
Rozmnožovanie



Životné stratégie a kompromis medzi 
jednotlivými znakmi tzv. Trade off

Trade off – nastáva keď sa jeden, aktuálne potrebný znak 
vyvíja na úkor znaku druhého

Základný trade off medzi reprodukčnou úspešnosťou 
a prežívaním

Niektoré druhy kladú len 1 vajíčko, ale žijú dekády

Veľkosť znášky iných druhov je veľká, ale žijú len niekoľko rokov



Vtáky musia optimalizovať úsilie vkladané do reprodukcie, aby ich to 
nestálo život

Delayed maturation – oneskorené dospievanie 
u horárika čierneho (Setophaga ruticilla)

dospelý samec mladý samec

dospelá samica



Optimalizácia sa týka aj vzťahu reprodukčnej úspešnosti ku sekundárnym 
pohlavným znakom, na základe ktorých si samica vyberá partnera

Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)

Experiment – crossfostering
Samce s veľkou škvrnou mali viac samíc a viac mláďat ako samce s malou 
škvrnou

Po zvýšení množstva mláďat 
v hniezde sa tieto samce 
museli viac starať o ne 
– tak ich to vyčerpalo, že 
na ďalší rok sa im zmenšila 
škvrna a už mali samíc 
aj mláďat menej



Znižovanie veľkosti škvrny zvyšovaním počtu mláďat v hniezde
a prechodom od polygýnie k monogamii



Samce sa od samíc líšia :

veľkosťou tela, farbou peria, rôznymi príveskami, hrebeňmi,
spevom, správaním - predvádzaním

Podľa Darwina všetky tieto znaky vznikli pod tlakom 

sexuálnej selekcie

= pri súťažení samcov o teritórium  a samice 
preferenciou samíc pre určité znaky

vznikol pohlavný dimorfizmus



Samice si na základe sekundárnych pohlavných znakov 
vyberajú partnera.

hypotézy: 
1, good gene hypothesis

(hypotéza dobrých génov)

2, arbitrary choice and runaway selection
(ľubovolný a nekontrolovateľný výber)



1, hypotéza dobrých génov

handicap theory (Zahavi 1975) chvost páva
parasites – Hamilton a Zuk 1982) lastovičky
- dlhý chvost, dobrý letci, EPC, ektoparazity,
sýkorka belasá, salašník horský
-pri napadnutí parazitmi sa UV 
sfarbenie peria  poškodzuje

hlucháň – veľkosť tela, musí veľa zožrať, 

ak sa predvádza, tak je to na úkor príjmu  potravy



Kvalitu samca ukazuje kvalita jeho teritória

Prvý krok je vybrať a ubrániť teritórium
Na základe teritória si potom mnohé samice vyberajú partnerov

Vlhovec červenokrídly (Agelaius phoeniceus)

Najlepší samec obsadí teritórium v strede trstiny 
(vhodná výška vody, ukrytie hniezda, množstvo dostupnej 
potravy) priláka až 15 samíc a vytvorí si hárem



2, arbitrary choice and runaway selection
(svojvolná voľba a neudržateľný výber)

Je založená na predpoklade, že predvádzanie samcov (display) 
je geneticky fixované a že samice majú geneticky fixovanú
preferenciu pre tento typ správania

Mláďatá zdedia po svojom otcovi:
mladé samce samotný spôsob správania 
a mladé samice preferenciu pre tento typ správania

Tieto dve hypotézy sa v podstate prekrývajú a navzájom 
podporujú, nevylučuje jedna druhú!!!



Blízko príbuzné druhy majú podobné správanie 
pri predvádzaní

Spôsob predvádzania odlišuje hlavné skupiny Pelecaniformes

Pelikány, suly, anhingy a kormorány – bowing courtship
(ohýbanie)

Faetony a fregatky –toto ohýbanie sa pri dvorení chýba

Suly oboch rodov (sula, morus) vrtia hlavami pri predvádzaní

Kormorány a anhingy zase trepocú krídlami pri predvádzaní

Video http://www.youtube.com/watch?v=NLg7y22RCuk



Správanie sa pri predvádzaní sa môže vyvíjať aj ako 
„by product“ evolúcie iného znaku, napr. 
morfologického

Volavčík člnozobý (Cochlearius cochlearius)
– posun v potravnej ekológii – prispôsobenie sa periodickým 
záplavám – prechod z otvorenje lagúny do mandrovového
porastu - zmena tvaru zobáku – je veľmi široký a citlivý 
– správanie zdôrazňuje zvuky vydávané zobákom –
tzv. „tall rocking“ (stojí v pozore a kýva sa zo strany na stranu)



Do extrému priniesli predvádzanie samce rajok a pipier

videa



Pipra karmínová, pipra pruhochvostá a pipra vlasochvostá trasú krídlami 
pred tvárou samice

Pipra vlnkovaná – vytvára mechanický zvuk krídelnými krovkami -
mechanický zvuk samce pipry začali používať pretože majú veľmi 
zjednodušený syrinx



Leky

1-2 dominantné samce získajú 58-86% možností k páreniu

Evolúcia tohto správania:

„Hot spot model“ – samce sa združujú na miestach, ktoré
sú obľúbené samicami a tak zvýšia šancu na vzájomné stretnutie

„Hot shot model“ – samce sa združujú okolo dominantného 
Samca, pri ktorom zvýšia šance na stretnutie so samicami

„Female preference model“ – samice uprednostňujú návštevu 
miesta, kde je pohromade veľa samcov a tak šetria čas 
a energiu



Druhy vytvárajúce leky:

Skalniak peruánsky (Rupicola peruvianus)  
- predvádzanie závisí od prítomnosti opačného pohlavia a od intenzity svetla

http://www.youtube.com/watch?v=XgVbE6tSsBI



Tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix)

Porovnávanie kvalít jednotlivých samcov 
samicami je najdôležitejší proces 
celého systému

Súťaživosť medzi samcami stanoví hierarchiu

Dominantný samec musí mať správny vek, skúsenosť, zdatnosť

Samica po spárení sa s takýmto samcom získa pre svoje 
potomstvo jeho gény pre dominantné postavenie v leku

Úspešný samec je dominantný, vlastní centrálnu pozíciu 
v leku a je vizuálne a vokálne aktívnejší než samce neúspešné

Samice preferujú samce bez ektoparazitov a endoparazitov
http://www.youtube.com/watch?v=tCtCtGAuHmg



Coopeartive courtship display
(predvádzanie pytačiek v spolupráci s inými samcami)

Pipra modrá (Chiroxiphia caudata)

-drobné spevavce sa predvádzajú v špeciálnej aréne
-samce spolupracujú pri predvádzaní nacvičeného čísla
-sú promiskuitné, preto sa samce pária s najvyšším  
možným počtom samíc

-samice prichádzajú do arény za účelom 
párenia

- hniezdo stavajú samé aj o mláďatá
sa starajú samé

http://headlikeanorange.tumblr.com/post/20421997179
-http://www.youtube.com/watch?v=V9GKvzS0cpM



Ak má samec viac samcov pri predvádzaní, má vyššiu 
pravdepodobnosť že samicu zaujme, než keby predvádzal sám 

Molekulárne testy ukázali, že 
genetická podobnosť samcov v 
predvádzacej čate je vyššia než
samcov náhodne porovnaných z 
okolitej populácii



Bojovník bahenný (Philomachus pugnax)

Dve skupiny samcov:
Tmavo sfarbené teritoriálne samce strážiace lek

Bledo vyfarbené satelitné samce potulujúce sa a naháňajúce 
cudzie samičky (15% možností k páreniu)

Low cost - low benefit stratégia im prinesie vysoké prežívanie
a vo finále rovnakú úspešnosť ako majú teritoriálne samce

Samice často navštevujú velké zhromaždiská samcov, preto
Teritoriálne samce tolerujú satelitné, lebo zvyšujú ich 
Atraktivitu

Viac než polovica samíc sa pári s viac než jedným samcom
http://www.youtube.com/watch?v=gFEYWqRHe6w



Autosomálny genetický polymorfizmus
• Tmavé teritoriálne samce sú recesívni homozygoti
• Bledé satelitné samce sú heterozygoti
• Samice majú rovnaké gény fixujúce samčie sekundárne 

pohlavné znaky
• Po experimentálnom zvýšení pohlavných hormónov u samíc 

im dorástlo perie a začali sa správať ako samce



Šiatorníky

Spevavce z Novej Guinei a Austrálie
Stavajú tzv. šiatre „bowers“, ktoré im slúžia ak aréna pri
predvádzaní a potom následne aj miesto na kopuláciu

Dva druhy: „maypole bower“ – 5 druhov  
„avenue bower“ - 8 druhov

šiator + farebnosť peria = kvalita samca

Menej vyfarbené samce to kompenzovali kvalitnejšou stavbou

Veľkosť mozgu je priamo úmerná zložitosti stavby

O kvalite samca vypovedá jeho veľkosť a absencia parazitov





Okrem samotnej stavby samce často vypĺňajú šiator dekoračnými 
predmetmi

Na báze mitochondriálnej DNA
vedci vytvorili kladogram, 
ktorý jasne vymedzuje dve 
základné línie

Šiatorník fialový  
(Ptilonorhynchus violaceus)



Rôzne typy šiatrov

http://www.youtube.com/watch?v=wCzZj21Gs4U



PPááriace systriace systéémymy



Sociálna monogamia (u vtákov vyše 90%) - kooperatívna

Samec stráži hniezdne a potravné teritórium, pomáha samici 
pri stavbe hniezda, u niektorých druhov pomáha pri inkubácii,
kŕmi samicu aj mláďatá

Monogamné páry môžu zostať spolu jednu sezónu, alebo po celý 
život (tučniaky, kivi, albatrosy, husy, labute, orly, bociany, sovy,
papagáje, krkavce)

Albatrosy, breháre sa po hniezdení rozídu, každý letí zimovať
inde a po roku sa na hniezdisku stretnú a obnovia svoj vzťah

Napriek mimo párovej kopulácii funguje spolupráca oboch 
partnerov pri výchove mláďat



Sexuálna (genetická monogamia) je minoritná stratégia
→ kavka, myšiarka ušatá, tučniak čiapočkatý

Len 14% doteraz preštudovaných vtáčích druhov je 
skutočne aj geneticky monogamných



Samce zvyšujú reprodukčný úspech produkciou mimo párových potomkov, 
kvantita nad kvalitu

Samice vkladajú oveľa viac do reprodukcie, ide im o kvalitu a nie o kvantitu

Samica mimo párovou kopuláciou zvyšuje genetickú
variabilitu svojho potomstva

= zvyšuje množstvo heterozygotného potomstva a jeho 
imunokompetenciu



Pápežík indigový (Passerina cyanea)
až 30-40% mláďat má iného otca

Vlhovec červenokrídly (Agelaius phoeniceus)
- kŕmiaci ♂ je otcom 20% mláďat 

Lastovička dvojfarebná (Tachycineta bicolor)
– 50% mláďat je extrapárových

Zamatovec modrý (Malurus cyaneus) 
- ani jedno z mláďat v hniezde nesplodil ♂, 
ktorý ich vychováva



Reprodukčné stratégie

Dilema samca – či strážiť partnerku, ale potom nebude 
mať možnosť vlastných EPC, alebo ju nechať a hľadať
iné samice a zvyšovať svoju rep. úspešnosť cez EPC

Samica môže kopulovať s viacero samcami – dochádza ku
kompetícii spermií
Samec: veľké semenníky, veľké zásobárne spermií, dlhé spermie,

stráženie samice, časté kopulácie

Samica: kontroluje časovanie kopulácie, pravdepodobnosť oplodnenia,
zadržiava spermie v tele

Poradie pri kopulácii a čas medzi jednotlivými kopuláciami sú zásadné



Vysoká úspešnosť pri extrapárových kopuláciách

1, samica načasuje kopuláciu podľa stupňa dozretia vajíčka
(v čase ovulácie)

2, posledná spermia má najväčšiu šancu oplodniť vajíčko
3, extrapároví partneri už majú nakladené vlastné znášky,

preto nekopulujú so svojimi partnerkami tak často,
sú oddýchnutí a objem použitých spermií je tým vyšší,
čím viac spermií, tým vyššia pravdepodobnosť, že jedna z nich 
bude úspešná



♂ to rieši 2 stratégiami:

1. Starostlivé stráženie vlastnej ♀ = vrchárka 
modrá (Prunella modularis) 
spojené s častými kopuláciami → tisíckrát/znáška 
Hirundo, Luscinia svecica

2. Veľmi časté kopulácie 
= Calcarius pictus (365x)

Pandion haliaetus (100x)



(Calcarius pictus)

Počas vrcholu fertilnej fázy samice v priebehu júna, samice 
kopulujú často s jedným až tromi samcami

Samica sa usiluje v priemere o 7 kopulácií za hodinu, hoci 
je kontrolovaná svojím partnerom tri krát za hodinu

Priemerne 365 kopulácií predchádza skompletizovaniu znášky

-toto správanie sa vyvinulo ako odpoveď na silný tlak 
sexuálnej selekcie – partner tak zriedi, alebo úplné vyplaví
spermie cudzieho samca



Rozpad hniezdneho páru, rozvod – samica opustí samca
pre lepšie teritórium v polovici hniezdenia (lastúrničiar, sýkorka 
belasá (59%), Poecille atricapilla -samice opúšťajú partnera po 
prvom hniezdení)



Polygamia: (gamos – svadba)

1. Polygynia: (polys – gyne - ♀) samec sa pári s 2 a viac samicami. 

a.) háremový typ →→→→ samec obhajuje určité územie a pári sa s niekoľkými 
samicami  v rovnakej dobe (nandu, kolibríky, medozvestky, rajky)
- základným predpokladom je veľmi kvalitné teritórium v ktorom si 
samice samé dokážu nazbierať dostatok potravy aby kŕmili potomstvo 
(napr. trstinové biotopy bohaté na hmyz, tropické biotopy bohaté na 
ovocie)

b.) sukcesívny typ → samec sa postupne pári s niekoľkými samicami 
(muchárik, sluka) 



Trade off medzi množstvom vlastných samíc 
a mimopárových kopulácií

1, Male trade off hypothesis:
Polygýnne samce nestrážia svoj hárem a preto viacej 
trpia na EPC, než samce monogamné
Synchronizovaná fertilná fáza samíc znemožňuje samcovi kontrolu
nad vlastnými samicami

Vrabec skalný (Petronia petronia)

Polygýnny samec – polovica mláďat v hniezde nebola jeho
Monogamný samce – 6% mláďat nebolo jeho



2, Female choice hypothesis

Samica si vyberie toho najkvalitnejšieho samca

Najkvalitnejší samec sa môže páriť s mnohými samicami, ale 
paternitu nestratí

Menej kvalitné samce, v slabšej kondícii, resp. monogamné samce trpia
dvojnásobne vyšším percentom EPC

Platí to pre severné temperátne druhy



2. Polyandria: (polys – andros - ♂) samica sa pári s 2 či viacerými 
samcami. 
Parenie buď súčasne alebo postupne. 

Samice sú pestrejšie, zdatnejšie, ony bránia teritórium.
Samica kladie vajcia postupne do hniezd jednotlivých samcov. Samce 
inkubujú aj vodia mláďatá. (jakany, lyskohohy a kukučky rodu Centropus
a Coccyzus)

Môže byť a koooperatívna polyandria → sedenia aj výchovy sa zúčastní
aj samica (Buteo galapagoensis, Parabuteo unicinctus, Prunella
modularis a i.)

Výhoda: samica po strate partnera nemusí hľadať nového



Postupná polyandria:
→ samica znesie prvú znášku prvému samcovi, druhú druhému a na 
tretiu zasadne ona (Calidris temminckii, C. minuta, Crocethia alba, 
Eudromias morinellus)

3. Polygynandria: 
→ zväzok niekoľkých samcov a samíc. Navzájom sa pária a spoločne sa 
starajú o potomstvo. Výhoda: väčšia genetická diverzita, menej bojov 
medzi samcami, väčšia ochrana mláďat (Buteo galapagoensis, Gallinula
tenebrosa, Melanerpes formicivorus)

4. Promiskuita:
→ voľný a veľmi krátky vzťah. Samec sa pári bez individuálneho zväzku 
s ktoroukoľvek samicou. Samica sa sama stará o potomstvo (Menura, 
Tympanuchus, Lagopus, Meleagris, Paradisaeidae)



Vrchárka modrá (Prunella modularis) : prevažuje monogamia, ale 
aj polyandria, polygynia, polygynandria – závisí to od množstva
dostupnej potravy

Pri polyandrii ♀ vyberá teritórium s 2♂♂



Hniezdny parazitizmus

- Anatidae, Cuculidae, Indicatoridae, Icteridae, Ploceidae

Vnútrodruhový – stavba vlastného hniezda, príležitostné kladenie vajec do 
susedského hniezda (kačice, škorce, lastovičky, fúzatka)

Medzidruhový parazit zabije hostiteľské potomstvo

parazit sa vyvíja s hostiteľskými mláďatami 

Evolutionary Arm races (evolučné závody v zbrojení) parazit - hostiteľ

kukučka

hostiteľský druh



Intrašpecifický (vnútrodruhový) hniezdny parazitizmus
Zistený u 1 % druhov
Samica neinkubuje, nestará sa o mláďatá, nepodstupuje vysoký E výdaj
Znižuje pravdepodobnosť mortality, redukovaním správania, ktoré by pútalo
pozornosť predátora
Najčastejšie sledovaný u skupiny Anatidae
– niekoľko samíc kladie vajcia do jedného hniezda
stromárka sivokrká (Dendrocygna autumnalis)

Hniezdo s 101 vajciami, vyviedli 38 mláďat



Reakcia na parazitické vajce:
1, Akceptácia
2, Rozpoznanie a odmietnutie: 

•opustenie hniezda po objavení parazitického vajca 
(sivuška modrá Polioptila caerulea) 

• zahrabanie parazitického vajca do hniezdneho materiálu 
(horárik zlatý Dendroica petechia)

•vyhodenie vajca z hniezda 
( drozdec červenkavý Toxostoma rufum) 

3, Nerozpoznanie a vyhodenie jedného vajca, 
niekedy vlastného

Nie je tu vyvinutá genetická preferencia samice 
pre hostiteľský druh ako u kukučky

Interšpecifický hniezdny parazitizmus

Zanášač čierny (Molothrus ater)
220 druhov hostiteľov



Mláďatá hostiteľa prispôsobujú hlas žadonenia hlasu parazita, aby boli 
kŕmené rovnakou intenzitou strnádlik spevavý (Melospiza melodia)



Kukučka obyčajná (Cuculus canorus)

100 druhov hostiteľov
Polymorfizmus farebnosti vajec – mimicri
Prenos genetickej informácie cez matku
Rozpoznávanie parazitických vajec hostiteľmi – koevolúcia
Evolutionary arm races (evolučné závody v zbrojení)
Inkubácia vajca v tele matky 24 hodín 
– výhoda oproti hostiteľským mláďatám

Vytlačenie hostiteľských vajec, mláďat z hniezda

1, hypotéza vysokej konkurencie o potravu

2, trade off medzi rýchlosťou kŕmenia a počtom mláďat v hniezde

pobyt na hniezde kukučky predlžujú



http://www.youtube.com/watch?v=SO1WccH2_YM



Parazitické africké druhy rodu Vidua

Napodobujú ústa mláďat a spev svojho parazita, druhov čeladi
Estrildidae
Mimikri úst umožňuje mláďatám parazita dostať rovnaký diel potravy 
ako mláďatá hostiteľa

Mláďatá parazita imprintujú spev svojho hostiteľa a podľa neho potom 
pri svojom rozmnožovaní vyberajú hostiteľa

Samce napodobujú spev hostiteľa a lákajú ním samičky, ktoré boli
vychovávané u rovnakého druhu hostiteľa, takto sa aj geneticky 
prenáša preferencia k danému hostiteľskému druhu na potomstvo

Amarant červenozobý (Lagonosticta senegala) Vdovka zamatová (Vidua chalybeata)



Včelárik malý (Merops pusillus) vs Medozvestka krikľavá (Indicator indicator)



Infanticída

Lastovička dvojfarebná (Tachycineta bicolor) 

Intenzívna kompetícia samcov o hniezdne miesta

Veľa nespárených samcov

Po experimentálnom odstránení hniezdiacich samcov, 
nespárené samce zaujali ich miesto a pozabíjali ich mláďatá

Založili vlastné hniezdo
s predošlou samicou, alebo s novou



Hniezdenie v spolupráci (Cooperative breeding) 
považované za altruistické správanie

Mláďatá v svoj prvý rok života pomáhajú rodičom, aby sa naučili 
starať o potomstvo – získajú skúsenosti

- naberú kondíciu do následného hniezdenia

Rodičia zničia hniezdo svojim mláďatám, aby tie im pomáhali pri 
výchove ich mladších súrodencov – zvyšujú tým možnosť prežitia
a celoživotný reprodukčný úspech rodičov

Pomocníci (helperi)
– mladé samce sa občas spária so svojou matkou
-mladé samice niekedy prihodia do znášky 
svojej matky vlastné vajíčko

To, čo sa zdá na prvý pohľad altruistické
je v skutočnosti sebecké správanie!!!



Včelárik bieločelý (Merops bullockoides) 



Fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)

•Pomáhať začnú jedince, ktoré prišli o vlastnú znášku
•Výber páru, ktorému budú pomáhať podľa hlasu
•Poznajú hlas vlastných rodičov 
•Rozpoznajú ho podľa špecificity vo frekvenčnom 
rozmedzí volania



Spoločné hniezdenie (Communal breeding) 

Znižujú silný predačný tlak počas inkubácie a starostlivosti o potomstvo

Ostronos vrúbkozobý (Crotophaga sulcirostris)

•4 páry v jednom hniezde
•Mladé samice znášajú prvé
•Staré samice im vyhadzujú vajcia
•Mladé samice posúvajú tvorbu 
posledného vajca

• posledné mláďa je však najslabšie


