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Schopnost rozpoznávat ostatní jedince podle zpěvu je pro život ptáků velmi důležitá. Během 
teritoriálních interakcí například umožňuje relativně poklidné soužití sousedících samců 
nebo včasnou identifikaci cizinců usilujících o teritorium. V příspěvku nastiňujeme základní 
problematiku výzkumu individuálního rozpoznávání, identifikujeme faktory, které rozpozná-
vání limitují, a shrnujeme dosavadní poznatky o způsobu kódování identity v hlasech pěvců. 
Schopnost individuálně rozpoznávat je přítomna u většiny dosud studovaných pěvců. Velikost 
hlasového repertoáru nebo sdílení zpěvů významně neovlivňuje schopnost rozpoznávat, jak se 
dříve předpokládalo. Základním problémem ovšem nadále zůstává obtížnost prokázání absen-
ce nebo omezení schopnosti rozpoznávat u testovaných druhů. Individuální identita může být 
kódována dvěma základními způsoby, a to buď formou individuálního akustického podpisu 
(např. přítomnost specifických elementů ve zpěvu), nebo individuální kvalitou hlasu (danou 
strukturou hlasového orgánu). Existence individuálního akustického podpisu byla navržena 
u řady druhů, a to na úrovni celých zpěvů nebo jeho podjednotek (frází, slabik), případně 
i na úrovni celých repertoárů. Výzkum individuální kvality hlasu není tak rozšířený, ačkoliv 
by tento mechanismus mohl mít řadu výhod například pro druhy s komplexním zpěvem, 
u kterých lze předpokládat zvýšenou náročnost na zapamatování struktur zpěvu klíčových pro 
rozpoznávání. V článku uvádíme několik metodických doporučení pro výzkum individuálního 
rozpoznávání.

The ability to individually recognize conspecifics based on song is very important for birds. 
During territorial encounters it allows, for example, a relatively peaceful coexistence of neigh-
bouring males. We review the factors suggested to influence the individual recognition ability 
and summarize the current knowledge about song features used in individual recognition in 
passerines. The ability of individual recognition is present in most passerines tested to date. The 
repertoire size or the song sharing has no crucial effect on the recognition ability contrary to 
what was previously proposed. Nevertheless, the study of factors affecting recognition ability still 
has an important caveat. It is problematic to prove the absence or weak ability of recognition in 
the tested species. In this paper we propose a partial solution for this problem. We further review 
studies investigating the specific song features used for individual recognition and we sort them 
according to two basic mechanisms of identity signalling. The first mechanism is individual 
acoustic signature (e.g., the presence of specific elements in the song), the second is individual 
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voice quality (given by the structure of the voice organ). The existence of the acoustic signature 
was proposed in many species at the level of the whole song or its subunits (phrases, syllables) 
or also at the level of the entire repertoire. Individual voice qualities are less commonly studied, 
although this mechanism could have many advantages for example for species with a complex 
repertoire. We suggest that more attention should be paid to the individual voice quality and we 
propose a method for differentiating between the two mechanisms used by birds. 
 
Keywords: acoustic signalling, dear enemy phenomenon, identity cue, neighbour–stranger/
neighbour–neighbour discrimination, playback experiments

ÚVOD 

Zpěv hraje klíčovou roli v dorozumívání 
pěvců. Některé vlastnosti zpěvu vypo-
vídají o kvalitách samce (Duffy & Ball 
2002, Kipper et al. 2006), jeho teritoriu 
(Lampe & Espmark 2003) nebo vnitřním 
vyladění (Linhart et al. 2013). Zpěv tak 
může poskytovat cenné informace pro 
okolní posluchače. Informace o vlast-
nostech zpívajících samců jsou užitečné 
zejména v době utváření teritorií a při 
získávání partnerek (Catchpole & Slater 
2008). Samci, kteří již obsadili teritorium 
(rezidentní samci), upozorňují zpěvem 
na vlastnictví území (Nowicki & Searcy 
2004). Fyzickému konfliktu mezi samci 
často předchází dynamická výměna in-
formací prostřednictvím zpěvu. Vokální 
duel soupeřících samců se může vystup-
ňovat až ve fyzickou interakci, nebo na-
opak může přímé konfrontaci zabránit 
(Smith 1996). Hranice nově ustanove-
ných teritorií na sebe často těsně nava-
zují a tím dochází ke vzniku sousedství. 
Výsledné uspořádání hranic teritorií je 
důsledkem dřívějších akustických, ale 
i fyzických interakcí mezi soupeřícími 
jedinci. Pro rezidentního samce je velmi 
důležité rozpoznat zpěv cizinců teprve 
hledajících teritorium od zpěvu souse-
dů (neighbour–stranger discrimination, 
NSD). Přítomnost cizince znamená aktu-
ální hrozbu, neboť může narušit stávající 
pořádek v sousedství, a proto na hlas 
cizince vlastník teritoria reaguje více než 
na hlas souseda (fenomén „hýčkaného 
nepřítele“ – dear enemy phenomenon; 

Fisher 1954). Při NSD nemusí nutně do-
cházet k rozlišení mezi jedinci, ale stačí 
rozlišovat mezi známými a neznámými 
zpěvy nezávisle na tom, kterému samci 
patří. Rozpoznávání hlasů konkrétních 
sousedů (neighbour–neighbour discri-
mination, NND) představuje daleko 
komplexnější úkol než rozlišování zná-
mých a neznámých jedinců (Stoddard 
1996). Jedinec musí být totiž skutečně 
schopen rozlišovat, kterému samci zná-
mý hlas patří. 

V této literární rešerši se pokoušíme 
shrnout dosavadní znalosti o tom, jaké 
faktory ovlivňují schopnost individuál-
ního rozpoznávání jedinců podle zpěvu 
(ať už NSD nebo NND) a které znaky ve 
zpěvu jsou při rozpoznávání používány.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ 
ROZPOZNÁVÁNÍ MEZI JEDINCI

Dostupné studie ukazují, že schopnost 
rozpoznávat jedince (NSD i NND) je 
mezi pěvci široce rozšířena (Lambrechts 
& Dhondt 1995, Stoddard 1996). Existují 
však i druhy, u nichž nebyly získány pře-
svědčivé důkazy o rozpoznávání, např. 
vlhovec východní (Sturnella magna; 
Slater 1991) a kruhoočko australopaci-
fické (Zosterops lateralis chlorocepha-
la; Falls & d’Agincourt 1981). Oba tyto 
druhy disponují značně velkým reper-
toárem, proto se začalo uvažovat o tom, 
že velikost repertoáru rozpoznávání ne-
gativně ovlivňuje. Krebs & Kroodsma 
(1980) a Falls (1982) formulovali vzá-
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jemně se nevylučující hypotézy, jež by 
negativní vztah mezi velikostí repertoáru 
a schopností rozpoznávat sousedy vy-
světlovaly: 1) velký repertoár sousedů 
by mohl ztěžovat zapamatování jejich 
zpěvů, 2) elementy potřebné k diskri-
minaci jedinců jsou proporcionálně 
méně zpívány, což zhoršuje identifikaci, 
příp. se 3) rozpoznávání stává obtížněj-
ší díky menším rozdílům mezi zpěvy 
samců. Falls (1982) ve svém review sku-
tečně došel k závěru, že velikost reper-
toáru negativně ovlivňuje rozpoznávání. 
Pěvci s jedním typem zpěvu, případně 
s malým repertoárem, disponují silnou 
schopností rozpoznávat. Druhy se střed-
ním repertoárem (přibližně 10 zpěvů) 

disponují střední schopností rozpo-
znávání. Druhy s velkým repertoárem 
schopnost rozpoznávat ztrácejí. Weary 
et al. (1992) srovnali celkem dvacítku 
dostupných prací na téma individuální-
ho rozpoznávání pěvců a žádný vztah 
mezi velikostí repertoáru a schopností 
rozpoznávat nezjistili. Uvedené review 
bylo ovšem díky desetiletému časovému 
odstupu od toho předchozího založeno 
na větším množství studií. Následně bylo 
publikováno několik dalších prací, jež 
potvrzují nejen NSD, ale i komplexnější 
NND rozpoznávání u druhů se značnými 
repertoáry, jako jsou např. slavík tmavý 
(Luscinia luscinia; Naguib & Todt 1998), 
červenka obecná (Erithacus rubecula; 

Obr. 1. Vizualizace zpěvu dvou druhů s odlišnou organizací zpěvu a velikostí repertoáru: a) 
budníček menší (Phylloscopus collybita) s jednoduchým monotónním zpěvem; b) budníček 
větší (Phylloscopus trochilus) s komplexnějším repertoárem a výraznou klesající melodií zpěvu. 
Oba druhy jsou schopny rozpoznávat své sousedy podle jediného zpěvu z celého repertoáru. 
Na spektrogramu obou druhů jsou písmeny roztříděny jednotlivé elementy (slabiky). Na spek-
trogramu zpěvu budníčka většího je označen celý zpěv (jedno zazpívání), fráze (opakování 
jednoho elementu) a samotný element (základní jednotka repertoáru). 
Fig. 1. Spectrograms illustrating a single song of two species of leaf warblers: a) Chiffchaff 
(Phylloscopus collybita) with a simple monotonic song; b) Willow Warbler (Phylloscopus tro-
chilus) with a more complex repertoire and a significant descending song melody. Both species 
recognise their neighbours by a single song of the entire song repertoire. In the spectrogram of 
the Chiffchaff, different elements are described by characters. In the spectrogram of the Willow 
Warbler, different elements are described by characters and basic song units are marked with 
lines: song – one song, phrase – repetition of one element, element (syllable) – basic unit of the 
song repertoire. 
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Brindley 1991), špaček obecný (Sturnus 
vulgaris; Gentner & Hulse 1998), nebo 
skřivan polní (Alauda arvensis; Briefer 
et al. 2009). Výsledky srovnávacích studií, 
při kterých byly experimenty provedeny 
se dvěma příbuznými druhy s různým 
repertoárem zcela shodnou metodikou, 
rovněž nenaznačují, že by druhy s větší-
mi repertoáry měly být méně schopny 
rozpoznávat známé od neznámých je-
dinců. Kromě srovnávacích studií, které 
testovaly existenci NSD, bylo navíc pro-
vedeno i několik studií testujících NND. 
Godard & Wiley (1995) provedli experi-
menty s lesňáčkem kápovým (Setophaga 
citrina; 3–9 typů zpěvu) a lesňáčkem 
žlutobrvým (Geothlypis formosa; jeden 
typ zpěvu) testující schopnost rozpo-
znávat jednotlivé sousedy. Významný 
rozdíl v rozpoznávacích schopnostech 
obou druhů však nenašli. Podobných 
výsledků bylo dosaženo při experimen-
tech s budníčkem menším (Phylloscopus 
collybita) se 7–13 elementy v reperto-
áru a budníčkem větším (Phylloscopus 
trochilus) s 9–67 elementy (Jaška et al. 
2015; obr. 1). Všechna tato fakta včetně 
nejnovější metaanalýzy (Moser-Purdy & 
Mennill 2016) ukazují, že velký reperto-
ár není pro individuální rozpoznávání 
překážkou. 

Dalším diskutovaným faktorem, který 
by mohl ovlivňovat schopnost individu-
álního rozpoznávání u pěvců, je míra 
sdílení zpěvu mezi známými jedinci. Ke 
sdílení zpěvu dochází mezi sousedící-
mi samci, případně mezi samci v rámci 
konkrétních populací (např. Grießmann 
& Naguib 2002). Jednou z možných vý-
hod sdílení zpěvu v teritoriální obra-
ně by mohla být snadná identifikace 
cizince, jehož hlas neobsahuje lokálně 
sdílené hlasové struktury. Pokud je hlas 
cizince obohacen o struktury sdílené 
v sousedství, může dojít k jeho záměně 
se známými samci, jak bylo doloženo 
u skřivana polního (Briefer et al. 2008a) 

a strnadce zpěvného (Melospiza melo-
dia; Beecher et al. 1994). Sdílení zpě-
vů nebo jeho částí v rámci sousedství 
tedy může usnadnit rozpoznání cizince 
(NSD). Otázkou zůstává, zda může sdí-
lení zpěvů omezit možnosti rozpoznat 
jednotlivce mezi samci, kteří zpěv sdílejí 
(NND). Sdílením zpěvu mezi samci se 
totiž rozdíly ve zpěvu mohou teoreticky 
snížit takovou měrou, že rozpoznávání 
již nebude možné (Falls et al. 1988). 
Klíčovou studií, jež otevřela tuto proble-
matiku, byla práce zabývající se rozpo-
znáváním jednotlivých sousedů u sýkory 
rezavoboké (Parus bicolor; Schroeder 
& Wiley 1983). Přestože rozdíly mezi 
zpěvy jedinců jsou patrné, reakce na 
zpěv souseda přehrávaný ze správné 
a opačné strany teritoria se nelišila, což 
je obecně interpretováno jako absence 
individuálního rozpoznávání (viz obr. 2). 
U sýkory koňadry (Parus major) samci 
dokázali rozpoznat jednotlivé sousedy, 
ale měli problémy s rozpoznáním sou-
sedů s podobným zpěvem (McGregor 
& Avery 1986). To podporuje hypotézu, 
že podobnost zpěvu, a tedy i sdílení 
zpěvů, může schopnost individuálního 
rozpoznávání negativně ovlivňovat. Na 
druhou stranu bylo individuální rozpo-
znávání úspěšně prokázáno i u řady dru-
hů se sdílenými zpěvy (Stoddard 1996). 
Podobně jako u velikosti repertoáru tedy 
zůstává otázkou, jestli sdílení zpěvu je 
tím klíčovým faktorem, který rozpozná-
vání ztěžuje.

Při studiu faktorů ovlivňujících schop-
nost rozpoznávat je ovšem problém po-
tvrdit, zda daný druh skutečně neroz-
poznává. Abychom prokázali schopnost 
rozpoznávání, stačí zjistit rozdíl v reakci 
na playback zpěvu známého a nezná-
mého jedince, případně rozdíl v reakci 
na souseda přehrávaného ze správné 
a nesprávné strany teritoria (viz výše). 
Absence tohoto rozdílu ale automaticky 
neznamená, že daný druh není schopen 
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mezi jedinci rozlišit (Stoddard 1996). 
Může to například znamenat, že v pří-
padě konkrétního druhu není soused 
„hýčkaným nepřítelem“ (Fisher 1954). 
Jinými slovy, cizinec i soused (nebo 
některý ze sousedů) jsou potenciálně 
stejně nebezpeční, a tak je reakce na 

zpěv obou vysoká (Stoddard 1996). To 
může platit například na začátku hnízdě-
ní (Briefer et al. 2008b). Absence reakce 
může rovněž znamenat, že byl zvolen 
špatný design pokusu, např. rozdíl mezi 
reakcí na hlas souseda a cizince může 
být patrný při playbacku z hranice teri-

Obr. 2. Schematické zobrazení sousedství tří samců budníčka menšího. Hranice teritorií jsou 
vyznačeny plnými čarami. Při testování schopnosti rozpoznávat své sousedy dle zpěvu je sub-
jektu (S) přehráván zpěv jednoho souseda (samec 1) ze dvou pozic. První pozice leží na hra-
nicích teritorií subjektu a samce 1 (a), druhá pozice leží na hranicích teritorií subjektu a samce 
2 (b). Pokud subjekt reaguje slaběji na hranici teritoria sdílené se samcem 1 (a), je výsledek 
považován za prokázání schopnosti rozpoznávat sousedy podle zpěvu. 
Fig. 2. Picture of the neighbourhoods of three Chiffchaff males. Each male possesses its own 
territory; borders are marked with lines. When testing of the ability of neighbour–neighbour 
discrimination by song, the subject (S) is exposed to the song of one neighbour (male 1) from 
two places. The first place is situated on the border between territories of the subject and male 1 
(a), the second place is situated on the border between territories of the subject and male 2 (b). 
When the reaction of the subject is weaker on the territory border shared with male 1 (a), the 
result is interpreted as the ability of neighbour–neighbour discrimination. 
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toria, ale ne z centra teritoria (Stoddard 
et al. 1991), případně to může znamenat, 
že byly zvoleny málo citlivé ukazatele 
reakce (typy chování subjektu při expe-
rimentu). Tyto problémy by se mohly 
částečně vyřešit zařazením experimentů, 
jež schopnost rozpoznávat zkoumají na 
obecnější úrovni. Vhodnou alternativou 
by mohly být experimenty založené na 
habituaci: samcům se přehrává zpěv jed-
noho jedince, dokud reakce nepoklesne 
v důsledku habituace. Následně je zařa-
zen playback jiného samce, který by měl 
opět způsobit prudký nárůst intenzity 
reakce (Wilson & Mennill 2010). V těchto 
testech je možné použít i hlas dvou ci-
zinců, a je tedy lhostejné, jestli je soused 
skutečně „hýčkaný nepřítel“. 

ZNAKY ZPĚVU KÓDUJÍCÍ 
IDENTITU

Vzhledem k různorodosti ptačích zpěvů 
lze předpokládat, že mechanismy rozpo-
znávání a charakteristiky zpěvu, jež jsou 
k rozpoznávání využívány, se mezi dru-
hy liší. Odhalení konkrétních hlasových 
charakteristik, které ptáci využívají k ur-
čení identity ostatních jedinců, vyžaduje 
v prvním kroku identifikaci znaků zpěvu, 
jež jsou individuálně specifické, a násled-
né testování vlivu těchto znaků na rozpo-
znávání v playbackových experimentech. 
V těchto experimentech se vytipovaná 
vlastnost nebo prvek ve zpěvu známého 
jedince modifikuje tak, aby připomínal 
cizince (nebo jiného souseda), a sledu-
je se, jestli modifikované zpěvy spustí 
očekávanou reakci. Zatímco řada studií 
zaměřila svou pozornost na první krok 
a podařilo se jim identifikovat ve zpěvu 
řadu individuálně variabilních znaků, je-
jich ověření věnují vědci o poznání méně 
pozornosti. Nicméně jistý obrázek o tom, 
jaké znaky zpěvu ptáci pro rozpoznávání 
mezi jedinci využívají, si na základě pub-
likovaných prací udělat můžeme.

Řada druhů je schopna rozlišit zná-
mého a neznámého (NSD) samce na 
základě jediného zpěvu (Lambrechts & 
Dhondt 1995). Přinejmenším některé 
druhy jsou schopny podle jediného zpě-
vu rozlišovat i známé samce mezi sebou 
(NND). To dokládají práce na strnadci 
zpěvném (Stoddard et al. 1990) a budníč-
ku menším a větším (Jaška et al. 2015), ve 
kterých byl pro test rozpoznávání použit 
jediný náhodně vybraný zpěv z reper-
toáru samce. Pokud jsou ptáci schopni 
rozpoznávat známého jedince podle jed-
noho náhodně vybraného zpěvu, pak je 
více než pravděpodobné, že jsou schop-
ni rozpoznávat pomocí velké většiny, 
popřípadě jakéhokoliv zpěvu z reperto-
áru svých sousedů. Existují dvě základní 
možnosti, jak by takový mechanismus 
mohl fungovat: 1) Jedinec je schopen pa-
matovat si celý repertoár svých sousedů 
(či repertoár podjednotek zpěvu, které 
jsou specificky určeny ke kódování iden-
tity), a tak dokáže přiřadit jakýkoliv zpěv 
konkrétnímu samci. 2) V celém reperto-
áru jedince existují individuálně specific-
ké hlasové charakteristiky (např. podob-
ně jako u lidí barva hlasu), jež obsahuje 
každý zpěv a díky nimž lze určit, komu 
konkrétní zpěv patří. Oba tyto základní 
mechanismy byly u ptáků v principu 
zdokumentovány. První mechanismus se 
zřejmě významně podílí na rozpoznává-
ní například u strnadce zpěvného: samci 
tohoto druhu jsou schopni pamatovat si 
celé repertoáry svých sousedů, přičemž 
nejsou schopni poznat známého samce 
podle zpěvu, který doposud neslyše-
li (Stoddard et al. 1992, Beecher et al. 
1994). Druhý mechanismus byl potvrzen 
u sýkory koňadry: samci byli v laborator-
ních podmínkách naučeni rozpoznávat 
několik jedinců podle zpěvu. Při trénin-
ku samec od rozpoznávaného jedince 
slyšel několik různých typů zpěvu, ale 
ne všechny. Některé typy zpěvu od kon-
krétního jedince  přehrávané při  vlastním 
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testování tedy samci nikdy předtím ne-
slyšeli, a přesto podle nich dokázali iden-
titu poznat (Weary & Krebs 1992).

Zatímco první mechanismus klade 
velký důraz na schopnost pamatovat si 
detailní průběh u většího či menšího 
množství konkrétních zpěvů, u druhého 
musí jedinec generalizovat a rozpoznat 
individuální rozdíly v kvalitě hlasového 
projevu mezi jedinci. Ve zkratce a s vyu-
žitím zkušenosti, jíž má mj. každý z nás 
s rozpoznáváním ostatních lidí, by se 
dalo shrnout, že první mechanismus 
spočívá v užití specifických slov nebo 
vět v hlasovém projevu, jež nepoužívá 
nikdo jiný a které jsou jakýmsi „akustic-
kým podpisem“ každého jedince. Druhý 
mechanismus spoléhá na „kvalitu“ (bar-
vu) hlasu mluvčího. Repertoár slov může 
být u různých jedinců podobný, a přesto 
je možné jedince odlišit. Dokážeme si 
představit, že u lidí mohou fungovat 
oba mechanismy, ale při identifikaci 
mluvčích převažuje spíše druhý z nich. 
U ptáků se většina studií zaměřila na 
první mechanismus a zdá se, že u celé 
řady druhů stačí relativně malé změny 
frekvenčních či časových parametrů zpě-
vu nebo jeho podjednotek, aby došlo 
k ovlivnění rozpoznávání. 

Rozpoznávání založené 
na akustickém podpisu

Celý zpěv jako individuální akustický 
podpis

Individuálním podpisem může být je-
den každý zpěv odlišující se svými fre-
kvenčními a časovými parametry od 
zpěvů ostatních samců. Například u tyra-
novce olšového (Empidonax alnorum) 
se zpěvy jednotlivých samců průkaz-
ně liší právě v těchto charakteristikách. 
Z 18 měřených charakteristik zpěvu lze 
pro ilustraci jmenovat např. nejvyšší frek-
venci úvodního a koncového elementu, 
délku jednotlivých frází nebo rychlost 
zazpívání úvodních čtyř elementů zpěvu 

(Lovell & Lein 2005). Z měřených charak-
teristik identitu jedince nejlépe určovala 
délka frekvenčního stoupání jedné z frá-
zí ve zpěvu.

Část zpěvu jako individuální akustický 
podpis

Pokud mají samci ve svém repertoáru 
několik typů zpěvu, musí se je sousedé 
naučit všechny, aby byli schopni sousedy 
bezpečně rozpoznat. To přináší zvýše-
né nároky na paměť, jak bylo uvedeno 
v části zabývající se faktory ovlivňujícími 
schopnost rozpoznávat. Je možné, že 
v takových případech může být postup-
ně k signalizaci identity vyčleněna jen 
část zpěvu, nebo dokonce specifická 
slabika, která pak přebírá funkci akus-
tického podpisu. Přesunutím informace 
o identitě jedince do konkrétní části 
zpěvu by došlo ke zmenšení objemu 
zpěvu, který si jedinci musí zapamatovat. 
Z tohoto pohledu by takovým vhodným 
úsekem mohla být např. slabika na začát-
ku zpěvu.

Poddruh strnadce bělokorunkaté-
ho (Zonotrichia leucophrys pugeten-
sis) disponuje zpěvem skládajícím se 
z několika málo frází. Nelson & Poesel 
(2007) změřili 13 hlasových charakteris-
tik prvních tří elementů úvodní fráze, 
např. počáteční a koncovou frekvenci 
elementů, jejich délku nebo interval 
mezi nimi. Výsledky ukázaly, že tyto 
charakteristiky jsou pro každého jedin-
ce specifické. Když autoři nahradili ve 
zpěvu známého souseda úvodní frázi 
frází cizince, reakce na playback se 
zvýšila, což znamená, že samci zamě-
nili zpěv souseda za zpěv cizince. Na 
význam úvodní části zpěvu ukazují také 
Brooks & Falls (1975) u strnadce bělohr-
dlého (Zonotrichia albicollis), u kterého 
manipulace s frekvenčním posazením 
zpěvu, ale také jen manipulace s frek-
vencí první slabiky ovlivnila rozpozná-
vání. Jako individuální akustický podpis 
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by rovněž mohla fungovat úvodní fráze 
zpěvu lindušky luční (Anthus pratensis) 
a poddruhu lindušky skalní (Anthus 
petrosus littoralis; Elfström 1990), nebo 
úvodní slabika zpěvu rákosníka velkého 
(Acrocephalus arundinaceus; Wegrzyn 
et al. 2009). 

Ne u všech druhů musí být identita 
kódována v úvodních částech zpěvu. 
Podrobná analýza zpěvu lindušky lesní 
(Anthus trivialis) odhalila, že úvodní 
fráze zpěvu je sdílena mezi ptáky ze 
stejné lokality, ale jako akustický pod-
pis by mohly sloužit tzv. dvojslabiky – 
dvě různé slabiky zpívané vždy společ-
ně (Petrusková et al. 2008). Ve zpěvu 
lesňáčka paraguayského (Basileuterus 
leucoblepharus) dochází k jednomu až 
dvěma významným frekvenčním pokle-
sům, jejichž frekvenční a časové umís-
tění v rámci zpěvu je individuálně spe-
cifické (Aubin et al. 2004). Osiejuk et 
al. (2005) objevili, že frekvenční posa-
zení sdílených slabik strnada zahradní-
ho (Emberiza hortulana) se lišilo mezi 
jedinci.

Repertoár a jeho organizace jako 
individuální akustický podpis 

Přestože individuální rozpoznávání je 
u řady druhů možné na základě jediného 
zpěvu, u některých druhů by jeden zpěv 
nemusel stačit, neboť informace o iden-
titě jedince může být ukryta na vyšší 
úrovni, než je jeden zpěv. Příkladem by 
mohly být lindušky lesní. Petrusková et 
al. (2016) ukazují, že pokud známe celý 
repertoár slabik, můžeme na jeho zá-
kladě spolehlivě identifikovat jednotlivé 
samce, a to i v několika následujících 
letech. U lindušek se totiž repertoár jed-
notlivých samců mezi lety nemění. Není 
ovšem jasné, nakolik tento znak při indi-
viduálním rozpoznávání využívají samot-
né lindušky.

U řady druhů najdeme stejné sta-
vební jednotky zpěvu (např. slabiky, 

fráze) u několika jedinců. V takových 
případech může hrát zásadní roli v in-
dividuálním rozpoznávání jejich uspo-
řádání (syntax). Uspořádání slabik, ale 
i složitějších struktur, jako jsou napří-
klad typy zpěvu, může být individuál-
ně specifické (Gentner & Hulse 1998, 
Lehongre et al. 2008, Briefer et al. 2009). 
Jako příklad lze uvést zpěv kanára divo-
kého (Serinus canaria; Lehongre et al. 
2008), jehož samci disponují repertoá-
rem 12–40 slabik, přičemž jen přibližně 
16 % slabik je specifických pro konkrét-
ního jedince. Individuálně charakteris-
tické slabiky jsou však ve zpěvu velmi 
málo zastoupeny, a tak zřejmě nehrají 
v identifikaci jedince významnou úlo-
hu. Ve zpěvu se však vyskytují sekvence 
slabik typické pro každého samce. Jsou 
poměrně často opakovány (i když ne 
v každém zpěvu), a proto se předpoklá-
dá, že právě konkrétní sekvence slabik 
představuje akustický podpis u kanárů. 
Sekvence slabik by mohly mít také svůj 
význam v rozpoznávání u skřivana pol-
ního. Jednotliví samci disponují více 
než 300 slabikami v repertoáru. Většina 
slabik je uspořádána do frází, jež se opa-
kují během zpěvu, nebo jsou opaková-
ny v různých zpěvech jedince, přičemž 
opakované fráze tvoří více než 75 % 
hlasového projevu (Briefer et al. 2008a). 
Přibližně 30 % frází je individuálně spe-
cifických a jedinečné slabiky tvoří jen 
17 % repertoáru samců. Skřivan při zpě-
vu využívá častěji individuální fráze než 
individuální slabiky. Individuální akus-
tický podpis by tedy mohl být kódo-
ván v individuálních sekvencích slabik 
(Briefer et al. 2009). 

Základní komponenty zpěvu zřejmě 
nehrají klíčovou roli ani v rozpoznávání 
u slavíků tmavých (Grießmann & Naguib 
2002) a špačků obecných (Gentner & 
Hulse 1998). U obou druhů byla prokázá-
na schopnost rozpoznávat jedince a uva-
žuje se o tom, že informace o identitě je 
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ukryta spíše v repertoáru a řazení typů 
zpěvu, než v jednotlivých elementech 
(Gentner & Hulse 1998, Naguib & Todt 
1998). Konkrétní charakteristika zpěvu 
zodpovědná za rozpoznávání však zatím 
experimentálně ověřena nebyla.

Rozpoznávání založené na kvalitě 
hlasu

Výzkumy na sýkoře koňadře přinesly 
mimo jiné důkaz o tom, že sýkory dokáží 
rozpoznat mezi jedinci na základě typů 
zpěvů (jiný repertoár slabik), jež předtím 
nikdy neslyšely (Weary & Krebs 1992). 
Z toho plyne, že sýkory pravděpodobně 
nevyužívaly k rozpoznání žádnou jedno-
duchou variantu akustického podpisu ve 
formě specifické frekvenční modulace 
zpěvu nebo slabik, ale používaly nějaké 
obecnější charakteristiky zpěvu. Weary 
(1990) již dříve navrhl, že frekvenční 
posazení zpěvu je pro sýkory charakteri-
stické a odráží se ve všech typech zpěvů 
daného jedince.

Další studie bohužel na tato zjištění 
nenavázaly, takže nevíme, do jaké míry 
by mohly tento mechanismus využívat 
i jiné druhy. Teoreticky by tento mecha-
nismus mohl být velmi užitečný, proto-
že umožňuje určit identitu jedince velmi 
rychle a nezávisle na typu zpěvu, což by 
bylo výhodné obzvláště u druhů s kom-
plikovaným zpěvem. Není ani jasné, na 
jaké parametry hlasu se zaměřit, proto-
že v typickém flétnovitém zpěvu celé 
řady druhů pěvců nenajdeme nápadné 
formanty (rozdíly ve frekvenčním spek-
tru hlasu jedinců způsobené rozdílnou 
rezonancí každého vokálního aparátu), 
jež známe u lidí i většiny dalších sav-
ců. Nicméně existují studie snažící se 
úspěšně využít principy rozpoznávání 
řečníků u lidí a aplikovat je v akustic-
kém monitoringu ptačích jedinců. Tyto 
metody jsou založeny na extrakci para-
metrů hlasu pro jedince charakteristic-
kých, a to nezávisle na tom, co řečník 

říká. Povzbudivé výsledky přinesl aus-
tralský výzkum zpěvu pávíka černobí-
lého (Rhipidura leucophrys; Fox 2008) 
a česká studie zpěvu budníčka menší-
ho (Ptáček et al. 2016), kdy se v obou 
případech podařilo dosáhnout vysoké 
úspěšnosti identifikace jedinců podle 
zpěvu. Zda existují rozdíly v kvalitě hla-
su mezi jedinci u pěvců a zda je pěvci 
používají pro rozpoznání jedinců, však 
nadále představuje opomíjený aspekt 
studia individuálního rozpoznávání. Do 
budoucna by si zasluhoval podstatně 
větší pozornost vědců.

Domníváme se, že při pátrání po 
vlastnostech zpěvu, které jsou při in-
dividuálním rozpoznávání důležité, by 
bylo vhodné rozlišovat mezi základní-
mi mechanismy kódování identity, tedy 
mezi akustickým podpisem a hlasovými 
kvalitami, a experimentálně zjistit, který 
z mechanismů je u daného druhu pou-
žíván. Až následně je pak vhodné hledat 
konkrétní parametry, jež jsou za roz-
poznávání zodpovědné. Mechanismy 
kódování identity a její vnímání po-
sluchačem osvětlily experimenty pro-
vedené v laboratorních podmínkách 
(Stoddard et al. 1992, Weary & Krebs 
1992, Beecher et al. 1994). Navrhujeme, 
aby bylo v terénních podmínkách 
provedeno srovnání reakce na nahra-
ný (reálný) a resyntetizovaný zpěv. 
Resyntetizovaný zpěv je zpěv vytvořený 
uměle se zachovanou frekvenční mo-
dulací a časovým  rozložením (elementy 
jsou naprosto shodné s originálním zpě-
vem), nicméně kvalita přednesu je jiná. 
Pokud ptáci vnímají identitu na základě 
individuálního akustického podpisu, 
neměli by mezi nahraným a resynteti-
zovaným zpěvem dělat rozdíly. Pokud 
je důležitá kvalita hlasu, která není v re-
syntetizovaném zpěvu zachována, pak 
by měli testovaní ptáci hodnotit zpěvy 
různě, a tedy i různě reagovat na hranici 
 teritoria. 
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ZÁVĚR

Individuální rozpoznávání představuje 
poměrně komplexní vlastnost kladoucí 
velké nároky na schopnost individua-
litu kódovat, vnímat drobné rozdíly ve 
variabilitě zpěvu, ale také si pamatovat 
značné množství informací. Rozdílné 
způsoby kódování identity jdou zcela 
nepochybně ruku v ruce s nesmírnou 
různorodostí ptačího zpěvu. Znalost 
mechanismů individuálního rozpo-
znávání může přinést zásadní nástroj 
pro studium složitějších vztahů jedinců 
v populaci, např. tzv. komunikačních 
sítí (McGregor 1993), v nichž jedinci 
modulují své chování na základě odpo-
slechů akustických interakcí v soused-
ních teritoriích. Pochopení mechanismů 
rozpoznávání je rovněž možné prakticky 
využít např. v akustickém monitoringu 
jedinců nebo populací. 

Úsilí věnované studiu individuálního 
rozpoznávání ptáků již přineslo mnoho 
zajímavých zjištění. Víme, že individuální 
rozpoznávání je široce rozšířenou vlast-
ností pěvců. Velikost repertoáru ani sdí-
lení zpěvů schopnost rozpoznávat nijak 
zásadně neomezují. I druhy s velkými re-
pertoáry jsou schopny mezi jedinci roz-
poznávat. Sdílení zpěvů zřejmě usnadňu-
je identifikaci cizích samců a navzdory 
teoretickým předpokladům rovněž neve-
de k omezení schopnosti rozpoznávání 
mezi místními jedinci. Nevyřešeným pro-
blémem výzkumu individuálního rozpo-
znávání zatím zůstává metodicky velmi 
problematické prokázání omezení nebo 
absence schopnosti rozpoznávat. K pře-
konání tohoto problému může pomoci 
upuštění od tradičního srovnávání reakcí 
testovaného jedince vůči sousedovi a ci-
zinci, případně sousedovi ze společně 
nesdílené strany teritoria, a využití jiných 
experimentálních přístupů, např. habitu-
ace/senzitizace (Wilson & Mennill 2010). 

Samotnou identifikaci známých sam-
ců umožňuje řada individuálních akus-

tických znaků, které se mohou mezi 
druhy lišit. Je také pravděpodobné, že 
identitu jedince nekóduje jen jeden 
konkrétní znak zpěvu, ale může se jed-
nat o více rozdílných znaků. Identita 
může být kódována dvěma základními 
mechanismy: 1) jedinečné znaky zpě-
vu, např. frekvenční modulace zpěvu 
nebo jeho částí, fungují jako individu-
ální akustický podpis, 2) jedinečná kva-
lita hlasu, která se projevuje na každé 
úrovni a v jakémkoliv elementu zpěvu. 
Autoři se při hledání způsobů kódová-
ní identity většinou zaměřují na první 
mechanismus. Studie založené na po-
pisu individuální variability zpěvu i na 
playbackových experimentech ukazují, 
že individuálním podpisem může být 
například specifická modulace frekven-
ce zpěvu nebo zvláště k tomu určených 
slabik (často na začátku zpěvu), což se 
na spektrogramu projevuje jedinečným 
tvarem charakteristickým pro každého 
jedince. Druhý mechanismus je ve vý-
zkumu opomíjený, ale svědčí pro něj 
laboratorní experimenty a úspěšná apli-
kace metod nezávislých na slovním ob-
sahu, které se využívají pro rozpoznání 
řečníka u lidí. Navrhujeme tedy, aby se 
budoucí studie soustředily v první řadě 
na rozlišení dvou základních mecha-
nismů kódování identity a až následně 
testovaly vliv jednotlivých charakteristik 
zpěvu na rozpoznávání. V terénu by 
bylo možno tuto otázku zkoumat po-
užitím nahraných a resyntetizovaných 
zpěvů v experimentech, jež srovnávají 
reakci na zpěv souseda a cizince nebo 
v experimentech založených na habitu-
aci/senzitizaci.
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SUMMARY 

Individual recognition in songbirds is 
a widely studied phenomenon. In this 
paper we summarize current knowledge 
about individual recognition ability 
as an important prerequisite for many 
behavioural interactions. We focused on 
two main questions: First, we address 
the factors possibly affecting the ability 
of recognition. Second, we ask which 
song features play a key role in the 
recognition process. 

A solid body of acoustic literature dem-
onstrates that birds are generally able to 
discriminate between neighbours and 
strangers (neighbour–stranger discrimi-
nation, NSD) and also between particu-
lar familiar males (neighbour–neigh-
bour discrimination, NND), which is 
a finer level of discrimination (Stoddard 
1996). However, some of the past stud-
ies indicated that the recognition ability 
could be constrained by factors like the 
repertoire size of the particular species 
or by sharing similar song types between 
different males.

We conclude that the repertoire size 
has a minor effect on the ability of 
recognition, because the latter research 
brought evidence of individual recog-
nition in species with very large rep-
ertoires. Several available comparative 
studies also indicate that there are no 
differences in the recognition ability be-
tween closely related species with a dif-
ferent repertoire size (Weary et al. 1992; 
see also Fig. 1). Another factor that could 
hinder the ability of recognition is song 
sharing. Song sharing occurs in many 
species and it has been suggested that 
it could facilitate recognition of stran-

ger males, because strangers lack locally 
shared acoustic signatures. However, 
songs could become so similar between 
neighbours that the discrimination be-
tween each of them could be no longer 
possible. Today it is obvious that many 
species, in which song sharing occurs, re-
tain NSD and NND ability. It is likely that 
unshared song parts or fine differences 
in performance of shared parts provide 
sufficient cues for discrimination of 
neighbours. The important problem of 
the research concerning comparison of 
recognition abilities among species is 
that it is difficult to prove absence or 
weak ability of recognition in the tested 
species. In this paper we propose, that the 
habituation/dishabituation experimen-
tal design is better suited to show recogni-
tion ability absence than NSD and NND 
experiments (Fig. 2). In this approach, 
the subject is exposed to a song of one 
individual until habituated, then a song 
of a new male is played-back, which 
should restore the subject’s reaction in 
the case that the bird is able to recognize 
difference between individuals (Wilson 
& Mennill 2010). 

Several studies have documented 
that just one song can carry sufficient 
information for recognition (e.g., Jaška 
et al. 2015). This should be possible 
only if the bird remembered all song/
syllable variants of its neighbours or 
if the identity was encoded in every 
song. The Song Sparrows (Melospiza 
melodia) probably use individual 
specific modulation of song frequency 
to recognize others and remember whole 
song types of their neighbours (Stoddard 
et al. 1992), but they do not recognize 
familiar males by previously unheard 
song (Beecher et al. 1994). The Great Tits 
(Parus major), on the other hand, are 
able to identify familiar males according 
to the song they never heard before 
(Weary & Krebs 1992), probably based 
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on some general voice characteristics of 
the singer present in each of the songs. 
These two examples likely represent two 
basic mechanisms of identity signalling 
and would be asso ciated with a different 
set of song features that could be used in 
individual recognition. 

Most of the studies investigating song 
features used in individual recognition 
consider the acoustic identity signature 
mechanism. They assume that the iden-
tity is revealed by a specific but arbitrary 
frequency modulation of a song. In the 
species with a complex repertoire, the 
identity signature could be shifted to 
some restricted part of the song only. This 
could simplify and accelerate the process 
of recognition and reduce the amount 
of song to remember. For example, the 
acoustic signature was proposed to be 
situated in the introductory or begin-
ning parts of the song in the Great-reed 
Warbler (Acrocephalus arundinaceus), 
White-throated Sparrow (Zonotrichia al-
bicollis), Rock Pipit (Anthus petrosus 
littoralis), and Meadow Pipit (Anthus 
pratensis). In species in which the song 
consists of song units that are shared 
between conspecifics, a different ar-
rangement of the same song elements – 
syllables or phrases – could work as 
an identity signature. Such mechanism 
was proposed in the domestic Canary 
(Serinus canaria), Thrush Nightingale 
(Luscinia luscinia), European Starling 
(Sturnus vulgaris) or Skylark (Alauda 
arvensis). 

Study on the Great Tit shows that 
there could be some universal voice 
quality that is present in every song 
of the particular individual (Weary & 
Krebs 1992). This type of identity coding 
is well known in mammals but was little 
studied in birds. Voice quality is not 
arbitrary but depends on the morphology 
of the vocal tract. 

We suggest that the testing of which 

of the two basic mechanisms is used by 
a species is the important first step for 
identification of the song features used 
in individual recognition, because it can 
significantly narrow down the list of 
the potential song feature candidates. 
To differentiate between the presence 
of acoustic signature and voice qual-
ity in the particular species we propose 
a field method in which the subject is 
exposed to a normal neighbour song 
and a resynthesized neighbour song. 
If the species uses acoustic signature 
in recognition, it will react equally on 
both stimuli. Contrary, if the species uses 
voice quality, which is not preserved in 
the resynthesized playback, the male will 
react to the resynthesized song with high 
intensity as to the song of a stranger. 

Individual recognition is a complex 
task which has demands on both, signal-
lers and receivers. There are still signifi-
cant caveats in our understanding of in-
dividual recognition. Better understand-
ing of the acoustic identity signalling 
and individual recognition mechanisms 
in birds could serve to application of 
acoustic signals as a tool for monitor-
ing of animals and eventually for many 
other research interests such as studying 
of bird communication networks.
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