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1. ABSTRAKT
Mimopárové paternity se vyskytují u různých druhů sociálně monogamních živočichů
včetně člověka. Sociálně monogamní ptáci a především pěvci si však v tomto směru získali
nejvíce pozornosti. Tato práce shrnuje dosud získané znalosti ohledně výskytu a evolučního
významu mimopárových paternit u ptáků. Mimopárové paternity přinášejí jednotlivcům
výhody i nevýhody. Samci mohou mimopárovými paternitami zvýšit svůj reprodukční
úspěch, samice tak mohou zvýšit kvalitu svých mláďat. Mimopárové paternity jsou
výsledkem kompetice mezi pohlavími o co nejvyšší fitness. Samci mohou přímo ovlivňovat
svoji reprodukční zdatnost mimo jiné kompeticí spermií a mate guardingem, samice skrytým
samičím výběrem. Vlivy některých těchto jevů zatím nejsou dostatečně prozkoumány. Míra
mimopárových paternit se výrazně liší mezi druhy, populacemi a jedinci. Tuto variabilitu není
možno vysvětlit plně fylogeneticky. V práci je popsáno mnoho různých ekologických faktorů,
které ovlivňují míru mimopárových paternit. Porovnáním publikovaných prací zabývajících
se mimopárovými paternitami byly zjištěny určité rozpory ve výsledcích, z nichž některé jsou
způsobeny nevhodně zvolenou metodikou sběru dat.
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2. ÚVOD
Mimopárové paternity se vyskytují u mnoha druhů živočichů. Monogamní ptáci byli přesto
dlouhou dobu považováni v tomto směru za výjimku. Jejich sociálně monogamní systém je
velmi podobný lidskému. Sociální pár společně krmí, chrání a vychovává své potomky.
Samec však mnohdy netuší, že věnuje svou péči potomkům jiného samce. Aby bylo možné
v evoluci udržet sociálně monogamní systém s jistou mírou promiskuity, musejí z něho
vyplývat pro jednotlivce nějaké výhody. Každá výhoda však bývá vyvážena do jisté míry
nevýhodou. Jaké jsou tyto výhody a nevýhody se pokusím shrnout v této práci.
Mimopárové paternity mohou zvyšovat varianci v reprodukčním úspěchu samců i samic a to
i u zdánlivě monogamních druhů, kde je tato variance považována za nízkou. Variance
v reprodukčním úspěchu je přitom hnacím motorem evoluce. Proto se v práci zabývám
vlivem mimopárových paternit na varianci v reprodukčním úspěchu samců a samic a dále
strategiemi, kterými se samci a samice snaží svůj reprodukční úspěch zvýšit.
Míra mimopárových paternit se podstatně liší nejen mezi jednotlivci, ale také mezi
populacemi a druhy. Jaké faktory mohou ovlivňovat variabilitu v míře mimopárových paternit
na těchto organizačních úrovních, je tématem poslední části této práce.
Tato práce bude sloužit jako teoretický podklad pro výzkum strategií olivňujících
reprodukční úspěch samců, který je tématem mé diplomové práce.

3. MIMOPÁROVÉ PATERNITY
Mimopárová paternita (EPP=extra pair paternity) vyplývá z páření mimo sociální pár
(Birkhead & Møller 1992). Jedná-li se o sociální skupinu je nazývána mimoskupinovou
paternitou (Durrant & Hughes 2005). Z toho vyplývá, že mimopárová mláďata (EPY=extra
pair young) jsou ta, která byla zplozena jiným samcem než sociálním partnerem jejich matky,
případně samcem z jiné sociální skupiny u kooperativně hnízdících ptáků. Ačkoliv se EPP
vyskytují i u dalších skupin obratlovců (Schulke et al. 2004, Cohas et al. 2007), největší
pozornost je ve výzkumu EPP věnována ptákům a především pěvcům, u nichž je sociální
monogamie běžná.
Ještě v roce 1968 Lack poukazoval na to, že 93% pěvců je sociálně i geneticky
monogamních (Griffith et al. 2002). Ovšem pokrok v molekulární biologii změnil náš pohled
na párovací systém ptáků, zvláště pak pěvců. Díky novým metodám bylo prokázáno, že pouze
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14 % recentních, sociálně monogamních druhů pěvců je i geneticky monogamních a naproti
tomu 86% je geneticky polyandrických (viz Obr. 1.) (Griffith et al. 2002).

Obr. 1. Histogram frekvence výskytu a míry EPP (% mimopárových mláďat) mezi
druhy (převzato z Griffith et al. 2002).

Genetická polyandrie je nyní u ptáků považována za zcela normální jev. Počet mimopárových
mláďat je u sociálně monogamních ptáků v průměru 11,1% z celkového počtu mláďat a EPP
se vyskytuje u 18,7% z celkového počtu hnízd (Griffith et al. 2002). Nejpromiskuitnějším
sociálně monogamním druhem je strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) s 55% EPY a 86%
hnízd obsahujících alespoň jedno EPY (Dixon et al. 1994). Nejpromiskuitnějším kooperativně
hnízdícím druhem je modropláštík nádherný (Malurus cyaneus) se 72% EPY a 95% hnízd
obsahujících alespoň jedno EPY (Double & Cockburn 2000). Objev EPP je patrně největším
přínosem molekulární biologie k poznání párovacích a sociálních systémů ptáků za
posledních 30 let (Griffith et al. 2002).
Tyto nové poznatky samozřejmě rozpoutaly debatu týkající se evoluce a stability
promiskuitního párovacího systému. Dřívější názor propagující samce jako hlavní iniciátory
mimopárových páření (Richardson & Burke 1999) byl následně vystřídán v průběhu 80. a
90.let 20. století etapou hledání hypotéz zabývajících se nepřímými výhodami pro samice,
které by udržovaly výskyt tohoto jevu u ptáků (Kotiaho & Puurtinen 2007). V současné době
se ovšem znovu objevuje názor, že přímé nevýhody pro samice převažují nad nepřímými
výhodami. EPP by pak bylo v evoluci udržováno pouze samčí kompeticí o reprodukční
úspěch a samice by byly pouze jeho pasivními účastníky (Arnqvist & Kirkpatrick 2005,
Arnqvist & Kirkpatrick 2007, viz kapitola 5.3. Výhody a nevýhody: je EPP samičí strategií?).
4

Naneštěstí je pro konečné závěry v této oblasti jen málo dostatečně kvalitních a srovnatelných
dat, která by bylo možno vyhodnotit (Albrecht et al. 2006).

4. REPRODUKČNÍ SYSTÉM PTÁKŮ
4.1. Samčí reprodukční systém
Samčí reprodukční systém ptáků se skládá z varlat, nadvarlat, chámovodu a části
chámovodu poblíž kloaky přeměněné pro přechovávání spermií, který je u pěvců a některých
nepěvců nazýván seminální váček (viz Obr. 2.) (Birkhead & Møller 1992, Aire 2007).
Přestože mají ptáci vnitřní oplození, kopulační orgán se vyskytuje jen u některých z nich
(Montgomerie & Briskie 2007)

Obr. 2. Samčí reprodukční systém (převzato a upraveno z Birkhead & Møller 1992).

Varlata ptáků jsou narozdíl od savců uložena uvnitř tělní dutiny (Freeman 1990) a vykazují
v průběhu sezóny velké změny (Murton & Westwood 1977 ex Briskie & Montgomerie 2007).
Mimo období rozmnožování se varlata zmenšují a přestávají produkovat spermie. V období
rozmnožování se naopak zvětšují a začínají produkovat spermie dříve, než se první samice
v populaci dostane do plodného období. Samci produkují spermie, dokud poslední samice
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v populaci není mimo plodné období. Produkce spermií se mění v průběhu hnízdní sezóny i
v průběhu dne (Birkhead & Møller 1992, Briskie & Montgomerie 2007).
Spermie jsou tvořeny ve varlatech a po určitou dobu přechovávány v nadvarleti, kde je
ejakulát obohacen o další složky. Poté prochází celý ejakulát chámovodem do seminálních
váčků, ve kterých je skladován až do páření. Seminální váčky mohou v průběhu hlavní
reprodukční periody zvětšit svou velikost 30-40 krát. Tím vytvářejí u kloaky viditelný
výběžek nazývaný kloakální protuberance (výčnělek) (Birkhead & Møller 1992).
Relativní velikost varlat je dobrým indikátorem výskytu kompetice spermií (Parker 1970 ex
Briskie & Montgomerie 2007) jak u ptáků, tak u ostatních obratlovců (Birkhead & Møller
1998). U polygamních druhů živočichů mají samci relativně větší varlata (Mulder &
Cockburn 1993), což může být adaptace zabraňující vyčerpání spermií (Cartar 1985).
Relativní velikost varlat a výskyt EPP v populacích spolu blízce souvisí. Proto je možné
použít data o velikosti varlat jednotlivých druhů ptáků jako index míry EPP. Relativně větší
varlata, a tedy i vyšší míra EPP, se vyskytují u druhů a populací koloniálně hnízdících a druhů
s menší otcovskou péčí o mláďata (Pitcher et al. 2005). Z relativní velikosti varlat lze také
odvodit, jakým způsobem si samci hlídají paternitu v hnízdě. Varlata jsou relativně větší u
druhů, kde se jako obrana paternity vyskytuje vyšší frekvence kopulací. Je zde totiž větší
nebezpečí vyčerpání spermií než u druhů, kde se samci věnují spíše mate guardingu (Birkhead
& Møller 1992).

4.2. Samičí reprodukční systém
Samičí reprodkční systém se skládá u většiny druhů z jednoho (levého) vaječníku, který
obsahuje několik stovek vajíček, a dále pak z vejcovodu. Ten je rozdělen na jednotlivé
oblasti; infundibulum, magnum, isthmus, uterus a vaginu (viz Obr. 3.). V uterovaginální
oblasti jsou skladovány spermie ve speciálních tubulech. Mimo období reprodukce je celý
reprodukční systém velmi redukovaný. V období rozmnožování se ale vejcovod zvětšuje a
několik vajíček zásadně zvětší svůj objem (Jacob & Bakst 2007).
V reprodukčním období obsahují vaječníky několik folikulů s vyvíjejícími se vajíčky, která
obsahují velké množství žloutku. Největší folikul vypustí jako první vajíčko, které je následně
zachyceno infundibulem vejcovodu. Zde jedině může být vajíčko oplodněno. Poté prochází
vajíčko do magna, kde se začne tvořit první obalová vrstva tvořená bílkem, kterým už spermie
nemůže proniknout. V isthmu se dále tvoří vnitřní a vnější vrstva skořápky, která je poté
v uteru kalcifikována pomocí skořápečné žlázy. Celý vývoj vajíčka trvá od oplození přibližně
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24 hodin. Hotové vajíčko je pak vypuzeno stahy vejcovodu kloakou ven (Birkhead & Møller
1992).

Obr. 3. Samičí reprodukční systém (převzatoa upraveno z Birkhead & Møller
1992).

Počet kopulací na jednu snůšku se velmi liší mezi jednotlivými druhy ptáků, a to od
jednoho páření na snůšku až po několik stovek. Frekvence kopulací se u polyandrických
druhů ptáků s vysokou mírou kompetice spermií zvyšuje přibližně 3 dny před snesením
prvního vejce a trvá až do snesení posledního vejce. V této době probíhá kompetice spermií
nejintenzivněji (Nakamura 1990, Birkhead & Møller 1992).

4.3. Mechanismus uschování spermií
Po přenesení spermatu do vaginy se živé spermie snaží dosáhnout infundibula. Pokud není
vajíčko připraveno k oplození, jsou spermie přechovávány v záhybech infundibula. Některé
životaschopné spermie vstupují do uterovaginálních tubulů. Už vstup spermií je nejspíše
omezován řasinkovým epitelem tubulů, proto ne všechny spermie jsou do nich vpuštěny. Tyto
spermie jsou určeny pro další oplození a mohou zde být v některých případech uchovávány
naživu i více než 10 dní. V těchto tubulech také probíhá kompetice spermií (Birkhead &
Møller 1992), které je věnována zvláštní kapitola.
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4.4. Morfologie spermií
Ptačí spermie se skládají ze dvou částí, hlavy a bičíku. Velikost a struktura spermií se liší
mezi druhy, ale i mezi jedinci v rámci druhu (Briskie & Montgomerie 1992). Největší rozdíly
jsou ovšem mezi skupinou pěvců a nepěvců. Spermie napěvců se spíše podobají spermiím
plazů a jsou rovné, zatímco spermie pěvců jsou šroubovicovité a mívají na sobě útvar
podobný undulující membráně (Briskie & Montgomerie 2007). Jedinou zatím doloženou
vyjímkou v tvaru spermií mezi pěvci je hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), jehož spermie jsou
velmi neobvyklé (Birkhead et al. 2006).
Všechny druhy ptáků mají vniřní oplození a je to právě samičí reprodukční systém, který
zásadně ovlivňuje evoluci morfologie spermií. Ovlivňují ji dva zásadní děje, kterými jsou
kompetice spermií (Birkhead & Møller 1992) a skrytý samičí výběr (Eberhard 1996 ex
Briskie & Montgomerie 2007).
Kompetice spermií může ovlivňovat velikost spermií dvěma způsoby. Pokud je výhodné
velké množství spermií, které by do kompetice vstupovaly, jsou spermie selektovány k co
nejmenší velikosti. Jestliže mají větší naději na oplození větší spermie, selekce bude evoluci
spermií směřovat k větší velikosti. Samičí reprodukční systém může ovlivňovat velikost
spermií podobným způsobem (Holman & Snook 2006).
Podle morfologie se dají spermie rozdělit na euspermie, které jsou přizpůsobené k oplození
vajíčka, a na paraspermie, jejichž morfologie a funkce může být různá. Předpokládá se, že
jejich hlavním úkolem je chránit euspermie před samičími spermicidními látkami a jejím
imunitním systémem. Pouze kvalitní samci si mohou dovolit produkovat paraspermie, proto
samice podle kvality a množství spermatu odhadují kvalitu samce. Podle toho se mohou
rozhodnout o oplození svých vajíček jeho spermiemi. Jedná se o behaviorální rozhodnutí, na
které navazuje fyziologický mechanismus výběru spermií (skrytý samičí výběr). Paraspermie
mohou také snižovat konkurenceschopnost spermií jiných samců v kompetici spermií.
Mechanismus těchto dějů je však zatím velmi nejasný (Holman & Snook 2006).

5. VÝHODY A NEVÝHODY PROMISKUITY
Samci i samice vyhledávají mimopárové kopulace v různé míře. K výzkumu rozdílné míry
mimopárových paternit v rámci druhů, populací i jednotlivců se nejčastěji používá přístup
výhod a nevýhod (costs and benefits, Birkhead & Møller 1992). Ty se dále rozdělují na
výhody přímé, které se týkají rozmnožujících se jedinců, a dále výhody nepřímé, které
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přinášejí rodiče svým mláďatům. Vzhledem k tomu, že mezi pohlavími je vedena trvalá
kompetice o reprodukční úspěch, nemusí vždy výhody pro samici být ty samé jako výhody
pro samce a naopak. Proto jsou v této práci uváděny výhody a nevýhody zvlášť pro samce a
pro samice.

5.1. Výhody pro samice
Co přináší samicím mimopárové paternity? Na tuto otázku již bylo podáno mnoho různých
vysvětlení, která by se dala rozdělit do dvou kategorií. Do první spadají hypotézy nepřímých
výhod, které samice získávají pro svá mláďata, do druhé se řadí hypotézy výhod přímých,
které zvyšují kondici přímo samicím. V obou případech je však jediným cílem zvýšení fitness
samice. Její reprodukční úspěch na rozdíl od samce nezáleží tolik na kvantitě, jako spíš na
kvalitě mláďat (Griffith 2007). To se samozřejmě netýká druhů s hnízdním parazitizmem, kde
samice mohou odchovat více mláďat na úkor jiných samic (Lyon 2007).
Existuje mnoho prací které naznačují výhody samic z mimopárových kopulací (EPC=extr
pair copulation). V oblasti behaviorálních projevů je to především vyhledávání EPC samicemi
některých druhů (Westneat & Stewart 2003, Pitcher et al. 2005). Tento jev byl zatím sledován
u vlhovce červenokřídlého (Agelaius phoeniceus) (Gray 1997), modropláštíka nádherného
(Malurus cyaneus) (Double & Cockburn 2000), sýkor modřinek (Cyanistes caeruleus)
(Kempenaers et al. 1992), lesňáčka kápového (Wilsonia citrina) (Neudorf et al. 1997) a
několika dalších druhů ptáků. To napovídá, že existují určité výhody, které EPC přináší
samicím.
Nepřímé výhody jsou patrně podstatným činitelem ve výběru mimopárového partnera
(Richardson & Burke 1999, Garvin et al. 2006), neboť samci při tom poskytují samici pouze
své geny bez jakýchkoliv jiných materiálních výhod (viz ale kapitola 5.1.2.2. EPP za
potravu).

5.1.1. Nepřímé výhody
5.1.1.1. Hypotéza dobrých genů
Samice může zvýšit genetickou kvalitu svých potomků výběrem samce s nejlepšími geny.
Dobrými geny jsou v tomto případě alely, které zvyšují fitness nezávisle na zbytku genomu a
mají aditivní efekt (Whittingham et al. 2006).
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Obr. 4. Pokud alela A funguje jako dobrý gen, mohou samice zvýšit fitness
svých mláďat pářením se samcem s geny AA (převzato z Neff & Pitcher 2005).

Těmito geny mohou být například alely pro MHC (major histocompatibility complex).
MHC glykoproteiny jsou součástí imunitního systému a prezentují antigeny T-lymfocytům.
Tím zvyšují imunitní reakci při infekcích (Freeman-Gallant et al. 2003). Pokud mláďata
nevěrné samice získají po svém kvalitním mimopárovém otci geny pro MHC, které zlepšují
imunitu proti určitému, často se vyskytujícímu patogenu, budou tato mláďata oproti svým
nevlastním sourozencům ve velké výhodě (Paterson et al. 1998, vonSchantz et al. 1996,
Ditchkoff et al. 2001, Lohm et al. 2002, Wedekind et al. 2004, Neff & Pitcher 2005). Existují
i další úseky genomu, které mohou sloužit jako dobré geny pro rezistenci vůči parazitům
(Acevedo-Whitehouse & Cunningham 2006).
Samci s dobrými geny jsou samicemi preferováni oproti ostatním samcům (viz Obr. 4.)
(Freeman-Gallant et al. 2003, Mays & Hill 2004, Neff & Pitcher 2005). Tito samci pak zplodí
více mláďat a mohou si tak podstatně zvýšit reprodukční úspěch (Neff & Pitcher 2005).
Dědičnými indikátory kvality samců mohou být například zbarvení ve viditelném nebo UV
spektru (Johnsen et al. 1998, Badyaev & Qvarnstrom 2002, Ballentine & Hill 2003, Estep et
al. 2005), velikost (Charmantier et al. 2004), délka letek (Bouwman & Komdeur 2005), délka
ocasu (Petrie 1994, Neff & Pitcher 2005), délka a složitost zpěvu (Martín-Vivaldi 2002,
Ballentine et al. 2003) a mnoho dalších. Za předpokladu že je v těchto fenotypových znacích
dostatečná variabilita, může samice podle nich vybírat nejkvalitnějšího mimopárového samce
(nositele dobrých genů). Tato diskriminace by měla vyústit ve velký reprodukční úspěch
pouze některých samců v populaci (Neff & Pitcher 2005). To by ovšem v dlouhodobém
měřítku celkově snižovalo fenotypovou variabilitu samců, protože většina mláďat by byla
potomky fenotypově kvalitnějších samců a tyto znaky by se dále nevyvíjely – genetická
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variabilita by byla vyčerpána (Jamieson 2007). Proč tomu tak není, může vysvětlit model
koevoluce parazita a hostitele, kde samec ukazuje svou resistenci k parazitovi právě
nákladnou expresí sekundárních ornamentů – signálů kvality (Hamilton & Zuk 1982). Parazit
se ovšem vyvíjí a proto geny pro rezistenci k tomuto parazitovi se musí vyvíjet také.
Rezistence k parazitovi tak není v průběhu času neměnná a samec, který je jejím nositelem
v danou chvíli, může prokázat svou atraktivitu právě expresí sekundárního ornamentu.
Naopak samci, kteří neudrželi s vývojem parazita tempo jsou z reprodukce vyloučeni
zdravějšími samci (Jamieson 2007). V další generaci se situace může změnit a nositelé jiných
alel budou schopni jednak rezistence vůči parazitům a zároveň investic do nákladných,
kondičně závislých ornamentů.
U některých druhů sociálně monogamních ptáků přispívá EPP poměrně velkým dílem
k varianci v samčím reprodukčním úspěchu (Albrecht et al. 2007, Griffith 2007), což by
mohlo znamenat, že nositelé dobrých genů monopolizují EPC v daných populacích. U jiných
druhů je však tento příspěvek poměrně malý (Whittingham & Dunn 2005). Vysvětlení
udržování podobného reprodukčního úspěchu u většiny samců nám může podat následující
hypotéza samičího výběru partnera. Tou je hypotéza komplementárních (kompatibilních,
Johnsen et al. 2000) genů (Mays et al. 2007 in press).
5.1.1.2. Hypotéza komplementárních genů
Předpokládá se, že mimopárová páření mohou zvýšit heterozygotnost mláďat (viz Obr. 5.)
(Neff & Pitcher 2005) a tím i jejich pravděpodobnost přežití do reprodukčního věku, zvláště
pak v populacích zatížených inbreedingem (příbuzenskou plemenitbou). Právě nebezpečí
inbreedingu mohlo v evoluci zapříčinit vznik promiskuity u sociálně monogamních ptáků
(Foerster et al. 2003).
Komplementárními geny jsou alely, které mají neaditivní efekt. Neaditivní genetická
variabilita není dědičná a nepodléhá selekci, ale chování a znaky které vedou k promiskuitě
můžou být dědičné a podléhat selekci (Whittingham et al. 2006). Komplementární geny
zvyšují fitness, pokud jsou přítomny v určitém genotypu, například heterozygotním, nebo v
kombinaci s konkrétní alelou na jiném lokusu (Mays & Hill 2004, Whittingham et al. 2006).
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Obr. 5. Pokud geny A a B fungují jako komplementární geny, mohou homozygotní samice
zvýšit fitness svých mláďat spárováním s geneticky odlišným samcem a v případě
heterozygotních samic s jakýmkoliv samcem(převzato z Neff & Pitcher 2005).

Předpokladem teorie je vyšší příbuznost sociálních partnerů oproti těm mimopárovým
(Charmantier et al. 2004), rozlišné preference samic pro jednotlivé samce a velmi malé
rozdíly v reprodukčním úspěchu samců (Bouwman et al. 2006). Nejspíše kvůli nízké
schopnosti samic rozeznat heterozygotnějšího samce se samice páří s více samci, aby zvýšily
pravděpodobnost nalezení nejvhodnějšího samce (Whittingham & Dunn 2006).
Účinnost imunitní reakce proti patogenům, zvláště pak neobvyklým nebo novým, závisí
velkým dílem na heterozygotnosti v genech pro MHC. Proto mimopárová mláďata, která jsou
heterozygotnější v MHC, mohou být odolnější proti nemocem než jejich nevlastní sourozenci,
kteří byli zplozeni samcem méně komplementárním k jejich matce (Freeman-Gallant et al.
2003). Heterozygotnější mláďata mohou mít v dospělosti také více vyvinuté sekundární
pohlavní znaky (Foerster et al. 2003).
U slavíků modráčků (Luscinia svecica) (Johnsen et al. 2000) a lesňáčků žlutohrdlých
(Geothlypis trichas) (Garvin et al. 2006) byla zjištěna prokazatelně vyšší imunitní reakce u
EPY oproti WPY (within pair young-mláďata zplozená v rámci sociálního páru) zplozených
v jednom hnízdě. Mláďata zplozená samcem mimo jeho hnízdo měla zároveň lepší imunitní
odpověď, než mláďata v jeho vlastním hnízdě. To dokazuje, že lepší imunita EPY byla
zapříčiněna lepší komplementaritou rodičů a nikoliv jen kvalitou samce (Johnsen et al. 2000,
Garvin et al. 2006). U některých druhů však nebyl potvrzen rozdíl v heterozygotnosti (Kleven
& Lifjeld 2005), nebo v imunitní reakci EPY oproti WPY (Kleven & Lifjeld 2004, Kleven et
al. 2006).
Pozitivní vliv heterozygotnosti však může být často překryt enviromentálními vlivy, jako je
péče a celková kvalita rodičů, dostupnost potravy a dokonce i teplota v jednotlivých letech. Je
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proto důležité při těchto výzkumech srovnávat mláďata v jednom hnízdě, čímž se odfiltruje
možný vliv rušivých faktorů (Garvin et al. 2006).
Hypotézy dobrých a komplementárních genů nejsou vzájemně výlučné, proto je možné, že
samice vyhledávají zároveň ideální kombinaci obou typů nepřímých výhod (Whittingham &
Dunn 2006, Oh a Badyaev 2006). Tím by se dala vysvětlit nejednotnost ve výsledcích
jednotlivých prací. Také je možné, že celková rozdílnost výsledků je zapříčiněna různými
metodikami. Například nepotvrzená hypotéza komplementárních genů v práci Kleven &
Lifjeld (2005) může být způsobena použitím mikrosatelitových lokusů namísto MHC genů
k rozlišení heterozygotnosti mláďat a příbuznosti mimopárových samců. Podle novějších
výsledků jsou to právě MHC geny, které jsou velmi dobrým příkladem komplementárních
genů (Neff & Pitcher 2005).
5.1.1.3. Hypotéza genetické diverzity
Samice mohou pomocí EPP zvýšit diverzitu svých mláďat v hnízdě. Ve velmi proměnlivém
prostředí tak mají alespoň nějaká mláďata šanci přežít. Každé je totiž obdařeno jinými
dispozicemi k přežití v různých prostředích. Vlastnost výhodná za určitých podmínek může
být nevýhodná za podmínek odlišných. Mezi předpoklady této hypotézy patří daleko vyšší
přežívání mláďat z hnízd se smíšenou paternitou, žádné rozdíly mezi mláďaty zplozenými
sociálním partnerem samice a mimopárovým samcem, vysoký podíl hnízd se smíšenou
paternitou a více než dva otcové pro jedno hnízdo. Pro tuto hypotézu není do dnešní doby
nijak zvlášť silná podpora (Charmantier et al. 2004).

5.1.2. Přímé výhody
5.1.2.1. Pojištění plodnosti
Samčí neplodnost může být způsobena různými disfunkcemi. Jsou jimi nedostatek spermií
v ejakulátu (azoospermie), celkově malý počet spermií (oligospermie), nebo špatná kvalita
spermií (asthenospermie) (Glover & Barratt 1999 ex Lifjeld et al. 2007). Existují přímé
důkazy, že se samci mezi sebou značně liší množstvím spermií v ejakulátu, poměrem
defektních spermií v ejakulátu a jejich motilitou. Nepřímým důkazem těchto rozdílů mezi
samci může být množství neoplozených vajec v hnízdě (Lifjeld et al. 2007). Dočasnou
neplodnost samce může také zapříčinit vyčerpání spermií (Petrie & Kempenaers 1998).
Neplodnost nemůže být samozřejmě přičítána pouze samcům. I samice mohou být neplodné
(Lifjeld et al. 2007).
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Samice mohou poznat podle fenotypu samce jeho plodnost. Pokud jsou spárovány se
samcem, který nemá ideální fenotypové projevy, mohou se snažit získat sperma od jiného
samce, který zajistí oplodnění vajec a tedy úspěšnost snůšky (Sheldon 1994).
Předpokladem této hypotézy jsou malé nebo žádné rozdíly ve fitness WPY a EPY a
náhodné rozdělení množství mimopárových mláďat mezi hnízdy až na hnízda neplodných
samců, kde jsou všechna mláďata zplozená jinými samci (Charmantier et al. 2004).
Přestože se dlouhou dobu zdálo, že neplodnost samců je u ptáků poměrně řídkým jevem
(Krokene et al. 1998), novější studie dokazují, že funkční neplodnost samců je poměrně
rozšířená. U dvou ptačích druhů (budníčka většího Phylloscopus trochilus a slavíka modráčka
Luscinia svecica) byla prokázána azoosporie u 2-4% samců. Jak velká je ale celková
neplodnost samců, způsobená jinými faktory (vyčerpání spermií, nízká motilita spermií), není
známo. Někteří samci neměli ve svých hnízdech ani jedno vlastní mládě a všechna mláďata
byla zplozena sousedními samci. Samice si tedy mimopárovým pářením mohou pojistit
oplodnění své snůšky. Pojištění plodnosti může být tedy poměrně důležité pro udržení EPP u
sociálně monogamních ptáků (Lifjeld et al. 2007).
5.1.2.2. EPP za potravu
U mnoha druhů zvířat přinášejí při námluvách samci samicím dárky ve formě potravy.
Samec tak může ovlivnit samičí rozhodování mezi samci ve svůj prospěch, nebo alespoň
zvýšit samičí kondici a tím i svůj reprodukční úspěch (Kempenaers et al. 2007). U některých
druhů ptáků se toto chování vyskytuje i v souvislosti s mimopárovým pářením.
Samci ťuhýka šedého (Lanius excubitor) přinášejí před pářením dárek ve formě potravy
jak svým sociálním partnerkám, tak i mimopárovým samicím. Samice získává přímou výhodu
ve formě potravy i nepřímou výhodu ve formě kvalitních samčích genů, protože jen kvalitní
samec dokáže ulovit dostatečně velkou kořist. Na velikosti dárku závisí samičí ochota
k páření. Samci proto přinášejí energeticky vydatnější a větší dárky mimopárovým samicím,
které se pak s nimi ochotněji páří (Tryjanowski & Hromada 2005). Pro samice je tedy
výhodné spářit se i s jinými samci, než jen se svými sociálními partnery.
Experimentálně bylo prokázáno, že samci motáka lužního (Circus pygargus) útočí více na
atrapu samce s kořistí než na atrapu bez ní, jestliže je postavena poblíž jejich sociální
partnerky. Z toho je možné usuzovat, že samci u tohoto druhu přinášejí svým mimopárovým
partnerkám ulovenou kořist, aby je přesvědčili k páření. Pro partnera samice tak jiný samec
s kořistí představuje větší riziko ztráty paternity v hnízdě (Mougeot et al. 2006).
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5.1.2.3. Obrana a výpomoc za EPP
Samice vlhovců červenokřídlých (Agelaius phoeniceus) mohou od svých mimopárových
partnerů získat přímé materiální výhody. Pokud se samice spáří se samcem hnízdícím poblíž,
není jím později vyháněna z jeho teritoria a může se po jeho teritoriu volně pohybovat a krmit
se. Samec také aktivně brání její teritorium proti dravcům. Samci ovšem velmi dobře
rozeznávají mezi samicemi, se kterými se pářili a mohou v jejich hnízdě mít svého potomka, a
mezi samicemi, které zůstávají věrné svým sociálním partnerům. Věrné samice tak nemají
výhody přinášené mimopárovými samci a odchovají daleko méně mláďat než ty nevěrné.
Predace jejich hnízd je totiž daleko častější (Gray 1997). Podobné chováni zatím nebylo u
jinych pěvců doloženo.

5.2. Nevýhody pro samice
Mezi zásadní nevýhody, které EPP samicím přináší se může zařadit snížení péče o mláďata
ze strany samců, fyzické trestání za nevěru, dále pak nebezpečí napadení predátorem, přenos
patogenů při páření, energetické a časové ztráty spojené s mimopárovým pářením (Heeb
2001, Arnqvist & Kirkpatrick 2005).

5.2.1. Snížení otcovské péče
Schopnost samců odhadnout svou paternitu v hnízdě, možné změny paternity při
následujících hnízděních a možnost zvýšení svého reprodukčního úspěchu jiným způsobem
jsou hlavními faktory ovlivňujícími příspěvek samců k rodičovské péči ve vlastním hnízdě
(Lifjeld et al. 1998). Se zvyšující se EPP se zároveň snižuje příspěvek samců k rodičovské
péči (Albrecht et al 2006), zvláště pak k inkubaci vajec (Schwagmeyer et al. 1999).
Dixon et al (1994) potvrdil závislost otcovské péče samce na jeho paternitě v hnízdě u
strnadů rákosních (Emberiza schoeniclus). Tito pěvci jsou schopni vyvést i více než jednu
snůšku v průběhu roku. V této práci byla sledována závislost otcovské péče na paternitě
v hnízdech párů, které vyhnízdili v průběhu roku dvakrát a oba sociální partneři zůstali stejní.
Tato metoda částečně dovoluje vyhodnotit změnu příspěvku samce k rodičovské péči na
základě jeho paternity v hnízdě, nikoliv na základě kvality daného samce.
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Obr. 6. Vzájemný vztah mezi paternitou (paternity), jistotou paternity (certainity
of paternity), otcovskou péčí (paternal care) a otcovskou investicí (paternal
investment). Faktory v obdélnících mohou být přímo měřeny, faktory v elipsách
nikoliv (převzato ze Sheldon 2002).

Samotná otcovská péče je velmi těžko měřitelná. Její změny v závislosti na míře paternity
v hnízdě je proto velmi těžké určit (viz Obr. 6.) (Sheldon 2002). Schopnost samce starat se o
mláďata může být stejným způsobem závislá na kvalitě samce, jako na jeho paternitě. Pokud
je samec ve špatné kondici, jeho příspěvek k péči o mláďata nemusí mít žádnou souvislost
s mírou jeho paternity v hnízdě. Pro určení poklesu otcovské péče je tedy potřeba využít
experimentální spíše než pozorovací metody.
Experimentální výzkum byl proveden na lejscích bělokrkých (Ficedula albicollis). Po
pokusném odchycení samic na jednu hodinu a jejich následném vypuštění, byla prokazatelně
nižší frekvence krmení mláďat ze strany samce a tato mláďata byla v horší kondici, než
mláďata v kontrolní skupině, kde samec krmil s vyšší frekvencí (Sheldon 2002). Snížená
kondice mláďat samozřejmě negativně ovlivňuje fitness samice. Zároveň to však může
negativně ovlivnit reprodukční úspěch samce, pokud nemá šanci si ho zvýšit v jiném hnízdě a
pokud má v hnízdě nějaká vlastní mláďata (Kokko 1999).
Podobný pokus s experimentálním odchycením samců byl proveden na lejscích
černohlavých (Ficedula hypoleuca). Ti byli odchyceni na 48 hodin v době před kladením
vajíček. Jejich úsilí věnované krmení mláďat bylo přímo úměrné míře paternity v jejich
hnízdě. Samci jsou nejspíš schopni odhadnout svou paternitu podle doby, kdy se pářili se
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samicí. Samci vypuštění před nakladením prvního vajíčka měli větší paternitu v hnízdě než
samci vypuštění později (Lifjeld et al. 1998).
Prací, které by dokazovaly vliv EPP na otcovskou péči, není mnoho. Dosavadní výzkumy
neposkytují dostatečnou možnost porozumění závislosti příspěvku samců k rodičovské péči
na míře EPP v jejich hnízdě. Vliv omezení otcovské péče na fitness samice není zatím
dostatečně podložen (Griffith 2007).

5.2.2. Fyzické trestání samic za nevěru
Velmi dlouhou dobu se předpokládalo, že samci mohou samice za jejich nevěru trestat
fyzickým napadáním. Zásadním důkazem této teorie byl výzkum chování ťuhýků menších. U
těchto ptáků jsou běžné zálety samců do cizích teritorií a vyskytují se zde i mimopárové
kopulace. Při experimentálním odchycení samic v jejich plodném období, bylo při jejich
zpětné vypuštění pozorováno fyzické napadání sociálním partnerem. Tato forma obrany proti
ztrátám paternity v hnízdě je pro samce energeticky velmi nenáročná, zato samice mohou
utrpět takto určité ztráty (Valera et al. 2003).

5.3. Výhody a nevýhody: je EPP samičí strategií?
Nepřímé výhody pro samice jsou považovány za faktor udržující promiskuitu u ptáků, který
vyvažuje přímé nevýhody vyplývající pro samice z EPC. Nakolik mohou nepřímé výhody
vyvážit přímé nevýhody se pokusili shrnout Arnqvist a Kirkpatrick (2005). V této práci
spočítali tři hodnoty selekčního gradientu založené na různých typech publikovaných prací
(viz Obr. 7.). Podle výsledků jejich srovnávací studie se zdá, že nevýhody pro samice z EPP
mohou převážit nad nepřímými výhodami. Promiskuita u sociálně monogamních druhů ptáků
by pak byla udržována samci nikoliv samicemi (viz kapitola 5.4.Výhody pro samce)
(Arnqvist & Kirkpatrick 2005, Arnqvist & Kirkpatrick 2007). Griffith (2007) proti zmiňované
práci vznesl několik připomínek. Patří mezi ně například opomenutí přímých výhod pro
samice (pojištění plodnosti) a přecenění významu snížení otcovské péče.
Samici se vyplatí akceptovat páření s mimopárovým samcem, pokud je s tím spojená ztráta
pro ni nízká. Jestliže jsou ovšem nevýhody z mimopárových páření pro samice vysoké,
samice se snaží těmto kopulacím bránit. Z toho se dá usuzovat, že EPP je výsledkem
koevoluce mezi pohlavími (Albrecht et al. 2006). V této oblasti je dosud mnoho nejasností,
proto zatím nelze vyvodit konečné závěry.
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Obr. 7. Selekční gradient pro výskyt EPC u samic založený na syntéze dostupných dat (práce
týkající se nepřímých výhod, srovnání přímých nevýhod mezi páry a srovnání přímých
nevýhod uvnitř páru) (převzato z Arnqvist & Kirkpatrick 2005).

5.4. Výhody pro samce
Výhody pro samce ze získaných EPP jsou na první pohled zjevné. Množství, kvalita a
plodnost partnerek jsou důležitými faktory ovlivňujícími reprodukční úspěch každého samce
(Whittingham & Dunn 2005). EPP se podílí z 10%-60% na varianci v reprodukčním úspěchu
samců u sociálně monogamních druhů (Griffith 2007). EPP tak může přispívat k evoluci
sekundárního ornamentu u sociálně monogamních ptáků, kde je jinak variabilita v počtu
sociálních partnerek menší oproti např. polygynním druhům. Samci si pomocí EPP mohou
dramaticky zvýšit reprodukční úspěch na úkor energetických výdajů jiného samce. Mezi
samci jsou ovšem velké rozdíly v získané a ztracené paternitě. U některých sociálně
monogamních druhů ptáků je variance v reprodukčním úspěchu samců poměrně vysoká,
protože někteří samci jsou schopni si pohlídat paternitu ve vlastním hnízdě a zároveň úspěšně
vyhledávat EPP (Whittingham & Dunn 2005, Albrecht et al. 2007). V případě některých
druhů sociálně monogamních ptáků je variace v reprodukčním úspěchu naopak nízká. U
sociálně polygamních druhů přispívají EPP daleko menší měrou k reprodukčnímu úspěchu a
variance je nízká. Příčinou jsou nejspíš omezené možnosti polygamních samců hlídat všechny
své partnerky (Whittingham & Dunn 2005).
18

Pokud je sociální partnerka samce neplodná, je EPP jeho jedinou šancí na zvýšení fitness.
Samci zvyšují své fitness stejně jako samice zlepšením kvality svých mláďat (Birkhead &
Møller 1992). Proto se hypotézy dobrých genů, komplementárních genů, genetické diverzity i
pojištění plodnosti mohou týkat samců stejně jako samic. Navíc může samec přítomností
svých mláďat v různých hnízdech rozložit a snížit riziko ztráty všech svých mláďat například
v důsledku predace hnízda.
Velmi zajímavou otázkou zůstává, jestli to nejsou právě samci, kdo udržuje v evoluci
promiskuitní párovací systém. Samci jsou totiž ve většině případů iniciátory mimopárových
páření. Zatímco význam nepřímých výhod pro samice je zatím stále sporný, samcům přináší
EPP nesporné výhody. EPP tak mohou být primárně strategií samců, kteří tak zvyšují svůj
vlastní reprodukční úspěch. Tato strategie má dvě protichůdné složky. První je snaha získat co
nejvíce mimopárových kopulací a tudíž i mimopárových paternit (ofenzivní strategie).
Druhou se samci snaží omezit ztráty paternity ve vlastním hnízdě (defenziví strategie). Pouhá
ofenzivní strategie samců však může vyústit ve vyšší ochotu samic se pářit s jinými samci,
než sociálními partnery. Neustálé odmítání kopulací se samci může být totiž v některých
případech pro samici velmi energeticky náročné (best of the bad job). U samců je pak velmi
výhodné vytvořit si jako další adaptaci defenzivní strategii, která omezí ztráty paternity
v jejich hnízdě (Arnqvist & Kirkpatrick 2005).

5.5. Nevýhody pro samce
Některé nevýhody pro samce jsou identické s přímými nevýhodami pro samice.
Vyhledávání mimopárových kopulací stojí čas a energii. Může také zvýšit riziko predace a
přenosu patogenů. Je zde i nebezpečí zranění od sociálního partnera samice, pokud je samec
na jeho teritoriu přistižen (Stutchbury et al. 2005). Hlavním rizikem jsou ovšem pro samce
jiní samci vyhledávající EPP. V době kdy samec vyhledává mimopárová páření, může
mezitím přicházet o paternitu ve vlastním hnízdě (Marthinsen et al 2005). Předpokládá se, že
samci, kteří navštěvují častěji cizí teritoria a tráví zde více času, mohou ztrácet daleko větší
měrou paternitu ve vlastním hnízdě. V mnoha případech se však toto nepotvrdilo (Stutchbury
et al. 2005).
Mimopárová páření nejsou tak častá, jako ta v rámci sociálního páru. Pravděpodobnost
oplození samice cizím samcem je tedy daleko nižší než pravděpodobnost oplození sociálním
partnerem. Hlavní příčinou je malé množství spermií od mimopárového samce (přibližně 10%
celkového počtu), které by mohly uspět v kompetici se spermiemi sociálního partnera samice.

19

Množství EPY ovšem závisí také na skryté samičí volbě, která bude popsána dále (Fossøy et
al. 2006).

6. OBRANA SAMCŮ PROTI ZTRÁTÁM PATERNITY
Samci mohou vyrovnat ztráty způsobené vyhledáváním mimopárových kopulací zajištěním
si co nejvyšší paternity ve vlastním hnízdě. Strategií, které zabraňují ztrátám paternity ve
vlastním hízdě, se vyvinulo několik. Patří mezi ně mate guarding, zvýšení frekvence kopulací,
kompetice spermií, ale také teritorialita (Birkhead & Møller 1992). Mate guarding se spíše
vyskytuje u druhů ptáků, pro které není velký problém zůstávat blízko u samice. Zvýšená
frekvence páření se naopak vyskytuje nejčastěji u koloniálních druhů, kde musí jeden
z partnerů vždy hlídat místo k hnízdění před ostatními, nebo u druhů, kde samec musí přinášet
samici potravu z větších vzdáleností a nechávat ji tak dlouho samotnou (Wallander et al.
2001).

6.1. Mate guarding
Ztrátám paternity se samci mohou poměrně účinně bránit pomocí hlídání samice, tzv. mate
guarding (Birkhead & Møller 1992, Dickinson & Leonard 1996). Ten je důležitým faktorem
ovlivňujícím značné rozdíly v EPP mezi druhy (Kokko & Morrell 2005). Nejčastějším
projevem mate guardingu je blízké následování samice samcem (Marthinsen et al. 2005).
Samci i samice se totiž vyhýbají páření a dokonce i jakýmkoliv projevům námluv, pokud je
jejich sociální partner nablízku. To svědčí o přímé selekci proti projevům mimopárového
páření (Lindstedt et al. 2007). Mate guarding totiž není jen záležitostí samců. I samice
napadají jiné samice, pokud se objeví na jejich území, nebo v blízkosti jejich partnera. Pokud
má samec mláďata pouze ve vlastním hnízdě a ne jinde, věnuje jim veškerou možnou péči
(Mays & Hopper 2004). Mate guarding je zároveň velmi časově náročný a tak samci musí
najít ideální trade-off mezi hlídáním paternity ve vlastním hnízdě a vyhledáváním páření
mimo sociální pár (Estep et al. 2005). Míru mate guardingu u jednotlivých druhů není snadné
předvídat. Vztah mezi mírou mate guardingu a nebezpečím ztráty paternity v hnízdě není
lineární a může být pozitivně i negativně závislý. Pokud se zvýší míra mimopárového páření
v populaci, pak se zvedá zároveň i potřeba mate guardingu, který je ovšem v této situaci zase
méně účinný. A zároveň se zvedající se ochotou samic pářit se mimo sociální pár se zvyšuje
šance samců získat EPP (Kokko & Morrell 2005).
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Účinnost mate guardingu závisí na mnoha faktorech a liší se mezi populacemi i
jednotlivými druhy. Intenzita mate guardingu a čas jím strávený se liší dosti často mezi samci
v jedné populaci, ale i mezi populacemi. Možnost hlídat samici a zároveň vyhledávat páření
jinde úzce souvisí s hnízdní synchronzací a hustotou (Johnsen et al. 2003, Zharikov & Nol
2000). Samci v populacích s vyšší hustotou hnízdění stráví daleko méně času přeletováním při
vyhledávání mimopárových páření a mohou tak intenzivněji hlídat (Stutchbury et al. 2005).
Intenzita mate guardingu je také ovlivněna pravděpodobností ztráty paternity. Jaký je účinek
mate guardingu na paternitu v hnízdě a proč se někteří samci této činosti věnují více, je
předmětem mnoha studií.
Účinnost mate guardingu je rozdílná u různých druhů ptáků. Experimentálních prací je
zatím poskrovnu, jsou ale tím nejlepším způsobem výzkumu účinnosti mate guardingu.
Základem těchto pokusů je experimentální odchycení samce na určitou dobu v plodném
období jeho samice. U bělořita šedého (Oenanthe oenanthe) se ukázal mate guarding jako
málo účinná strategie, protože samice jsou velmi vybíravé, pokud jde o mimopárové samce.
Páří se s nimi pouze pokud jsou kvalitnější než jejich sociální partner. Byl zde ale trend ke
zvýšení mimopárové paternity v hnízdech experimentálně odchycených samců (Currie et al.
1999). U střízlíka zahradního (Troglodytes aedon) byl prokazatelně vyšší výskyt EPP
v hnízdech experimentálně odchycených samců. V době odchycení sociálního partnera samice
bylo pozorováno větší množství samců přilétajících na teritorium odchyceného samce a vyšší
míra páření samců s jeho samicí. Účinnost mate guardingu je tedy v tomto případě velmi
vysoká (Brylawski & Whittingham 2004). Věk samice také nejspíš ovlivňuje účinnost mate
guardingu. Zdá se totiž, že starší samice jsou schopny mu daleko lépe unikat, nežli samice
mladší (Bouwman & Komdeur 2005).
Intenzita mate guardingu velmi často záleží na věku samce. Starší samci jsou velmi často
úspěšnější ve vyhledávání mimopárových kopulací a získávání EPP. Mají totiž více
zkušeností a jsou samicemi daleko častěji přijímáni jako mimopároví partneři. Zároveň je
jejich sociální partnerky podvádějí s menší ochotou (Richardson & Burke 1999, Johnsen et al.
2003, Bouwman & Komdeur 2005). Například u slavíků modráčků (Luscinia s. svestica)
(Johnsen et al. 2003), jiřičky modrolesklé (Progne subis) (Wagner et al. 1996) a sýkory lužní
(Parus montanus) (Welling et al. 1995) je intenzita mate guardingu u starších samců nižší.
Paternita starších i mladších samců je ale u slavíků modráčků ve vlastním hnízdě v podstatě
stejná. Na první pohled se tedy může zdát mate guarding u tohoto druhu poměrně neúčinný.
Otázkou ovšem zůstává, nakolik by se změnila paternita mladších samců v hnízdech, pokud
by své samice nehlídali (Johnsen et al. 2003).
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Kvalita samce může také ovlivňovat intenzitu mate guardingu. U slavíků modráčků hlídají
kvalitnější samci své samice s menší intenzitou než samci méně kvalitní. Atraktivnější samci,
stejně jako ti starší, jsou méně podváděni svými sociálními partnerkami, a proto se mohou
více věnovat vyhledávání mimopárových páření, zatímco ti méně kvalitní se musí spíše
věnovat hlídání paternity ve vlastním hnízdě. Naopak u vrabce domácího (Passer domesticus)
(Møller 1987) a pěnkavky kuželozobé (Geospiza conirostris) (Grant & Grant ex Johnsen et al.
2003) byla zjištěna menší intenzita mate guardingu u méně kvalitních samců. Samci těchto
druhů jsou pravděpodobně schopni hlídat své samice pouze, pokud jsou v dobré kondici a
mohou si tak dovolit část své energie věnovat na intenzivnější mate guarding (Johnsen et al.
2003).
Dalším faktorem ovlivňujícím intenzitu mate guardingu určitého samce může být i kvalita
okolních samců. U dlaskovce modrého (Passerina caerulea) byla zjištěna vyšší míra EPP
v hnízdech samců s horším zbarvením, ti ale nehlídali intenzivněji, než samci barevnější.
Pokud se ale vzalo v úvahu zbarvení samců ze sousedních teritorií, samci obklopení lépe
zbarvenými sousedy hlídali intenzivněji než samci obklopení hůře vybarvenými sousedy.
Mate guarding může být tedy strategie závislá na aktuálních podmínkách a její intenzita se
může lokálně lišit (Estep et al. 2005).
Mate guarding nemusí být vždy nutně považován za souboj mezi pohlavími, kde samci
omezují samice v jejich pokusech o mimopárová páření. U druhů, kde se velmi často
vyskytují vynucené kopulace, může samec samici bránit před sexuálním obtěžováním jinými
samci. V tomto případě se dá nahlížet na mate guarding jako na kooperaci obou pohlaví spíše
než jako na konflikt mezi nimi (Low 2005).

6.2. Frekvence páření
Zvýšení frekvence páření je dalším způsobem pojištění si paternity v hnízdě (Heeb 2001).
Tento druh pojištění paternity úzce souvisí s kompeticí spermií, které bude věnována
samostatná kapitola.
Frekvence páření se zvyšuje v plodné periodě samice, zvláště pak u druhů, kde se
nevyskytuje mate guarding. Samec tak může využít dvou možných výhod častějšího páření.
První je zvýšení počtu svých spermií v reprodukčním ústrojí samice, což může zvýšit
pravděpodobnost oplození vajíček jeho spermiemi. Druhou je zvýšení pravděpodobnosti, že
byl posledním samcem, který se se samicí pářil a že má tedy největší šanci stát se genetickým
otcem jejích mláďat (Birkhead & Møller 1992). Samice může ale ovlivnit šanci samců na
oplození načasováním páření na určitou dobu své plodné periody a tím zvýšit nebo snížit
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šanci samce na úspěch při oplození (Michl et al. 2002). Zvýšení frekvence páření je tedy pro
sociálního partnera samice velmi důležité, pokud jsou jeho možnosti partnerku hlídat velmi
omezené například nutností obstarávat potravu. Samci se tak velmi často se samicí spáří ihned
poté, co přilétnou zpět na hnízdo.
Frekvence páření může zajistit také samicím větší reprodukční úspěch. U vrabce domácího
(Passer montanus) byla prokázána pozitivní závislost počtu oplozených vajíček a počtu
odchovaných mláďat na frekvenci kopulací v rámci páru. Tato nesporná výhoda pro samce i
samice může vyrovnat nevýhody spojené s vyšší frekvencí kopulací, jako jsou zvýšená
pravděpodobnost predace a přenosu chorob (Heeb 2001).

6.3. Kompetice spermií
Kompetice spermií probíhá u druhů živočichů, kde se samice páří s více než jedním samcem
v průběhu jednoho reprodukčním období. Samci mohou tímto způsobem bojovat o co největší
množství oplozených vajíček svými spermiemi (Birkhead & Pizzari 2002).
Velmi častým jevem je tzv. výhoda posledního samce. Samec, který se pářil se samicí jako
poslední, má v těchto případech největší šanci oplodnit většinu vajíček. Tato skutečnost je
vysvětlována různými způsoby. Jakým mechanismem tento jev ve skutečnosti probíhá není
však dosud známo (Briskie 1996).
Možným vysvětlením je překrytí spermií předchozího samce spermiemi samce
následujícího. Mezi pářením s těmito samci však musí být dostatečně dlouhý odstup, aby se
spermie prvního samce měly šanci usadit v tubulech skladujících spermie. Tyto tubuly jsou na
jednom konci slepé, a proto spermie které se do nich dostanou jako poslední, jsou nejblíže
výstupu z tubulů směrem do vejcovodu. Když dojde k uvolnění vajíčka do infundibula, jsou
to právě spermie posledního samce, které vyrážejí jako první oplodnit vajíčko (Birkhead &
Møller 1992).
Dalším mechanismem vysvětlujícím výhodu posledního samce je odstranění spermií
předchozího samce spermiemi samce, který se se samicí spářil následně. U ptáků se toto
vyskytuje pouze u pěvušky modré (Prunella modularis), u které samec donutí klováním do
kloaky samici k vystříknutí spermií předchozího samce z uterovaginálních tubulů. Důkaz
nepřímého vypuzení spermií spermiemi jiného samce zatím nebyl doložen (Davies 1983).
Samčí reprodukční úspěch závisí velkou měrou na vzhledu a funkčnosti jeho spermií a
tímpádem na jejich konkurenceschopnosti se spermiemi jiných samců. Proto je morfologie
spermií silně ovlivňována selekcí pro určité znaky (Birkhead et al. 2005). Dědičnost těchto
znaků byla experimentálně zjišťována a bylo prokázáno, že samci zplození promiskuitnějšími
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matkami mají konkurenceschopnější spermie než samci zplození matkami nepromiskuitními.
Konkurenceschopnější spermie tedy fungují jako dobrý gen a samci s tímto znakem mají tedy
větší reprodukční úspěch než samci s méně konkurenceschopnými spermiemi. Také motilita a
délka spermií je dědičná (Neff & Pitcher 2005). Delší spermie se vyskytují u
promiskuitnějších druhů ptáků (Birkhead & Pizzari 2002). Vzhled a funkčnost spermií také
ovlivňují nepřímé vlivy matky (Birkhead et al. 2005).

7. MECHANISMY OVLIVŇUJÍCÍ ÚSPĚCH OPLODNĚNÍ
Kvalita a počet mláďat ovlivňují celkový reprodukční úspěch samců i samic. U samců je
většinou variance v reprodukčním úspěchu daleko větší než u samic (Lindstedt et al. 2007).
Svůj reprodukční úspěch mohou samci a samice ovlivnit několika mechanismy. Ty se dají
rozdělit na předkopulační a pokopulační (Neff & Pitcher 2005).

7.1. Předkopulační mechanismy
Výběr správného partnera je prvním stupněm, jak dosáhnout vysokého reprodukčního
úspěchu. Tento výběr většinou závisí vyšší měrou na samicích. V případě EPP, kdy samec
poskytuje samicím jen své geny ve formě spermatu, jsou samice zvláště vybíravé, co se týká
kvality samčích genů. Svoji kvalitu samec velmi často dokazuje expresí druhotného
ornamentu. Samice může ze samcova ornamentu odhadnout jeho zdravotní stav a tedy i
plodnost (Møller et al. 1998) nebo kvalitu jeho genů (Václav et al. 2002) (viz kapitola 5.1.1.1.
Hypotéza dobrých genů), protože exprese ornamentu je energeticky velmi náročná (Garvin et
al. 2006, Václav et al. 2002). EPP tak může být důležitou hnací silou evoluce druhotného
ornamentu u sociálně monogamních druhů (Jennions & Petrie 2000), protože samec
s výraznějším ornamentem bude mít vyšší reprodukční úspěch než samec, který si nemůže
dovolit investovat do druhotného ornamentu tolik energie (Neff & Pitcher 2005).
Promiskuitnější druhy proto mají výraznější pohlavní dimorfismus ve zbarvení (Dunn et al.
2001).
Věk samce může být pro samici také výborným ukazatelem jeho dobrých genů, zvláště pak
u migrujících druhů, kde starší samci potvrdili svou kvalitu už jen tím, že přežili migraci
(Richardson & Burke 1999). Samice, pokud jsou spárovány s mladšími samci, spíše
vyhledávají mimopárové kopulace se staršími samci (Bouwman & Komdeur 2005). Také při
experimentech s atrapami samci agresivněji reagují na atrapy starších samců (Mougeot et al.
2006).
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7.2. Pokopulační mechanismy
Míra mimopárového páření (EPC) nesouvisí vždy se zjištěnou mírou EPP. Existují
pokopulační mechanismy, které mohou ovlivnit konečný výsledek páření (Føssoy et al. 2006).
Jedním z nich je kompetice spermií, které byla věnována předchozí kapitola. Dalším je skrytý
samičí výběr, který probíhá uvnitř samičího reprodukčního systému. Skrytý samičí výběr je
evolučně velmi významným mechanismem, který umožňuje zvyšovat genetickou diverzitu
v populaci, pokud samičí promiskuita vyústí ve smíšenou paternitu v hnízdě (Birkhead &
Pizzari 2002).
Samičí výběr je poměrně zásadní složkou ovlivňující konečný výsledek páření. Samice
mohou správným načasováním mimopárových páření ovlivnit pravděpodobnost oplodnění
vajíčka určitým samcem. Pokud jsou samice lejska bělokrkého (Ficedula albicollis)
spárovány s méně kvalitními samci, jsou jejich kopulace s jinými kvalitnějšími samci
načasovány na dobu největší plodnosti. Samice tak mohou svým chováním ovlivnit výsledek
kompetice spermií (Michl et al. 2002).
U divoké drůbeže se vyskytují velmi často vynucené kopulace. Samice, které byly donuceny
nedominantními samci k páření, jsou schopny vypudit jejich sperma a udržet si přitom sperma
dominantních samců, kteří jsou samicemi vyhledáváni jako sexuální partneři. Samice také
velmi často iniciují páření s dominantními samci a podporují tak kompetici spermií ve svém
reprodukčním ústrojí (Pizzari & Birkhead 2000).
Samice

mohou

vybírat

spermie

nám

zatím

neznámým

mechanismem.

Nejpravděpodobnějším mechanismem je nekompatibilita MHC glykoproteinů spermií, která
je rozpoznána samičím imunitním systémem. Jiný výsledek páření byl experimentálně
prokázán umělou inseminací různých samic spermatem stejného samce. Výsledek páření
může být taktéž ovlivněn mortalitou embryí, která vznikla spojením nekompatibilního vajíčka
a spermie (Birkhead et al. 2004).
Dalším faktorem ovlivňujícím reprodukční úspěch samce i samice může být investice samic
do mláďat. Samice mohou totiž investovat více energie do snůšky oplodněné lepším samcem
(Neff & Pitcher 2005).
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8. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VARIABILITU V MÍŘE EPP
Velmi zajímavým jevem jsou rozdíly v míře EPP u jedné populace mezi jednotlivými roky.
Vliv počasí se dosud ukázal jako nejpravděpodobnější příčina tohoto jevu. U slavíků
modráčků (Luscinia s. svestica) byl prokázán vliv ranní teploty na míru EPP v hnízdech, která
obsahovala EPY. Nízké ranní teploty ovlivňují negativně nejspíš možnost samců vyhledávat
EPC (Johnsen & Lifjeld 2003). U strnada rákosního (Emberiza schoeniclus) byl prokázán
stejný vliv ranní teploty. Byl zde ovšem také prokázán vliv vyšších srážek na snížení míry
EPP (Bouwman & Komdeur 2006).
Míra EPP se velmi liší mezi druhy i mezi populacemi (Westneat & Stewart 2003). Mezi
dvěma druhy jednoho rodu se může míra EPP lišit velmi výrazně. Například u rákosníka
ostřicového (Acrocephalus paludicola) bylo zjištěno 36% EPY, zatímco u rákosníka velkého
jen 3,4% EPY. To samé platí u populací jednoho druhu, třeba u budníčka většího
(Phylloscopus trochilus), kde se může pohybovat množství EPY v hnízdech od 0% až do 50%
(Petrie & Kempenaers 1998). Mezidruhovou variabilitu v míře EPP je možné vysvětlit z více
než 50% fylogeneticky, ale zbylá variabilita je nejspíše závislá na různých ekologických
faktorech. Těmito faktory jsou hnízdní hustota, hnízdní synchronizace, genetická diverzita,
potřeba otcovské péče, mortalita dospělých (Griffith et al. 2002) a migrace (Spottiswoode &
Møller 2004). Tyto faktory se však vzájemně nevylučují, naopak spolu velmi často souvisejí,
proto je velmi těžké mezi nimi rozlišovat.

8.1. Hnízdní hustota
Tato hypotéza vyvstala z pozorování vyšší míry EPP u koloniálně hnízdících ptáků.
Srovnávací analýzy však nepřinesly na mezidruhové úrovni dostatečný důkaz o souvislosti
hnízdní hustoty a variability v míře EPP (Griffith et al. 2002).
Na vnitrodruhové úrovni má však tato hypotéza jistou podporu. Srovnání mezi populacemi
přineslo alespoň malý důkaz o souvislosti EPP a hnízdní hustoty (Westneat & Sherman 1997).
Tento důkaz by byl možná silnější, kdyby byly výzkumy prováděny na větším počtu populací.
Největší podporu má ovšem tato hypotéza při srovnání jednotlivců uvnitř populace (Griffith
et al. 2002). Samci mohou při vyšší hustotě hnízd snadněji vyhledávat mimopárové kopulace
u okolních samic (Lindstedt et al. 2007). V tomto případě velmi silně převažují výhody z EPP
pro samce nad nevýhodami, protože samci nestráví tolik času přeletováním mezi jednotlivými
samicemi a tak neztrácejí tolik paternitu ve vlastním hnízdě (Petrie & Kempenaers 1998).
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Samice, které se spáří s mimopárovým samcem, mohou při vyšší hustotě hnízd více spoléhat
na obranu hnízda tímto samcem před predátory (Gray 1997). Alternativním vysvětlením vlivu
hnízdní hustoty může být také větší schopnost silnějších a kvalitnějších samců na obhájení
rozsáhlejšího teritoria. Ti jsou pak méně podváděni samicemi díky své atraktivitě. Slabším
samcům nezbývá než hnízdit ve větších hustotách na okrajích populace (Griffith et al. 2002).
Samice spárované s méně atraktivními samci častěji vyhledávají mimopárová páření, proto je
v jejich hnízdech vyšší míra EPP (Bouwman et al. 2006).
V některých pracích byl ale prokázán opačný vliv hnízdní hustoty na míru EPP. V jedné
z populací vrabce domácího (Passer domesticus), kteří hnízdí ve velkých hustotách, byla
zjištěna velmi nízká míra EPP. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je podobná kvalita všech
hnízdících samců, neboť jen kvalitní samci uspějí ve velkém konkurenčním boji o místa
k hnízdění (Veiga & Boto 2000).

8.2. Hnízdní synchronizace a migrace
Míra hnízdní synchronizace je určena poměrem samic, které jsou plodné ve stejnou dobu.
Vyšší synchronizace hnízdění umožňuje samicím lépe porovnávat kvalitu samců (Griffith et
al. 2002, Spottiswoode & Møller 2004). Může však také omezovat samce ve vyhledávání
mimopárových páření kvůli nutnosti hlídání paternity ve vlastním hnízdě nebo péče o
mláďata. Všeobecně je však spíše uznáván názor, že synchronizace hnízdění je přímo úměrná
míře EPP (Spottiswoode & Møller 2004). Na mezidruhové úrovni má tato hypotéza velkou
podporu (Stutchbury 1998), ale pro konečné závěry, jestli je tato teorie schopna vysvětlit
variabilitu v míře EPP, není zatím dostatečný soubor dat (Griffith et al. 2002).
Hnízdní synchronizace velmi úzce souvisí s tím, jestli je daný druh migrant nebo rezident.
Migrující druhy mají vyšší hnízdní synchronizaci v důsledku omezeného období
rozmnožování, zatímco rezidenti jsou schopni se rozmnožovat po celý rok a mají proto daleko
nižší hnízdní synchronizaci (Spottiswoode & Møller 2004, Albrecht et al. 2007). Relativní
velikost varlat, která je dobrým indikátorem míry promiskuity, je vyšší u migrantů oproti
rezidentům. Z toho vyplývá, že míra EPP je vyšší u migrantů. U rezidentů je nízká, nebo se
vůbec nevyskytuje (Stutchbury et al. 2007).
Míra EPP souvisí s migrační vzdáleností, směrem od rovníku se zvyšuje. S tímto trendem
mohou být spojeny různé faktory, jako je například nutnost ukvapeného výběru partnera u
krátce hnízdících migrantů, který je pak vyvažován vyhledáváním mimopárových páření,
protože samec s dobrým teritoriem nemusí být vždy geneticky vhodným partnerem pro
samici. U migrantů může být také zvýšená variabilita v kvalitě a kondici samců, protože
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migrace je velmi náročná a umožňuje samicím lépe rozpoznat kvalitu samců (viz Obr. 8.)
(Spottiswoode & Møller 2004).

Obr. 8. Hypotetické vztahy mezi jednotlivými faktory ovlivňujícími míru EPP,
které souvisejí se zeměpisnou šířkou (převzato ze Spottiswoode & Møller
2004).

To může hrát významnou roli v evoluci sekundárních ornamentů u samců migrujících
ptáků. Ty totiž velmi spolehlivě odrážejí kvalitu samců a umožňují tak samicím vybrat
nejlepšího mimopárového partnera. Někteří samci si tak mohou pomocí EPP zásadně zvýšit
reprodukční úspěch. Například u hýlů rudých (Carpodacus erythrynus) nebylo prokázáno
žádné trade-off mezi paternitou v rámci hnízda a mimo hnízdo (Albrecht et al. 2007).

8.3. Genetická diverzita
Pokud jsou samci v populaci velmi geneticky rozmanití, mohou převážit nepřímé výhody
ze zvýšené diverzity mláďat nad přímými nevýhodami pro samice z páření s jinými samci než
s jejím sociálním partnerem. Tato teorie může vysvětlit velmi podstatnou část variability
v míře EPP mezi blízce příbuznými druhy (Petrie et al 1998).
Na vnitrodruhové úrovni se v tomto případě dají srovnávat populace na ostrově, které mají
většinou sníženou diverzitu, s populacemi na pevnině, které mají naopak diverzitu vyšší.
V několika pracích byla prokázána vyšší míra EPP na pevnině oproti ostrovům (Griffith et al.
2002). V některých naopak byla míra EPP v populaci na ostrově vyšší než na pevnině.
Jednalo se však o velký ostrov, kde nebyla genetická diversita populace snížena (Charmantier
& Blondel 2003). Každopádně si tato teorie zasluhuje více pozornosti (Griffith et al. 2002).
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8.4. Potřeba otcovské péče
Variabilita v míře EPP může záviset na potřebě investic samce do péče o mláďata, jako je
sezení na vejcích a krmení sedící samice i mláďat. Vysoká míra EPP u některých druhů může
souviset s nízkou potřebou otcovské péče (Griffith et al. 2002). Tomu odpovídá výsledek
srovnávací studie, která potvrdila souvislost míry EPP se samčím příspěvkem k inkubaci
vajec. Tato forma péče samci způsobuje nejvíce zrát v jeho reprodukčním úspěchu, neboť je
velmi časově náročná a samec pak nemůže vyhledávat mimopárová páření. Samci se tak při
snížené paternitě v hnízdě nevyplatí do této formy otcovské péče investovat tolik úsilí a raději
se věnuje vyhledávání EPC. Samčí příspěvek ke krmení mláďat je dle této studie horším
ukazatelem míry EPP (Schwagmeyer et al. 1999).
Samci mohou tedy na sníženou paternitu v hnízdě reagovat snížením své péče o mláďata
(viz kapitola 5.2.1.Snížení otcovské péče). V mnoha případech však tento jev nebyl prokázán
(Westneat & Stewart 2003) a samci krmili mláďata nezávisle na své paternitě v hnízdě (Petrie
& Kempenaers 1998).
Asi nejlepším důkazem této hypotézy je experiment na zvonohlících zahradních (Serinus
serinus). V práci se pokusili redukovat ztráty pro samice vyplývající z nevěry. Při
experimentálním zvýšení zdrojů potravy u některých hnízd, byl pozorován nárůst míry EPP
v těchto hnízdech a zároveň snížení frekvence krmení mláďat samcem. Samec snižoval svůj
příspěvek v péči o mláďata na základě vyšší nabídky potravy a patrně také snížené paternity
v hnízdě. Samice s dostatkem zdrojů si mohou dovolit pářit se i s jinými samci, než se svým
sociálním partnerem a riskovat tak redukci otcovské péče o mláďata (constrained female
hypothesis, Hoi-Leitner et al. 1999). Pokud ztráty pro samici z mimopárového páření převáží
nad výhodami, zůstává samice raději věrná svému sociálnímu partnerovi (Petrie &
Kempenaers 1998).

8.5. Mortalita dospělých
Celková délka života a tedy i reprodukčního období může být dalším faktorem ovlivňujícím
variabilitu v míře EPP mezi jednotlivými druhy ptáků. Míra mortality dospělých vysvětluje
z 50% variabilitu v míře EPP (Griffith et al. 2002).
Ptáci, kteří žijí déle, uzavírají častěji dlouhodobé páry, které přetrvávají po většinu jejich
života. Samci u těchto ptáků přispívají velkým dílem k péči o mláďata (Gilbert et al. 1998).
Samicím se v tomto případě nevyplatí riskovat, že je samec opustí. I kdyby zlepšily kvalitu
svých mláďat v jedné snůšce, mohly by v důsledku toho přijít o partnera a musely by při
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dalším hnízdění hledat nového. Přímé nevýhody pro samice z EPP v tomto případě silně
převyšují nepřímé výhody (Martins et al. 2002).
U druhů ptáků, kde je pravděpodobnost přežití do další reprodukční příležitosti poměrně
nízká, jsou samci nuceni tolerovat vyšší míru EPP. Opuštění samice v důsledku její nevěry by
v tomto případě zřejmě nevedlo ke zvýšení reprodukčního úspěchu samce a neposkytovalo by
mu tedy jakoukoliv výhodu (Griffith et al. 2002).

9. DIPLOMOVÁ PRÁCE
Mate guarding je velmi častou strategií obrany proti EPP u samců sociálně monogamních
pěvců. Intenzita mate guardingu se liší mezi druhy, populacemi i jedinci. Účinnost této
strategie však stále zůstává u mnoha druhů neobjasněna.
Na zbarvení ornamentu závisí úspěšnost samců hýla rudého (Carpodacus erythrinus)
v získávání EPP a ztráty paternity v hnízdě. Samci, kteří mají červenější ornament, jsou otci
většího množství EPY než samci s méně vybarveným (oranžovým) ornamentem. Červenější
samci zároveň méně ztrácejí paternitu v hnízdě (Schnitzer 2003). Ve svém výzkumu se budu
zabývat vlivem mate guardingu na ztráty paternity v hnízdech jednotlivých samců a dále
závislostí mate guardingu na zbarvení a celkové kondici samce. Předpokládám vyšší míru
mate guardingu u méně kvalitních a hůře vybarvených samců a vyšší ztráty paternity
v hnízdech těchto samců. Reprodukční úspěch samců může dále záviset na množství, motilitě
a morfologii spermií v ejakulátu. Zkoumání této závislosti bude také součástí mé diplomové
práce.
Moje práce bude probíhat na populaci hýlů rudých v oblasti horního toku řeky Vltavy na
Šumavě v České republice. V období května a června se utvářejí jednotlivé páry, nastává doba
páření, stavění hnízda a kladení vajec. Je to zároveň období, kdy samci hýlů mohou získávat,
ale i ztrácet paternitu ve svém hnízdě. Proto by mate guarding měl probíhat v období od
vytvoření páru až do nakladení posledního vajíčka.

10. ZÁVĚR
Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o mimopárových paternitách u ptáků. Naše znalosti
týkající se EPP jsou nedostatečné a bude potřeba v této oblasti ještě mnoha výzkumů, aby se
naše vědomosti staly ucelenějšími. Do této doby stále není jasné, jestli jsou to samci nebo
samice, kdo udržuje promiskuitu u sociálně monogamních ptáků. Neznáme ani příčiny rozdílů
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v míře EPP mezi jedinci, populacemi a druhy. Bylo zpracováno velké množství prací, které se
snaží potvrdit výlučnou platnost určité hypotézy, avšak jejich výsledky jsou nejednoznačné a
často protichůdné. Při porovnávání jednotlivých prací docházím k závěru, že zmiňované
hypotézy se vzájemně nevylučují, jak by se mohlo na první pohled zdát. Komplexní
posouzení výsledků těchto prací nepotvrzuje jedinou hypotézu jako obecně platnou, ale
naznačuje, že ve skutečnosti se jedná o kombinaci těchto teorií.
Jsou to tedy samci nebo samice, kdo udržuje přítomnost EPP mezi sociálně monogamními
ptáky? Od doby, kdy byla přítomnost EPP u ptáků zjištěna, změnila se odpověď na tuto
otázku několikrát. V posledních desetiletích byly považovány za podstatný faktor, ovlivňující
přítomnost tohoto jevu, nepřímé výhody pro samice. Komparativní studií publikovanou
Arnqvistem a Kirkpatrickem v roce 2005 byla platnost této teorie částečně vyvrácena.
Z výsledků zmiňované práce vyplývá, že nevýhody pro samice z EPP jsou vyšší než nepřímé
výhody, a proto jsou EPP nejspíš výlučnou strategií samců a samice jsou v tomto směru pouze
pasivními účastníky. Tato hypotéza dále tvrdí, že samice akceptují snahy samců o kopulace,
protože jejich odmítání by bylo pro ně příliš náročné (best of the bad job). Proti výlučné
platnosti této teorie svědčí důkazy o vyhledávání mimopárových kopulací samicemi.
Nevýhody pro samice z EPP nejspíš nejsou tak velké, jak bylo uvedeno v práci Arnqvist a
Kirkpatrick 2005. Důkazy o snížení otcovské péče samců v závislosti na snížení jejich
paternity v hnízdě jsou zatím velmi nejednoznačné a to hlavně kvůli nevhodně zvoleným
metodikám v těchto pracích, které neumožňují rozlišit mezi vlivem kvality samce a jeho
paternity (viz ale Dixon et al. 1994). V případě mimopárových kopulací tedy pravděpodobně
nejvíce záleží na interakcích a konfliktech mezi všemi třemi účastníky, samicí, jejím
sociálním samcem a mimopárovým samcem.
Rozdíly v míře mimopárových paternit mezi druhy není vždy možno plně vysvětlit
fylogeneticky, musí proto existovat jiné faktory způsobující tyto rozdíly. Míra EPP bývá
odlišná i mezi populacemi jednoho druhu. Jsou za to pravděpodobně odpovědné stejné
faktory, které tyto rozdíly ovlivňují na úrovni druhů. Těmito faktory jsou hnízdní hustota a
synchronizace, migrace, mortalita dospělých, potřeba otcovské péče a genetická diverzita.
Míru EPP různých populací a druhů může většina těchto faktorů ovlivňovat pozitivně i
negativně. Výsledná míra EPP tedy nejspíš závisí na spolupůsobení těchto faktorů, nikoliv jen
na jednom z nich, jak je velmi často předkládáno v mnohých pracích.
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