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ÚVOD 
 
Pohlavní výběr 
 
Pohlavní výběr neboli sexuální selekce je mechanismus, pomocí něhož je možno 
vysvětlit přítomnost pestrého opeření i často velmi bizarních ptačích ozdob, které se 
na první pohled jeví jako neužitečné či dokonce překážející při běžných činnostech 
zvířete. Podstatou sexuální selekce je výhoda, kterou určitý jedinec získá v porovnání 
s ostatními jedinci stejného pohlaví na základě charakteristik preferovaných opačným 
pohlavím (Darwin 1871). Předmětem samičího výběru může kromě vzhledových 
charakteristik být i intenzita zpěvu (Reid et Weatherhead 1990, Hasselquist et al. 
1996), epigamního chování (Hill et al. 1999) nebo kvalita teritoria, jehož vlastnictvím 
samec demonstruje schopnost obstát v konkurenci ostatních samců a tím i kvalitu sebe 
sama (Bensch et Hasselquist 1992, Friedl et Klump 1999). Výjimkou není ani 
kombinace několika znaků zohledňovaných samicemi při výběru partnera (Reid et 
Weatherhead 1990, Potti et Montalvo 1991, Alatalo et al. 1986, Slagsvold 1986, 
Gustafsson et al. 1995, Sætre et al. 1994, Zuk et al. 1992).  
     Modely, popisující samičí výběr a jeho důsledky pro výslednou fitness jedince, 
můžeme rozdělit do tří okruhů. „Runaway selection“ model pro sexuálně selektované 
znaky nepředpokládá jejich význam jako indikátoru kvality jedince, jejich exprese je 
posilována pouze na zaklade provázanosti evoluce daného znaku a preference pro něj 
(Fisher 1958, Lande 1981, Iwasa et Pomiankowski 1995, Hall et al. 2000, Mead et 
Arnold 2004).   
     Skupina hypotéz „dobrých genů“ naopak předpokládá funkci sexuálně 
selektovaných znaků jako indikátoru samčích kvalit, samice tedy v podstatě vybírá 
kvalitní geny pro své potomky i nejlepší zdroje potřebné pro úspěšné vyvedení 
potomstva (Andersson 1982, 1986, Hamilton et Zuk 1982, Nur et Hasson 1984, 
Zahavi 1975, Tomkins et al. 2004).  
    Třetí skupinou jsou hypotézy přímé výhody (Williams 1966), které vysvětlují 
samičí zálibu v určitých znacích jako snahu rozpoznat samce zdravého a 
životaschopného, který bude zárukou dobré péče o potomstvo a nenakazí samici nebo 
mláďata parazity (Saino et Møller 1994, Griffith et Sheldon 2001). 
     Barva opeření může být nefalšovatelným signálem kvality samce u ptáků, a to 
nejen v důsledku přímé závislosti zbarvení na kvalitě přijímané potravy (tj. obsahu 
určitých látek), jako v případě intenzity karotenoidní pigmentace (Hill  1990, Hill 
1991, Hill et Montgomerie 1994), ale i jako signál odrážející kondici samce v minulé 
hnízdní sezóně (Gustafsson et al. 1995). Lépe vybarvení samci jsou samicemi 
preferováni také pro extrapárové kopulace (Yezerinac et Weatherhead 1997, 
Sundberg et Dixon 1996, Greene et al. 2000), kterými mohou samice zvyšovat 
genetickou kvalitu svého potomstva (Gray 1997, Johnsen et al. 2000). 
 
 
Delayed plumage maturation 
 
Z pohledu teorie sexuální selekce se situace, kdy jednoletý samec fyziologicky plně 
pohlavně dospívá, avšak jeho opeření nabývá vzhledu dospělého jedince až 
v následujícím roce (či ještě později), jeví jako značně paradoxní. Tzv. opožděné 
přepeřování (angl. delayed plumage maturation, zkr. DPM) proto právem poutá 
pozornost badatelů již více než 50 let.  Wynne-Edwards (1965) vysvětloval 



nepřítomnost plného vybarvení, ale zejména odklad hnízdění u jednoletých samců 
(subadultů) jako mechanismus regulace početnosti populace skupinovou selekcí.  
Prvním modernějším evolučním vysvětlením, kterého se tomuto zajímavému 
fenoménu dostalo, je tak Selanderova hypotéza sexuální selekce, později výstižněji 
nazývaná hypotézou krypse (cryptic hypothesis; Selander 1965). Další hypotézou, 
zohledňující fakt, ze zbarvení prvoročních samců velmi často připomíná zbarvení 
samic, je hypotéza mimeze samic (female mimicry hypothesis; Rohwer et al. 1980). 
Myšlenka redukce množství či intenzity agresivních střetů je ústředním bodem i 
několika dalších potenciálních vysvětlení existence DPM u ptáků, najdeme ji v 
hypotéze  mimeze juvenilů (Foster 1987), signalizace sociálního statutu (Lyon et 
Montgomerie 1986) i jako součást skupiny zimních adaptivních hypotéz (Rohwer 
1975, Rohwer et al. 1983,  Brown et Brown 1988, Rohwer et Butcher 1988). V rámci 
posledně jmenovaných hypotéz je následná přítomnost subadultního šatu u hnízdících 
jednoletých samců chápána spíše jako nemožnost přepelichat před hnízdní sezónou do 
šatu dospělých (molt constraints), než jako výhoda plynoucí z méně nápadného 
zbarvení v období hnízdění (Rohwer 1986). Snahu mladých samců zredukovat 
investice do svého prvního hnízdění a tím zvýšit šanci na úspěšné vyvedení kvalitního 
potomstva v následujících sezónách vyzdvihuje hypotéza redukce investic (reduction 
investment n. breeding treshold hypothesis) (Studd et Robertson 1985). V případě 
druhů s peřím zbarveným karotenoidními barvivy je intenzita výsledného odstínu 
závislá na vnějších (potravních) podmínkách, jimž jsou jedinci vystaveni na lokalitě, a 
tedy se výskyt DPM může velmi lišit u jednotlivých populací (Hill 1996). Opět se 
tedy jedná o fyziologické omezení (constraint), závisející na kvalitě přijímané 
potravy.  
Jednotlivé hypotézy týkající se DPM se ve svých predikcích často překrývají, proto 
zejména u dobře prostudovaných druhů můžeme v literatuře najít mnoho interpretací 
určité skutečnosti a různých názorů na evoluci tohoto fenoménu v konkrétních 
případech.  
 
             
Hypotéza sexuální selekce a krypse subadultů 
 
Pokud je zbarvení samců předmětem samičího výběru, jsou samci, kterým v prvním 
roce života chybí některé nebo všechny vnější atributy dospělců, nutně v kompetici o 
samice znevýhodněni. Jejich opeření je však často zbarveno krypticky, a naopak tak 
poskytuje výhodu při úniku před predátory. Usnadnění přežití první hnízdní sezóny je 
důležité pro získání mnoha zkušeností, které jsou zúročeny v následujícím roce, kdy 
je již samec atraktivnějším partnerem pro samice a tudíž schopen konkurovat ostatním 
jedincům v přístupu k nim. V případě obzvláště příznivých okolností v první hnízdní 
sezóně jsou však subadulti plně připraveni k rozmnožování, neboť mají vyvinuty 
pohlavní orgány a pokoušejí se obhajovat vlastní teritoria. To se jim může podařit 
kupříkladu za situace, kdy vysoká úmrtnost starých samců uvolní některá kvalitnější 
teritoria nebo když lokální podmínky umožňují úspěšné vyvedení potomstva i 
v suboptimálních teritoriích (Selander 1965).  
    Částečná evidence pro tuto hypotézu byla nalezena u lesňáčků Setophaga ruticilla, 
kteří nevykazovali žádný rozdíl v agresivitě jednoletých a starších jedinců, v populaci 
se vyskytovali jak nespárovaní, tak i hnízdící subadultní samci, jejich teritoria se však 
nacházela v odlišných částech lokality a byla umístěna mezi větším množstvím 
teritorií sociálně dominantního kompetitora, tyranovce Empidonax minimus (Procter-
Gray et Holmes 1981). Některá z těchto zjištění však nejsou v rozporu ani 



s hypotézou mimeze samic (Rohwer 1983). Nižší kvalita teritorií obsazovaných 
jednoletými samci, umístění jejich teritorií mimo části lokality obsazované staršími 
samci a nižší reprodukční úspěch těchto samců byl zjištěn i u kardinála Pheucticus 
melanocephalus (Hill 1988a,b). V obou výše uvedených případech také subadulti 
přilétali na hnízdiště později, kdy již byla nejkvalitnější teritoria obsazena staršími 
jedinci (Hill 1988b, 1989, Procter-Gray et Holmes 1981).  
    Starší samci lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) na hnízdiště přilétají dříve a 
jsou tudíž úspěšnější než subadulti při tvorbě páru, množství znaků ovlivňujících 
samičí volbu partnera je však u tohoto druhu poněkud matoucí (Potti et Montalvo 
1991, Alatalo et al. 1986, Slagsvold 1986). Roli zde hraje jak kvalita teritoria, tak i 
fenotypové charakteristiky samce. V jiné studii pak nebyla zaznamenána ani větší 
celková úspěšnost hnízdění starších samců lejska černohlavého, ani rozdíly ve 
schopnosti obhájit teritorium, které by závisely na věku (Slagsvold et Lifjeld 1988). 
Význam subadultního opeření jako ochrany před predátory u tohoto druhu plyne také 
z faktu, že v průběhu hnízdní sezóny podlehlo predaci signifikantně větší množství 
plně vybarvených adultů než subadultních samců (Slagsvold et al. 1995). V této 
souvislosti však nelze opominout možnou funkci pestrého opeření u ptáků jako 
varovného signálu pro potenciální predátory (Guilford 1988, Götmark 1992, Götmark 
1994, Götmark et Unger  1994, Slagsvold et al. 1995).  
    V přímém rozporu s předpokladem funkce subadultního opeření jako kryptického 
šatu usnadňujícího přežití prvního roku života je zjištění Enstroma (1992), že chování 
nespárovaných subadultních samců vlhovce Icterus spurius je v průběhu hnízdní 
sezóny nápadnější než chování samců aktuálně pečujících o mláďata. Ani u jiného 
druhu vlhovce, Icterus galbula, nebyla nalezena prakticky žádná skutečnost 
podporující hypotézu krypse (Flood 1984).  
 
 
 
Hypotéza mimeze samic 
 
Velmi nápadnou vlastností subadultních samců s DPM je jejich častá podobnost se 
samicemi  vlastního druhu, a to i v případě, ze samice nejsou méně pestře vybarveny 
(Rohwer 1978). Rohwer et al. (1980) na podkladě této skutečnosti předpokládají, ze 
jednoletí samci mimetizují samice a nevyvolávají tak agresivitu ze strany starších 
samců, již na lokalitě usazených. To jim usnadní hledání vhodného teritoria, přestože 
musí posléze zaujmout samice pomocí zpěvu a jiného nápadného druhově 
specifického epigamního chování a tak odhalit svou identitu (Rohwer 1983). Pokud se 
mladému samci přesto nepodaří udržet vybrané teritorium a v daném roce zahnízdit, 
získá alespoň přehled o vhodných teritoriích pro příští sezónu, z nichž některé se na 
jejím začátku pokusí obsadit dříve než ostatní přilétající samci (Rohwer et al. 1980).  
     Aby subadultní šat mohl plnit funkci samičí mimeze a mladí samci profitovali výše 
uvedeným způsobem, hypotéza předpokládá gradient v kvalitě dostupného biotopu a 
to, že nejkvalitnější teritoria jsou obsazovaná adultními samci. Další důležitou 
skutečností je samičí výběr závislý na kvalitě teritoria a nikoliv přímo na vzhledu 
samce. Subadultní samci se mohou buď usazovat mimo nejpreferovanější biotop 
stranou od dominujících adultů, nebo se pokusit uhájit teritorium mezi adultními 
jedinci a zvýšit tím svou atraktivitu pro samice. Pro jedince postupujícího posledně 
jmenovaným způsobem je tedy prospěšnější nevyvolávat svým vzhledem agresi ze 
strany adultů a mít opeření co nejvíce podobné samicím. Naopak vyskytne-li se mezi 
subadulty jedinec s šatem zbarveným spíše jako starší samci, je v této situaci 



v nesporné výhodě. Nejrozmanitější subadultní zbarvení (ve smyslu škály od samičí 
mimeze k podobnosti plně vybarveným adultům) je tedy očekáváno v biotopech 
s rozsáhlejšími plochami kvalitních mikrobiotopů a nápadným gradientem směrem 
k suboptimálnímu prostředí.  
     Autoři hypotézy samičí mimeze našli poměrně robustní evidenci svědčící ve 
prospěch tohoto adaptivního vysvětlení DPM na souboru jedenatřiceti 
severoamerických pěvců (Rohwer et al. 1980). Zjištění početní převahy samic nad 
adultními samci, limitace poctu kvalitních teritorií, pozdější přílet subadultů na 
hnízdiště a snížená agrese vůči subadultům u vlhovců Icterus galbula hovoří také pro 
její platnost (Flood 1984). Vlhovci Agelaius phoeniceus se v mnoha případech 
k predloženým atrapám subadultů chovali jako k samicím a byly zaznamenány i 
pokusy s takovými atrapami kopulovat (Rohwer 1978). Nejpřesvědčivější důkaz toho, 
že ptáci mohou rozlišovat pohlaví jedinců vlastního druhu pouze na základě barvy 
opeření, podali Sætre et Slagsvold (1992) důmyslnými pokusy s přebarvenými lejsky 
černohlavými (Ficedula hypoleuca). Pokud bylo samici nabarveno peří na černo, 
všichni samci se k ní chovali jako k samci. Jednoletý samec zbarvením podobný 
samici vyvolával u samců chování jako by byl samicí, ale po jeho přebarvení na 
černou barvu samců byl  ostatními jedinci považován za samce. Přestože Procter-Gray 
et Holmes (1981) na základě pozorované celkové vysoké agrese jak mladých samců, 
tak starých samců vůči subadultům, aktivních epigamních projevu subadultů 
v průběhu hnízdní sezóny a odlišného umístění teritorii patřících subadultním samcům 
zamítli platnost hypotézy samičí mimeze pro lesňáčky Setophaga ruticilla, některá 
tato zjištění ve skutečnosti zmíněnou hypotézu podporují (Rohwer 1983).   
     V přímém rozporu s předpokladem, ze adultní samci si alespoň krátce po jejich 
příletu mohou subadultní samce splést se samicemi a tudíž se k nim nechovat výrazně 
agresivně, je chování adultních samců papežíků Passerina amoena.  Při pokusech 
s předkládanými atrapami dokázali rozlišit subadultní samce, které agresivně 
napadali, a samice, s nimiž se někteří pokoušeli kopulovat (Muehter et al. 1997). Ani 
samci lesňáčka Setophaga ruticilla nerozlišovali při agresivních útocích na 
předkládané atrapy zda se jedná o atrapu adultního či subadultního vetřelce (Procter-
Gray 1991). Pro jiný druh papežíka, Passerina amoena, Rohwer (1986) zamítl 
hypotézu samičí mimeze na základě detailního popisu pelichání u tohoto druhu. Nově 
narostlé opeření subadultních samců zbarvením připomínalo spíše hnízdní šat adultů 
než samic.V případě jiřiček modrolesklých (Progne subis) také různí autoři uvádějí 
protichůdné výsledky svých studií: Stutchbury (1991) na základě zjištění vyšší 
agresivity starších samců vůči subadultům a nižší vůči samicím hypotézu samičí 
mimeze zamítla. Ani v této studii se však doba od získání teritoria do získání 
partnerky u nevýrazně zbarvených a uměle přebarvených subadultů nelišila. V jiné 
studii stejný druh poskytl evidenci podporující platnost této hypotézy, a to větší 
úspěch subadultů podobných samicím při obsazování teritorií ve větších koloniích a 
stejný úspěch výrazněji i méně nápadně zbarvených subadultů při získávání partnerky 
(Rohwer et Niles 1979).  
 
 
  
Hypotéza signalizace sociálního statutu 
 
 Stejně jako v případě samičí mimeze, tato hypotéza vysvětluje přítomnost 
subadultního opeření u pěvců jako mechanismus zajišťující redukci agresivity 
adultních samců namířené proti subadultním jedincům, v důsledku čehož mají tito 



méně zkušení ptáci usnadněnu první hnízdní sezónu. Předpokladem hypotézy 
signalizace sociálního statutu je samičí výběr založený na vzhledu, přesněji zbarvení 
potenciálního partnera, a limitovaný počet samic v populaci, vedoucí ke kompetici 
mezi samci. Pokud samice preferují pestře zbarvené adultní samce, nevybarvený 
subadult nepředstavuje pro adulty vážné ohrožení a tudíž v případě střetu vyvolává 
agresi nižší než plně vybarvený konkurent. Svým zbarvením tedy subadultní samci 
signalizují subordinaci ve vztahu ke starším jedincům. Tolerovaní subadulti tak mají 
snadnější přístup k nespárovaným samicím, které v populaci zbývají po utvoření páru 
atraktivnějšími plně vybarvenými adultními samci. U polygynních druhu, kde se 
samice raději spárují s již zadaným, ale atraktivním samcem, se mladí jedinci alespoň 
obeznámí se situací na hnízdišti a tím získají cennou zkušenost pro příští sezónu 
(Lyon et Montgomerie 1986).  
    Jelikož popsaný systém může efektivně fungovat zejména za situace, kdy množství 
obhajovaných zdrojů vázaných na teritorium není pro samice významným faktorem 
při výběru partnera pro hnízdění, autoři hypotézy testovali, zda mezi pěvci 
vykazujícími DPM je podíl druhů obhajujících pouze místo pro umístění hnízda větší 
než podíl druhů obhajujících velké teritorium zahrnující všechny potřebné zdroje. 
Ukázalo se, že DPM je skutečně rozšířenější u koloniálně hnízdících druhů, jejichž 
teritorium potravní zdroje nezahrnuje (Lyon et Montgomerie 1986).  
     Při testování hypotézy signalizace sociálního statutu jsou, stejně jako v předchozím 
případě, často prováděny testy agresivní motivace samců pomocí různě zbarvených 
atrap. Funkce hnědého pruhování na prsou jako signálu statutu byla potvrzena u 
lesňáčků Dendroica petechia, reagujících na výrazněji zbarvené atrapy agresivněji 
než na vybledlejší atrapy. Zároveň pestřejší samci projevovali při útocích vyšší 
agresivitu než méně vybarvení jedinci. Zbarvení tedy v tomto případě slouží jako 
signál sociální dominance jedince a jeho ochoty investovat do případných střetů 
s konkurenty (Studd et Robertson 1985). Jako nejlepší vysvětlení DPM byla 
signalizace statutu shledána i u papežíků Passerina amoena, kteří se také chovali 
méně agresivně vůči atrapám subadultů oproti plně vybarveným atrapám adultů 
(Muehter et al 1997, Greene et al. 2000). Detailní dokumentace pelichání a růstu 
nového opeření u jiného papežíka, Passerina leclancherii, svědčí také pro funkci 
subadultního zbarvení jako signálu sociálního statutu u tohoto druhu (Thompson et 
Leu 1995). Pozorování vzájemných interakcí samců modrušky lesní (Tarsiger 
cyanurus) na hnízdišti ukázalo, že střety dvou rozdílně zbarvených jedinců (modrého 
adulta a olivově hnědého subadulta) jsou celkově méně agresivní než střety dvou 
jedinců stejné věkové kategorie (a stejného zbarvení), ačkoli počty těchto interakcí se 
nelišily. Lze tedy předpokládat, že zbarvení subadultních samců je signálem, 
chránícím je před nadměrnou agresí starších kompetitorů (Morimoto et al. 2005). 
     Některé práce roli subadultního opeření jako prostředku pro signalizaci 
společenské podřízenosti nepodporují. Černě zbarvení adultní samci lejska 
černohlavého (Ficedula hypoleuca) se od hnědých subadultů  nelišili v reakcích na 
živé samce umisťované v klecích do obsazených teritorií (Breiehagen et Sætre 1992). 
Rozdíly v intenzitě reakcí na atrapy subadultních a adultních samců předkládané 
společně s nahrávkou konspecifického zpěvu nebyly zjištěny ani u  lesňáčků 
Setophaga ruticilla (Procter-Gray 1991). Adultní samci vlhovců Icterus spurius se 
k atrapám subadultních samců chovali agresivněji než k atrapám adultů (Enstrom 
1992). Ani umělé odbarvení opeření adultních samců jiřičky Progne subis 
(napodobující tak vzhled subadultních jedinců) nezpůsobilo vyšší tlak ostatních 
samců na obsazení teritoria pokusného jedince, než bylo pozorováno u kontrolních 
samců (Stutchbury 1992). Adultní samci tohoto druhu projevovali vyšší agresivitu 



vůči subadultům než vůči samicím a nebyl zjištěn rozdíl v úspěšnosti subadultů 
s peřím nabarveným do podoby adultního zbarvení a kontrolních samců  při získání 
partnerky, přestože manipulovaní ptáci dokázali rychleji získat teritorium (Stutchbury 
1991).  
 
 
 
Hypotéza mimeze juvenilů 
 
Tato hypotéza opět předpokládá komunikační funkci nevýrazného zbarvení peří 
subadultů, a to ve smyslu snížené agresivity dospělých samců vůči mláďatům, a tedy i 
vůči subadultům, kteří budou mláďata mimetizovat. Mladí samci tak získají snadnější 
přístup k samicím přicházejícím na tokaniště (Foster 1987). Uvedený systém však 
může fungovat právě jen u polygamních druhů, jejichž samci různého věku se 
setkávají na tokaništi, nikoliv u temperátních migrantů, na jejichž hnízdišti se v době 
příletu žádní juvenilní jedinci nevyskytují.  
    Foster (1987) ve studii rozmnožovacího systému pipulek rodu Chiroxiphia nalezla 
skutečnosti, svědčící pro adaptivní funkci DPM jako mechanismu usnadňujícího 
přežití subadultů vzhledem ke snížené agresi ze strany starších, tokajících adultů. Šat 
juvenilů je však také kryptičtější, a tudíž nelze opominout ani možné vysvětlení DPM 
pomocí dalších hypotéz. V případě Chiroxiphia caudata subadultní samci mají plně 
vyvinutý reprodukční systém, a tedy mohou využít příležitosti ke spáření s některou 
ze samic přicházejících na tokaniště. V případě druhu Chiroxiphia linearis svědčí 
výsledky pokusů s předkládanými atrapami různě zbarvených samců spíše pro 
signalizaci nižšího sociálního statutu subadultů než pro mimezi juvenilů (McDonald 
1993).  
     Mladým samcům lemčíka Ptilonorhynchus violaceus subadultní opeření 
připomínající juvenily zřejmě také slouží jako signál subordinace, a tím jim umožní se 
pohybovat v blízkosti adultních samců a postupně se učit prvkům chování důležitým 
v samičím výběru (facilitate-learning hypothesis; Collis et Borgia 1993). Podobná 
funkce je předpokládána i u madagaskarských pitovců Philepitta castanea (Prum et 
Razafindratsita 1997). 
 
 
 
Hypotéza redukce investic   
 
Tato hypotéza vychází z teze, že živočichům se může „vyplatit“ odložení 
rozmnožování na pozdější dobu, pokud je předpokládaná doba života dostatečně 
dlouhá a poskytuje později dostatek příležitostí  k výchově kvalitního potomstva a 
zároveň lze očekávat vysoké náklady na odchov mladých pro mladého, nezkušeného 
jedince (Wittenberger 1979). Maximální redukce nákladů na případný pokus o 
zahnízdění v prvním roce, avšak při zachování možnosti zahnízdit za příznivých 
okolností, tak zajišťuje pro prvoroční samce optimální bilanci nákladů a rizik. 
Opožděné přepeření do šatu dospělých je, stejně jako pozdější přílet a umisťování 
teritorií do suboptimálních habitatů, součástí strategie mladých samců vedoucí 
k omezení energetických nákladů při tvorbě opeření i kompetice se staršími a 
zkušenějšími samci na hnízdišti (Studd et Robertson 1985). Není tedy vyloučena ani 
potenciální funkce subadultního opeření jako signál společenské podřízenosti či 
mimeze samic.  



     Porovnání velikosti sexuálně dichromatických druhů s plně vybarvenými 
prvoročními samci s druhy vykazujícími DPM ukázalo, že druhy přepeřující do 
adultního šatu opožděně jsou celkově větší, a tedy u nich lze předpokládat tendenci žít 
déle. Naopak u krátkověkých druhů by mělo docházet k evoluci DPM za podmínek 
vysoké kompetice  a tedy lze navíc očekávat funkci subadultního opeření jako 
mechanismu snižujícího agresi, čemuž odpovídá větší podobnost subadultního šatu 
zbarvení samic u krátkověkých, menších druhů oproti druhům větším a déle žijícím 
(Studd et Robertson 1985). Konzistentní s hypotézou redukce investic jsou výsledky 
studie lesňáčků Setophaga ruticilla, u nichž byla zjištěna stejná agresivita namířená 
proti adultům i subadultům, určitá část subadultů nenašla ve své první hnízdní sezóně 
partnerku a teritoria subadultů byla oproti teritoriím adultních samců situována do 
méně kvalitních habitatů v důsledku pozdního příletu na hnízdiště (Procter-Gray et 
Holmes 1981, Procter-Gray 1991). Taktéž zjištění, že subadulti jiřiček Progne subis s 
přebarveným peřím a tak vytvořeným vzhledem adultních jedinců potřebují na 
obsazení teritoria kratší čas než kontrolní subadulti (Stutchbury 1991), svědčí o 
možném kompromisním evolučním řešení v případě tohoto druhu, u něhož byla 
zjištěna ostrá konkurence o nejkvalitnější, tj. nejméně predací ohrožené, hnízdní 
dutiny (Morton et Derrickson 1990). Rozsáhlá evidence svědčící ve prospěch 
přítomnosti alespoň částečné redukce investic subadultů u druhů s DPM plyne ze 
studií zabývajících se fenoménem pozdního příletu prvoročních samců na hnízdiště 
(Hill 1989, Morton et Derrickson 1990, Lozano et Lemon 1999).  
 
 
Zimní adaptivní hypotézy a molt constraint 
 
Všechny výše uvedené hypotézy se snaží vysvětlit DPM jako adaptivní mechanismus 
usnadňující mladým samcům situaci během první hnízdní sezóny. U druhů 
podstupujících pouze částečné nebo žádné pelichání na jaře však perzistence 
subadultního opeření může mít překvapivě jednoduché vysvětlení, jímž je právě tato 
neschopnost získat pestrý adultní šat dříve než při dalším podzimním pelichání (molt 
constraint) a jeho přítomnost je tedy ve vztahu k první hnízdní sezóně maladaptivní 
(Rohwer et al. 1983, Rohwer 1986). Význam subadultního opeření jako 
signalizačního mechanismu však může být vázán na zimní období, kdy v hejnech na 
zimovišti usnadňuje ustavení dominanční hierarchie mezi jednotlivými členy hejna 
(Rohwer 1975). Dalšími možnostmi jsou i kryptická funkce subadultního šatu, která 
je důležitější  pro nezkušené a zranitelnější mladé ptáky než pro adultní jedince 
(Rohwer et Butcher 1988), či mimeze samic a tím získaný lepší přístup k potravním 
zdrojům (Brown et Brown 1988). Striktní rozlišení těchto variant je však velmi 
obtížné a vzhledem k tomu, ze mohou být funkční i ve vzájemné součinnosti, 
pravděpodobně nemožné.  
     Detailní rozbor sekvence pelichání papežíka Passerina leclancherii svědčí pro 
význam subadultního opeření jako signalizace sociálního postavení jak v průběhu 
hnízdní sezóny (viz výše), tak během předcházející zimy (Thompson et Leu 1995). 
Podobná studie pelichání lesňáčka Setophaga ruticilla také svědčí spíše ve prospěch 
zimních adaptivních hypotéz, vzhledem k velmi omezené předjarní výměně peří u 
tohoto druhu a tedy nemožnosti dostatečně prostudovat podobu narůstajících per 
v tomto období však není toto vysvětlení příliš robustní (Rohwer et al. 1983). 
Manipulace barvy opeření a sledování následného přežívání subadultních jedinců 
Petroica longipes poskytuje silnou podporu pro zimní adaptivní hypotézu jako 
vysvětlení DPM u tohoto druhu. Přístup k potravním zdrojům je klíčovým faktorem 



přežití pro mladé ptáky, subadulti s  peřím nabarveným do podoby adultů byli 
odsouváni mimo nejúživnější habitaty (Berggren et al. 2004). Podobný systém byl 
nalezen i v případě hýlů Carpodacus mexicanus, jejichž samice jsou u zdrojů potravy 
dominantní vůči samcům a tedy subadulti profitují ze své podoby se samicemi 
(Brown et Brown 1988). Později bylo zjištěno, že tvorba červeného karotenoidního 
barviva v opeření závisí na potravních podmínkách na lokalitě a je tedy také 
výsledkem určitého constraint (Hill et Montgomerie 1994, Hill 1996). 
     Redukce agresivity ze strany ostatních (starších) jedinců nebyla v zimním období 
prokázána u vlhovců Icterus spurius (Enstrom 1992). Subadultní opeření tedy u 
mladých samců přetrvává z důvodu vnitřního, fyziologického omezení, v jehož 
důsledku nejsou pelichající ptáci schopni vytvořit plně vybarvený šat již před svou 
první zimou (Enstrom 1992, 1993).  
 
 
 
Rehek domácí – modelový druh 
 
Jako modelový druh pro testování predikcí hypotéz vysvětlujících DPM jsem zvolila 
rehka domácího (Phoenicurus ochruros S.G. Gmelin 1774). Jedná se o druh s 
paleoxeromontánním typem rozšíření, vyskytující se v pásu od střední Asie přes 
oblast okolo Středozemního moře až po severozápadní Evropu, kde jeho výskyt 
zasahuje do jižní Skandinávie a na Britské ostrovy (Glutz et Bauer 1988).Tento malý  
pěvec (14,5 cm, 13 – 18 g) obývá nejrůznější typy urbánních biotopů včetně 
velkoměst, najdeme ho ale i na holých skalních výchozech a v suťových polích nad 
hranicí lesa (Cramp 1988). Na většině území Evropy se vyskytuje poddruh P. o. 
gibraltariensis, pouze v jižním a středním Španělsku se můžeme setkat i s poddruhem 
P. o. aterrimus. Rehek domácí je druhem s výrazným pohlavním dichromatismem, 
samice je zbarvena šedohnědě, směrem k ocasu přechází hnědá barva spodních partií 
do skořicově rezavé barvy spodních ocasních krovek. Ocas je stejně jako u samce 
skořicově rezavohnědý. Hlava, záda a křídelní krovky adultních (dvouletých a 
starších) samců jsou břidlicově šedé, hrdlo a prsa černé. V křídlech vytvářejí okraje 
loketních letek výraznou, zdálky viditelnou bílou skvrnu. Subadultní (prvoroční) 
samci jsou zbarvením podobní samicím, tj. šedohnědí se skořicově zbarveným 
ocasem, bílé skvrny v křídlech v typickém případě chybí. V populacích však bývají 
nacházena zhruba 4,8 – 20% jedinců, kteří již v prvním roce života mají své opeření 
v různé míře podobné adultnímu šatu. Vyskytuje se u nich různý podíl černé barvy na 
prsou, většinou však nemají žádnou nebo pouze jednu skvrnu v křídlech (Biber 1978, 
Nicolai 1992a).  
     Rehkové domácí většinou hnízdí jednotlivě v párech, avšak byla u nich zjištěna i 
bigynie (Frost et al. 1982, Bansemer 1986, Todte 1986). Ze zimovišť v oblasti 
Středozemního moře přilétají samci koncem března a začátkem dubna jako první a 
obsadí hnízdní teritorium, o týden až čtrnáct dní později přilétají samice (Cramp 
1988). Hnízdo je umisťováno do nejrůznějších skulin ve skalách či zdech, postaveno 
je z rostlinného materiálu, peří, srsti i kousků textilií (Hudec et al. 1983). Nejčastější 
velikost snůšky je 5 vajec (Nicolai 1992b), mláďata jsou krmena zejména hmyzem, 
pavouky a jinými bezobratlými (Krištín et Exnerová 1994).         
     Fenoménem DPM u rehka domácího se zabývalo několik autorů. Informace 
pocházející z různých populací jsou však často rozporuplné, pravděpodobně 
v důsledku velké plasticity chování rehků domácích a jejich schopnosti přizpůsobit se 
nejrůznějším podmínkám.   Přestože se úspěšnost hnízdících mladých a starých samců 



v lidských sídlech v severním Německu neliší, celkově zde má věková skupina 
subadultů nižší produkci mláďat v důsledku toho, že někteří subadulti v první sezóně 
nehnízdí (Nicolai 1994). Naopak v horských vesnicích v centrálních Alpách Weggler 
(2001) nalezl příčinu nižší produkce mláďat u subadultních otců v porovnání s adulty 
v tom, že subadulti byli spárováni s méně zkušenými mladými samicemi. Nebyl zde 
naopak nalezen rozdíl mezi počtem nespárovaných starých a mladých samců 
v populaci či v úsilí vkládaném do péče o potomstvo. V severní Itálii byli mladí samci 
vytlačeni staršími konkurenty do suboptimálních biotopů v nižších polohách, zatímco 
starší samci obsazovali preferované výše položené horské habitaty (Bordignon 1984). 
V Tyrolských Alpách nebyla segregace samců podle nadmořské výšky prokázána, po 
cele délce transektu od 600 do 2000 m n.m. byla teritoria adultů i subadultů 
rozmístěna rovnoměrně (Kollinsky et Landmann 1996). V alpském biotopu (1500 m 
n.m.) v Itálii nebyly zjištěny rozdíly v kvalitě obsazovaných teritorii ani v úspěšnosti 
hnízdění nebo chování subadultních samců v porovnání s adulty (Cucco et Malacarne 
1995). Podrobná studie populace rehků v horských vesnicích (920 m n.m.) v okolí 
Insbrucku ukázala, že samci v šatě subadultů jsou zde vytlačováni do okrajových, 
suboptimálních biotopů, nejsou příliš úspěšní při získávání partnerky a mají nižší 
hnízdní úspěšnost, umocněnou menší schopností hnízdit dvakrát za sezónu vzhledem 
k pozdějšímu příletu na hnízdiště. Subadultní samci s adultním opeřením se naopak 
dokázali prosadit proti starším konkurentům a jejich teritoria byla umisťována mezi 
teritorii adultních samců (Landman et Kollinsky 1995a).   
    Pomocí pokusů s předkládanými atrapami v horských vesnicích poblíž Insbrucku 
nebyly u rehků domácích zjištěny rozdíly v agresivitě namířené proti různě 
zbarveným atrapám. Signifikantně vyšší byla při těchto pokusech agresivita mladých, 
subadultních jedinců v porovnání se staršími ptáky, šat adultů tedy nevypovídá o 
agresivní motivaci jedince. Zjištěná agresivní motivace byla velmi individuální, což 
může naznačovat individuální variabilitu v hladině hormonů ovlivňujících agresivní 
chování (Landmann et Kollinsky 1995b).   
     Zajímavým fenoménem je také rozdílnost zpěvu mladých a starých samců. 
Přestože podoba zpěvu je také značně individuálním jevem, parametry využitelné pro 
rozlišení jedinců byly odlišné od věkově specifických znaků nalezených ve zpěvu 
samců rehků. Adultní samci navíc reagovali rychleji v případě, že jim byla pouštěna 
nahrávka zpěvu adultního samce, zatímco subadulti vykazovali rychlejší reakci při 
nahrávce zpěvu subadulta (Cucco et Malacarne 1999). Vzhledem k tomu, že i u jiných 
druhů byly nalezeny rozdíly ve zpěvu prvoročních a starších samců, a většina těchto 
druhů zároveň vykazovala DPM, můžeme se domnívat, že i odlišná vokalizace má 
určitý význam v mozaice znaků potenciálně usnadňujících přežití první hnízdní 
sezóny (Cucco et Malacarne 2000). V případě rehka domácího je důležitý i podzimní 
zpěv, který se objevuje většinou pouze u jedno- a víceletých samců po přepelichání, u 
tohoročních mladých samců je však spíše výjimečný. Výběr a obhajoba teritoria a 
získání partnerky v průběhu  podzimu může dát samcům výhodu, zúročenou v další 
hnízdní sezóně včasným začátkem hnízdění se zkušenou, kvalitní samicí (Weggler 
2000).  
 
 
 
 
 
 
 



SOUHRN DIZERTAČNÍ PRÁCE 
 
 
Ve své práci jsem se soustředila na testování některých predikcí hypotéz 
vysvětlujících DPM na modelovém druhu – rehkovi domácím. Sledována byla doba 
příletu na hnízdiště, velikost, kvalita (mikrobiotopové složení) a umístění teritorií, 
agresivita projevovaná vůči ostatním jedincům na hnízdišti a korelace hormonální 
hladiny (testosteronu) s barvou narůstajícího opeření v době pelichání před odletem 
do zimoviště.  
    Pozdější přílet jednoletých samců na hnízdiště ve srovnání se staršími jedinci je 
zaznamenáván u většiny druhů pěvců, kde této problematice již byla věnována 
pozornost (Stewart et al. 2002, Francis et Cooke 1986, Yunick 1988, Johnson 1965, 
Catchpole 1972, Walkinshaw 1968, Hopp et al. 1999). Výraznější rozdíly 
v načasování příletu však jsou většinou nacházeny u druhů, vykazujících DPM (Hill 
1989). Opožděný přílet subadultů tedy může představovat součást strategie 
usnadňující nezkušenému jedinci situaci v první hnízdní sezóně (reduction 
investment; Rohwer et al. 1980), či být důsledkem neschopnosti mladých samců 
dostat se na hnízdiště stejně rychle jako adulti (energetic constraints; Stewart et al. 
2002, Marra et al. 1993, 1998). Rehkové domácí přilétali na jihomoravské hnízdiště - 
lokalitu s bohatou nabídkou potravních zdrojů i hnízdních příležitostí - bez rozdílu 
v datu příletu mezi věkovými skupinami. Naopak v Praze, kde je počet teritorii 
vhodných pro hnízdění rehků omezen, starší samci přilétali průměrně o tři dny dříve 
než subadulti. Vzhledem k podzimní teritorialitě starších samců (Weggler 2000) 
mohou mladí samci získat povědomí o situaci na hnízdišti v předstihu, a přizpůsobit 
načasování jarního návratu předpokládané konkurenci ostatních jedinců. Zjištění 
takového flexibilního rozhodování podporuje hypotézu redukce investic, v případě 
platnosti hypotézy energetického constraint by se mladí jedinci opožďovali na obou 
lokalitách bez ohledu na aktuální kompetici.   
     Některé hypotézy vysvětlující DPM předpokládají, že subadultní samci jsou 
okolnostmi nuceni umisťovat svá teritoria do okrajových, suboptimálních biotopů 
(hypotéza krypse, redukce investic; Selander 1965, Studd et Robertson 1985), jiné 
naopak predikují právě možnost mladých samců umístit své teritorium v kvalitním 
habitatu jako důsledek snížené agresivity starších samců vůči nim (hypotéza samičí 
mimeze; Rohwer et al. 1980). Ostatní hypotézy (zimní adaptivní hypotézy, juvenilní 
mimeze, signalizace sociálního statutu) se k problematice umístění teritorií 
nevyjadřují (Rohwer et al. 1983, Rohwer 1986, Foster 1987, Lyon et Montgomerie 
1986). V pražské populaci rehků nebyly mezi subadultními a adultními samci 
nalezeny rozdíly v kvalitě (mikrobiotopovém složení), velikosti či umístění teritoria 
na lokalitě. Kritériem pro výběr teritoria v městském prostředí je u rehků domácích 
množství zastavěných ploch, neboť strukturované povrchy budov jim poskytují místo 
pro umístění hnízda i sběr potravy a okraje střech jsou často využívány jako posed při 
zpěvu. Výsledky studie jsou v rozporu s hypotézou krypse a redukce investic, naopak 
podporují jak hypotézu samičí mimeze, tak i ostatní hypotézy, v otázce umístění a 
kvality teritorií nevyhraněné.  
    Pokusy s předkládanými atrapami subadultních a adultních samců ukázaly, že 
rezidentní samci jsou stejně agresivní vůči oběma barevným variantám atrap, pokud 
dojde k přímému útoku. Celkově se však mladí samci více snažili svá teritoria 
obhajovat zpěvem i jinou vokalizací (vrčení, vyjadřující agresivní vyladění jedince, či 
submisivnější pískání), adulti se chovali agresivněji pouze při zvýšené kompetici o 
kvalitní teritoria ve vilové čtvrti. Tomu odpovídá i zjištění negativní korelace mezi 



mírou pozorované agrese a velikostí teritoria, tj. vlastníci menších (kvalitnějších) 
teritorií toto teritorium hájí s větší vehemencí bez ohledu na věk (tj. zbarvení) 
vetřelce. Na lokalitě s rovnoměrněji rozmístěnými zdroji (budovami) ptáci více času 
strávili obhlížením atrap, což můžeme interpretovat jako snahu odhadnout kvalitu 
soupeře a své šance v případném souboji. Výše uvedená zjištění jsou v rozporu 
s predikcemi hypotézy samičí mimeze i signalizace sociálního statutu, a spíše 
odpovídají hypotéze redukce investic, vzhledem k tendenci mladých samců vyhnout 
se aktivní obraně vlastního teritoria.   
     Pro odhalení proximátního mechanismu vzniku DPM je zapotřebí znát množství 
cirkulujících hormonů, které mohou být potenciálně zainteresovány v regulaci tvorby 
zbarvení. Jedním z nich je testosteron (T), na který jsme se soustředili v poslední 
studii týkající se fenoménu DPM. Byly stanoveny hladiny T u subadultních a 
adultních jedinců rehka domácího v ve hnízdním i mimohnízdním období. Výsledky 
potvrdily schéma známé od jiných druhů temperátních migrantů. Po většinu roku 
(hnízdní období, tah i v zimě měřená bazální hladina T u klecovaných ptáků) se 
subadultní ptáci množstvím cirkulujícího T v krvi nelišili od adultních jedinců. Jedině 
v období pelichání, tj. vývoje nového opeření, byla hladina T naměřená u ptáků 
přepelichávajících do subadultního šatu signifikantně nižší než u ptáků 
přepelichávajících do šatu adultů. Toto zjištění může svědčit o určité roli T v 
regulačním mechanismu DPM. Nepřímo pro tuto roli svědčí i to, že váha těla 
nekorelovala s hladinou testosteronu a nelišila se u samců přepelichávajících do 
subadultního a adultního opeření. V kontextu hypotéz vysvětlujících DPM by 
uvedená zjištění nejspíše odpovídala redukci investic objevující se u mladých samců 
v období pelichání, které spadá do doby před tahem na zimoviště, kdy je nutno 
vytvářet energetické rezervy. Je však nezbytné zde poznamenat, že tato pilotní studie 
je prvním pokusem poodhalit fyziologickou podstatu fenoménu DPM u rehka 
domácího, a nečiní si nároky falzifikovat některou z hypotéz nahlížejících DPM 
z evoluční perspektivy.  
     Shrneme-li výsledky těchto čtyř prací, nejvíce podpory bylo nalezeno ve prospěch 
hypotézy redukce investic (Studd et Robertson 1985) tj. pattern příletu na hnízdiště i 
agrese subadultů a adultů, i nepřímá evidence v souvislosti s hladinou testosteronu. 
Redukci investic mladých samců sice neodpovídá zjištěné schéma obsazování teritorií 
na studovaných lokalitách, podporující spíše hypotézu samičí mimeze i některé další, 
není s ní však v přímém rozporu a zjevně závisí na ekologických podmínkách lokality 
(Bordignon 1984, Cucco et Malacarne 1995, Landman et Kollinsky 1995a).  
 
Poslední prezentovaný příspěvek se týká jak jiného druhu, tak odlišného okruhu témat 
týkajících se problematiky sexuální selekce. Studium paternity mláďat ťuhýka 
obecného (Lanius collurio) ukázalo pravděpodobnou souvislost množství 
mimopárových fertilizací (EPF) s hnízdní denzitou populace i preferenci samic pro 
starší, kvalitnější partnery jako otce mimopárových mláďat, jejichž poměr pohlaví byl 
výrazně vychýlen ve prospěch samců.  
     Ťuhýk obecný je monogamní pěvec, o němž se soudilo, že výskyt mimopárových 
mláďat v hnízdech je spíše výjimečnou událostí. Doposud existovala pouze jedna 
studie věnovaná problematice extrapárové paternity (EPP) u tohoto druhu, založená 
na velmi malém datovém souboru (EPP 5.26 %, n=19; Fornasari et al. 1994).  
    Na jihu České republiky jsme studovali populaci ťuhýků s neobvykle vysokou 
hnízdní denzitou, kde bylo mezi 65 mláďaty z 15 hnízd nalezeno 10 mláďat (15.4%) 
s otcem odlišným od sociálního partnera samice. Všechna tato mláďata byli samci a 
ve všech případech byl genetickým otcem mláďat samec ze sousedního teritoria. 



Mimopároví otcové měli tarsus delší než sociální partneři samic, můžeme tedy 
usuzovat, že samičí výběr probíhá na základě věkově závislé velikosti těla samce. 
Naše zjištění přináší podporu teorii sex-allocation, předpokládající, že samice 
spárované s kvalitnějšími samci produkují spíše syny.  
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