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Abstrakt 

Výstražnou signalizací dává kořist predátorům najevo svou nepoživatelnost. Typickým 

příkladem jsou ploštice (Heteroptera), které vysílají kombinaci optických a chemických 

signálů. Cílem této práce bylo zjistit efektivitu chemické obrany ploštic vůči dospělým, 

z volné přírody odchyceným, sýkorám koňadrám (Parus major) a modřinkám          

(Cyanistes caeruleus) a vůči ručně odchovaným sýkorám koňadrám. Testovanou kořistí byly 

imága a larvy dvou invazních druhů rodu Oxycarenus (Heteroptera: Oxycarenidae) 

(aposematický O. lavaterae, neaposematický O. hyalinipennis), imága Horvathiolus superbus 

(Heteroptera: Lygaeidae) a jako kontrolní kořist cvrčci (Gryllus assimilis). Sledovali jsme vliv 

ploštic na prvotní reakci, na průběh učení a na projevy diskomfortního chování sýkor.            

U dospělých ptáků byly navíc porovnávány reakce ovlivněné druhem sýkory, věkem              

a pohlavím. Ptáčata byla rozdělena do dvou nezávislých experimentálních skupin, první 

skupině byla předkládána imága ploštic rodu Oxycarenus, druhé imága H. superbus chovaná 

na semenech slunečnice (Helianthus sp.), nebo náprstníku (Digitalis sp.). Předložení první 

ploštice u sýkor nespouštělo iniciální averzivní reakci, ale ptáci reagovali averzivně až po 

zkušenosti s napadením ploštice. Všechna ptáčata na rozdíl od dospělých napadla alespoň 

jednu ploštici a také jich napadla a zabila více. Dospělé sýkory méně útočily na                     

O. lavaterae, vyskytujícího se v České republice, než na O. hyalinipennis. Nejlépe chemicky 

chráněné byly larvy obou druhů ploštic a dospělé sýkory je napadaly méně než imága. Efekt 

živné rostliny na chemickou obranu H. superbus ovlivnil počet útoků a přežití kořisti. Ploštice 

chované na náprstníku byly proti sýkorám lépe chráněny než ploštice chované na slunečnici. 

 

 

Klíčová slova: aposematismus, multimodální signalizace, živná rostlina, Insecta, Heteroptera, 

Oxycarenus, Horvathiolus superbus, sýkora koňadra, sýkora modřinka 

 

 

 



Abstract 

 By warning signalling prey advertises its unpalatability to the predators. Typical 

examples are true bugs (Heteroptera) combining optical and chemical signals. The aim of this 

study was to find out the effectiveness of chemical defence against wild-caught adults of great 

tits (Parus major) and blue tits (Cyanistes caeruleus) and towards hand-reared juveniles of 

great tits. The tested prey were adults and larvae of two invasive species of genus Oxycarenus 

(Heteroptera: Oxycarenidae) (aposematic O. lavaterae, non-aposematic O. hyalinipennis), 

adults of Horvathiolus superbus (Heteroptera: Lygaeidae) and crickets (Gryllus assimilis) as  

a control prey. We were focusing on the influence of seed bugs to the initial reaction, the 

learning process and to the displays of discomfort behaviour in tits. Reactions affected by the 

tit species, age and sex were compared in adults. Juveniles were divided into two independent 

experimental groups, one group was offered adults of genus Oxycarenus, the second was 

offered sunflower (Helianthus sp.) or Digitalis sp. seed fed adults of H. superbus. The first 

bug offered did not elicit an initial aversive reaction in tits, but birds reacted aversively to the 

bugs after having further handling experience. All juveniles, contrary to the adult tits, attacked 

at least one bug each and attacked and killed more bugs overall. Adult tits attacked               

O. lavaterae occurring in the Czech Republic less than O. hyalinipennis. Larvae of the both 

species were best protected and adult tits attacked them less often than adults. The Effect of 

host plant on chemical defence of H. superbus had an impact on numbers of attacks and prey 

survivals. Digitalis fed bugs were better protected against tits than sunflower fed bugs. 

 

 

Key words: aposematism, multimodal signalling, host plant, Insecta, Heteroptera, 

Oxycarenus, Horvathiolus superbus, great tit, blue tit 
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1. ÚVOD 

Ploštice (Heteroptera) dávají predátorovi najevo svou nepoživatelnost kombinací 

výstražných signálů. Pozorována byla kombinace působící až na 4 smysly příjemce, 

konkrétně výstražné zbarvení, nepříjemná chuť, uvolnění repelentních volatilních látek           

a stridulace (Aldrich, 1988; Staddon, 1979). Sekrece ploštic obsahuje složitý komplex látek 

(Knight et al., 1984; Olagbemiro & Staddon, 1983) a v kombinaci s optickým signálem může 

ovlivnit inicální reakci predátora nebo ho odradit od dalšího napadení kořisti           

(Adamová-Ježová et al., 2016; Exnerová et al., 2006b). Ke zlepšení chemické obrany některé 

ploštice využívají schopnosti získávat toxiny ze živné rostliny (Tullberg et al., 2000). 

Úspěšnost opticko-chemické signalizace hmyzu je testována zejména na ptácích, pro které 

jsou bezobratlí živočichové častou kořistí. Zrak je nejdůležitějším smyslem ptáků, ale vnímání 

chutí a pachů není stále dostatečně prozkoumáno (Espmark et al, 2000). Pro experimenty jsou 

často zvoleny sýkory, se kterými se běžně setkáváme ve volné přírodě a navíc u nich byly 

zaznamenány komplexní kognitivní schopnosti (Vallin et al., 2005; Landová et al., 2017). 

Přes vysoký počet prací zabývajících se aposematismem, se jich stále poměrně málo 

věnuje studiu živé aposematické kořisti. Jako živá kořist jsou ve většině případů testovány 

větší druhy ploštic (Pyrrhocoris apterus, Lygaeus equestris) (Exnerová et al., 2003;       

Sillén-Tullberg, 1985) a efekt chemické obrany ploštic menší velikosti nebyl prozatím 

dostatečně studován. Studie, které by se zabývaly reakcemi predátorů na různé instary 

jednoho druhu, byly prováděny zatím jen výjimečně (Prokopová et al., 2010; Raška, 

nepublikováno). Stejně tak se jen málo prací zabývalo vlivem živné rostliny na efektivitu 

chemické obrany ploštic vůči ptačím predátorům (Tullberg et al., 2000). Proto se tato práce 

těmto otázkám věnuje. 
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2. CÍLE PRÁCE 

 

1) Testovat reakce dospělých sýkor koňader a sýkor modřinek na imága a larvy invazních 

druhů ploštic Oxycarenus lavaterae a Oxycarenus hyalinipennis. Dále srovnat 

výsledky mezi samci a samicemi a mezi jednoletými a víceletými ptáky a zaznamenat 

projevy diskomfortního chování po kontaktu s plošticemi. 

2) Porovnat reakce dospělých a ručně odchovaných sýkor koňader na imága ploštic dvou 

druhů rodu Oxycarenus a zjistit, jestli chemická a optická signalizace těchto ploštic 

může u sýkor koňader spouštět vrozenou averzivní reakci. 

3) Zjistit vliv sekvestrace obranných látek z živné rostliny na efektivitu chemické obrany 

ploštic Horvathiolus superbus vůči naivním sýkorám koňadrám. 
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3. LITERÁRNÍ PŘEHLED 

3.1. APOSEMATISMUS A MULTIMODALITA 

Výstražný signál, kterým kořist dává najevo svou nepoživatelnost nebo toxicitu, se nazývá 

aposematismus. S konkrétním pojmenováním přišel Edward Bagnall Poulton (1890), ačkoliv 

první zmínky o výstražném zbarvení a jeho funkci se objevují v dopisech od A. R. Wallace 

Darwinovi. Ten mu objasnil pravý důvod nápadného zbarvení housenek, které jim slouží       

k odlišení od podobné jedlé kořisti (Wallace, 1867). 

Kombinace signálů působících na více smyslů příjemce se nazývá multimodální          

(Cott 1940; Ruxton et al., 2004). Modalita je v podstatě senzorická soustava, která signál       

u jednoho organismu vysílá a u druhého přijímá (Smith & Evans, 2013). Multimodální 

signalizaci dělíme na redundantní a neredundantní. V případě redundantní signalizace mají 

různé signály stejný význam a vyvolávají u příjemce shodnou odpověď. Naopak složky 

neredundantní signalizace plní rozdílné funkce (Partan & Marler, 2005). Mnoho druhů 

kombinuje dva druhy signálů, zejména optických a chemických. Čím komplexnější 

signalizace, tím méně živočichů je jí schopno (Rowe & Halpin, 2013). Příkladem je poměrně 

vzácná kombinace čtyř výstražných signálů u sekáče (Hoplobunus mexicanus), který 

kombinuje aposematické zbarvení, stridulaci, thanatózu a sekreci fenolů (Pomini et al., 2010). 

Optickou a chemickou signalizaci kombinuje například slunéčko sedmitečné     

(Coccinella septempunctata), které má červeno-černé výstražné zbarvení, při manipulaci 

vypouští pyraziny a obsahuje alkaloidy. Při testování efektu jednotlivých signálů na reakce 

křepelek (Coturnix coturnix japonicus) bylo nejsilnější výstrahou červeno-černé zbarvení, 

které v kombinaci s hořkými alkaloidy urychlovalo averzivní učení. Pach pyrazinu 

předkládaný samostatně nebyl dostatečným varovným signálem a nejodpudivěji působila 

kombinace všech signálů (Marples et al., 1994). Podobných výsledků dosáhli Guilford et al. 

(1987), kteří u kuřat také nezpozorovali averzivní reakci na pyrazin, pokud byl prezentován 

samostatně, ale až po přidání chininu. Jeho účinek se pravděpodobně projevuje až společně    

s dalšími signály (Kelly & Marples, 2004; Marples & Roper, 1996). Například v kombinaci    

s novou nebo výstražně zbarvenou kořistí došlo k prodloužení latence útoku (Jetz et al., 

2001), urychlení averzivního učení; zlepšení diskriminace mezi jedlou a nejedlou kořistí, 

prodloužení doby trvání averze (Siddall & Marples, 2008) a zlepšení zapamatování kořisti 

predátorem (Woolfson & Rothschild, 1990). Spouštění vrozené averzivní reakce na výstražně 
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zbarvenou novou kořist za přítomnosti pyrazinu je sporné (Rowe & Guilford, 1999b; Siddall 

& Marples, 2008, 2011). 

Ačkoliv se může zdát, že výstražným zbarvením na sebe kořist pouze upozorní,                 

v kombinaci s chemickou obranou tím naopak zvyšuje své šance na přežití (Ruxton et al., 

2004; Sillén-Tullberg, 1985). Čím více je kořist pro predátora nechutná, tím méně s ní 

manipuluje (Lindström et al., 1997; Skelhorn & Rowe, 2006). Například sýkory koňadry, 

kterým byly předloženy aposematické larvy otákarka fenyklového (Papilio machaon), s nimi 

manipulovaly tak opatrně, že všechny larvy útok přežily (Järvi et al., 1981). Kuřata v pokusu 

s červenými nejedlými peletami se naučila diskriminovat mezi kořistí s různým obsahem 

chininu jen na základě chuti (Skelhorn & Rowe, 2006). Kombinací více signálů se kořist lépe 

odliší od podobných jedlých jedinců a snižuje tak pravděpodobnost predace                  

(Siddall & Marples, 2008). 

3.2. OPTICKÁ SIGNALIZACE  

Kořist může svou nepoživatelnost signalizovat mnoha způsoby. Nejrozšířenější je optická 

signalizace, která je určena hlavně zrakově se orientujícím predátorům. Mezi obratlovci jsou 

to převážně ptáci a plazi (Ruxton et al., 2004). Proto se většina prací zaměřuje na ptačí 

predátory, jakými jsou kuřata (Gallus gallus domesticus) (Rowe & Guilford, 1999;       

Jansson & Enquist, 2003), křepelky (Coturnix coturnix japonicus) (Marples et al., 1994), 

nebo různé druhy pěvců jako zebřičky (Taeniopygia guttata) (Kelly & Marples, 2004), sýkory 

koňadry (Parus major) (Exnerová et al., 2010; Landová et al., 2017; Lindström et al., 1997)  

a další drobní pěvci (Exnerová et al., 2003, 2006b). 

Kořist svou nejedlost často signalizuje pomocí výstražných barev, konkrétně žlutou, 

oranžovou, nebo červenou barvou (Fabricant & Herberstein, 2014), které kombinuje s černou 

za tvorby vzorů. Typické je žluto-černé zbarvení u blanokřídlého hmyzu (Rashed et al., 2008) 

a housenek motýlů ( Järvi et al., 1981), červeno-černé vzory u slunéčka sedmitečného 

(Marples et al., 1994) a řady ploštic (Duffey et al., 1978; Exnerová et al., 2003, 2006a, 

2006b; Gamberale & Tullberg, 1996; Sillén-Tullberg, 1985). Výstražným vzorem také mohou 

být oční skvrny na křídlech motýlů, které slouží k vylekání predátora (Vallin et al., 2005). Za 

varovné zbarvení ploštic a dalšího hmyzu zodpovídají pteriny obsažené v kutikule (Krajíček 

et al., 2014). Výstražné barvy jsou ne vždy vnímány všemi predátory stejně. Například jasně 

oranžová ploštice Tectocoris diophthalmus je na listech pro ptačí predátory jasně viditelná, ale 

pro monochromatické kudlanky zůstává skryta (Fabricant & Herberstein, 2014). 
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Výstražně zbarvený hmyz se často vyskytuje v agregacích (Cott, 1940). Mnoho prací 

testovalo reakce predátorů jak na agregovanou umělou kořist (Gagliardo & Guilford, 1993; 

Riipi et al., 2001), tak na živou (Gamberale & Tullberg, 1996; Lindström et al., 1999; 

Skelhorn & Ruxton, 2006). Několik studií potvrdilo, že agregovaná kořist má nižší mortalitu 

než kořist prezentovaná jednotlivě (Tullberg et al., 2000; Riipi et al., 2001) a predátoři se jí 

více vyhýbají (Gamberale & Tullberg, 1996; Skelhorn & Ruxton, 2006). Agregační chování 

navyšuje efektivitu vizuální signalizace kořisti (Gagliardo & Guilford, 1993) a může urychlit 

averzivní učení predátorů (Gagliardo & Guilford, 1993; Riipi et al., 2001).  

Sporné výsledky zjistily Gamberale & Tullberg (1996), které u testovaných kuřat 

nezaznamenaly urychlení averzivního učení. V jejich pokusu sice kuřata útočila na jednotlivě 

předkládanou kořist více než na agregovanou, ale rozdíl v délce učení nebyl signifikantní. 

Skelhorn & Ruxton (2006) navíc zaznamenali, že ačkoliv kuřata na agregovanou kořist 

útočila méně, útok byl pro ni letální a Lindström et al. (1999) u testovaných sýkor koňader 

neprokázali ani averzi vůči agregované kořisti v porovnání s kořistí předkládanou jednotlivě. 

3.3. CHEMICKÁ SIGNALIZACE  

Živočichové si chemikálie buď sami vyrábějí, získávají symbiózou, nebo je nabývají         

z okolních zdrojů (Bramer et al., 2015; Dumbacher et al., 1996; Mebs, 2001). Častou složkou 

repelentní sekrece hmyzu jsou například volatilní pyraziny (Rothschild et al., 1984)                

a aldehydy (Olagbemiro & Staddon, 1983). U slunéčka sedmitečného byla při napadení 

zaznamenána sekrece olfaktoricky detekovatelných pyrazinů a hořkých alkaloidů: kokcinelinu 

a prekokcinelinu (Marples et al., 1994). V repelentní sekreci mnohonožek          

(Ommatoiulus sabulosus) byly zaznamenány chinony (Olivieri et al., 2001).  

Obratlovčí predátoři vnímají chemické látky čichem, chutí, vomeronasálním orgánem, 

nebo pomocí chemesteze (Gaisler & Zima, 2007). Bezobratlí živočichové používají 

chemorecepci, kterou můžeme zjednodušeně rozlišit na čichovou pro vnímání pachů a na 

chuťovou kontaktní. Chemoreceptory bezobratlých se nachází na tykadlech, částech ústního 

ústrojí, nohách a kladélku (Daly et al., 1998). 

3.3.1. CHEMICKÁ SIGNALIZACE PLOŠTIC 

Ploštice jsou charakterizované přítomností pachových žláz, které jim společně se vznikem 

bodavě savého ústrojí a schopností sát rostlinné šťávy, zajišťují evoluční úspěch              

(Daly et al., 1998; Smrž, 2013). Pachové žlázy ploštic jsou dvou typů: dorsální abdominální   

a metathorakální. Dorsální abdominální žlázy mají u larev repelentní funkci a u imág 
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produkují feromony nebo vymizí (Aldrich, 1988; Olagbemiro & Staddon, 1983;         

Staddon, 1979). Hlavními složkami sekrece ploštic jsou kyseliny, aldehydy, ketoaldehydy, 

ketony, alkoholy, estery, monoterpenoidy a isoprenoidy (Knight et al., 1984;          

Olagbemiro & Staddon, 1983). Ploštice chemikálie využívají jak k obraně proti predátorům   

a patogenům, tak ke komunikaci a tvorbě agregací (Staddon, 1979). Metathorakální sekrece 

ploštic působí na predátory repelentně a zároveň pro ně může být i toxická (Remold, 1963). 

To dokazují projevy diskomfortního chování až zvracení, které u sýkor po pozření ploštic 

pozorovali Exnerová et al. (2003). Kromě schopnosti vyrábět si pomocí enzymů vlastní 

chemikálie, byla u ploštic pozorována schopnost získávat chemikálie z živných rostlin.          

U některých větších druhů došlo k redukci metathorakálních žláz a hlavním zdrojem 

chemikálií jsou pro ně živné rostliny (Staddon, 1979). 

3.3.2. ZISK CHEMIKÁLIÍ Z ŽIVNÝCH ROSTLIN 

Schopnost získávat chemikálie z živných rostlin byla kromě ploštic pozorována u motýlů, 

brouků, dvoukřídlých a rovnokřídlých (Agrawal, 2005). Většinou se jednalo o kardenolidy,    

v případě mandelinky Platyphora o saponiny a amyriny (Termonial et al., 2002).           

Duffey & Scuder (1972) a Termonia et al. (2002) testováním ploštic potvrdili, že kardenolidy 

nejsou složkou jejich pachových žláz. Ploštice produkovaly kardenolidy pouze pokud byly 

chované na rostlinách, které je obsahují a kontrolní skupina chovaná na slunečnici je 

nesekvestrovala. 

Pro vstřebání chemikálií z rostlin je třeba komplexnějších mechanismů, konkrétně 

speciálních přenašečů, a ne jen prosté difuze (Detzel & Wink, 1995). Larvy motýlů, které se 

na rostlinách obsahujících kardenolidy neživí, je vyloučily z těla a nebyly schopné 

kardenolidy uchovat (Detzel & Wink, 1995). Na rozdíl od nich byl vysoký obsah kardenolidů 

naměřen v křídlech a integumentu monarchy stěhovavého (Danaus plexippus), který se živí 

zejména na toxické klejiše (Asclepias) (Frick & Wink, 1995). Ploštice Oncopeltus fasciatus 

má k ukládání kardenolidů vyhrazen speciální dorsolaterální prostor, ze kterého v ohrožení 

chemikálie uvolní (Bramer et al., 2017). Samice tohoto druhu zároveň předávají kardenolidy  

i do svých vajíček, aby je ubránily před bezobratlými predátory (Newcombe et al., 2013).  

Ploštice čeledi Lygaeidae původně získávaly kardenolidy pouze z rostlin čeledi toješťovité 

(Apocynaceae), ale Lygaeus equestris a Horvathiolus superbus byly pozorované i na 

pryskyřníkovitých (Ranunculaceae) a jitrocelovitých (Plantaginaceae) (Bramet et al., 2015). 

U ploštičky L. equestris Termonial et al. (2002) zaznamenali schopnost sekretovat v ohrožení 



7 

 

jak vlastní látky z pachových žláz, tak kardenolidy získané z tolity lékařské        

(Vincetoxicum hirundinaria). 

3.4. REAKCE PTÁKŮ NA APOSEMATICKOU KOŘIST 

Ptáci jsou primárně opticky orientujícími se predátory, o čemž svědčí jejich dokonale 

vyvinutý zrak. Nacházejí se u nich více než tři druhy čípků a vnímají široké spektrum barev 

včetně UV (Espmark et al., 2000). Další smysly jako čich a chuť byly u ptáků poměrně 

podceňovány. Bang & Cobb (1968) porovnávali velikost čichových laloků u 108 různých 

druhů ptáků a dle jejich měření je velikost čichových laloků kuřat a některých pěvců velmi 

podobná, což umožňuje lépe porovnávat výsledky reakcí těchto predátorů na aposematickou 

kořist. Schopnost cítit pach pyrazinu bylo zaznamenáno u křepelek (Marples et.al., 1994), 

kuřat (Marples & Roper, 1996), zebřiček (Kelly & Marples, 2004) nebo červenek          

(Siddal & Marples, 2011). 

Reakce ptáků na aposematickou kořist jsou různé. Kombinace vysílaných signálů              

u predátorů může urychlit averzivní učení, spustit vrozenou averzi, zlepšit diskriminační 

schopnosti mezi jedlou a nejedlou kořistí nebo prodloužit latenci útoku (Rowe & Guilford, 

1999b; Ruxton et al., 2004). Mezi nejdůležitější signály umožňující predátorům diskriminovat 

mezi poživatelnou a nepoživatelnou kořistí patří její výstražné zbarvení (Cott, 1940;    

Poulton, 1890), konkrétně červené (Exnerová et al., 2003, 2006a; Sillén-Tullberg, 1985;  

Kelly & Marples, 2004), oranžové (Exnerová et al., 2006a), žluté (Lindström et al., 1999).     

S tím se neztotožňuje práce Ham et al. (2006), kteří zjistili, že sýkory koňadry se naučily 

stejně dobře diskriminovat mezi výstražně zbarvenou nejedlou kořistí a jedlou šedou, jako     

v opačném případě, kdy nejedlá kořist byla zbarvená šedě a jedlá výstražně. Také                   

v paměťovém testu si ptáci pamatovali nejedlou kořist, ať byla aposematicky zbarvená, nebo 

šedá. Jejich výsledky neprokazují, že by averzivní učení mělo být rychlejší při použití 

aposematicky zbarvené kořisti. Stejného názoru jsou Skelhorn & Rowe (2006) a Sherratt      

& Beatty (2003), kteří nepopírají funkci výstražného zbarvení jako důležitého signálu pro 

diskriminaci, ale tvrdí, že k diskriminaci nebo urychlení averzivního učení mohou sloužit        

i jiné signály. 

Aposematická kořist bývá na rozdíl od kryptické před predátory lépe chráněna, jak 

dokazují výsledky experimentu Sillén-Tullberg (1985), která sýkorám koňadrám předkládala 

buď mutantní šedé, nebo červené larvy ploštic Lygaeus equestris. Ačkoliv oba typy ploštic 

byly stejně nechutné, červené larvy měly nižší mortalitu. Sýkory se mimo jiné naučily 
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výstražně zbarvené nejedlé kořisti vyhýbat rychleji než kryptické, více se zdráhaly na tuto 

kořist útočit a s kořistí manipulovaly opatrněji, takže larvy častěji útok přežily. Schopnost 

diskriminovat mezi aposematickou a kryptickou kořistí ověřovali také Exnerová et al. (2003), 

kteří nejen u sýkor koňader zaznamenali nižší počet útoků na aposematické ploštice 

Pyrrhocoris apterus než na hnědě obarvené. Sýkory modřinky v tomto pokusu manipulovaly 

s kořistí tak opatrně, že všechny ploštice útok přežily. Výjimkou byla většina mlynaříků 

dlouhoocasých (Aegithalos caudatus), kteří se vyhýbali oběma typům ploštic a kosi černí 

(Turdus merula), kteří naopak na oba typy útočili. Reakce na aposematickou kořist tedy může 

být druhově specifická, což by podporovaly výsledky podobného pokusu, ve kterém sýkory 

modřinky (Cyanistes caeurelus) a sýkory uhelníčci (Periparus ater) odmítaly jak 

aposematické, tak kryptické ploštice (Exnerová et al., 2006b). Také se může jednat                 

o neofobickou reakci, jakou u sýkor modřinek zaznamenali Adamová-Ježová et al. (2016). Tři 

druhy sýkor byly v tomto experimentu nejprve seznámeny s červeným jedlým červem     

(larva Tenebrio molitor) a následně jim byl předložen buď modrý jedlý cvrček, nebo celá 

ploštice Pyrrhocoris apterus. Jediná sýkora modřinka i po zkušenosti s červem vykazovala 

silnou averzi na novou kořist. 

3.7. VZRŮST POČTU INVAZNÍCH DRUHŮ 

Testované druhy O. lavaterae a O. hyalinipennis jsou ve střední Evropě nepůvodní druhy 

ploštic, přičemž O. lavaterae se v České republice vyskytuje (Kment et al., 2006)                   

a O. hyalinipennis se prozatím rozšířil jen na jih střední Evropy (Stehlík & Vavřínová, 1996). 

Změny v rozšíření druhů jsou pravděpodobně následkem globálního oteplování, které 

umožňuje šíření teplomilných druhů více na sever (Hughes, 2000). Dalšími příčinami jsou 

přirozené rozšiřování areálů druhů a přenos živočichů na rostlinách a zboží (Rabitsch, 2008).  

Do střední a severní Evropy se prozatím rozšířilo přes 40 nepůvodních druhů ploštic, které 

ve většině případů pocházejí z oblasti Mediteránu. V České republice bylo k roku 2008 

zaznamenáno 19 nepůvodních druhů, což je největší počet v Evropě (viz obrázek 1) 

(Rabitsch, 2008). Do roku 2005 bylo v České republice zaznamenáno přes 590 nepůvodních 

druhů všech živočichů (Šefrová & Laštůvka, 2005), ze skupiny Heteroptera například 

blánatka světlá (Oxycarenus pallens) (Kment et al., 2006), ploštička cypřišová            

(Orsillus depressus), ploštička platanová (Arocatus longiceps) (Šefrová & Laštůvka, 2005), 

vroubenka americká (Leptoglossus occidentalis), ploštička tolitová (Tropidothorax 

leucopterus), Spilostethus pandurus a další (Rabitsch, 2008). Ne všechny nepůvodní druhy 
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jsou zároveň i invazní. Například ploštička tolitová k nám jen expandovala, čili přirozeně 

rozšířila svůj areál, ale neovnila tím biologickou diverzitu nového území (Richardson et al., 

2000). Na rozdíl od ní jsou Vroubenka americká (L. occidentalis) (Rabitsch, 2008) a slunéčko 

východní (Harmonia axyridis) druhy invazními (Roques et al., 2009). 

Nepůvodní druhy se v novém prostředí musí adaptovat také na nové predátory. Například 

larvy nepůvodního motýla klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella) jsou běžnou složkou 

potravy mladých sýkor koňader (vlastní pozorování). U nepůvodních ploštic je možné 

očekávat, že se budou přizpůsobovat na místní predátory zlepšením svých antipredačních 

obranných mechanismů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Počet nepůvodních druhů ploštic v jednotlivých zemí Evropy k roku 2008 

(převzato z článku Rabitsch, 2008) 
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3.8. CHARAKTERISTIKA A BIOLOGIE TESTOVANÝCH DRUHŮ 

3.8.1. SÝKORA KOŇADRA (Parus major)  

 

 

 

 

 

Sýkora koňadra (Parus major Linnaeus, 1758) je pěvec z čeledi sýkorovitých (Paridae). 

Ačkoliv se velikost sýkory koňadry pohybuje jen okolo 13 - 15 cm, jedná se o největšího 

zástupce sýkorovitých v České republice. Vyznačuje se žlutou spodní stranou těla, černou 

hlavou s bílými skvrnami na tvářích, nazelenalými zády a bílou páskou v křídlech. 

Determinačním znakem k odlišení pohlaví slouží černý pruh na břiše. U samic je pruh tenký  

a zužuje se, u samců se naopak rozšiřuje a vytváří černou skvrnu na břiše. Juvenilové jsou 

dospělým podobní, ale skvrny na tvářích jsou nažloutlé, neúplné a nenacházíme u nich tak 

výrazné barvy (Svensson et al. 2016). 

Areál rozšíření sýkory koňadry zahrnuje celou Evropu, velkou část Asie, kde sahá až do 

Japonska, a Indii s Indonésií. Nejhojněji se vyskytuje v listnatých lesích a parcích, ale 

potkáme ji skoro v každém lese od nížin do hor (Šťastný & Hudec, 2011). Výjimkou jsou 

striktně jehličnaté lesy, které příliš nepreferuje (Cramp & Perrins, 1993). 

Koňadry jsou solitérní, ale na zimu se shlukují do malých i smíšených hejnek          

(Cramp & Perrins, 1993). Po skončení zimy se hejna rozpadnou a sýkory utvoří monogamní 

teritoriální páry, kde většinou samice vybere hnízdní dutinu nebo budku a samec ji poté 

obhajuje. Hnízdo je složené z mechu, trávy, lišejníků a uvnitř navíc často vystláno srstí           

a chmýřím. Hnízdění probíhá často i dvakrát ročně od dubna do července. Samice snáší 

nejčastěji mezi 5 – 12 vejci, na které po dokončení snůšky zasedne na 12 – 17 dní. Po 

vylíhnutí jsou mláďata krmena oběma rodiči nejen do doby vzletnosti, ale ještě 1 – 2 týdny po 

opuštění hnízda (Šťastný & Hudec, 2011). 

Koňadry jsou, až na nejsevernější populace, stálé a složení potravy se odvíjí od ročního 

období (Cramp & Perrins, 1993). Jsou to potravní generalisté, kteří se živí hmyzem, pavouky, 

malými plži, semeny, dužnatými plody, pupeny i listy. Ptáčata jsou na jaře krmena zejména 

Obrázek 2: Sýkora koňadra - juvenil (foto vlastní) a dospělec (foto: Jan Ševčík) 
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housenkami, které slouží jako ideální strava pro správný vývoj. Jedná se především                

o housenky obaleče dubového (Tortrix viridana) nebo píďalky podzimní             

(Operophtera brumata) (Perrins, 1991). Dospělí ptáci se živí motýly, brouky, blanokřídlým      

a jiným hmyzem (Šťastný & Hudec, 2011), nebo i pavouky (Cramp & Perrins, 1993). 

Živočišnou potravu s příchodem zimy vymění za rostlinnou (Cramp & Perrins, 1993).  

Sýkory koňadry jsou díky svým kognitivním schopnostem vhodným objektem pro 

studium aposematismu (Adamová-Ježová et al., 2016; Exnerová et al., 2003, 2006a,b; 

Landová et al., 2017; Lindström et al., 1997). Jejich reakce na výstražnou kořist se mohou 

lišit jak u blízce příbuzných druhů (Exnerová et al., 2003), tak i v rámci populace (Exnerová 

et al., 2010). Popsáno je rozdělení koňader podle osobnosti na rychlé (fast) a pomalé (slow). 

Slow sýkory se projevují větší opatrností při předložení neznámé kořisti, ale rychleji se oproti 

fast jedincům učí (Exnerová et al., 2010). 

3.8.2. SÝKORA MODŘINKA (Cyanistes caeruleus) 

 

 

 

 

 

 

Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus Linnaeus, 1758) je výrazně menší než koňadra       

a svou velikostí v rozmezí 10,5 – 12 cm patří spolu se sýkorou uhelníčkem mezi nejmenší 

sýkory. Pozná se podle modravých křídel a bílé hlavy s modrou čepičkou a tmavým očním 

proužkem (Svensson et al., 2016). Z důvodu velmi podobného zbarvení samců a samic je 

obtížné rozlišit pohlaví (Cramp & Perrins, 1993). U samců by měla být leskle modrá až 

azurová čepička a u samic naopak matnější (Šťastný & Hudec, 2011). 

Areál rozšíření modřinky je menší než u koňadry a zahrnuje pouze Evropu. Na území 

České republiky se s ní setkáme téměř všude, ale preferuje nižší nadmořské výšky. Stejně 

jako sýkora koňadra se více vyskytuje v listnatých lesích než v jehličnatých. Nejvíce preferuje 

lesy s převahou buků a dubů (Cramp & Perrins, 1993), ale je běžná v otevřených 

prostranstvích, jako jsou parky a zahrady (Šťastný & Hudec, 2011). 

Obrázek 3: Sýkora modřinka (foto: Jan Ševčík) 
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Na většině území jsou sýkory modřinky stálé, výjimkou jsou nejsevernější populace, které 

mohou částečně migrovat (Cramp & Perrins, 1993). Stejně jako koňadry utvářejí na zimu 

malá hejnka, která se počátkem hnízdního období rozpadnou a ptáci utvoří teritoriální 

monogamní páry nebo simultánně polygynní svazky. Hnízdo bývá v dutinách stromů, 

budkách, škvírách, trubkách a dokonce i v opuštěných hnízdech po jiných živočiších, jako 

jsou veverky nebo plši. Na stavbu hnízda sýkory modřinky používají mech, trávu, srst a peří. 

Počet vajec v hnízdě se pohybuje mezi 6 – 14 vejci, v extrémním případě jich bylo 

zaznamenáno i 18. Inkubace probíhá 12 – 18 dní a mláďata po vylíhnutí setrvávají ještě       

15 – 23 dní v hnízdě (Šťastný & Hudec, 2011). 

Modřinky jsou potravní generalisté a přizpůsobují složení potravy sezóně. V hnízdním 

období převládá živočišná potrava zahrnující hlavně motýly, dvoukřídlé, blanokřídlé, brouky 

a pavouky (Cramp & Perrins, 1993). V potravě mláďat převažují housenky motýlů. Rostlinná 

strava se skládá ze semen, bobulí, ovoce, pupenů stromů nebo nektaru z květů             

(Šťastný & Hudec, 2011). Sýkory modřinky potravu shánějí hlavně na větvích stromů a keřů 

a mnohem méně se na rozdíl od sýkor koňader krmí na zemi (Cramp & Perrins, 1993). 

Modřinky jsou známé spíše ze studií týkajících se sociálního učení. Nejznámější je případ 

z počátku 30. let z Velké Británie, kde se sýkory modřinky naučily otevírat lahve s mlékem    

a tento naučený zvyk se velmi rychle rozšířil (Fisher & Hinde, 1949). Podrobněji průběh        

a mechanismy sociálního učení u sýkor modřinek zkoumali Aplin et al. (2013), kteří se 

pokusili znovunapodobit studii s otevíráním lahví. Reakce na aposematickou kořist jsou         

u sýkor modřinek studovány méně než u sýkor koňader. Vallin et al. (2005) zjistili, že sýkory 

modřinky se nechají zastrašit kombinací výstražných signálů babočky paví oko (Inachis io) 

skládajících se z očních skvrn na křídlech a syčivého zvuku.  
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3.8.3. BLÁNATKA LIPOVÁ (Oxycarenus lavaterae) 

 

 

  

 

 

 

Blánatka lipová (Oxycarenus lavaterae Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeoidae: 

Oxycarenidae) je fytofágní invazní ploštice pocházející z oblasti Mediteránu. Po roce 1980 se 

rozšířila směrem na sever a na východ (Nedvěd et al., 2014). Do České republiky invadovala 

pravděpodobně v roce 2004, odkud pochází první záznam jejího výskytu z oblasti Brna 

(Kment et al., 2006). Nynější rozšíření blánatky lipové zahrnuje jižní a střední Evropu, 

Arabský poloostrov a severozápadní Afriku (Péricart, 2001).  

Blánatka lipová je malá červeno-černě zbarvená ploštice. Její velikost se u samic pohybuje 

mezi mezi 4,4 - 5,4 mm, samci jsou menší (Nedvěd et al., 2014). Na původním území se živí 

především na semenech slézovitých rostlin (Malvacea). V Itálii, střední Evropě a na 

Balkánském poloostrově jsou její záznamy pouze z lip (Tilia sp.) (Kment, 2009), na kterých 

jsou nápadné jejich hibernační agregace čítající až tisíce jedinců. Blánatky lipové se vyskytují 

také na hospodářských rostlinách, konkrétně na bavlnících, hrášcích, citrusech               

(Ciampolini & Trematerra, 1987), meruňkách a okrasných rostlinách (Kment et al., 2006).  

Po rozpadu zimních hibernačních agregací se ploštice počátkem jara přemístí na větve      

a listy (Kment et al., 2006). Páření probíhá ke konci jara a každá samice naklade v průměru 

230 vajíček (Nedvěd et al., 2014), ze kterých se po 4 - 10 dnech líhnou larvy. Rozmnožování 

probíhá znovu na začátku podzimu (Ciampolini & Trematerra, 1987). V České republice jsou 

záznamy přezimujících ploštic z lip (Tilia sp.), larvy i imága byly nalezeny na lípě malolisté 

(Tilia cordata) a lípě velkolisté (Tilia platyphyllos) (Kment et al., 2006).  

K zjištění reakcí ptačích predátorů na aposematické ploštice jsou většinou testované větší 

druhy ploštic. Konkrétně ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus) testované například          

v pracích Landové et al. (2017), Exnerové et al. (2006b), Adamové-Ježové et al. (2016), nebo 

ploštičky Spilostethus pandurus testované v experimentech Gamberale & Tullberg (1996).  

Obrázek 4: Oxycarenus lavaterae – imágo (foto: Jan Macek) a larva 5. instaru (foto: Miroslav 

Fiala) 
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3.8.4. OXYCARENUS HYALINIPENNIS 

 

 

 

  

 

 

Oxycarenus hyalinipennis (Costa) (Heteroptera: Lygaeoidae: Oxycarenidae) je jedním ze  

4 druhů rodu Oxycarenus (Fabricius, 1787) nalezených ve střední Evropě, ačkoliv nálezy       

z Rakouska a jihu Slovenska jsou považovány za náhodné introdukce                            

(Stehlík & Vavřínová, 1996). Původem pochází z Afriky (Halbert & Dobbs, 2010) ale 

současné rozšíření je víceméně celosvětové (Khan & Naveed, 2017). Zahrnuje palearktickou, 

orientální a afrotropickou oblast (Péricart, 2001). 

O. hyalinipennis je tmavě zbarvená neaposematická ploštice se světlými křídly a menší 

velikosti než O. lavaterae. Tvoří rozsáhlé agregace (Halbert & Dobbs, 2010) a živí se 

především na slézovitých rostlinách (Malvaceae), ale zaznamenán byl i na mangu, bambusu   

a dalších (Shah et al., 2016; Halbert & Dobbs, 2010).  

3.8.5. PLOŠTIČKA NÁDHERNÁ (Horvathiolus superbus) 

 

 

 

 

 

Horvathiolus superbus (Pollich, 1781) (Heteroptera: Lygaeoidae: Lygaeidae) je jedním     

z 25 druhů rodu Horvathiolus. Vyskytuje se v severo-východním mediteránu, na jihu střední 

Evropy a směrem na východ dosahuje až do Číny (Péricart, 1998; Wagner, 1966;    

Wachmann et al., 2007). Ve střední Evropě se vyskytuje vzácně, ze Slovenska a České 

republiky je známo jen několik lokalit (Stehlík & Vavřínová, 1996). První záznamy o výskytu 

H. superbus v České republice pocházejí z Moravy až po roce 1953                               

Obrázek 5: Oxycarenus hyalinipennis - imago v porovnání s 5 instary (převzato z článku Smith 

& Brambila, 2008) 

 

 

Obrázek 6: Ploštička nádherná – imago (převzato z článku Bramer et al., 2017) 
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(Stehlík & Vavřínová, 1997). Preferuje suché teplé biotopy s řídkou vegetací (Wagner, 1966) 

jako jsou skalnatá místa pokrytá mechy a lišejníky, suťoviska a lomy v nadmořské výšce od 

120 do 550 metrů (Stehlík & Vavřínová, 1996).  

Imága H. superbus jsou červeno-černě zbarvená a jejich velikost se pohybuje v rozmezí 

4,0 – 5,3 mm. Stejně jako u předchozích dvou druhů se jedná o fytofágní ploštici. Na jaře       

a počátkem léta imága sají především na bylinách, zaznamenána byla na mateřídoušce 

(Thymus) a rozchodníku (Sedum). Larvy a z nich vyvinutá imága poté sají na semenech tolity 

(Vincetoxicum) a náprstníku (Digitalis), který je považován za jejich hlavní zdroj obživy 

(Péricart, 1998; Wagner, 1966; Wachmann et al., 2007). Z náprstníku jsou ploštice mimo jiné 

schopny získávat kardenolidy a používat je jako zdroj chemické obrany (Bramer et al., 2015).  

Rozmnožovací cyklus začíná pářením koncem května, kdy se samci a samice shlukují na 

stoncích a květech rostlin. Ke konci června se rodí larvy, které se združují do agregací            

a koncem léta se vyvinou v imága. Ta se, až na výjimky pozorované v západní Evropě, 

neshlukují mimo dobu rozmnožování a zimu přečkávají v hibernaci pod květy náprstníku.     

V chladnějších klimatických podmínkách má H. superbus pouze jednu generaci ročně   

(Péricart, 1998; Stehlík & Vavřínová, 1996 Wagner, 1966; Wachmann et al., 2007). 
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4. METODIKA  

4.1. PREDÁTOŘI 

V experimentech byli jako predátoři použiti dospělí ptáci a mláďata sýkor koňader            

a dospělí ptáci sýkor modřinek. Dospělí ptáci byli chytáni ve volné přírodě a mláďata byla 

vybírána z budek a následně odchována ručně. Pro tento experiment jsme nachytali 60 sýkor 

koňader a 60 sýkor modřinek a odchovali 44 mláďat. 

Experimenty a odchyty byly prováděné v souladu se zákonem k používání pokusných 

zvířat č. 13060/2014-MZE-17214 vydaného MZE, s projektem pokusu č.42521/ENV/14-

2268/630/14 schváleného MŽP, a s povolením k provádění experimentů na volně žijících 

druzích ptáků MHMP-043585/2009/OOP-V-26/R-8/Pra a MHMP-154521/04OOP-V-25/R-

40/09/Pra, které uděluje OŽP magistrátu hlavního města Prahy. 

4.1.1. DOSPĚLÍ PTÁCI 

Dospělí ptáci sýkor koňader a sýkor modřinek byli chytáni do nárazových sítí v areálu 

Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2 v letech 2016 – 2018 

od října do února. Ptáci byli rozlišováni podle věku na jednoleté a víceleté a podle pohlaví, 

aby mohli být rovnoměrně rozděleni do experimentálních skupin. Věk se u obou druhů 

určoval podle rozdílu v přepeření ručních a loketních letek a opotřebování rýdovacích per 

(Hromádko et al., 1993). 

Po odchytu byly sýkory umístěny do klecí v chovech volně žijících ptáků                     

(PřF UK, Viničná 7, 1. Patro, místnost 106), kde byl nastaven světelný režim odpovídající 

světelným podmínkám venku, teplota mezi 18 – 26˚C a vlhkost 30 – 50%. Každá sýkora měla 

svou vlastní klec o rozměrech 50 x 40 x 40 cm. Klece vyrobené z plastu měly vysouvací dno  

a přední stěnu tvořenou kovovou mříží. Každá klec měla 3 dřevěná bidýlka v různých 

výškách, dvě závěsné misky s čistou vodou a na dně filtrační papír s třemi miskami                 

s potravou. V miskách měly sýkory vždy k dispozici larvy potemníka moučního        

(Tenebrio molitor), vaječnou směs (Uni patee: Orlux) a slunečnicová semínka. Čištění klecí, 

doplnění čisté vody a potravy probíhalo každý den minimálně jednou. 

Sýkory v domovských klecích strávily vždy minimálně 24 hodin před experimentem, aby 

si přivykly na laboratorní podmínky, a alespoň dalších 24 hodin po provedení experimentu, 

aby dostatečně nasytily před vypuštěním. Ptáci byli okroužkováni standartními hliníkovými 
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kroužky vydanými kroužkovací stanicí Národního muzea v Praze a vypuštěni v místě 

odchytů. Domovská klec byla následně vyčištěna. 

4.1.2. MLÁĎATA 

Pro porovnání reakcí s dospělými ptáky na předkládané ploštice, bylo třeba nachytat 

naivní predátory. V našem experimentu se jednalo o mláďata sýkory koňadry, která byla 

vybírána z hnízdních budek v lesoparcích v Praze (Troja, Cibulky). Budky byly před hnízdní 

sezónou vyčištěny a v průběhu sezóny kontrolovány. Mláďata sýkor byla vybírána ve věku  

12 – 14 dní. Počet vybraných mláďat záležel na velikosti snůšky. Většinou jsme z jednoho 

hnízda vybírali dvě mláďata, jen u vyjímečně velké snůšky mohlo být vybráno mláďat více. 

Mláďata byla následně okroužkována barevnými plastovými kroužky. Na pravé noze měli 

ptáci z jednoho hnízda stejnou barvu a na druhé libovolnou jinou pro individuální 

rozpoznávání. 

Ptáčata byla nejprve umístěna do plastových boxů vystlaných tenkou látkou a savými 

ubrousky po 4 – 6 jedincích v závislosti na velikosti boxu. Ptáčata byla krmena každé dvě 

hodiny moučnými červy, krmnou směsí (Handmix: Orlux) a pravidelně se jim podávaly 

vitamíny (Roboran: Unisvit s.r.o.). Ob den byla ptáčatům jako další doplněk stravy podávána 

vejce vařená natvrdo. Když ptáčata dosáhla vzletnosti, byla přemístěna do větších klecí, které 

byly vybaveny několika bidýlky v různých výškách, miskami s vodou, s moučnými červy      

a s krmnou směsí (vaječná směs: Versele-Laga, Witte molen; směs pro hmyzožravé ptáky: 

Uni Patee, Insect Patee: Orlux). Počet ptáčat v kleci opět závisel na její velikosti. Například   

v kleci o rozměrech 40 x 40 x 30 cm byli umístěni maximálně čtyři jedinci. Ptáčata byla          

i nadále kontrolována každé dvě hodiny a krmena do jejich osamostatnění. Navíc jim byl 

podáván vitamín Kombisol AD3E (Biofaktory), který je vhodným doplňkem v období většího 

stresu souvisejícího s přesunem do klece. K podávání potravy a vody byla použita pinzeta      

s kulatou špičkou a kapátko, které byly po každém krmení umyty. Po dosáhnutí úplného 

osamostatnění byla ptáčata umístěna do stejných domovských klecí v chovech jako dospělí 

ptáci, kde se minimálně 24 hodin aklimatizovala a následně mohla být otestována. Stejně jako 

dospělé sýkory byla i mláďata po provedení pokusů den ponechána v domovských klecích, 

poté okroužkována a vypuštěna v původních lokalitách. 
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4.2. KOŘIST  

V pokusech jsme jako kořist předkládali tři druhy ploštic skupiny Lygaeoidea a bánánové 

cvrčky (Gryllus assimilis). V experimentech s dospělými ptáky jsme pracovali s plošticemi 

čeledi Oxycarenidae: Oxycarenus lavaterae a Oxycarenus hyalinipennis. Pro experimenty      

s mláďaty jsme testovali jak zmíněné ploštice rodu Oxycarenus, tak ploštičku nádhernou 

(Horvathiolus superbus). 

4.2.1. BANÁNOVÍ CVRČCI (GRYLLUS ASSIMILIS) 

Jako kontrolní kořist sloužily nymfy banánových cvrčků. Jejich velikost závisela na 

daném experimentu tak, aby byla podobná velikosti ploštic. V pokusech s plošticemi čeledi 

Oxycarenidae byli testováni cvrčci velikosti okolo 5 mm, v pokusech s plošticemi čeledi 

Lygaeidae cvrčky velikosti 8 - 12 mm. Cvrčci byli dodáváni z chovů na PřF UK v plastových 

boxech a krmeni ovocem, zeleninou nebo listím. 

4.2.2. PLOŠTICE 

Všechny testované druhy ploštic byly chovány v plastových boxech s dostatkem potravy, 

úkrytů v podobě filtračního papíru a vody v epruvetách utěsněných vatou. Plošticím byla 

dvakrát týdně měněna voda, potrava byla dodávána dle potřeby. Boxy s plošticemi byly 

umístěny v klimaboxu při teplotě okolo 24˚C a světelném režimu L16: D8. 

Blánatky lipové byly nasbírány na lípách malolistých (Tilia cordata) v Praze     

(Palackého náměstí, Olšanské hřbitovy) a chovány na jejích semenech. V experimentech byly 

testovány imága a larvy 5. instaru. 

Ploštice Oxycarenus hyalinipennis byly dovezeny z ostrova Kós v Řecku. Potravu tvořily 

semena topolovky růžové (Alcea rosea). Stejně jako u blánatky lipové byly k experimentům 

vybrány imága a larvy 5. instaru.  

Ploštičky nádherné byly dodány z laboratoře G. Petschenky (LOEWE Zentrum für 

Insektetbiotechnologie & Bioressourcen, Justus-Liebig Universität, Giessen, Germany). 

Testována byla jen imága, která byla chována na semenech náprstníku (Digitalis sp.) nebo na 

semenech slunečnice (Helianthus sp.). 
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4.3. POKUSNÁ KLEC 

Experimenty byly prováděny v pokusné kleci o rozměrech 70 x 70 x 70 cm. Rám a dno 

klece byly dřevěné, strop a stěny opatřené pletivem. Přední stěna byla tvořena jednosměrně 

průhledným sklem tak, aby experimentátor viděl dění v kleci, ale ptáci nebyli rušeni. Dno 

klece bylo opatřeno filtračním papírem a miskou s vodou. V prostoru bylo umístěno bidýlko  

v takové výšce a vzdálenosti od kořisti, aby na ni sýkory dobře viděly. Kořist byla sýkorám 

předkládána na Petriho miskách umístěných v otvorech otočného dřevěného karuselu. Sýkory 

do pokusné klece byly vpouštěny dvířky v zadní stěně klece a po pokusu chytány co 

nejšetrněji síťkou. V pokusné místnosti bylo během experimentu ztlumeno světlo a klec byla 

shora osvětlena zářivkami stimulujícími denní světlo (Osram-biolux). 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. EXPERIMENTÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

Před začátkem experimentu byla sýkorám koňadrám odebrána potrava na dvě hodiny, 

sýkorám modřinkám, vzhledem k menší velikosti, na hodinu a půl. Hladovění před začátkem 

pokusu pomohlo ke zvýšení a standardizaci potravní motivace. Pokus vždy začínal 

předložením kontrolní kořisti, cvrčka, aby se ověřila motivace testovaného subjektu. 

Experiment probíhal jako série po sobě následujících 5minutových kol, kdy v lichých kolech 

byl sýkorám předkládán cvrček a v sudých kolech ploštice. Všechna kořist byla předkládána  

v skleněných Petriho miskách umístěných v otvorech karuselu světle béžové barvy, takže 

kořist byla pro predátory nápadná. Petriho misky byly důkladně vymývány, aby nedošlo ke 

kontaminaci se sekrecí ploštic. Pokud došlo k jejímu napadení, ploštice již nemohla být          

v některém z dalších kol testována, aby nedošlo ke znehodnocení dat. Také byly použity 

různé entomologické pinzety pro manipulaci s cvrčky a s plošticemi, aby nedošlo k možné 

kontaminaci cvrčka výmešky pachových žláz ploštic. 

Obrázek 7: Pokusná klec (foto vlastní)  
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Níže jsou popsané bližší informace ke konkrétním experimentům. 

4.4.1. EXPERIMENTY S DOSPĚLÝMI SÝKORAMI 

V pokusech s dospělými ptáky bylo testováno celkem 120 jedinců, z toho 60 sýkor 

koňader a 60 sýkor modřinek. Od každého druhu sýkory byly vytvořeny čtyři experimentální 

skupiny po 15 jedincích s rovnoměrným rozdělením věku a pohlaví v závislosti na nabízené 

kořisti: 1) O. lavaterae imága 2) O. lavaterae larvy 3) O. hyalinipennis imága                        

4) O.hyalinipennis larvy. Experiment probíhal jako sekvence různě dlouhých kol v závislosti 

na chování predátora. Minimální délku kola určovalo zjevné zabití/konzumace kořisti             

a maximální délku stanovoval 5minutový limit. Pokus byl ukončen, pokud došlo k některé ze 

tří alternativ.  

První z nich byla situace, kdy ptáci po deset kol nemanipulovali ani s jednou z pěti 

předkládaných ploštic. V tomto případě mohly být reakce predátorů ovlivněné předchozí 

zkušeností z volné přírody a druhý den s nimi nebyl prováděn paměťový test.  

Druhou variantou bylo dosáhnutí kritéria pro naučení averze, kdy predátor po manipulaci  

s plošticí následující tři ploštice odmítal. Minimum kol bylo v tomto případě osm, tedy sýkora 

manipulovala s plošticí pouze v druhém kole a ve čtvrtém, šestém a osmém k žádné 

manipulaci nedošlo. Maximum kol bylo čtyřicet. V této variantě pokusu došlo k učení a druhý 

den byl prováděn paměťový test. Ten sestával z deseti po sobě jdoucích kol, která probíhala 

podle stejného uspořádání jako první den. Klíčem bylo zjistit, zda si sýkory pamatují 

naučenou averzi z předchozího dne.  

Třetí alternativou bylo dosažení maximálního počtu kol, ve kterých nedošlo ke splnění 

kritéria pro naučení averze v rozmezí čtyřiceti kol a druhý den nebyl prováděn paměťový test. 

Vyhodnocení paměťového testu nebude v této diplomové práci zahrnuto z důvodu velkého 

množství ptáků, kteří během učení nemanipulovali ani s jednou plošticí. Více jak polovina 

dospělých sýkor odmítala manipulovat s alespoň jednou plošticí a polovina ptáčata naopak 

zkonzumovala všech dvacet předložených. Výsledný počet ptáků použitelný pro vyhodnocení 

schopnosti zapamatování by byl příliš nízký.  
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4.4.2. EXPERIMENTY S PTÁČATY 

4.4.2.1. KOŘIST: PLOŠTICE ČELEDI OXYCARENIDAE  

V tomto experimentu bylo testováno 24 ptáčat, která byla náhodně rozdělena do dvou 

skupin po 12 jedincích. Jedné skupině byla předkládána imága O. lavaterae a druhé imága   

O. hyalinipennis. Uspořádání pokusu bylo první den stejné jako u dospělých ptáků. Pokud byl 

následující den prováděn paměťový test, navazovaly na něj navíc dvě generalizační kola.      

V prvním kole generalizace byl předkládán cvrček, v druhém kole imágo ploštice druhého 

druhu, než byl použit předchozí den. 

4.4.2.2. KOŘIST: HORVATHIOLUS SUPERBUS 

V tomto pokusu bylo testováno 20 ptáčat rozdělených do dvou experimentálních skupin 

po 10 jedincích. První skupině byly předkládány ploštice chované na náprstníku a druhé 

ploštice živené na slunečnici. Experiment se skládal pouze z šesti kol, tedy předložení tří 

ploštic a tří cvrčků, a druhý den nebyl prováděn paměťový test. Ostatní uspořádání pokusu 

zůstalo stejné. 

4.4.3. ZÁZNAM A VYHODNOCENÍ EXPERIMENTŮ  

V této diplomové práci jsou shrnuty výsledky pozorování, které byly kontinuálně 

zaznamenávány pomocí programu Observer XT 8.0 a videokamery. Záznam byl 

strukturovaný tak, aby poskytoval informace o latencích, počtech a trvání jednotlivých aktivit, 

zejméně těch, týkajících se manipulace, konzumace a diskomfortního chování v reakci na 

předloženou kořist. Zároveň byly ručně zaznamenávány další doplňující poznámky: 

zabití/přežití ploštice, nebo jakou část ploštice pták zkonzumoval. Zkompletovaná data byla 

převedena do excelu a poté vyhodnocena statistickým programem Statistica 7.  

4.5. STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DAT 

Pro statistické vyhodnocení dat byl použit program Statistica 7. Nulová hypotéza byla 

zamítnuta při pětiprocentní hladině významnosti. Pro zobrazení výsledků byly použity 

krabicové grafy vytvořené také v programu Statistica 7.  

4.5.1. NAPADENÍ PLOŠTICE 

Pro vyhodnocení dalších dat bylo důležité nejprve zjistit, jestli ptáci zaútočili alespoň na 

jednu ploštici, a jakými faktory bylo napadení ovlivněno. U dospělých ptáků bylo napadení 

ploštice testováno v závislosti na druhu sýkory, druhu ploštice, instaru ploštice a možných 
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interakcích mezi jednotlivými faktory. Data byla vyhodnocena pomocí zobecněného 

lineárního modelu s binomickým rozdělením a logitovou link-funkcí. Pro porovnání dat 

získaných u dospělých ptáků a ptáčat byl použit dvoustranný Fisherův exaktní test. 

4.5.2. INICIÁLNÍ REAKCE A LATENCE NAPADENÍ 

Latence napadení byla měřena od počátku předložení kořisti danému predátorovi a bylo 

hodnoceno, zda se latence napadení prvního cvrčka liší od latence napadení první ploštice. 

Pro vyhodnocení byl použit párový t-test u dospělých ptáků (data byla před testem 

logaritmicky transformována) a Wilcoxonův párový test u ptáčat. 

U dospělých ptáků byla dále porovnávána latence napadení první a druhé předložené 

ploštice, pro jejíž vyhodnocení byl opět použit párový t-test. Latence napadení první ploštice 

byla také testována v závislosti na druhu sýkory, druhu ploštice, instaru ploštice a na 

interakcích jednotlivých faktorů. Pro vyhodnocení byla použita vícefaktorová analýza 

variance a latence byly logaritmicky transformovány.  

Ptáčata byla rozdělena na dvě experimentální skupiny. U ptáčat, kterým byla předkládána 

imága ploštic čeledi Oxycarenidae, byl pomocí Mann-Whitneyho testu testován vliv druhu 

ploštice na latenci napadení první předložené ploštice a druhé předložené ploštice. U druhé 

skupiny ptáčat, kterým byla předkládána imága H. superbus chované buď na slunečnice, nebo 

náprstníku, byl testován vliv živné rostliny na latenci napadení první ploštice pomocí     

Mann-Whitneyho testu. Dále byl samostatně pro každou skupinu dle živné rostliny 

vyhodnocován vliv pořadí předložené ploštice (první až třetí) na latenci jejího napadení 

použitím Friedmanova testu.  

4.5.3. UČENÍ 

Pro test vlivu potenciálních faktorů na počty napadených, zabitých a zkonzumovaných 

ploštic byl u dospělých ptáků použit zobecněný lineární model s poissonovským rozdělením  

a logaritmickou link-funkcí. U celkového souboru dospělců byl testován vliv druhu sýkory, 

druhu a instaru ploštice a interakcí jednotlivých faktorů. Zároveň byla pomocí lineárního 

modelu s binomickým rozdělením a logitovou link-funkcí testována pravděpodobnost přežití 

první napadené ploštice, přežití druhé napadené ploštice a pravděpodobnost napadení 

jakékoliv další ploštice po předchozí zkušenosti s napadením v závislosti na druhu sýkory, 

druhu ploštice a instaru ploštice. 
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 Po rozdělení na sýkory koňadry a sýkory modřinky byly u každé skupiny navíc testovány 

vlivy pohlaví a věku ptáků. Za použití zobecněného lineárního modelu s poissonovským 

rozdělením a logaritmickou link-funkcí byl zkoumán vliv věkové kategorie a druhu ploštice   

u skupiny porovnávající ptáčata s dospělými ptáky. 

Jelikož všechna ptáčata byla stejného druhu (sýkory koňadry) a předkládané ploštice byly 

pouze imága, jediným faktorem ovlivňujícím počet napadených, zabitých a zkonzumovaných 

ploštic byl druh ploštice nebo živná rostlina. U ptáčat, kterým byla předkládána imága ploštic 

dvou druhů rodu Oxycarenus, byl pro zjištění počtu napadených, zabitých a zkonzumovaných 

ploštic použit Mann-Whitneyho test. U ptáčat, kterým byla předkládána imága H. superbus, 

byl pro vyhodnocení počtu napadených a zabitých ploštic použit také Mann-Whitneyho test. 

Pro zjištění počtu zkonzumovaných ploštic byl použit Fisherův exaktní test, jelikož většina 

ptáků sežrala jen jednu nebo žádnou ploštici, a tudíž nebyly porovnávány počty ploštic ale 

počty ptáků, kteří zkonzumovali alespoň jednu ploštici. 

4.5.4. PROJEVY DISKOMFORTNÍHO CHOVÁNÍ 

Čištění zobáku a otřepávání bylo u dospělých ptáků sloučeno jako projev diskomfortního 

chování a u ptáčat testováno samostatně. Reakce na předložené ploštice byly zaznamenávány 

od počátku kola do jeho konce, nebo do zjevného zabití ploštice. 

 U dospělých ptáků byl pro vyhodnocení počtu prvků daného chování použit zobecněný 

lineární model s poissonovským rozdělením a logaritmickou link-funkcí. Faktory byly druh 

sýkory, druh ploštice a instar ploštice a zahrnuty byly i interakce těchto faktorů.  

U ptáčat byly počty prvků daného chování vyhodnoceny pomocí Mann-Whitneyho testu. 

Ve skupině, kde byly předkládány ploštice dvou druhů rodu Oxycarenus, byl testován vliv 

druhu ploštice na četnost čištění a otřepávání. Ve skupině ptáčat, kterým byly předkládány 

ploštice H. superbus, byla vysvětlující proměnnou živná rostlina. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1 DOSPĚLÍ PTÁCI – VLIV INSTARU A DRUHU PLOŠTICE 

U dospělých ptáků jsme testovali vliv instaru (larva 5. instaru, imágo) a druhu ploštice   

(O. lavaterae, O. hyalinipennis) na manipulaci s plošticemi, na latenci napadení první a druhé 

ploštice v porovnání s latencí napadení prvního cvrčka, na počet napadených, zabitých           

a zkonzumovaných ploštic v průběhu učení a na projev diskomfortního chování v podobě 

čištěná a otřepávání.  

5.1.1. NAPADENÍ PLOŠTICE 

Z celkového počtu dospělých ptáků (N=120) zaútočilo alespoň na jednu ploštici 74 sýkor, 

z toho 39 sýkor koňader a 35 sýkor modřinek. Vliv na napadení ploštic měly instar a druh 

ploštice. Ze souboru sýkor, které zaútočily alespoň na jednu ploštici, byl napaden větší počet 

imág než larev (GLM: Wald statistic = 8,036; df = 1; N = 74; p = 0,005) a více                      

O. hyalinipennis než O. lavaterae (GLM: Wald statistic = 11,581; df = 1; N = 74; p < 0,001). 

Druh sýkory neměl průkazný vliv (GLM: Wald statistic = 0,317; df = 1; N = 74; p = 0,574). 

Stejně tak interakce mezi druhem sýkory a ploštice (GLM Wald statistic < 0,001; df = 1;       

N = 74; p = 0,992), druhem sýkory a instarem ploštice (GLM Wald statistic < 0,001; df = 1;      

N = 74; p = 0,992) a mezi druhem a instarem ploštice (GLM Wald statistic = 2,977; df = 1;   

N = 74; p = 0,084) neměly vliv.  
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5.1.2. INICIÁLNÍ REAKCE A LATENCE NAPADENÍ 

Na latenci napadení první ploštice neměl vliv druh sýkory (Factorial ANOVA, N = 74:    

df = 1; F =  0,893; p = 0,348) ani druh (df = 1; F = 2,230; p = 0,140) a instar ploštice (df = 1; 

F = 0,507; p = 0,479). Průkazný vliv neměly ani interakce mezi druhem sýkory a ploštice     

(F = 0,891; p = 0,349) a mezi druhem a instarem ploštice (F = 0,056; p = 0,808). Pouze 

interakce mezi druhem sýkory a instarem ploštice měla vliv na iniciální reakci ( df = 1;          

F = 4,437; p = 0,039). Sýkory modřinky mají delší latenci napadení imág a kratší u larev, 

naopak sýkory koňadry mají kratší latenci napadení u imág a delší u larev (viz obrázek 8). 

Latence napadení první ploštice se nelišila od latence napadení prvního cvrčka (párový t- 

test, N = 74: t = -0,839; p = 0,404), ale rozdíl latencí napadení první a druhé ploštice byl 

průkazný (t = -2,848; p = 0,006). Při předložení druhé ploštice jsme u sýkor zaznamenali větší 

váhání a delší latenci útoku (viz obrázek 8). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Latence napadení prvního cvrčka a první a druhé ploštice u sýkor koňader a sýkor 

modřinek v závislosti na druhu a instaru ploštice.  

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 
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5.1.3. UČENÍ 

Na počet napadených ploštic měl vliv jejich druh (GLM: Wald statistic = 5,569; df = 1;   

N = 74; p = 0,018), kdy ptáci napadli více jedinců O. hyalinipennis než O. lavaterae, a instar 

(GLM: Wald statistic = 64,664; df = 1; N = 74; p < 0,001), kdy sýkory napadaly větší počet 

imág než larev. Druh sýkory (GLM: Wald statistic = 0,967; df = 1; N = 74; p = 0,325) ani 

interakce mezi druhem sýkory a instarem ploštice (GLM: Wald statistic = 0,403; df = 1;      

N= 74; p = 0,526) nebo mezi druhem a instarem ploštice (GLM: Wald statistic = 3,128;        

df = 1; N = 74; p = 0,077) neměly vliv na počet napadených ploštic. Jediná průkazná 

interakce byla mezi druhem sýkory a druhem ploštice (GLM: Wald statistic = 5,105; df = 1;  

N = 74; p = 0,024), kdy u sýkor modřinek je patrný větší rozdíl mezi počtem napadených     

O. hyalinipennis a O. lavaterae (viz obrázek 9).  

Na počet zabitých ploštic měl vliv, jak instar a druh ploštice, tak druh sýkory. Sýkory 

koňadry zabily větší počet ploštic než sýkory modřinky (GLM: Wald statistic= 5,284; df = 1; 

N = 74; p = 0,022), oba druhy sýkor zabíjely více jedinců O. hyalinipennis                     

(GLM: Wald statistic = 9,783; df = 1; N = 74; p = 0,002) a větší počet imág obou druhů 

ploštic (GLM: Wald statistic = 52,794; df = 1; N = 74; p < 0,001). Vliv na počet zabitých 

ploštic měla interakce druhu a instaru ploštice (GLM: Wald statistic = 4,142; df  = 1; N = 74; 

p = 0,042), kde byl větší rozdíl v počtu zabitých imág a larev u O. lavaterae. Průkazný vliv 

také měla interakce mezi druhem sýkory a druhem ploštice (GLM: Wald statistic = 10,474;  

df = 1; N = 74; p = 0,001). Sýkory modřinky zabily více O. hyalinipennis než O. lavaterae. 

Interakce druhu sýkory a instaru ploštice neměla vliv (GLM: Wald statistic = 0,012; df = 1;   

N = 74; p > 0,05) (viz obrázek 9).  

Pravděpodobnost přežití první napadené ploštice byla ovlivněna druhem sýkory       

(GLM: Wald statistic = 4,427; df = 1; N = 74; p = 0,035). První útok sýkor modřinek přežilo 

více ploštic než při napadení sýkorou koňadrou. Druh ploštice (GLM: Wald statistic = 2,422; 

df = 1; N = 74; p = 0,120) ani instar ploštice (GLM: Wald statistic = 0,360; df = 1; N = 74;    

p = 0,548) na pravděpodobnost přežití neměly vliv. Na pravděpodobnost přežití druhé 

napadené ploštice měl vliv instar ploštice (GLM: Wald statistic = 8,477; df = 1; N = 74;         

p = 0,004). Larvy v tomto případě měly větší pravděpodobnost přežití oproti imágům. Vliv 

druhu sýkory (GLM: Wald statistic = 2,657; df = 1; N = 74; p = 0,103) ani druhu ploštice 

(GLM: Wald statistic = 0,012; df = 1; N = 74; p = 0,912) nebyl významný. Instar ploštice také 

ovlivnil pravděpodobnost napadené jakékoliv další ploštice po předchozí zkušenosti  
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s napadením. Po zkušenosti s larvou byla pravděpodobnost dalšího napadení menší          

(GLM: Wald statistic = 5,136; df = 1; N = 74; p = 0,023). Vliv druhu sýkory                  

(GLM: Wald statistic = 0,801; df = 1; N = 74; p = 0,371) ani druhu ploštice                    

(GLM: Wald statistic = 0,150; df = 1; N = 74; p = 0,699) nebyl zaznamenán. 

Na počet zkonzumovaných ploštic měly vliv všechny faktory mimo interakce druhu 

sýkory s instarem ploštice (GLM: Wald statistic = 0,056; df = 1; N = 74; p = 0,813). Sýkory 

koňadry zkonzumovaly větší počet ploštic než sýkory modřinky                                      

(GLM: Wald statistic = 6,535; df = 1; N = 74; p = 0,011). Celkově zkonzumovaly sýkory více 

jedinců O. hyalinipennis než O. lavaterae (GLM: Wald statistic= 4,299; df = 1; N = 74;         

p = 0,038) a větší počet imág než larev (GLM: Wald statistic = 40,431; df = 1; N = 74;           

p < 0,001). Oproti sýkorám koňadrám je u sýkor modřinek větší rozdíl v počtu zabitých 

ploštic mezi O. hyalinipennis a O. lavaterae (GLM: Wald statistic = 7,265; df = 1; N = 74;     

p = 0,007). V interakci mezi druhem a instarem ploštice byl větší rozdíl v počtu 

zkonzumovaných larev a imág u O. lavaterae (GLM: Wald statistic = 4,049; df = 1; N = 74;  

p = 0,044) (viz obrázek 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Počet napadených, zabitých a zkonzumovaných ploštic u sýkor koňader a sýkor 

modřinek v závislosti na druhu a instaru ploštice.  

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 
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Celkem oba druhy sýkor zkonzumovaly 296 ploštic, z toho 102 O. lavaterae a 194          

O. hyalinipennis. Sýkory více konzumovaly imága než larvy a nejčastěji pozřeli ploštici 

celou, nebo hlavu a abdomen (viz tabulka 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část ploštice, která 

byla zkonzumována 

Oxycarenus lavaterae Oxycarenus hyalinipennis 

imágo larva imágo larva 

pm cc pm cc pm cc pm cc 

hlava 3 5 0 0 0 0 0 0 

hlava+thorax 1 0 0 0 0 5 0 0 

thorax 0 0 0 0 0 0 0 0 

abdomen 0 0 1 0 0 1 0 0 

hlava+abdomen 1 10 0 0 0 1 0 0 

thorax+abdomen 0 0 0 0 0 0 0 0 

křídla+nohy 0 0 0 0 0 0 0 0 

celá ploštice 53 15 11 2 100 50 15 22 

zabití, ne konzumace 15 3 3 2 19 34 8 11 

zabité/předložené 73/148 33/90 15/84 4/77 119/160 91/157 23/98 33/96 

pm - Parus major; cc - Cyanistes caeruleus 

Tabulka 1: Přehled zabitých a zkonzumovaných ploštic sýkorami koňadrami a sýkorami 

modřinkami. 
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5.1.3.1. SÝKORY KOŇADRY 

U sýkor koňader měly vliv na počet napadených ploštic pouze dva faktory: pohlaví sýkor 

a instar ploštice. Ostatní faktory (GLM; N = 39; věk sýkor: Waldstatistic = 0,001; df = 1;       

p = 0,971; druh ploštice: Wald statistic = 1,597; df = 1; p = 0,206) ani jejich interakce           

(p > 0,05) neměly vliv. Sýkory koňadry napadaly větší počet imág než larev                   

(GLM: Wald statistic = 26,045; df = 1; N = 39; p < 0,001) a samci v porovnání se samicemi 

zaútočili na větší počet ploštic (GLM: Wald statistic = 9,020; df = 1; N = 39; p = 0,003)     

(viz obrázek 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 10: Počet napadených, zabitých a zkonzumovaných ploštic u sýkor koňader 

v závislosti na druhu a instaru ploštice.  

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 
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5.1.3.2. SÝKORY MODŘINKY 

U sýkor modřinek měl vliv na počet napadených ploštic věk ptáků a druh a instar ploštic. 

Pohlaví u sýkor modřinek oproti sýkorám koňadrám nemělo na počet napadených ploštic vliv 

(GLM: Wald statistic = 0,534; df = 1; N = 35; p = 0,465) a stejně jako u sýkor koňader ani 

v tomto případě neměla vliv žádná z interakcí (p > 0,05). Sýkory modřinky zaútočily na větší 

počet O. hyalinipennis než na O. lavaterae (GLM: Wald statistic = 6,058; df = 1; N= 35;        

p = 0,014) a na větší počet imág než larev (GLM: Wald statistic = 11,694; df = 1; N = 35;      

p < 0,001) (viz obrázek 11). 

Počet napadení ploštic byl průkazně menší u jednoletých ptáků než u víceletých        

(Wald = 7,591; p = 0,006) (viz obrázek 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Počet napadených, zabitých a zkonzumovaných ploštic u sýkor modřinek v 

závislosti na druhu a instaru ploštice.  

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 
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Obrázek 12: Počet napadení ploštic u sýkor modřinek v závislosti na věkové kategorii. 

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 
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5.1.4. PROJEVY CHOVÁNÍ V REAKCI NA PLOŠTICE 

Sýkory v reakci na ploštice projevovaly prvky diskomfortního chování, konkrétně čištění 

zobáku a otřepávání. Byl prokázán rozdíl v četnosti tohoto chování u sýkor modřinek oproti 

sýkorám koňadrám. Sýkory modřinky si častěji čistily zobák nebo se otřepávaly            

(GLM: Wald statistic = 58,076; df = 1; N = 74; p < 0,001). Vliv ploštice průkazný nebyl 

(GLM; N = 74; druh ploštice: Wald statistic = 0,198; df = 1; p = 0,657; instar ploštice:     

Wald statistic = 1,684; df = 1; p = 0,194) (viz obrázek 13). 

Průkazná byla interakce mezi druhem sýkory a druhem ploštice, kdy sýkory modřinky 

projevovaly větší diskomfort v reakci na O. lavaterae (GLM: Wald statistic = 9,150; df = 1;  

N = 74; p = 0,002). Vliv měla také interakce mezi všemi třemi zkoumanými faktory         

(druh sýkory, druh ploštice, instar ploštice), kdy sýkory modřinky projevovaly větší 

diskmofort při reakci na larvy O. lavaterae (GLM: Wald statistic = 5,493; df = 1; N = 74;      

p = 0,019). Interakce mezi druhem sýkory a instarem ploštice nebo mezi druhem a instarem 

ploštice neměly vliv (p > 0,05) (viz obrázek 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 13: Počet a trvání diskomfortního chování u sýkor koňader a sýkor modřinek 

v závislosti na druhu a instaru ploštice.  

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 
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5.2. PTÁČATA – VLIV DRUHU PLOŠTICE 

U ptáčat jsme testovali vliv imág O. hyalinipennis a O. lavaterae na jejich napadení, na 

latenci napadení, na počet napadených, zabitých a zkonzumovaných ploštic a na počet a délku 

trvání diskomfortního chování. V průběhu učení se více než polovina ptáků nenaučila 

plošticím vyhýbat, a proto testování paměti probíhalo celkem jen u 10 sýkor. Ve skupině, kde 

byl předkládán O. hyalinipennis se ploštice naučila odmítat 4 ptáčata a ze skupiny                   

s O. lavaterae ptáčat 6. 

5.2.1. INICIÁLNÍ REAKCE A LATENCE NAPADENÍ 

Latence napadení se nelišila při předložení prvního cvrčka od předložení první ploštice 

(Wilcoxonův párový test, N = 24: Z = 0,857; p = 0,391). Také se nelišila latence napadení 

první ploštice, ať se jednalo o O. hyalinipennis nebo O. lavaterae (Mann-Whitneyho test,      

N = 24: Z = 1,212; p = 0,225). Průkazný byl rozdíl v latencích při předložení druhé ploštice, 

kdy O. hyalinipennis u ptáčat vyvoval delší latenci útoku než při předložení O. lavaterae 

(Mann-Whitneyho test, N = 23: Z = 2,136; p = 0,033) (viz obrázek 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Latence napadaní prvního cvrčka a první a druhé ploštice v závislosti na druhu 

ploštice.  

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 
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5.2.2. UČENÍ 

V průběhu učení všechna ptáčata manipulovala s alespoň jednou plošticí. Na počet 

napadených, zabitých a zkonzumovaných ploštic neměl vliv jejich druh                         

(Mann-Whitneyho test, N = 24; počet napadených: Z = 0,790; p = 0,429; počet zabitých:       

Z = 0,843; p = 0,399; počet zkonzumovaných: Z = -0,087; p = 0,931) (viz obrázek 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Počty napadených, zabitých a zkonzumovaných ploštic v závislosti na druhu 

ploštice.  

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 
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Ptáčata zkonzumovala celkem 213 ploštic. Z 159 předložených O. lavaterae jich ptáčata 

120 zabila a 103 zkonzumovala. Z 212 předložených O. hyalinipennis jich zabila 148 a z toho 

110 zkonzumovala. Stejně jako dospělí ptáci, ptáčata nejčastěji konzumovala ploštice celé. 

Dalšími často konzumovanými částmi byl abdomen a hlava ploštice. V 17 případech ptáčata 

jen zabila, ale nepozřela O. lavaterae a v 38 případech zabila a nezkonzumovala                   

O. hyalinipennis. (viz tabulka 2). 

Část ploštice, která 

byla zkonzumována 

Ptáčata 

Oxycarenus lavaterae Oxycarenus hyalinipennis 

hlava 7 3 

hlava+thorax 1 0 

thorax 0 1 

abdomen 14 5 

hlava+abdomen 1 0 

thorax+abdomen 0 1 

křídla+nohy 0 3 

celá ploštice 80 97 

zabití, ne konzumace 17 38 

 

 

Tabulka 2: Přehled zabitých a zkonzumovaných ploštic ptáčaty. 
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5.2.3. PROJEVY CHOVÁNÍ V REAKCI NA PLOŠTICE 

Na četnost čištění zobáku neměl u ptáčat vliv druh ploštice (Mann-Whitneyho test,           

N = 24; Z = -0,495; p = 0,620), jednalo se spíše o trend si více čistit zobák v reakci na          

O. lavaterae. Průkazný rozdíl v otřepávání jsme u ptáčat zaznamenali po předložení               

O. lavaterae. Ptáčata se v reakci na tento druh ploštice častěji otřepávala                        

(Mann-Whitneyho test, N = 24; Z = -2,514; p = 0,012) (viz obrázek 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 16: Počet a délka trvání diskomfortního chování v závislosti na druhu ploštice.  

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 



37 

 

5.4. SROVNÁNÍ REAKCÍ PTÁČAT A DOSPĚLÝCH  

U ptáčat a dospělých sýkor koňader jsme porovnávali reakce na imága O. hyalinipennis    

a O. lavaterae na napadení ploštic a na počty napadených, zabitých a zkonzumovaných 

ploštic. V případě předložení O. hyalinipennis byla u ptáčat i dospělců stejná 

pravděpodobnost manipulace s plošticí (Fisherův exaktní test: N = 54; p = 1). Při předložení 

O. lavaterae s plošticemi manipulovala všechna ptáčata, ale část dospělých ne (N = 54;          

p = 0,020). 

Vliv na počet napadených, zabitých a zkonzumovaných ploštic měla věková kategorie. 

Ptáčata útočila, zabila a zkonzumovala  větší počet ploštic než dospělci (GLM; N = 54; počet 

napadených: Wald statistic = 17,060; df = 1; p < 0,001; počet zabitých: Wald statistic = 9,095; 

df = 1; p = 0,003; počet zkonzumovaných: Wald statistic = 5,676; df = 1; p = 0,017). Na 

druhu ploštice ani na interakci mezi druhem ploštice a věkové kategorie nezáleželo (p > 0,05) 

(viz obrázek 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 17: Počet napadených, zabitých a zkonzumovaných ploštic v závislosti na druhu 

ploštice a věkové kategorii sýkor koňader.  

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 
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5.3. PTÁČATA – VLIV ŽIVNÉ ROSTLINY A DRUHU PLOŠTICE 

U další skupiny ptáčat (N = 20) jsme testovali vliv živné rostliny na chemickou obranu 

ploštice Horvathiolus superbus. Sledovali jsme, jestli rozdíl v živné rostlině          

(Helianthus, Digitalis) má vliv na napadení ploštic, na latenci napadení první a druhé ploštice, 

na počet napadených, zabitých a zkonzumovaných ploštic a také na projevy diskomfortního 

chování. Všech 20 ptáčat zaútočilo alespoň na jednu ze tří nabízených ploštic. 

5.3.1. INICIÁLNÍ REAKCE A LATENCE NAPADENÍ 

Latence napadení prvního cvrčka a první ploštice se nelišila (Wilcoxonův párový test,      

N = 20: Z = 0,859; p = 0,391) a stejně tak na latenci napadení první ploštice neměl vliv rozdíl 

v živné rostlině (N = 20; Z = 1,058; p = 0,290) (viz obrázek 18). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 18: Latence napadení prvního cvrčka a první ploštice v závislosti na živné rostlině. 

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 
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Průkazné rozdíly jsme zaznamenali v latencích napadení první až třetí ploštice v závislotsi 

na živné rostlině. Latence napadení druhé a třetí ploštice živené na náprstníku byla výrazně 

delší než latence napadení první ploštice (Friedmanův test, N = 20: χ
2
 = 9,314; p < 0,009)  

(viz obrázek 19). U ploštic chovaných na slunečnici jsme tento efekt nezaznamenali             

(χ
2
 = 0,600, p < 0,74) (viz obrázek 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Latence napadení první, druhé a třetí ploštice v závislosti na živné rostlině 

(Digitalis).  

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 

Obrázek 20: Latence napadení první, druhé a třetí ploštice v závislosti na živné rostlině 

(Helianthus).  

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 
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5.3.2. UČENÍ 

Dále jsme testovali vliv živné rostliny na počet napadených a zabitých ploštic. Faktor 

živné rostliny měl vliv jak na počet napadených, tak na počet zabitých ploštic. Ptáčata napadla 

a zabila více ploštic chovaných na slunečnici (Mann-Whitneyho test, N = 20;                      

počet napadených: Z = -2,260; p = 0,024; počet zabitých: Z = -2,521; p = 0,012). Průkazný 

vliv měla živná rostlina také na počet zkonzumovaných ploštic, které ptáčata konzumovala 

více, pokud byly chované na slunečnici (Fisherův exaktní test, N = 20, p = 0,020)               

(viz obrázek 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Počet napadených a zabitých ploštic v závislosti na živné rostlině.  

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 
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Ptáčata celkem zkonzumovala pouze 14 ploštic, z toho 11 chovaných na slunečnici a 3 na 

náprstníku. Počet předložených ploštic byl u obou skupin 30. Pokud došlo ke konzumaci, 

ptáčata nejčastěji zkonzumovala jen abdomen, ve 4 případech zkonzumovala celou ploštici    

a ve 2 případech jen hlavu. Dvě ploštice chované na slunečnici byly zabité, ale ne 

zkonzumované (viz tabulka 3). 

Část ploštice, která 

byla zkonzumována 

Živná rostlina 

Helianthus Digitalis 

hlava 0 2 

hlava+thorax 0 0 

thorax 0 0 

abdomen 7 1 

hlava+abdomen 0 0 

thorax+abdomen 0 0 

křídla+nohy 0 0 

celá ploštice 4 0 

zabitá, ne konzumace 2 0 

 

 

  

Tabulka 3: Přehled zabitých a zkonzumovaných ploštic ptáčaty v závislosti na živné 

rostlině.  
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5.3.3.  PROJEVY CHOVÁNÍ V REAKCI NA PLOŠTICE  

Živná rostlina měla průkazný vliv na projevy diskomfortního chování ptáčat. Ta více času 

věnovala otřepávání a čištění po kontaktu s plošticí H. superbus živícím se na náprstníku než 

na slunečnici (Mann-Whitneyho test, N = 20; délka čištění zobáku: Z = 2,041; p = 0,041; 

délka otřepávání: Z = 2,044; p = 0,041) (viz obrázek 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Obrázek 22: Délka trvání čištění a otřepávání v závislosti na živné rostlině.  

 medián;  25%-75%;  odlehlé hodnoty 
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6. DISKUZE 

6.1. KOŘIST: O. LAVATERAE, O. HYALINIPENNIS 

6.1.1. INICIÁLNÍ REAKCE A LATENCE NAPADENÍ PLOŠTIC 

Dospělým sýkorám koňadrám a modřinkám a naivním ručně odchovaným sýkorám 

koňadrám jsme předkládali ploštice dvou druhů rodu Oxycarenus. Ačkoliv Oxycarenus 

lavaterae se dá považovat za aposematicky (mikroaposematicky) zbarvený a Oxycarenus 

hyalinipennis se svým hnědým zbarvením za kryptický, oba druhy byly předkládány na 

světlém pozadí, kde pro ptačí predátory působily nápadně. Kontrast kořisti na pozadí 

umožňuje lepší detektabilitu kořisti predátorem a může také urychlit averzivní učení     

(Osorio et al., 1999). 

6.1.1.1.  DOSPĚLÍ PTÁCI 

U dospělých ptáků jsme testovali vliv druhu sýkory a druhu a instaru ploštice na její 

napadení predátorem. Pravděpodobnost napadení první ploštice byla závislá na druhu             

a instaru ploštice. Podíl ptáků, kteří se plošticím vyhýbali, byl vyšší při předložení larev než 

imág a při předložení O. lavaterae než O. hyalinipennis. Více než polovina testovaných ptáků 

vlivem těchto faktorů s ani jednou plošticí nemanipulovala. Jedná se možná o zkušenost         

s nepalatabilními plošticemi nebo jinou nechutnou potravou z volné přírody. Naši domněnku 

podporuje práce Exnerové et al. (2015), kteří porovnávali reakce české a finské populace 

sýkor koňader na aposematické ploštice Pyrrhocoris apterus. Většina sýkor z finské populace 

zaútočila alespoň na jednu ploštici, zatímco většina sýkor z české populace s nimi odmítala 

manipulovat. Rozdílné prostředí, ve kterém česká populace může na rozdíl od té finské přijít 

často do kontaktu s aposematickou kořistí a získat s ní zkušenosti, mělo vliv na vyšší počet 

manipulací u nezkušených finských sýkor. 

Latence napadení první ploštice nebyla ovlivněna druhem sýkory. Sýkory koňadry             

i sýkory modřinky váhaly s napadením první ploštice stejně dlouho, ačkoliv u sýkor modřinek 

byla v dřívějších pracích zjištěna větší opatrnost, konkrétně neofobie a potravní 

konzervatismus (Adamová-Ježová et al., 2016; Exnerová et al., 2007; Marples et al., 1998). 

Neofobické chování u nich bylo zaznamenáno jak při předložení hnědě zbarvených ploštic 

Pyrrhocoris apterus, tak při předložení těch přirozeně aposematických                    

(Adamová-Ježová et al., 2016; Exnerová et al., 2007). Naše výsledky se od této práce možná 

liší kvůli menší velikosti ploštic rodu Oxycarenus oproti P. apterus. Potravní konzervatismus 
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a neofobie však nemají přímou souvislost s druhem ptáků, ale záleží na strategii jedinců, jak 

například pozorovali Marples et al. (1998) u kosů černých (Turdus merula) a červenek 

obecných (Erithacus rubecula). Ptákům předkládali zelené, červené a žluté pelety, přičemž se 

kosi a červenky kupodivu nejvíce vyhýbali zelené kořisti. Červená a žlutá tedy v tomto 

experimentu na některé jedince vůbec výstražně nepůsobila a ani u nich neindukovala 

neofobické reakce. 

Druh ani instar ploštice neměly vliv na latenci jejího prvního napadení. Sýkory váhaly      

s napadením stejně dlouho při předložení O. lavaterae i O. hyalinipennis. Mikroaposematické 

zbarvení O. lavaterae nebo červeno-hnědé zbarvení larev nemělo na latenci prvního napadení 

vliv. Je možné, že tyto konkrétní sýkory měly minimální zkušenosti s aposematickou kořistí 

z volné přírody, které by u nich jinak mohly vyvolat delší váhání při předložení výstražné 

kořisti (Exnerová et al., 2015). Vliv měla pouze interakce mezi druhem sýkory a instarem 

ploštice. Sýkory modřinky déle váhaly s napadením imág, sýkory koňadry naopak déle váhaly 

při předložení larev. Rozdíl v prvotní reakci sýkor na neznámou palatabilní kořist (cvrček)     

a neznámou nepalatabilní (ploštice) nebyl významný a potvrzuje, že ploštice nevyvolávaly     

u sýkor větší opatrnost než jiná nová kořist. Nelišící se latence napadení nové nejedlé a nové 

jedlé kořisti opět podporuje domněnku, že testované sýkory neměly s plošticemi zkušenosti 

z volné přírody (Exnerová et al., 2015). Rozdíl latencí napadení mezi první a následující 

plošticí poukazuje na delší váhaní sýkor po zkušenosti s nechutnou kořistí, které bychom 

mohli interpretovat jako averzivní učení. Averzivní učení predátorů způsobené kombinací 

více aposematických signálů bylo pozorováno i v několika dřívějších pracích                   

(Järvi et al., 1981; Marples et al., 1994; Siddall & Marples, 2008). 

6.1.1.2. PTÁČATA A SROVNÁNÍ S DOSPĚLÝMI PTÁKY 

U ptáčat sýkor koňader jsme testovali pouze vliv druhu ploštice na její napadení. Na rozdíl 

od dospělých sýkor koňader, všechna ptáčata napadla alespoň jednu ploštici. Při předložení  

O. hyalinipennis byla u ptáčat i dospělých stejná pravděpodobnost napadení ploštice, ale na 

předložené O. lavaterae část dospělých ptáků vůbec nezaútočila. Výsledky korespondují        

s vysvětlením výše, že dospělí ptáci mohou být zkušení z volné přírody, zatímco ručně 

odchovaná ptáčata do kontaktu s aposematickou potravou do té doby nepřišla, a proto útočila 

na oba druhy ploštic bez známek vrozené averze (Exnerová et al., 2007;                       

Svádová et al., 2009). Vzhledem k tomu, že O. hyalinipennis na rozdíl od O. lavaterae zatím 
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neinvadoval do České republiky, dospělí ptáci byli při předložení této ploštice naivní stejně 

jako ptáčata.  

U ptáčat ani u dospělých ptáků jsme nezaznamenali vliv druhu ploštice na latenci jejího 

prvního napadení. Rozdíl v latencích napadení prvního cvrčka a latencích napadení první 

ploštice nebyl významný a můžeme tvrdit, že ptáčata sýkor koňader neprojevují žádnou 

vrozenou averzivní reakci na ploštice (Exnerová et al., 2007; Hotová Svádová et al., 2013). 

Rozdíl v latencích napadení mezi první a následující plošticí jsme zaznamenali překvapivě při 

předložení O. hyalinipennis. Výsledek interpretujeme jako možnou zhoršenou schopnost 

ptáčat diskriminovat mezi cvrčkem a O. hyalinipennis, která má za následek prodloužení 

latence napadení.  

6.1.2. UČENÍ 

6.1.2.1. DOSPĚLÍ PTÁCI 

Ze souboru dospělých ptáků, kteří napadli alespoň jednu ploštici, jsme zjišťovali, jaké 

faktory mají vliv na počet napadených, zabitých a zkonzumovaných ploštic a na 

pravděpodobnost přežití první napadené ploštice, druhé napadené ploštice a na 

pravděpodobnost útoku na jakoukoliv další ploštici po předchozí zkušenosti s jejím 

napadením.  

V rámci učení jednoho testovaného jedince jsme zaznamenali větší počet útoků na          

O. hyalinipennis než na O. lavaterae. Z toho vyplývá, že se sýkory v našem experimentu 

naučily rychleji rozlišovat výstražně zbarvená imága ploštic O. lavaterae od cvrčka než hnědě 

zbarvená imága O. hyalinipennis od kontrolní kořisti a také, že larvy O.lavaterae byly před 

ptáky lépe chemicky chráněny než larvy O. hyalinipennis. Aposematické zbarvení ploštice   

O. lavaterae nebo její větší velikost imág mohli v kombinaci s nepříjemnou chutí u sýkor 

vyvolat intenzivnější averzivní reakci, která se projevila menším počtem útoků na tyto 

ploštice. Možné vysvětlení je také podobnost O. hyalinipennis s kontrolní kořistí, která 

ptákům ztěžuje diskriminaci. I přes malou velikost ploštic rodu Oxycarenus, se naše výsledky 

v principu shodují s prací Exnerové et al. (2003, 2007), kteří u sýkor koňader a sýkor 

modřinek zaznamenali nižší počet útoků na aposematické ploštice P. apterus než na hnědě 

obarvené. Lepší schopnost diskriminace mezi výstražně zbarvenou a kryptickou kořistí byla 

zjištěna i v dřívějších pracích (Sillén-Tullberg, 1985). Dalším vysvětlením je opět možnost 

generalizace s podobnou kořistí z volné přírody nebo rozdílné složení sekrece mezi               
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O. lavaterae a O. hyalinipennis (Krajíček et al., nepublikováno). Ačkoliv je chemické složení 

sekrece obou ploštic podobné, je možné, že některé chemikálie obsažené v sekreci                

O. lavaterae jsou pro sýkory více iritující.  

Vliv na počet útoků měl také instar ploštice, kdy během učení sýkory zaútočily na větší 

počet imág než larev. Důvodem může být odlišná velikost larev a imág a různé umístění jejich 

pachových žláz. Větší velikost imág a umístění jejich pachových žláz na metathoraxu 

(Olagbemiro & Staddon, 1983) umožňuje predátorům opatrnější manipulaci a zároveň 

částečnou konzumaci (hlavně abdomenu) ploštic, aniž by museli přijít do kontaktu s jejich 

repelentní sekrecí. Larvy jsou menší a vývody pachových žláz mají umístěné na dorzální 

straně abdomenu (Olagbemiro & Staddon, 1983), kterým se predátor při manipulace těžko 

vyhne.  

Naše výsledky jsou odlišné od výsledků Jana Rašky (nepublikováno), který testoval 

chemickou obranu ploštic O. lavaterae a O. hyalinipennis proti pavoukovi – skákavce 

Evarcha arcuata. Raška srovnával podíl úspěšně útočících pavouků na předloženou kořist, 

shodnou s kořistí použitou v našich pokusech (O. lavaterae larvy, O. lavaterae imága,          

O. hyalinipennis larvy, O. hyalinipennis imága). Při prvním předložení kořisti pavouci 

nejméně útočili na imága O. lavaterae a O. hyalinipennis a naopak nejvíce na larvy              

O. lavaterae. Podíl úspěšně útočících pavouků na imága se následně během učení snižoval. 

Z toho vyvozuje, že imága jsou proti skákavkám lépe chráněna než larvy. Raška vyhodnotil 

výsledky paměťového testu, ve kterém si skákavky pamatovaly imága O. lavaterae jako 

nepalatabilní, avšak u imág O. hyalinipennis stejný výsledek nepozoroval. Z jeho výsledků 

plyne, že larvy ploštic rodu Oxycarenus nejsou proti skákávkách chemicky chráněny, což se 

neshoduje s našimi výsledky, kde larvy byly proti ptačím predátorům chráněny lépe. Ačkoliv 

se jednalo o stejnou kořist a oba predátoři jsou primárně opticky orientovaní, vnímání 

chemických podnětů se u skákavek a sýkor liší (Espmark et al., 2000). Raška nezaznamenal 

rozdíl v obraně imág mezi O. lavaterae a O. hyalinipennis vůči skákavkám, ačkoliv v našich 

výsledcích sýkory napadly, zabily i zkonzumovaly větší počet O. hyalinipennis než               

O. lavaterae.  

Odlišné výsledky také pozorovali Prokopová et al. (2010), kteří sýkorám koňadrám           

a modřinkám předkládali imága a dva larvární instary ploštic Pyrrhocoris apterus. Ačkoliv 

menší velikost larev, stejně jako v naší práci, neměla vliv na první napadení ploštice, v dalších 

útocích byly larvy napadeny, zabity a zkonzumovány častěji než imága, což už se s našimi 
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výsledky neshoduje. Autoři se dále domnívají, že vzhledem k menší velikosti mají larvy nižší 

obsah chemikálií a jejich chemická obrana je oproti imágům slabší. 

Při porovnání počtu napadených ploštic sýkorami koňadrami a modřinkami jsme 

nezaznamenali významný rozdíl. Opatrnější manipulace s plošticemi u sýkor modřinek se 

projevila až na počtu zabitých a zkonzumovaných ploštic. Sýkory koňadry oproti modřinkám 

zabily a zkonzumovaly větší počet ploštic a jejich útok byl pro více ploštic než u sýkor 

modřinek fatální. Výsledky svědčí o opatrnější manipulaci sýkor modřinek s kořistí, kterou 

prokázaly i jiné studie (Adamová-Ježová et al., 2016; Prokopová et al., 2010), přičemž 

Exnerová et al. (2003) u sýkor modřinek nezaznamenali dokonce ani jeden fatální útok na 

ploštice.  

Na pravděpodobnost přežití druhé napadené ploštice a na pravděpodobnost dalšího útoku 

na ploštici po předchozí zkušenosti, měl vliv instar ploštice. Vyšší pravděpodobnost přežití 

druhé napadené ploštice jsme zaznamenali v případě larev. Stejně tak předchozí zkušenost 

s larvou snížila pravděpodobnost napadení jakékoliv další předkládané ploštice. Larvy tedy 

byly oproti imágům lépe chemicky chráněné. Vzhledem k tomu, že larvy obou druhů jsou 

červeno-hnědé, což bychom mohli považovat za optický výstražný signál, je možné, že 

v kombinaci s repelentní sekrecí byly larvy pro sýkory více averzivní. Chování sýkor koňader 

vůči larvám testovala také Sillén-Tullberg (1985), která sýkorám předkládala 5. instar ploštic 

Lygaeus equestris a stejně jako v naší práci pozorovala averzivnější reakce sýkor na 

aposematické larvy. Sýkory byly rozděleny do dvou experimentálních skupin, kde jedné 

skupině předkládala aposematické červené larvy a druhé mutantní kryptické. Latence 

napadení aposematických larev byla delší než latence napadení kryptických. V této práci 

v souvislosti s aposematickou kořistí došlo u ptáků k rychlejšímu averzivnímu učení               

a k opatrnější manipulaci s výstražnou kořistí, která měla za následek nižší mortalitu larev. 

Podobný výsledek pozorovali Järvi et al. (1981), kteří sýkorám koňadrám předkládali 

aposematické larvy motýlů Papilio machaon a jedlé larvy potemníků moučných        

(Tenebrio molitor). Sýkory s nechutnými výstražně zbarvenými larvami motýlů manipulovaly 

méně než s larvami potemníků, což vedlo k jejich nižší mortalitě. Lepší chemická obrana 

v kombinaci s výstražným zbarvením byla stejně jako v našem experimentu pro sýkory více 

odpudivá a po zkušenosti s kořistí u nich vedla k averzivnímu učení. 

Dále jsme testovali vliv pohlaví a věku na počet napadených ploštic. U sýkor koňader měli 

významný vliv pohlaví ptáků a instar ploštice. Stejně jako v souboru všech dospělých ptáků 
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sýkory koňadry napadaly větší počet imág než larev ploštic. Samci sýkor koňader zaútočily na 

větší počet ploštic než samice. Výsledky by mohly souviset s jejich mírně větší velikostí 

oproti samicím, díky čemuž jsou schopni přijmout více toxinů v potravě než menší samice. 

Naše intepretace pozitivní korelace mezi velikostí predátora a množstvím toxické kořisti by 

potvrzovaly výsledky Exnerové et al. (2007), kteří šesti druhům sýkor předkládali imága 

ploštic P. apterus. Dva nejmenší testované druhy (sýkora modřinka, sýkora uhelníček) 

zkonzumovaly nejméně ploštic a největší testovaný druh (sýkora koňadra) zkonzumovala 

naopak největší množství. Také Prokopová et al. (2010) zaznamenali pozitivní vztah mezi 

větší velikostí sýkor koňader a větším počtem napadených, zabitých a zkonzumovaných 

ploštic oproti menším sýkorám modřinkám. Vzhledem k tomu, že výše zmíněné práce 

zaznamenaly vliv velikosti predátora na počet napadených a zkonzumovaných ploštic             

u různých druhů ptáků, a ne mezi samci a samicemi jednoho druhu, lze v našem případě 

očekávat menší efekt.  

Ačkoliv vliv pohlaví sýkor modřinek neměl vliv na počet napadených ploštic, věk ano. 

Jednoletí ptáci v našem experimentu napadli menší počet ploštic než víceletí a stejné výsledky 

zaznamenali také Exnerová et al. (2006a, 2015) a Bednářová (2016). Bednářová ve své 

diplomové práci pozorovala větší počet útoků na kořist obsahující aldehydy u víceletých 

ptáků než u jednoletých. Mettke-Hofmann et al. (2013) vysvětlují větší opatrnost                    

a neofobické chování u mladších jedinců jako reakci na migrační chování. V experimentu 

s dvěma druhy vlhovců (Icteridae: Agelaius phoeniceus; Euphagus cyanocephalus) zjistili, že 

migranti jsou oproti residentům více neofobičtí. U stálých jedinců se snížila míra neofobie 

v důsledku měnícího se prostředí v průběhu roku, kdy jsou ptáci nuceni se přizpůsobit na 

nové okolí a neznámou potravu. Ačkoliv sýkory koňadry jsou spíše stálé, u mladších ptáků se 

občas setkáváme s kratšími migracemi (Cramp & Perrins, 1993). Souvislost mezi migračním 

chováním a zvýšenou opatrností by u nich mohla být možná.  

6.1.2.2. PTÁČATA A SROVNÁNÍ S DOSPĚLÝMI PTÁKY 

Jediným faktorem, který u ptáčat mohl ovnivnit počet napadených, zabitých                       

a zkonzumovaných ploštic, byl druh ploštice. Přesto jsme v rámci učení tento vliv 

neprokázali. Ptáčata napadla, zabila a zkonzumovala podobný počet O. hyalinipennis              

i O. lavaterae. Avšak při porovnání s dospělými sýkorami ptáčata napadla, zabila                    

a zkonzumovala větší počet ploštic. Stejný výsledek zaznamenala Bednářová (2016)               
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a Exnerová et al. (2015), kteří u ptáčat také pozorovali během učení větší počet napadených, 

zabitých a zkonzumovaných ploštic než u dospělých ptáků.  

6.1.3. PROJEVY DISKOMFORTNÍHO CHOVÁNÍ 

Kontakt s plošticí u sýkor spouštěl diskomfortního chování – čištění zobáku a otřepávání. 

Projevy diskomfortu v reakci na nechutnou potravu zaznamenal také Skelhorn (2011), který  

u kuřat pozoroval třepání hlavou a intenzivní otírání zobáku po podání Bitrexu. Častější 

čištění a otírání zobáku souvisí i s konzistencí předkládané potravy. Lepivá potrava více 

ulpívá na zobáku ptáků než suchá a vede k jeho častějšímu čištění (Cuthill et al., 1992). 

6.1.3.1. DOSPĚLÍ PTÁCI 

Četnost diskomfortního chování byla ovlivněna druhem sýkory. Sýkory modřinky si 

častěji než sýkory koňadry po napadení ploštice čistily zobák a otřepávaly se. Naše domněnka 

je taková, že opatrnější sýkory modřinky přijdou do kontaktu se sekrecí pachových žláz 

ploštic více než sýkory koňadry, a proto projevovaly prvky diskomfortního chování častěji. 

Vliv druhu nebo instaru ploštice na častější projevy diskomfortního chování jsme neprokázali. 

Ačkoliv z celkových výsledků je patrné, že sýkory napadaly více O. hyalinipennis než          

O. lavaterae a více imága než larvy, z čehož by bylo možné usuzovat, že O. lavaterae a larvy 

obou druhů jsou pro ně více nechutné, na projevech diskomfortního chování se to neodrazilo. 

Interakce mezi druhem sýkory a druhem ploštice měla vliv na častější otřepávání a čištění 

zobáku u sýkor modřinek po kontaktu s O. lavaterae. To mohlo být způsobené větší velikostí 

O. lavaterae a tedy vyšším obsahem chemikálií (Prokopová et al., 2010). Interakce všech tří 

faktorů také měla vliv – sýkory modřinky projevovaly častěji prvky diskomfortního chování 

po kontaktu s larvami O. lavaterae. Opět je možné, že při opatrnější manipulaci s kořistí, 

popsané i v dřívějších pracích (Adamová-Ježová et al., 2016; Exnerová et al., 2007), 

modřinky přišly více do kontaktu s vývody repelentních žláz larev, což vedlo k častějším 

projevům diskomfortního chování. 

6.1.3.2. PTÁČATA  

U ptáčat jsme čištění zobáku a otřepávání vyhodnocovali zvlášť. U ptáčat jsme 

zaznamenali častějí projevy diskomfortního chování po napadení O. lavaterae než                

O. hyalinipennis, což by mohlo znamenat, že je pro ně averzivnější.  
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6.2. KOŘIST: HORVATHIOLUS SUPERBUS 

6.2.1. VLIV ŽIVNÉ ROSTLINY NA CHEMICKOU OBRANU  

Efekt chemické obrany ploštic Horvathiolus superbus v závislosti na živné rostlině jsme 

testovali na naivních ručně odchovaných ptáčatech. Sledovali vliv živné rostliny    

(slunečnice, náprstník) na latenci napadení ploštic, na průběh učení a na projevy 

diskomfortního chování po útoku na ploštice.  

Všechna ptáčata manipulovala s alespoň jednou z předkládaných ploštic a neprojevila 

delší váhání vůči neznámým nejedlým plošticím v porovnání s neznámými, ale jedlými 

cvrčky. Z toho vyplývá, že u sýkor koňader není vrozená opatrnost vůči plošticím a náš 

výsledek podporuje i práce Exnerové et al. (2007), kteří vrozenou opatrnost sýkor 

nezaznamenali ani vůči větším a výstražněji zbarveným plošticím P. apterus. 

Latence napadení první ploštice chované na slunečnici a chované na náprstníku se nelišily. 

Tím potvrzujeme, že reakce na první předloženou ploštici byly u ptáčat obou 

experimentálních skupin stejné a vyšší obsah chemikálií u ploštic chovaných na náprstníku 

nešel předem detekovat. Průkazný rozdíl jsme zaznamenali až v latencích útoku na druhou     

a třetí ploštici chovaných na náprstníku. Ptáčata po zkušenosti s předchozí plošticí více váhala 

s napadením další předložené ploštice. Tento efekt jsme nezaznamenali ve skupině testované 

s plošticemi chovaných na slunečnici, kde se latence napadení první až třetí ploštice 

významně nelišily. Živná rostlina měla také vliv na počet napadených a zabitých ploštic. 

Ptáčata v našem experimentu útočila a zabila menší počet ploštic chovaných na náprstníku 

než těch chovaných na slunečnici a také po kontaktu s plošticemi chovanými na náprstníku 

projevovala delší diskomfortní chování. Více si čistila zobák a otřepávala se, přestože část 

strávený manipulací s plošticí byl u obou skupin srovnatelný. Z výsledků vyplývá, že živná 

rostlina má vliv na chemickou obranu ploštic Horvathiolus superbus, která je efektivnější, 

pokud jsou ploštice chované na toxickém náprstníku než na slunečnici. Ploštice, které získaly 

chemikálie ze semen náprstníku, byly před útoky ptáčat lépe chráněny a vyvolaly u nich 

averzivní učení. 

Naše výsledky potvrzují, že sekvestrace látek z živné rostliny u studovaného druhu 

ploštice zefektivňuje antipredační obranu vůči predátorům (Bramet et al., 2015;         

Termonia et al., 2002; Detzel & Wink, 1995). Podobné výsledky pozorovali Tullberg et al. 

(2000) testováním efektivity chemické obrany ploštic kteří Lygaeus equestris chované buď na 

slunečnici (Helianthus sp.), nebo na tolitě lékařské (Vincetoxicum hirundinaria) vůči kuřatům. 
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Ta, stejně jako ptáčata v našem experimentu, útočila na ploštice chované na toxické rostlině 

méně a po zkušenosti s nechutnou kořistí u nich docházelo k averzivnímu učení. Také 

mortalita ploštic chovaných na tolitě, obsahující kardenolidy, byla nižší než ploštic chovaných 

na slunečnici. K odlišenému výsledky však dospěli testováním ploštice Tropidothorax 

leucopterus, kde živná rostlina neměla na chemickou obranu před kuřaty vliv. Z výsledků 

vyplývá, že T. leucopterus produkuje dostatečné množství vlastních repelentních látek, 

zatímco L. equestris pro efektivnější antipredační obranu potřebuje zisk chemikálií z živné 

rostliny, stejně jako H. superbus v našem experimentu. Vliv živné rostliny na chemickou 

obranu zaznamenali také Berenbaum & Miliczky (1984), kteří testovali efektivitu chemické 

obrany ploštice Oncopeltus fasciatus vůči kudlankám Tenodera ardifolia sinensis. Ploštice 

chované na klejiše hedvábné (Asclepias syriaca) byly vůči kudlankám lépe chráněny než 

ploštice chované na slunečnici. Kudlanky při prvním předložení aposematicky zbarvených 

ploštic s útokem dlouho neváhaly, ale po kontaktu s plošticí reagovaly averzivněji na ploštice 

chované na klejiše. Zatímco ploštice chované na slunečnici zkonzumovaly téměř celé při 

prvním útoku, ploštice chované na klejiše první napadení většinou přežily. Kudlanky po 

konzumaci nejedlých ploštic regurgitovaly a odmítaly útočit na další předkládané ploštice. 

Živná rostlina má vliv na chemickou obranu nejen vůči ptačím predátorům, ale i vůči 

bezobratlým. Stejně jako v naší práci Berenbaum & Miliczky (1984) pozorovali vyšší přežití 

ploštic chovaných na toxické rostlině než na slunečnici a u predátorů zaznamenali averzivní 

učení. 

Ačkoliv ploštice sdílely stejné optické signály, je možné, že sýkory mezi nimi byly podle 

chuti schopné rozlišit méně a více chráněné jedince stejného druhu – automimetiky. 

Schopnost rozlišit méně a více toxické jedince pozorovali například Brower et al. (1967) na 

reakcích sojky chocholaté (Cyanocitta cristata bromia) vůči larvám monarchy stěhovavého 

(Danaus plexippus). Guilford (1994) popisuje výstražné zbarvení jedinců stejného druhu jako 

„go-slow“ signál, kterým predátorům naznačují vyšší pravděpodobnost obsahu toxinů 

některých z nich. Zkušení predátoři tak opatrnějším ochutnáváním rozpoznají jedlé jedince od 

nejedlých a pro nejedlou kořist je vyšší šance přežití i po napadení. 

Kombinace výstražného zbarvení a kardenolidů u sýkor vyvolala větší averzi k plošticím 

chovaných na náprstníku. Výstražné zbarvení je podstatným faktorem k diskriminaci mezi 

jedlou a nejedlou kořistí a k urychlení nebo spuštění averzivního učení                            

(Rowe & Guilford, 1999b). Mimo něj ale záleží i na charakteru a intenzitě chemické obrany 
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(Ham et al., 2006; Sherratt & Beatty, 2003; Skelhorn & Rowe, 2006). Například kuřata byla 

schopna diskriminovat mezi stejně vypadajícími peletami jen na základě chuti, kterou 

určovala koncentrace chininu. Čím větší rozdíl byl v obsahu chininu u jedlé a nejedlé potravy, 

tím lépe mezi ní kuřata diskriminovala (Skelhorn & Rowe, 2006). Podobné výsledky 

zaznamenali také Barnett et al. (2011) a Skelhorn & Rowe (2010) u špačků                  

(Sturnus vulgaris). 
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7. ZÁVĚR 

Tématem této diplomové práce bylo zjistit efektivitu chemické obrany vybraných druhů 

ploštic skupiny Lygaeoidea, konkrétně u druhů Oxycarenus lavaterae, Oxycarenus 

hyaliniennis a Horvathiolus superbus. Testovanými predátory byly v našem experimentu 

odchycené sýkory koňadry a sýkory modřinky a ručně odchovaná ptáčata sýkor koňader. 

Výsledky jsme porovnávali mezi dospělými ptáky a ptáčaty, mezi sýkorami koňadrami           

a sýkorami modřinkami, mezi jednoletými a víceletými ptáky a mezi samci a samicemi. 

Multimodální signalizace a aposematismus jsou hojně studovaná témata, avšak méně autorů 

provádělo experimenty se živou kořistí nebo testovalo efektivitu chemické obrany mezi 

různými vývojovými stádii jednoho druhu.  

  Z celkového počtu testovaných sýkor velká část dospělých ptáků ploštice vůbec 

nenapadla a podíl ptáků, kteří se jim vyhýbali, byl vyšší při předložení larev než imág a při 

předložení O. lavaterae než O.hyalinipennis. Z našich výsledků můžeme konstatovat, že 

kombinace optických a chemických signálů ploštic u ptáčat ani dospělých ptáků nespouštěla 

iniciální averzivní reakci, avšak po zkušenosti s napadením ploštice ptáci na další předloženou 

ploštici reagovali averzivně. Ploštice byly lépe chráněny před útoky dospělých ptáků než 

ptáčat, která jich napadla větší počet bez ohledu na druh. Aposematicky zbarvený                 

O. lavaterae byl před útoky dospělých sýkor lépe chráněn než O. hyalinipennis, což mohlo 

být způsobeno možnou zkušeností dospělých sýkor s O. lavaetare z volné přírody. Nejlepší 

chemická obrana byla shodně pozorována u obou druhů larev, kterých dospělí ptáci napadli 

menší počet oproti imágům. Sýkory modřinky zabily a zkonzumovaly méně ploštic než 

sýkory koňadry a jejich první útok nebyl pro ploštice tak často fatální. Kontakt s O. lavaterae 

u ptáčat vyvoval častější otřepávání a tendenci si častěji čistit zobák. U dospělých sýkor druh 

ploštice častější projevy diskomfortního chování neovlivnil. 

U ploštic H. superbus jsme zjistili vliv možnosti sekvestrace obranných látek z živné 

rostliny na efektivitu chemické obrany vůči ptačím predátorům. Ploštice chované na 

náprstníku byly po prvním útoku méně napadány a zabíjeny než ploštice chované na 

slunečnici. 
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