
Hniezdne možnosti:
Hniezdenie v kolónii

solitérne
v blízkosti iného druhu

Hniezdenie na zemi
na útesoch
vo vegetácii (stromy, kríky)
v dutinách – prirodzených, umelých
na vode (plávajúce hniezda)

Typy hniezd: otvorené hniezda
miskovité hniezda
nory
dutiny

Využívanie vlastných, alebo aj cudzích hniezd



Kolóniové hniezdenie

•Rychlejšie spozorujú predátora
•Menšia pravdepodobnosť predácie
•Spoločné hľadanie potravy
•Prenos parazitov a chorôb



Hniezdenie v blízkosti iného druhu
kačice v kolónii rybárov, čajok
africké pletiarky v blízkosti kaní
bahniaky v blízkosti belane, alebo sokola



Solitérne hniezdiče

Nižšia pravdepodobnosť detekcie predátorom
Nižšia pravdepodobnosť prenosu parazitov
Vlastné potravné teritóriá

Typy hniezd
Jamy vyhrievané geotermálnymi výparmi, hnijúcim lístím (tabony)
Hniezdna starostlivosť aj 10 mesiacov
T= 32-35 °C



Vajíčka kladú priamo na zem (lelky, bahniaky)
jednoduchá jamka v zemi (bežce, čajky)



Vajíčka kladú priamo na skalnú rímsu (alky)
na nohy, kde ich aj inkubujú (tučniaky)



Hniezdo z trusu (kormorán guánový)
z bahna (lastovičky, brehule,

plameniaky)
zo slín (salanga sundská)
z rôzneho rastlinného materiálu
aromatické rastliny
pavučiny
zvlečky hadej kože
perie vlastné aj cudzie
srsť a vlasy 



Hniezda spletené z rastlinného materiálu

Jednoduché (holuby, hrdličky)
Miskovité (drozdy)
Guľaté (kolibkáriky)
Upletené (kúdeľníčky)



Družník vrabcovitý (Philetarius socius)



Orliak morský (Haliaeetus albicilla)



Dutinové hniezdiče
•Stála teplota
•Nedostupnosť predátorov
•Nefarebné vajcia
•Zamurovávanie otvorov



ZNÁŠKA



Vajíčko
Sfarbenie
Len vtáky kladú vajíčka s pigmentovanou škrupinou

Základná a východisková farba je biela (daná Ca2CO3)

Vajíčka nespevavcov a niektorých pozemných hniezdičov sú biele 
(lelky) – v týchto prípadoch inkubujúci rodič dostatočne ukryje 
vajíčka pred predátormi



Vajíčka druhov hniezdiacich v dutinách a norách sú matne biele, 
s jemnou pigmentáciou
-ukryté hlboko v hniezdnej kotline sú pre predátorov nedostupné
- rodičia ich zbadajú v tme a nezničia ich pri pohybe v dutine

Sýkorka

Brhlík

Ďateľ

Sova



Mnohé druhy kladú výrazné modré vajíčka, spôsobuje to pigment biliverdin
-funkcia modrej farby nebola doteraz  spoľahlivo vysvetlená
- mnoho cicavčích predátorov je farboslepých
- vtáky vidia farby inak ako mi, im sa nemusí zdať modrá kontrastná!

Drozd plavý

Vrchárka modrá

Žltochvost horský



Sfarbenie vajíčok mnohých druhov hlavne spevavcov hniezdiacich 
v otvorených hniezdach je rôzne hnedo pigmentované

Hnedé škvrny tvorí pigment – protoporfirín

Škvrny sa nachádzajú na tenšom, permeabilnejšom a krehkom póle škrupiny

Množstvo a intenzita pigmentov na škrupine závisí od množstva vápnika 
prijímaného samicou v potrave



Posledné vajíčko v znáške je vždy silnejšie pigmentované, pretože samica 
má už málo vápnika a spevňuje tenkú škrupinu pigmentom

Farba škrupiny je determinovaná aj geneticky – prenos po matkinej línii
na W chromozóme (samica WZ, samec ZZ)

Kolóniovo hniezdiace druhy dokážu rozpoznať vlastné vajce na základe 
jeho pigmentácie (napr: Uria aalge) 



Krehkosť vajíčok a pesticídy

Vplyv DDT na formovanie vajíčka a tvorbu škrupiny v ovidukte

vysoká koncentrácia Mg, P                      krehkosť škrupiny
smrť embrya 

Inkubujúce samice porozbíjali svojou váhou vajíčka

Zníženie reprodukčného úspechu dravcov, vodných vtákov, tučniakov

Zakázaním používania pesticídov sa zdvihli populácie ohrozených druhov



Textúra škrupiny

Môžeme deliť vtáky do taxonom. skupín podľa textúry ich vajec

Porózne mikroštruktúty zabezpečujúce výmenu vody, dýchacích plynov 
a mikroorganizmov

Škrupina slepačieho vajca má cca 7500 pórov

kormorány- kriedovité
ibisy – matné
jakany – nalakované
kačice – naolejované

Textúra škrupiny limituje latitudinálnu aj altitudinálnu distribúciu
vtáčích druhov (púšte s nízkou humiditou a nadhorské pásmo 
s nízkym tlakom – rýchle vysúšanie vajec – adaptácia na zmenšené póry 
a ich znížený počet)



Tvar vajíčok

Tvar vajíčok je daný prechodom vajíčka oviduktom

Oválny
Väčší koniec
-vzdučný vak
-viac pórov
- lepšie dýchanie

Sférický
Zvyšuje pevnosť škrupiny
Udržuje teplotu
Šetrí materiál 
–povrch je menší ako objem

Eliptický
Otáča sa okolo 
svojej osi
Nespadne z rímsy



Veľkosť vajíčok

Veľkosť vajíčka narastá s veľkosťou tela

Malé druhy vtákov kladú väčšie vajíčka v pomere ku veľkosti svojho tela

Najmenšie vajíčka – kolibríky 

(0,2g Čmeľovec kubánsky (Mellisuga helenae)

Najväčšie vajíčko – pštros – 1,4 kg

Samica kiwiho produkuje vajce o hmotnosti 500g 
= 25% váhy jej tela

Znesie 3 vajcia v intervale 4 týždňov



Tvar a veľkosť vajíčka sú formované pod tlakom selekcie na:

•Veľkosť znášky
•Obsah vajíčka
•Štruktúru



Tvorba vajíčka

Čas na tvorbu jedného vajíčka:

1 deň, spevavce, kačice, kury, ďatle, bahniaky, potápky
1-2 dni, u väčšiny malých druhov vtákov
3-5 dni, tučniaky, veľké dravce
7 dní, zoborožce, suly
4-8 dní, tabony

Obvykle samice kladú v skorých ranných hodinách aby sa nemuseli celý deň
pohybovať s takou záťažou, čo by zvýšilo pravdepodobnosť predácie



Veľkosť znášky

Tvorba vajec je náročná na energiu, proteíny, minerály a vápnik

závisí od kondície samice, dostatku potravy
samice si robia zásoby už pred fertilnou fázou (kačice, kury)
samice spotrebujú na tvorbu vajec časť momentálnej diety
(bahniaky, spevavce)

Samica v čase kladenia vajec spotrebuje denne na ich tvorbu

45 - 60% energie bazálneho metabolizmu (spevavce)
80 – 130 % energie bazálneho metabolizmu (bahniaky)
Viac než 200% energie bazálneho metabolizmu (vodné vtáky)

Spotreba vápnika z kostí
Nadmerný príjem vápnika v podobe konzumácie slimákov, stonožiek a vší



Veľkosť znášky u jednotlivých skupín vtáčích druhov

1 vajce – albotrosy, víchrovníky, tučniaky
2 vajcia – kolibríky, holuby, hrdličky, dravce
4 vajcia – bahniaky
4-6 vajec – väčšina spevavcov
8-12 vajec – sýkorky, kačice, kury
23 vajec – jarabica



Evolúcia veľkosti znášky

Veľkosť znášky = počet vajec na jedno hniezdo
- je to dedičný znak modifikovaný selekciou po mnohé generácie

Optimálna veľkosť znášky – je množstvo vajec, z ktorých sa dožije 
reprodukčného veku, čo najviac mláďat (Lack 1947)

- môže sa vyskytovať v každej lokálnej populácii, avšak priemerná
veľkosť znášky je vždy menšia



Štyri hlavné hypotézy vysvetľujúce evolúciu veľkosti znášky

1. Lackova hypotéza – maximálny možný počet mláďat, ktoré dokážu
rodičia pri daných aktuálnych podmienkach 
vychovať

2. Trade off hypotéza – vychádza zo vzťahu medzi aktuálnou cenou 
reprodukcie a budúcim reprodukčným potenciálom

(veľká znáška znižuje dĺžku prežívania rodičov – nepotvrdilo sa)

3. Predačná hypotéza – predácia selektuje pre menšiu veľkosť znášky
(menšie znášky sú menej nápadné, evidencia u dutinových a tropických 
hniezdičov)

4. Hypotéza vplyvu sezóny – veľkosť znášky reflektuje sezónnu ponuku
potravných zdrojov

(táto hypotéza vysvetľuje geografickú variabilitu vo veľkosti znášky, bola
dokázaná na mnohých druhoch vtákov)



Zabezpečenie hniezda
Neviditeľnosť, nedostupnosť – kryptický výzor hniezda

Antipredačné správanie rodičov:
•Hniezdenie na nedstupnom mieste (ostrovy, vodná hladina, dutiny) 
•Mobbing – spoločné odháňanie predátora kolóniovými hniezdičmi
•Injury flight display - odlákanie predátora od hniezda akože zraneným 

rodičom (kulík, labťuška)
•Rodent run display – napodobovanie behu myši spustí v predátorovi 

lovecký inštinkt (napr: u líšky)
•Miešanie aktívnych hniezd s hniezdami opustenými
•Hniezdenie v blízkosti predátora 
(vrabce, škorce v hniezdach orla kráľovského, ležiak pri hniezde krokodýla)

•Hniezdenie v blízkosti bodavého hmyzu, alebo priamo v termitisku
(tropické druhy)



Udržiavanie mikroklímy a čistoty v hniezde

•Udržiavanie stabilnej teploty a vlhkosti
•Vystielanie hniezda izolačným materiálom
•Výmena vzduchu v dutinách
•Udržovanie čistoty hniezda – mláďatami, rodičmi
•Fekálie obalené elastickou blanou – buď vyhodia, alebo zkonzumujú
•Redukcia parazitácie pomocou aromatických rastlín



Inkubácia

Inkubačné správanie spúšťa hormón prolaktín
-jeho hladina v krvi výrazne stúpne v prvom dni ikubácie

U inkubujúcich samcov súčasne klesá hormón testosterón, ktorý 
inkubačné správanie inhibuje

Inkubujúce pohlavie: samice (37% druhov)
samce (6%)
obe pohlavia (50%)
nikto (1,2%)
nie je známe (5,5%)

Inkubačná perióda:
1 – 2 hodiny – väčšina druhov
12 hodín – ak jedno pohlavie inkubuje cez deň a druhé v noci
1 deň – ak sa musia chodiť kŕmiť ďaleko
niekoľko dní – pelagické druhy    



Zníženie predačného tlaku počas inkubácie

Zníženie aktivity na hniezde + stráženie hniezda

Striedanie pri inkubácii : veľmi nenápadné
doprevádzané ritualizovaným vystúpením



Inkubačná doba
- interval medzi znesením posledného vajca a vyliahnutím prvého 
mláďaťa

Začiatok inkubácie po skompletizovaní znášky (spevavce)
Začiatok inkubácie v priebehu znášania (dravce, sovy)

Dĺžka inkubačnej doby:

10 dní – kukučky, ďatle, 
12-16 dní malé spevavce
30 dní – sovy, dravce
80 – 90 dní – albatrosy, kiwi

Inkubačná doba závisí od dĺžky života daného druhu a od miery predácie
(dutinové hniezdiče inkubujú dlhšie než hniezdiče v otvorených hniezdach)



Hniezdna nažina

•Pod vplyvom estrogénu a prolaktínu (experiment na Molothrus ater)
•Vypadanie peria
•Prekrvenie a zvrásnenie pokožky

Niektorým druhom sa nevytvára
- inkubujú na nohách (suly, tučniaky)



Zahrievanie vajec

Optimálna teplota je 38 °C
26 – 35°C môže poškodiť vývoj embrya
Pod 26 °C sa vývoj embrya zastaví



Ochladzovanie vajec

•Tienenie vajec
•Ochladzovanie vodou 
(priamo vajec, zasypú ich mokrým pieskom)

•Pretáčanie polohy vajec a ich premiestňovanie z okraja do stredu znášky
(nie len termoregulácia, ale aj správny vývin embrya)



Liahnutie

vaječný zub


