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Dichromatismus samců pěvců a da|ší aspekty pohlavního výběru

Lucie Schwarzová

l. Souhrn dizertační práce

Ve své prácijsem se soustředila zejména na testováni některých predikcí hypotéz
vysvětlujících opožděné přepeřování mladých samců (DPM) na modelovém druhu - rehkovi
domócím (Phoenicurus ochruros), SledovÁna byla doba přílofu na hnízdiště' volikost kva|ita
(mikrobiotopové sloŽení) a umístění teritorii, agrosivita projovovaná vůči ostafuim jedincům
na hnízdišti a korelace hormonr{lni hladiny (testosteronu) s barvou narůstajiciho opďení
v době pelicháni před odletem do zimoviště.

Rehkové domáoí přilételi na jihomoravské hnízdiště bez rozdílu v dafu přllefu mozi
věkovými skupinami. Naopak v haze' kdo je počet toritorii vhodných pro hnízděni rehhi
omezsn' starši samci přilétrli průměrně o ři dny dřívo než subadulti' Vzhledern k podzimní
toritorislitě staršíoh samoů mohou mladí samci přizpůsobit naÓasovÁní jamlho nÁvrafu
předpokládané konkurenoi ostatniohjedinců' ZjištěnI takového flexibilního rozhodování
pďporuje hypoézu redukco investic, v případě platnosti hypotézy energetického constaint
by se mladí jedinci opoŽďovali na obou lokalitóch bez ohlodu na aktur{|ní kompotici,

V praŽské populaci rehků nebyly mezi subadultrlmi a adultrími samci nalozeny rozdí|y
v kvalitě (mikrobiotopovém složení), velikosti či umístění teritoria na |okalitě. Kritériem pro
výběr teritoria v městském prosťedí je u rehkú domácích mnoŽství zastrvěných ploch' neboť
strukfurované povrchy budov jfun poskytují místo pro umístění hnizda i sběr pořavy a okaje
střechjsou často vyržíványjako posed při zpělu' Výslodky sfudiejsou v Íozporu s hypotézou
krypse a lásteěně i redukce invostic, naopak podporují jak hypotézu samiěí mimeze, tak i
ostatní hypotézy, v otázce umístění e kvality tgritoril nevyhraněné.

Pokusy s předkládanými atapami subadultních a adultních samců ukr{zaly, že rezidentní
samcijsou stejně agrosivní vůči obána barevným variantám atrap' pokud dojde k přÍmému
útoku. celkově se však mladl samci vlce snažili svá tďtoria obhajovat zpěvom i jinou
vokalizací, adulti se chovali agresivněji pouze při zýšené kompďici o kvalitní teribris ve
vi|ové čtwti. Tomu odpovídó i zjištěni negativni korelace mozi mírou pozorované agrese s
velikostí teritoria" {. vlastríci menšícl1 kvalihějšlch teritorii je háji s většl vohemoncí bez
ohlďu na věk (tj. zbarvení) veťelco. Na lokalitě s rovnoměměji rozmístěnými zdroji ptici
více času str{vili obhllŽenírn atap ve snaze odhadnout kvalifu soupeře a své šance
v připadném souboji. Výsledky sudie jsou v rozporu s pedikcemi hypotézy samičí mimezo i
signalizace sociálního statufu, spiše odpovídají hypotézo rodukce investic, váledem
k tendenci mladých samců vyhnout se aktivní obraně vlastrího teritoria.

Po většinu roku (hnízdni období' tah i v zimě měřenó baz{lní hladina T u klecovaných
ptr{.ků) se zubadultni pt{ci množsfuím cirku\ícího T v kvi nelišili od adultrích jedinoů.
Jedině v oMobí pelichríní' tj. Úvoje nového opefuní, byla hladina T naměřeruí u ptrílcu
přepelichávajících do zubadultnlho šefu signifikantně nižši než u ptráků pfupelichr{vejících do
šafu adulti. Toto zjištění můŽe svědčit o určité roli T v regulačním mechanismu DPM.
Nepřímo pro to svěděí i to' Žo váha těla nokorelovala s hladinou testosteronu a nelišila se u
samců přepelichávajících do subadulfoího a adulbího opďeni' V kontextu hypotéz
vysvěflujících DPM by uvedená zjištěrrí nejspíše odpovídala redukci investic objewjící se u
mladých samců v období peliohání'

Závérem je možno konstatova! že rrejvíce pďpory bylo nalezeno ve prospěch hypotézry
rďukce investic, {. pattern přílefu na hnízdišÉ i agrese subadultů a adulni, v rozporu není ani



nepřímá evidence v souvislosti s hladinou testosteronu. Redukci investic mladých samď sice
neodpovídó zjišĚné schéma obsazovíni teribrií n8 sfudovaných |oka|itácb podpo'ující spíše
hypotézu samiči mimeze ěi některé dalši, neni s ní však v přímém rozporu a zjevně závisi na
ekologiokých pďminkách lokality.

Pos|edn| prezentovaný příspěvek se tfió jak jiného druhu, tak ďlišného okruhu témat
ýkaj|cích se problematiky sexuální selokco. sfudium paternity mláďat ťuhýka obecného
(Lanius collurio) ukízalo pra'vděpodobnou souvislost mnoŽsM mimopároých fertilizaoí
(EPF) s hn|zdní denzitou populace i preferenci samio pro starší' kvalitnější partneryjako
otoe mimopárových mláďat jojichž poměr pohlaví byl ýazně vychýlen ve prospěcb
samců. Ťuhýk obeoný je monogamn| pěveo, o němž se soudilo, žo ýďryt mimopároých
mláďat v hnizdech je spíše ýjimďnou udÁlostí. Doposud existovala pouzo jedna sbdio
věnovanó problematice extapárové paterniý (EPP) u tohoto druhu, založená na velmi
matém datovém souborrr @PP 5.26%o,r|9;Fqnasari etal. 1994). Ns jihu Č€ské
republikyjsme sfudovali populaci ťuhýků s neobvykle vysokou hnízdní denzitou kde
bylo mezi 65 mlóďaý z l5 hnizd nalezeno l0 mlóďat (26.57o) s obem ďlišným od
sociálního partrera samice. Všechna tato mlríďata byli samci a ve všech případech byl
genetickým otcem mlóďat sameo ze sorrsedrúho terribria. Mimoprírovi otcové měli tarzus
delší než sociáld partdi samic, můžeme tedy usuzova! že samičí ýběr probítuí na
z{kladě věkově ávislé velikosti těla samce. Naše zjišt&i přinóší pďporu teonii sex.
allocatior1 předpokládající, že samice spárované s kvalittějšími samoi produkují spíše
syny.


