
RODIČOVSKÁ STAROSTLIVOSŤ
O POTOMSTVO



Postembryonálny vývin:

1. Supernekrmivé (superprekociálne) → od vyliahnutia sú úplne nezávislé od rodičov
(mláďatá tabonov, kačica Heteronetta atricapilla)

2. Nekrmivé (prekociálne) → liahnu sa s dokonalým prachovým perím, s plne 
fungujúcimi zmyslovými orgánmi, po vyliahnutí hneď behajú, plávajú, potravu si 
zbierajú samé, nemajú termoreguláciu. Rodičia ich vodia a zohrievajú (husotvaré, 
kurovité, bežce)

3. Vodivé (subprekociálne) → po vyliahnutí opúšťajú hniezdo, no rodičia ich vodia a 
kŕmia (chriaštele, žeriavy, potápky, potáplice)

4. Polokrmivé (semiprekociálne) → sú operené, schopné termoregulácie, zostávajú
po vyliahnutí v hniezde, tu ich rodičia kŕmia (čajky, rybáre, alky, tučniaky)

5. Prvokrmivé (semialtriciálne) → zostávajú na hniezde, sú porastené prachovým 
perím, majú zmyslové orgány, rodičia ich kŕmia a zohrievajú (volavky, dravce, 
albatrosy, lelky)

6. Krmivé (altriciálne) → liahnu sa úplne holé, s riedkym prachovým perím, sú slepé, 
nevedia sa samostatne pohybovať, úplne odkázané na rodičovskú starostlivosť
(spevavce, papagáje, rybáriky, ďatle, pelikány, kormorány, kukučky, dážďovníky, 
kolibríky)
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Porovnanie altriciálneho a prekociálneho spôsobu vývinu mláďat
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Termoregulácia

-schopnosť vytvárať telesnú teplotu pomocou metabolizmu
-základný predpoklad osamostatnenia mláďat

Mechanizmy spúšťajúce vývin termoregulácie:

-Začiatok dýchania po vyliahnutí
-Pohyb v hniezde
-Tvorba telesného pokryvu
-Nárast hmoty svalstva – triaška (prsné svaly, svaly nôh)
-Postupný vývin endokrinného systému

Prekociálnym mláďatám sa vyvinie termoregulácia v prvom týždni
Altriciálnym sa vyvinie neskôr, spolu s operením

Zahrievanie rodičmi + zahrievanie sa navzájom
čím viac mláďat v hniezde, tým dlhšie vydržia bez
rodičov 



Potrava mláďat

40% energie z potravy ide na rast organizmu
Na tvorbu tkanív – aminokyseliny
Na tvorbu peria – cysteín, metionín
Na rast kostí – vápnik

Prvé dni života sú mláďatá kŕmené hmyzom
Postupne pribúdajú v potravnej zložke ovocie a semená

Holuby, plameniaky, tučniaky kŕmia mladé špeciálnym mliečkom, ktoré sa im
vytvára v hrvoli

Holubie mlieko je bohaté na tuky (10%) a proteíny (23%)
Mlieko tučniakov je také bohaté, že mláďa zdvojnásobí svoju váhu v prvom 
týždni života!

Pelikány – kašovitá potrava z rýb

Víchrovníky – kašovitá potrava z planktónu a malých rýb



Rastové krivky

1, mláďatá dosiahnu váhu adulta
2, mláďatá prevýšia váhu adulta



Doba ontogenézy závisí od:

• Taxonomickej skupiny
• Kvality a kvantity potravných zdrojov
• Sezóny
• Habitatu
• Počasia 

Môže sa pohybovať od 20 dní u malých spevavcov,  do 303 dní u albatrosov

Dažďovníky: v optimálnych podmienkach – 37 dní
v pesimálnych podmienkach – 56 dní



Begging calls – žadonenie

Mláďatá sa ozývajú už vo vajíčku
Snažia sa volaním zvýšiť intenzitu kŕmenia rodičmi
Snažia sa privolať rodičov keď im je chladno

Žadoniace volanie + otvorenie zobáka + trasenie krídlami

Špecifické, kontrastné sfarbenie vnútra 
ústnej dutiny vizuálne stimuluje intenzívnu 
rodičovskú starostlivosť

U dutinových hniezdičov rodič v tme 
ľahšie nájde mláďa



Pravdepodobnosť predácie na hniezde

Samotné volanie so zvýšenou aktivitou rodičov na hniezde zvyšuje 
pravdepodobnosť predácie
(experimenty s umelými hniezdami na zemi to potvrdili, ale s hniezdami 
v stromoch to nepotvrdili)
http://www.youtube.com/watch?v=knA-XUEv_R4



Súrodenecká rivalita

Vždy je znevýhodnené posledné nakladené vajíčko
Veľké rozdiely medzi súrodencami, ktoré sa liahli postupne

Najväčšie a najstaršie mláďatá si vydobijú viac potravy
Menšie hynú od hladu a vyčerpania

U niektorých druhov zistený kainizmus = siblicída
Starší súrodenec zabije mladšieho
(orly, suly, volavky, kookaburra)



Kŕmenie mláďat
Intervaly kŕmenia:
1 krát za minútu – drobné spevavce s veľkými znáškami
12 krát za hodinu – stredne veľké druhy
2 krát za deň – morské vtáky, dravce, dažďovníky
1 krát za 3 dni – albatrosy

990 krát za deň – sýkorka veľká
1000 km za deň nalieta dažďovník pri love potravy pre svoje mladé



Môžu rodičia ovplyvniť pohlavie svojich mláďat ?

Samice vtákov môžu ovplyvňovať pomer pohlaví do väčšej miery ako samice 
cicavcov, pretože sú heterogametické pohlavie (ZW), samce (ZZ)

♀ neovplyvňuje pohlavie svojich potomkov vedome, je to adaptácia na 
životné podmienky!

Najlepšiu možnosť má matka a to na rôznych úrovniach →

a.) v priebehu tvorby vajíčka
b.) pri jeho uvoľnení z vaječníka
c.) pri oplodnení vo vajcovode
d.) v rannom období vývinu zárodku (pred znesením vajca), resp. po    

znesení



a.)
- vplyvom selekcie daného folikulu určitého pohlavia
(Ak by matka dokázala aby spontánne zanikol 

folikul s vajíčkami obsahujúcimi určitý typ 
pohlavného chromozómu – zaistila by sa  
dominancia určitého pohlavia (Falco tinnunculus
dochádza k zániku určitých folikulov, no nevieme 
ako to  ovplyvňuje pomer pohlavia)

- urýchlený vývin vajíčka u jedného pohlavia
(Anser cerulescens, vajíčka dozrievajú v 

jednodňových intervaloch – vyvíjajú sa rôznou 
rýchlosťou podľa toho aký pohlavný chromozóm 
nesú ? z prvých 2 vajec ♂♂, z ďalších ♀♀)



b.) - vajíčko môže byť zadržané vo vajcovode, aby sa nedostala k nemu 
spermia
- matka môže chrániť vajíčko proti prieniku spermie zmenou kvality 
jeho membrán

c.) Aj počas vývinu zárodku → naruší sa vývoj zárodku „nežiadúceho“
pohlavia vylúčením toxických látok do vajca (do bielka)

- vplyvom rôznej produkcie pohlavných hormónov (viac testosterónu samce)

d.) - po znesení matka môže odstrániť vajce nežiadúceho pohlavia podľa
veľkosti a tvaru (Zonotrichia leucophrys)



Pomer pohlavia

Trivers -Willard model
Samice v dobrej kondícii posúvajú pomer pohlaví k ♂♂

Maternal dominance hypothesis
Dominantné ♀♀ produkujú vajíčka s vysokou hladinou testosterónu, 
čo spôsobuje posun pomeru pohlavia k ♂♂

Vplyv okolitých enviromentálnych podmienok:
Local mate competition hypothesis
-ak ♂♂ súťažia o málo samíc, posunie sa pomer pohlaví k samiciam

Local resource enhancement hypothesis
-ak sú ♀♀ pomáhajúce pohlavie pri hniezdení, tak v pesimálnych
podmienkach sa pomer pohlaví vychýli na ich stranu
V optimálnych podmienkach sa plodia viac ♂♂



Posun pomeru pohlavia pri pohlavne dimorfných druhoch
Pohlavie, ktoré je väčšie je preferované za optimálnych 
podmienok
Ak sú podmienky zlé, rodičia kŕmia pohlavie menšie, 
ktoré ma šancu prežiť (dravce, sovy)

Sova lesná (Strix aluco)
V optimálnych podmienkach, preferujú v znáške samice

Posun pohlavia pod vplyvom siblicídy
-väčšie pohlavie má výhodu
-rodičia sa snažia to kompenzovať zvýšeným množstvom 
potravy slabšiemu
(dravce, myšiak štvorfarebný Parabuteo unicinctus)

Posun pohlavia v závislosti od dostatku potravy
-na začiatku sezóny v čase hojnosti potravy viac samcov
-neskoro v sezóne keď potrava klesá viac samíc 
(Quiscalus mexicanus)



Posun pohlavia vplyvom kondície samice
-experimentálne dokrmovanie samíc posunulo 
pomer pohlaví k samcom
kakapo (Strigops habroptilus)

Posun pohlavia v závislosti od kvality samca
-prenos kvality z otca na syna zabezpečí väčší
rep. úspech synom než dcéram
Zebričky (Taeniopygia guttata)

Posun pomeru pohlavia vplyvom sociálnych interakcií
Kým je dostatok hniezdnych teritórií o ktoré
samce bojujú, sú preferovaným pohlavím
Ako náhle sa teritóriá zaplnia, posúva sa pomer 
pohlaví na stranu samíc
Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)



Posun pomeru pohlaví u trsteniarika seychelského 
(Acrocephalus sechellensis)

Rodičia majú 1-2 helperov, sú to samice z predošlého hniezdenia

Optimálne podmienky = bohaté potravné teritórium
-Helperi nekonkurujú pri zbere potravy, ale zvyšujú reprodukčný úspech 
rodičov

-Ak majú helperov, tak je pomer pohlaví posunutý k samcom
-Ak nemajú helperov, posúvajú pomer k samiciam

Nevhodné podmienky = potravne chudobné teritórium
Helpery konkurujú rodičom pri zbere potravy
Nemajú helperov
Posun pomeru pohlavia k samcom 

Pri experimentálnom odstránení helperov, rodičia vychýlili pomer pohlaví
ku samiciam (87%)

Pri experimentálnom zmenení kvality teritória rodičia vychyľovali 
pomer pohlaví


