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Na základě kompetice mezi samci o příležitosti páření se samicemi se často předpokládá, že samci hrají v sexuálních interakcích
aktivnější roli. Studium samičího (proceptivního) sexuálního chování však přineslo změnu pohledu na pasivní roli samic. V závislosti
na sociálním systému může být pro samice výhodné pářit se častěji anebo s více samci, a proto by se v tomto ohledu neměly
spoléhat jen na aktivitu samců. Překvapivě však u primátů chybí studie, které by přímo porovnávaly obě pohlaví ve frekvenci
iniciování sexuálních interakcí. V odborné literatuře se opakující, ale reálnými daty málo podložený, předpoklad větší aktivity samců,
nás přivedl k této pilotní studii.

Metodou fokálního pozorování byli sledováni všichni dospělí
jedinci z jedné skupiny volně žijících makaků magotů na
Gibraltaru po dobu dvou následných pářících sezón (2007-
2009). Sezóna 1: N = 17 samic, 6 samců, průměr = 15,42
hod/jedinec. Sezóna 2: N = 17 samic, 9 samců, průměr = 13,42
hod/jedinec.
Jako iniciátor sexuální interakce byl označen jedinec, který přišel
do blízkosti druhého jedince před danou sex. interakcí. Pro
analýzu byly vybrány tři nejčastější typy sex. interakcí:
prezentace samice, prohlížení genitálií samice samcem
a kopulace.

Metodika

Úvod

Výsledky série GLMM modelů:
1) Samci iniciují sexuální interakce častěji než samice,

záleží i na typu sex. interakce (Tabulka 1).
2) Samci jsou častěji než samice iniciátory před kopulací,

samice jsou častěji iniciátory před prezentací
(Tabulka 2).

3) V rámci pohlaví samci iniciují všechny interakce stejně
často, oproti tomu samice nejčastěji iniciují před
prezentací (Tabulka 3).

Výsledky

Diskuze

Hlavní cíl: Zjistit, zda se pohlaví liší ve frekvenci iniciace sexuálních interakcí u makaků magotů (Macaca sylvanus)?

Fixed effects Estimate SE 95% conf. Int.

Pohlaví (M) 0.147 0.062 0.025 0.268

Typ_present 0.184 0.062 0.064 0.305

Pohlaví (M)*Typ_present -0.248 0.080 -0.404 -0.092

Tabulka 1. Výsledky GLMM testující vliv pohlaví a typu sex. 
interakce na frekvenci iniciací sex. interakcí (zobrazeny jsou jen 
signifikantní vztahy)

Graf 1. Frekvence iniciací sex. interakcí v závislosti na pohlaví
iniciátora (osa x), typu interakce a sezóny. Zobrazena je identita
jednotlivých samců.

Předběžné výsledky ukazují, že u makaků magotů častěji
iniciují sexuální interakce samci. Podrobnější analýzy pak
naznačují důležitost kontextu a individuální variability
(Graf 1). Například v případech kdy samice iniciovaly
kopulace, jasně preferovaly samce MM, který byl nejvýše
postaveným ve skupině. U dalších dvou typů interakcí tomu
tak nebylo. Vyšší iniciace před prezentací ze strany samic
může sloužit ke zvyšování motivace samců k páření
a zároveň podporovat soutěžení mezi samci ve skupině, kde
jsou další samci na dohled. Při dalších analýzách bychom
rády také zohlednily reprodukční stav samic.

Tabulka 2. Výsledky  dvou GLMM testující vliv pohlaví na 
frekvenci iniciací před kopulací A a před prezentací B

Fixed effects Estimate SE 95% conf. Int.

A   Pohlaví (M) 0.147 0.062 0.024 0.268

B   Pohlaví (M) -0.105 0.053 -0.210 -0.002

Fixed effects Estimate SE 95% conf. Int.

Typ_present 0.187 0.064 0.062 0.312

Tabulka 3. Výsledky  GLMM testující vliv typu interakce na 
frekvenci iniciací u samic


