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•Každoročný cyklus života vtákov
•Migrácia a navigácia
•Vokalizácia
•Páriace systémy
•Hniezdenie a inkubácia
•Rodičovská starostlivosť
•Reprodukčný úspech



Každoročný cyklus života vtákov

Sedentárne

Migrujúce

Rozmnožovanie
Preperovanie
Prežitie 



Tropické pásmo 

Teplota a svetlo je rovnaké počas celého roka

Vtáky začínajú hniezdiť na začiatku obdobia dažďov 
v decembri 

Adulti po ukončení hniezdenia 
v máji začínajú preperovať, 
aby to stihli za dva mesiace 
sucha, keď je nedostatok 
vhodnej potravy pre 
zahniezdenie



Vtáky majú dobre 
definované obdobie 
hniezdenia a obdobie 
preperovania, ktoré
prebieha v čase 
dostatku potravy

synchronizácia
Správania

Fyziológie
-regulácia reprodukcie, 
preperovania, spánku, 
zberu potravy a migrácie



hniezdenie preperovanie

dostatok potravy
prítomnosť partnera

strata partnera 
mláďatá opustia rodičov

bez partnera
partner nie je 
pripravený 
na hniezdenie

dostatok potravy
potrava nevhodná
pre hniezdenie

dostatok vhodnej potravy
prítomnosť partnera



Migrujúce druhy, žijúce v temperátnych podmienkach

hniezdenie – preperovanie – príprava na migráciu 
– migrácia – preperovanie – príprava na migráciu 
– migrácia – hniezdenie

Musia niekoľko krát do roka meniť výzor, fyziologický stav
a správanie



Letný slnovrat

Zimný slnovrat
formovanie páru

preperovanie samíc

upevňovanie 
hniezdneho páru

jarná migrácia

prílet na hniezdisko

začiatok hniezdenia

ovulácia, kladenie vajec

inkubácia pohniezdne preperovanie samcov

pohniezdne preperovanie samíc

jesenné zväčšovanie gonád

začiatok vytvárania páru

jesenná migrácia

prílet na zimovisko
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Mierne pásmo



Hniezdenie

•Dvorenie
•Obhajoba teritória
•Stavba hniezda

•Zväčšenie pohlavných 
orgánov

•Tvorba vajec

•Inkubácia
•Rodičovská starostlivosť



Preperovanie

Regenerácia tisícok pier
Slabá inzulácia
Znížená schopnosť letu
Syntéza keratínu
Zvýšený metabolizmus aminokyselín
Zvýšená kardiovaskulárna aktivita
Zmeny v distribúcii vápnika
Zvýšená potreba železa na tvorbu erytrocytov 

Len 7% energie sa spotrebuje priamo na rast peria



Epifýza + Hormóny = Vnútorné hodiny 

• regulujú metabolizmus, reprodukciu, správanie 
• synchronizujú bunkový rytmus s periodicitou vonkajšieho 

prostredia
• merajú dĺžku dňa a kalibrujú slnečný kompas slúžiaci 

pri navigácii
• spúšťajú migračný nepokoj, predmigračné zvyšovanie 
hmotnosti 

• časujú znášanie vajec u samíc



Denný – cirkadiálny cyklus

- základná adaptácia bunkových organizmov na 24 hodinový 
cyklus obiehania našej planéty okolo slnka

Epifýza – svetlocitlivé bunky produkujúce melatonín -
regulácia denného cyklu na základe dĺžky dňa a noci

Telesná teplota, rýchlosť metabolizmu a miera bdelosti je 
predpovedateľná



Na základe denného cyklu sa riadi aj cyklus ročný.

Svetlo ako vonkajší podnet stimuluje neurálne receptory, 
aby pretransformovali informáciu o dĺžke svetelného dňa 
do spôsobu behaviorálnej odpovede.

Správne načasovanie reprodukcie

Experiment

Umelé predlžovanie svetelnej fotoperiódy počas 
zimných mesiacov o 5-10 minút spôsobilo zväčšenie gonád
u testovaných 60 druhov spevavcov

Proces bol reverzibilný a opakovateľný 



Preperovanie a príprava na migráciu sú taktiež ovplyvňované
dĺžkou fotoperiódy

Skracovaním fotoperiódy dochádza k procesu rýchleho 
kolapsu a vstrebaniu gonadálneho tkaniva

Obdobie kľudu, počas ktorého sa nevytvára nové tkanivo 
– je to adaptácia na prípravu preperovania a následnej migrácie

Veľmi krátke zimné dni spustia tvorbu nového gonadálneho
tkaniva

Predlžovanie dní v januári spustí pomalé zvyšovanie pohlavnej 
aktivity.



Stres

Nadobličky – kortikosteróny – množstvo adrenalínu v krvi

- urýchľuje behaviorálnu odpoveď na akútne stresové situácie
napr: únik pred predátorom, súboj o teritórium, hlad 

- nasmeruje správanie a fyziológiu jedinca k základným 
potrebám zabezpečujúcim prežitie

Adrenalín = trade off medzi prežívaním a reprodukciou



Dlhotrvajúci stres 

•znižuje iné dôležité aktivity ako napr. rozmnožovanie 
(nadmerné množstvo adrenalínu inhibuje tvorbu 
pohlavných hormónov a znižuje imunokompetenciu)

•môže úplne zastastaviť proces hniezdenia 
(redukuje teritoriálne správanie a znižuje rodičovskú
starostlivosť)



Život v extrémnych podmienkach

-zmierňovanie odpovede na vylučovanie kortikosterónu
v istom období

-následná reaktivácia intenzity odpovede 
-mechanizmus modulácie je nejasný



Načasovanie rozmnožovacieho cyklu

Okrem svetla pôsobí množstvo vonkajších faktorov:

•Teplota
•Habitat
•Množstvo vhodnej a dostupnej potravy
•Sociálna stimulácia
•Ritualizované súboje medzi jedincami

Vývin ovárií
Zväčšenie gonád



Trópy
Vhodné podmienky na hniezdenie 6 až 10 mesiacov do roka
Vrchol hniezdenie je však u väčšiny druhov zosynchronizovaný
do jedného obdobia

Lokálne populácie sa prispôsobujú lokálnym podmienkam okolia

Brown pelican



Načasovanie migrácie

Predlžovanie dní na zimovisku 
+ vylučovanie kortikosteroidov a prolaktínu

migračný nepokoj (zugunruhe), hyperphagia (nadmerný 
príjem potravy), ukladanie tukových zásob, zvyšovanie 
hmotnosti

= časovanie dátumu jarnej migrácie

Jesennú migráciu nepriamo ovplyvňuje 
dĺžka dňa a načasovanie jarných aktivít

Vplyv pohlavných hormónov na časovanie 
migrácie sa nepotvrdil

Golden crowned sparrow



Počasie

•Smer a intenzita vetra
•Zvyšovanie tepltoty vzduchu
•Znižovanie barometrického tlaku

Ako vtáky predpovedajú počasie je záhada!!!
2°C izoterma

9°C izoterma



Súbežné hniezdenie a 
preperovanie u 
niekoľkých druhov 
v trópoch (napr. 
zoborožce)

Zastavenie preperovania
podľa potreby 
hniezdenia (napr. 
zebričky, pinky, gygis
biely)



Nepravidelné cykly

Faeton bielochvostý – 10 mesiacov
Albatros sťahovavý – 2 roky
Tučniak veľký – 1,5 roka
Sup bielohlavý – 2 roky



Klimatické zmeny

Globálne oteplovanie
Tropické búrky
El niňo
Zmena teploty morských prúdov
Povodne 

Posun vo fenológii

Fluktuácia populácií



Migrácia a navigácia

• rezidentné populácie – pohyb na krátke vzdialenosti
v priebehu roku

• migrujúce populácie – pohyb na dlhé vzdialenosti v rámci
kontinentov a medzi nimi

• potulujúce sa populácie – i na väčšie vzdialenosti
• distribúcia mladých vtákov do okolia
• hľadanie nových vhodných hniezdísk, alebo zimovísk
• pravidelné invázie v priebehu zimy

Zmena migračnej stratégie u mnohých druhov!!! 
(červienky, penice, pinky, škorce, kolibiariky)



Migrácia

horizontálna

vertikálna

v kruhu

Víchrovník tmavý

Drozd trskotavý

Bocian biely



Zastávky v priebehu migrácie –
odpočívadlá „stopover sites“

hniezdisko

odpočívadlá

zimovisko

oddych

doplnenie zásob 

zotavenie



Delaware bay na východnom pobreží USA

Odpočívadlo pre bahniaky, najmä pobrežníky hrdzavé
V neskorom máji na pláži kladú kraby vajíčka
V 1990 roku ked boli populačné hustoty bahniakov
na vrchole bolo vypočítané, že 95530 pobrežníkov sa 
zastavilo na pláži a skonzumovalo 226,1 ton 
krabých vajíčok, z ktorých získali 5,2  ton tuku



Migrácia severných populácií na juh je dlhšia než
južných populácií na sever

Bernaška žltonohá

Pamuchár tmavochrbtý



Niektoré druhy používajú staré migračné cesty

Pobrežník škvrnitý (Calidris melanotos) 
Z Aljašky kolonizoval Sibír 
Vtáky hniezdiace na Sibíri sa každoročne vracajú na Aljašku
Z Aljašky sa vydávajú na zimovisko do Južnej Ameriky



Orientácia, navigácia

• orientačné body v krajine (rieky, koridory, úžiny, dravce)
• slnečný kompas (poloha slnka na oblohe v priebehu dňa, škorce)
• orientácia podľa hviezd (pamätajú si súhvezdia, penica

sláviková)
• geomagnetické pole (severoamerické holuby)
• pachy a vône (nestabilný uhľovodík v atmosfére, holuby)



Migrácia v priebehu:

Dňa (teplé vzdušné prúdy, lov hmyzu za letu)  

Noci (nižší predačný tlak, stabilná atmosféra, 
slabšie turbulencie, môžu sa kŕmiť cez deň)

Aby bola čo najbezpečnejšia, najrýchlejšia, najmenej
energeticky náročná

Genetický prenos informácie, učenie, kalibrácia

mladé žeriavy, husy – letia prvýkrát s rodičmi
mladé holuby – kalibrujú smer v priebehu prvej migrácie
mladé spevavce musia vidieť nočnú oblohu v hniezde



• v noci ťiahnu drobné spevavce 700 - 7000 m.n.n.
• vodné vtáky – 9000 m.n.n. cez Mt. Everest (Anser indicus)
• najvyššie zaznamenaný vták - 12 000 m.n.m. (Gyps rueppellii)
• migrácie cez vodnú plochu vyššie než cez súš



Prečo vtáky migrujú???

1. reprodukčný úspech
2. prežitie

Rozdiely v migračnej stratégii:

samce                   samice

adulti juvenily



Pobrežník hrdzavý (Calidris canutus) 

Jedince v Afrike spotrebujú o 40% menej en.
zásob ako jedince zimujúce v Británii

roselaari rufa

islandica

canutus piersmai rogersi



Populačné rozdiely v migračnom správaní

Predmigračný nepokoj, hyperfágia aj navigácia sú
nezávislé, endogénne, hlboko evolučne zakorenené
procesy 

Napriek tomu je migračné správanie prispôsobivé a 
voliteľné



migrujúca a sedentárna časť
populácie slávika červienky sa 
mení podľa okolitých podmienok

Sedentárna populácia červenáka 
Domového z východnej časti USA 
sa po jej prevezení na západ rýchlo 
zmenila na populáciu migrujúcu

Časť migrujúcej európskej populácie 
drozda čvíkotavého kolonizovala 
Grónsko.
Grónska populácia sa následne stala 
sedentárnou



Zvyšovanie hmotnosti pred migráciou

Kolibrík Čmeľovec červenohrdlý
na prekonanie 900 km 
mexického zálivu zvýši svoju váhu 
dvojnásobne
2g tuku, rýchlosť 40km/hod.
Nonstop uletí 1000km
26 hodín letu



Zásoby tuku:
Drobné nemigrujúce spevavce: tuk tvorí 3 až 5% hmotnosti tela
Interkontinentálny migranti bahniaky: 30 - 47% hmotnosti tela

Ovenbird
418 joulov na gram váhy za hodinu
40% váhy môže spotrebovať
môže letieť 100 hodín
uletí 2500 km



Metódy výskumu migrácie

• doplerov radar
• vojenské radary
• meteorologické stanice
• telemetria
• izotopy v perí (pomer C13 ku C12)
• krúžkovanie vtákov
• mikrofóny



Krúžkovanie vtákov
• národná krúžkovacia centrála
• evidovaní krúžkovatelia
• spätné hlásenia
• zber dlholetých dát
• analýzy dát
• celoeurópsky program Euring



Typy značenia:

• farebné krúžky
(nízka možnosť kombinácie)

• farebné vlajočky (bahňiaky)
• krídelné značky (dravce)
• krčné límce (labute, husy)
• nosné značky (kačice)



Rybár dlhochvostý – krúžkovaný ako mláďa na hniezde vo východnej Británii 
v lete 1982, následne bol chytený v októbri 1982 v Melbourne, Austrália
(22,000 km v priebehu 3 mesiacov od opustenia hniezda)

Víchrovník malý krúžkovaný ako adult (5K) v severnom Írsku v júli 1953,
bol spätne odchytený v júni 2003 ako 55-ročný

Iný jedinec víchrovníka zimoval až v Argentíne, ornitológovia vypočítali, 
že musel za svoj život nalietať 8, 000 000 km len v priebehu migrácie



• migračné trasy
• identifikácia významných odpočinkových miest migrantov
• distribúcia vtákov v priebehu roka

• fidelita – vernost hniezdisku
• rozptylovanie mladých vtákov do okolia
• odhad miery prežívania adultov na základe spätných hlásení

• vplyv ekologických faktorov (zmeny biotopov, klimatické zmeny, ľudská činnosť) 
na populačné zmeny vtákov

• determinácia príčin poklesu populácií
• dlholeté zmeny v populáciách a ich stratégie

(fenológia, migračné stratégie, distribúcia)

• vplyv veku na opotrebovanie peria
• stratégie preperovania
• rozmnožovanie, kondícia jedincov, prežívanie
• vek
• rozdiely medzi pohlaviami

ČČoo zistzistíímeme na zna zááklade klade krkrúúžžkovaniakovania??


