
VOKALIZÁCIA

0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0 1 .2 1 .4 1 .6 1 .8 2 .0 2 .2 2 .4 2 .6 2 .8 3 .0 3 .2 3 .4 3 .6 3 .8 4 .0 4 .2 4 .4 4 .6 4 .8 5 .0 5 .2 5 .4 5 .6 5 .8 6 .0 6 .2 6 .4 6 .6 6 .8 7 .0 7 .2 7 .4 7 .6 7 .8 8 .0 8 .2 8 .4 8 .6 8 .8 9 .0 9 .2 9 .4 9 .6 9 .8 s

5

1 0

1 5

2 0

k Hz

0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0 1 .2 1 .4 1 .6 1 .8 2 .0 2 .2 2 .4 2 .6 2 .8 3 .0 3 .2 3 .4 3 . 6 3 . 8 4 .0 4 .2 4 .4 4 .6 4 .8 5 .0 5 .2 5 .4 5 .6 5 .8 6 .0 6 .2 6 .4 6 .6 6 .8 7 .0 7 .2 7 .4 7 .6 7 .8 8 .0 8 . 2 8 .4 8 .6 8 .8 9 .0 9 .2 9 .4 9 .6 9 .8 1 0 .0 s

5

1 0

1 5

2 0

k Hz



Kolibkáriky Trsteniariky Sláviky

Sedmihlásky









SonogramySonogramy



Zvuková komunikácia :

A. vokálny pôvod → hlasové ústroje → jednoduchšie = hlasy 
volania, spevy, duety

B. inštrumentálny pôvod (mechanický pôvod) →

klopanie zobákov (sovy, bociany) 

tlieskanie krídlami (sokol myšiar, myšiarka ušatá) 

bubnovanie zobákom (ďatle) 

mekotavý zvuk (močiarnica mekotavá – vibrácia okrajových
chvostových pier)



Hlasové ústroje



Fenomén dvoch nezávislých hlasov

Syrynx je zložený z dvoch polovíc, z ktorých každá je riadená
zvlášť a tak dokáže produkovať dva hlasy súbežne, za sebou, 
alebo sa oba hlasy môžu podieľať na tvorbe jediného spevu

Prvý krát to bolo zistené na drozdcovi červenkavom

Následne dvoj hlas objavili u potápok, bučiakov, kačíc, 
kalužiakov, medárikov, spevavcov



U kanárikov ľavá strana viac vyvinutá
– produkuje 90% spevov

U kardinálov ľavá strana produkuje 
spevy do 3.5 KHz, pravá nad 4KHz

U drozdca produkujú obe strany rovnaké
množstvo rovnako frekvenčných spevov



– krátká, jednoduchá vokalizácia produkovaná oboma pohlaviami v priebehu celého roku,
často využívaná v konkrétnom kontexte (Catchpole a Slater 1995) 

Jednoduché volanie má niekoľko podôb a funkcií:

• poplašné volanie (alarm call) – upozorňovanie na prítomnosť predátora 

• kontaktné volanie (contact call) – udržovanie kontaktu medzi partnermi, alebo medzi 

rodičmi a mláďatami

• žadonenie (feeding call) – hlasy mláďat na hniezde 

• volanie v ohrození (distress call) – vystresované jedince varujú pred nebezpečenstvom

• volanie za letu (flight call) – pred vzlietnutím, alebo v priebehu letu

• volanie v kŕdli (flock call) – na komunikáciu medzi jedincami pri pohybe v kŕdli

• volanie pri poranení (injury call) – pri poranení

• volanie pri pytačkách (courtship call) – hlasy vydávané pred párením

Volanie



Spev
Klasický hlasový prejav, ktorý väčšina ľudí pozná je tradičný
vtáčí spev

– je to dlhá, často zložitá vokalizácia produkovaná hlavne 
samcom v priebehu hniezdnej sezóny 

(Catchpole a Slater 1995) 

Funkcie:
• druhová špecificita
• komunikácia medzi samcami pri vytyčovaní a obrane teritória
• na upútanie a získanie samíc



Spev sa z generácie na generáciu prenáša buď
geneticky, alebo učením.

U mnohých, hlavne nespevavcov, suboscines sa spev prenáša 
geneticky (mláďatá držané v akustickej izolácii začnú v 
dospelosti normálne spievať, bez toho, že by niekedy
počuli svoj druhovo špecifický spev)

Spevavce, papagáje a kolibríky sa musia učiť spievať
(mláďatá musia počúvať spev svojich susedov, trénovať ho 
v niekoľkých presne definovaných fázach, ak vyrastajú
v akusticky izolovanom prostredí, ich spev je v dospelosti 
značne deformovaný)



Podľa dĺžky periódy učenia druhy delíme na:

Close-ended learners Open-ended learners
učia sa v prvom roku života       učia sa po celý život

Jednotlivé periódy učenia:
Kritická perióda učenia – jedince sa snažia si zapamätať čo 
najviac motívov
Perióda ticha – motívy sú uložené v pamäti, no mladé vtáky 
nespievajú (240 dní)
Perióda tvorby tzv. subsongu – jedince začínajú trénovať spev, 
prvá podoba naučeného spevu je tzv. subsong
Kryštalizácia spevu – následná fáza tréningu, kde už jedince 
vyberajú špecifické motívy a snažia sa ich usporiadať do 
finálnej verzie spevu



Bežný frekvenčný rozsah vtáčieho spevu je od 0,5 KHz
(Crex crex) do 12 KH (Sylvia communis). 

Niektoré druhy vydávajú infra zvuky v rozmedzí
od 23 do 32 Hz (Casuarius casuarius). 



počet rôznych typov slabík/motívov/spevov produkovaných 
jedným samcomveľkosť repertoár

počet prepnutí z jedného typu slabiky/motívu na druhýtranzície

počet jednotlivých slabík za jeden spevrýchlosť tvorby slabík

počet tranzícií za jeden spev vydelený počtom možných 
prepnutí v tom jednom speve

verzatilita

celkový počet slabík za spev vydelený typom slabík 
použitých v jednom spevediverzita

Štrukturálne vlastnosti
počet spevov za časovú jednotku (za minutu)rýchlosť spevu
čas medzi ukončením a začiatkom spievaniadĺžka pauzy

čas medzi začiatkom a ukončením spievaniadĺžka spevu

Temporálne vlastnosti (s)
rozdiel medzi najvyššou a najnižšou frekvenciou v spevefrekvenčný rozsah
najnižšia frekvencia spevuminimálna frekvencia

najvyššia frekvencia spevumaximálna frekvencia

Spektrálne vlastnosti (Hz)

Najčastejšie merané akustické parametre
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Spev samíc

V tropických oblastiach je bežné, že spievajú obe pohlavia, 
no v temperátnej zóne je u väčšiny druhov spev doménou 
samcov. 

Samice niekoľkých druhov v temperátnej zóne spievajú
hlavne počas zimného obdobia a spevom si obraňujú svoje 
potravné teritóriá Cervienka, WTSP



Samice môžu slabo spievať aj v hniezdnej 
dobe, ak je populačná hustota príliš
vysoká. 
Snažia sa udržať teritórium a súbežne aj 
samca pred inými samicami 

Spevom lákajú čo najviac samcov

Pri rozlete mláďat spevom udržujú s nimi 
kontakt

Spevom možu vyburcovať samca 
k intenzívnejšej obrane hniezda pred 
predátorom 



V trópoch samice spievajú spolu so samcami v priebehu 
celého roka tzv. duety, ktoré slúžia na:

•upevnenie samotného partnerského zväzku
•poistenie paternity a na stráženie partnera

•spoločnú obranu hniezdneho teritória

V našich podmienkach duety predvádzajú žeriavy



Spev samcov

má dve základné funkcie:
1, intrasexuálna funkcia spevu

Pri kompetícii medzi samcami slúži na obranu teritória a tým 
aj na obranu samice a paternity mláďat vo vlastnom hniezde 

Výhodou spevu pri samotnom konflikte medzi samcami je, 
že ušetrí čas aj energiu súperov. Súperi na základe určitých 
parametrov spevu (často druhovo špecifických) dokážu 
odhadnúť silu a kvalitu svojho protivníka a na základe tejto 
informácie sa rozhodnú, či podstúpia priamu konfrontáciu, 
alebo nie. 



2, intersexuálna funkcia spevu

Spev hrá dôležitú úlohu pri upútavaní pozornosti a získavaní
opačného pohlavia.

Keďže spev je energeticky a časovo pomerne dosť náročný 
jeho kvalita závisí od momentálnej kondícii spievajúceho 
samca. 

Preto spev u mnohých druhov vtákov môže podávať samici 
informáciu o kondícii jedinca, jeho veku, schopnosti postarať
sa jak o samicu počas inkubácie tak o mláďatá, o kvalite 
teritória, alebo jeho imunokompetencii



Samice na základe spevu môžu vyberať výhody

Priame 
(Genetické,
Imunikompetenčné)

Nepriame
(kvalitnú starostlivosť
o potomstvo)



Veľmi často spev samca kulminuje počas fertilnej fázy samice.

Snaží sa odohnať všetkých potenciálnych samcov z okolia 
a tým znížiť riziko straty otcovstva

Snaží sa zvýšiť pravdepodobnosť na exprapárovú kopuláciu

Laboratórne experimenty dokázali pozitívny vplyv samčieho 
spevu na:

•urýchlenie hniezdneho správania samice
•na zrýchlenie tvorby luteinizačného hormónu, 
•zrýchlenie vývoja folikulov, 
•zrýchlenie  stavby hniezda a kladenia vajec



Denná variabilita, sezónna variabilita, geografická
variabilita spevu!!!

IMITIMITÁÁTORY TORY 



Denná variabilita
• dvojvrcholová

• najviac vtákov spieva v ranných hodinách

• druhy, ktoré sa ozývajú po celú noc

• druhy ozývajúce se vo dne i v noci
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Sezónna variabilita
- závislá od doby rozmnožovania

Trsteniarik obyčajný
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Celoročná hlasová aktivita 
brhlíka lesného



Geografická variabilita

prispôsobenie spevu okolitým podmienkam

zvýšenie efektivity prenosu signálu zmenou akustických 
vlastností

divergencia spevu na úrovni populačnej, poddruhovej

vznik dialektov
(populačná úroveň)

postupná speciácia
(poddruhová úroveň)

ekologickým

sociálnym



Prispôsobenie sa ekologickým podmienkam:

- Hustá vegetácia degraduje vysoké hlasové frekvencie
Vtáky žijúce v porastoch s hustou vegetáciou majú nižšiu 
frekvenciu svojich spevov  a zužujú ich frekvenčný 
rozsah. Naopak tie, ktoré žijú v otvorených habitatoch
spievajú vo vysokofrekvečnom rozmedzí (AAH)

- Hluk okolitého prostredia
Synantropné populácie posúvajú rozsah svojho spevu do 
vyšších frekvencií, aby sa vyhli nízkofrekvenčnému 
antropogénnemu hluku
Naopak v prostredí s vysokofrekvenčným hlukom (zvuky 
hmyzu) posúvajú vtáky svoje piesne do nízkych polôh

Sýkorka veľká, Drozd čierny



- Rôzne klimatické podmienky (turbulencia a vlhkosť vzduchu) 
spôsobujú divergovanie spevu

- Ozvena v uzavretých habitatoch
Aby sa vtáky vyhli ozvene (degradujú koncovú časť spevu) 
predlžujú svoje slabiky a medzery medzi nimi.

Sedmihlásky, kolibiariky



Dialekty



Vplyv sociálnych interakcíí
- Dialekty ako vedľajší produkt učenia
Kopíovanie, imitácia, improvizácia
Udržiavanie dialektu vplyvom preferencie ♀♀ -
tzv.familiárne motívy (dialekt môže znížiť tok génov 
medzi populáciami, ale nie ho celkom zastaviť) 

- Vplyv sociálnych interakcií
Song sharing – zdielanie jednotlivých motívov vedie k 
zníženiu agresivity medzi samcami
♂♂ v novozaloženej populácii budú spievať ako ♂
zakladateľ. 
Izolovaná populácia s malým počtom jedincov má nízku 
variabilitu spevu („efekt zúženého hrdla fľaše“)
Genetické analýzy (genetické fixovanie akustických 
adaptácií) → rozporuplné. Korelácia odlišnosti v génoch s 
odlišnosťami v speve odlišná u rôznych druhov.



Rozdielnosti v speve môžu byť na úrovni 
mikrogeografickej (ak sa susedné skupiny rozdielne 
spievajúcich vtákov môžu aspoň teoreticky počas 
svojho života stretnúť. 

Ak sú vzdialené a ani teoreticky sa nemôžu 
skontaktovať – úroveň makrogeografická.



Kolibkárik spevavý
(Phylloscopus trochilus)



Speciácia – vytváranie nových druhov



Konvergencia
- rozdielne druhy obývajúce habitat s podobnými 

nárokmi majú navzájom podobné spevy

Páperochvost perlavý Vípkar chochlatý



Divergencia
-geneticky príbuzné druhy obývajúce habitat s rozdielnymi
nárokami majú často veľmi rozdielne spevy

Rybárikovec modroprsý

Rybárikovec gaštanový



Hybridné zóny
kolibiarik čipčavý kolibiarik iberský 
V zóne kontaktu sa divergenica spevu zvyšuje

Muchárik čiernohavý Muhárik bielokrký
V zóne kontaktu dochádza ku konvergencii spevu



Individuálna variabilita



Imitátory 

20% spevavcov po celom svete je schopných vokálneho mimikri
-sú to tzv. open learners – vtáky učiace sa spievať po celý život
-repertoár z roka na rok obmieňajú
-imitáciami rozširujú svoj repertoár 
(na šírku repertoáru  u mnohých druhov tlačia samice ☺)
-migrujúce druhy majú repertoár medzinárodný
(učia sa imitovať nie len v priebehu hniezdenj sezóny, ale aj

počas migrácie a na zimovisku)

Najlepší imitátory sú: spevák mnohohlasý, africké akalaty, 
austrálske šiatorníky, skrabiare,
lýrochvost nádherný
škorec, trsteniarik obyčajný, slávik
obyčajný, slávik modrák, drozd plavý                                  



LýrochvostLýrochvost nnáádherný (dherný (MenuraMenura novaehollandiaenovaehollandiae))
video


