajímavá skupina specializovaných 

tropických pěvců – strdimilů (Nectarinidae). Taxon vykazuje řadu přizpůsobení ke specifickému 

sběru potravy: kombinaci sání nektaru a lovu hmyzu. Předmětem zkoumání je vnitrodruhová 

variabilita tří habitatově odlišných druhů (Cyanomitra oritis, Cinnyris reichenowi a C. bouwieri) 

žijících v Kamerunu. Cílem této práce bylo zjistit, v jakých morfologických znacích jsou studované 

druhy pohlavně dimorfní. Dále zda se liší populace žijící na vzdálených lokalitách. V neposlední 

řadě pak, jestli lze u všech zkoumaných druhů nalézt podobný trend vnitrodruhové variability 

znaků, který by mohly mít společné ekologické příčiny. Měřeny byly následující znaky: délka 

křídla a ocasních per, rozměry zobáku, celková tělesná hmotnost i další znaky. Analýzy jsou 

založeny na terénních datech sbíraných mezi lety 2003–2015 a na muzejních sbírkách. Celkově se 

podařilo shromáždit informace o ca. 1200 jedincích, pro 5 lokalit v Kamerunu.  

Výsledky prokazují přítomnost pohlavního dimorfismu u všech třech zkoumaných druhů, 

kdy mají samci větší znaky než samice. Vždy se liší v délce křídla, ocasních per a délce zobáku. 

Pohlavní dimorfismus je také lokalitně variabilní, byl tedy prokázán i v rámci některých lokalit pro 

různé morfologické znaky. Nejvíce pohlavně dimorfní je druh C. reichenowi, kde samci mají delší 

křídla, ocasní pera i zobák nejen obecně, ale i na všech jednotlivých lokalitách. Některé lokální 

populace se pohlavně liší i v délce běháku a jako jediný druh také v šířce i výšce zobáku. Na Mt. 

Oku mají samci C. reichenowi i C. oritis výrazně delší ocasní pera než samice.  

Cyanomitra oritis i Cinnyris reichenowi se prokazatelně liší nejen pohlavně, ale také 

mezilokalitně. Oba druhy se mezilokalitně velmi liší v délce zobáku. Populace obou druhů na Mt. 

Cameroon mají delší zobák než na všech ostatních lokalitách. Mezilokalitní rozdíly vyšli jako 

významné i pro další znaky jako je délka křídla, ocasních per, tělesná hmotnost, výška a také šířka 

zobáku. Pozorované pohlavní i mezilokalitní rozdíly naznačují výraznou prostorovou variabilitu 

ekologickcý faktorů všech třech druhů. 
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