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Abstrakt 
 
Oční skvrny nacházíme u celé řady organismů různé taxonomické příslušnosti a zvláště pak u 
řádu Lepidoptera. K utváření skvrn dochází několika na sobě nezávislými způsoby, jež jsou 
podrobně popsány v studiích F. Süfferta a B. N. Švanviče. Oční skvrny na křídlech motýlů se 
v posledních letech stále častěji stávají předmětem studia vývojové biologie a molekulární 
genetiky. Funkce očních skvrn se obvykle vysvětluje dvěma způsoby: zastrašování predátorů 
nebo deflekce útoků na méně významné části těla.  
 
klíčová slova: oční skvrny, Lepidoptera, analogie, F. Süffert, B. N. Švanvič, evoluce 
 
 
Abstract 
 
Eyespots of various forms are found in different taxa of organisms, in particular Lepidoptera. 
These eyespots, however similar, are developmentally generated by different mechanisms that 
are described in detail in the works of F. Süffert and B. N. Schwanwitsch. Recently, the 
butterfly eyespots are often subjected to the developmental and genetic studies. The eyespots 
are usually supposed either to have the intimidating function or to deflect the attack of 
predator to the non-vital parts of the body. 
 
Key words: eyespots, Lepidoptera, analogy, F. Süffert, B. N. Schwanwitsch, evolution 
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1) Úvod 
 

Na konci 19. století je definován význam biologického termínu analogie. Vyjadřuje 

podobnost orgánů různých organismů na základě jejich funkcí, nebo podobnost způsobů 

chování celých organismů. Definice má základ v rozlišení analogie a homologie R. Owenem. 

Analogická podle něj je taková část nebo orgán živočicha, která má stejnou funkci jako jiná 

část nebo orgán u jiného živočicha (Owen 1843 in Bäumer 1989).  Pro rozpoznání 

analogických orgánů není důležitý jejich původ (pak se jedná o homologii), ale fyziologická 

kritéria. Takto podobné, tedy analogické funkce se vyvíjejí u různých organismů 

prostřednictvím adaptace na okolní prostředí. Analogie tedy nutně nemusí znamenat pouhou 

vnější podobnost. S přesným vymezením pojmu však analogie v biologii ztrácí na významu. 

V středu zájmu je homologie jako kritérium pro určení stejného původu různých částí nebo 

celých organismů (Bäumer 1989). 

 Zajímavou analogii u organismů představuje obraz oka. Analogii představuje hned 

v dvojím smyslu. Prvním z nich je samotné připodobnění nějaké části živého organismu 

k optickému orgánu obratlovců. Obraz oka na křídlech motýlů, šupinách ryb nebo ptačích 

perech je analogický k opravdovému oku. Nabývá významu pohledu očí a stejně jako 

opravdové oči může působit na své okolí. Druhou rovinu analogie představuje způsob vzniku 

takové kresby. Jiného původu je pochopitelně kresba oka u ryb a jiného u motýlů. Ale i 

v rámci jedné skupiny organismů jako jsou motýli, vzniká jeden tvar různými způsoby a 

z různých, na sobě nezávislých částí. Vnější povrch motýlích křídel tak představuje jakési 

„plátno“, na němž dochází k ztvárnění způsobu komunikace a sebeprezentace různých druhů, 

a to nejrůznějšími prostředky. 

 Práce se zaměřuje na řád motýlů (Lepidoptera), na nichž se dá nejlépe demonstrovat 

rozmanitost vzniku očních skvrn. Vychází zejména z klasických morfologických studií 

biologa F. Süfferta a B. N. Švanviče. Dále je uveden přístup současné evoluční biologie a 

molekulární genetiky k problematice vzniku očních skvrn. V dalších kapitolách je přehled 

základních významů, které se očním skvrnám přisuzují, a rozšíření tohoto fenoménu jinde 

v přírodě a kultuře. 
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2) Zvláštní případ podobnosti – oční skvrny 
 

a. Základní stavební plán kresby na křídlech řádu Lepidoptera 
 

Pro pochopení složitosti a komplexnosti celkového vzoru (pattern) kresby, ale i 

jednotlivých, dílčích vzorů motýlího křídla, je nezbytné navrhnout způsob, jak k tomuto 

fenoménu přistupovat. Už na první pohled, zahrnující čistě estetický dojem, oproštěný od 

potřeby systematizovat, je zřejmé, že řád Lepidoptera vykazuje vysokou variabilitu 

v motivech a pestrosti na obou stranách předních i zadních křídel. V této mnohotvárnosti 

nalezneme ovšem některé ustálené formy jako jsou monochromatická zbarvení, pruhování 

podél křídelních žilek, transversální pruhování či různé druhy skvrn. Samotná skutečnost, že 

se v různých kresbách některý motiv opakuje, vybízí ke komparaci a hledání společného 

jmenovatele. 

Způsob, jak celou šíři vzorů sjednotit do jednoho základního plánu, jakési šablony, 

kterou je možné dále rozvíjet a obměňovat, navrhli nezávisle B. N. Švanvič (v anglické 

transkripci Schwanwitsch) a F. Süffert v 20. letech 20. století. Tuto homologizaci 

jednotlivých kresebných komponentů u různých čeledí řádu Lepidoptera nazývá Švanvič 

(1924) prototypem (prototype). Zároveň zde vysvětluje, z jakých důvodů volí termín prototyp. 

Jedná se o abstrakci, ve které vystupují všechny vzory ve své idealizované, můžeme říci 

archetypální podobě, vhodné pro komparaci odlišných forem, které z této abstrakce vycházejí. 

Prototyp tedy nepředstavuje hypotetického společného předka, ale slouží jako vhodná pomoc 

při porovnávání kreseb s možností seřadit je od základních po nejvíce aberantní (Švanvič 

1924, 1928). Velice blízký a v jistém ohledu i přehlednější způsob komparace navrhl Süffert 

(1927) v podobě schématu nymphalidní kresby (Das Schema der Nymphalidenzeichnung). 

Oba přístupy více než šedesát let po jejich zveřejnění používá F. Nijhout jako nosný prvek při 

výzkumu vzniku křídelních kreseb vývojovou genetikou. Ve své práci (Nijhout 1991) obě 

koncepce porovnává, sjednocuje a navrhuje terminologii jednotlivých komponentů a nazývá 

jednotící schéma nymphalidním základním plánem (Nymphalid ground plan). Název pochází 

od čeledi babočkovití, Nymphalidae. U zástupců této čeledi jsou totiž nejlépe vyvinuty 

jednotlivé komponenty stavebního plánu, ovšem nikoliv všechny na jediném křídle jednoho 

druhu. Takovou situaci znázorňuje jen kresba ideálního prototypu (Švanvič 1924). 

Všechny tři koncepce dobře poslouží k popisu vzniku očních skvrn, zdůraznění 

homologie jednotlivých komponentů a případného upozornění na analogie výsledných tvarů. 
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Pro pochopení dalšího textu je také nezbytné zvolit vhodnou a jednotnou terminologii, 

přičemž budu vycházet z Nijhouta s menšími úpravami, které jsou nutné kvůli specifickému 

popisu, obsaženému v pracích Švanviče a Süfferta. 

Základní stavební plán předpokládá existenci tzv. systémů symetrie, které můžeme na 

motýlím křídle identifikovat maximálně čtyři (Süffert 1929). Všechny systémy jsou 

orientovány tak, že přes křídlo probíhají transversálně, jejich osa symetrie má tedy anterio-

posteriorní orientaci. Systémy jsou řazeny paralelně od báze křídla v tomto pořadí: bazální 

element, subbazální systém symetrie, centrální systém symetrie a marginální systém (obr. 1).  

Je třeba zdůraznit, že symetrie neznamená explicite zrcadlově souměrné tvary kresby. Kolem 

osy z obou stran prochází linie, které si jsou „symetrické“ ve svém složení pigmentace a 

vývoji (Nijhout 1991), ovšem tvarově mohou být výrazně asymetrické. To platí i pro základní 

stavební plán, např. ledvinovitě prohnutý diskoidální element. V odvozených (aberantních) 

kresbách dochází přirozeně k větším odlišnostem, lze je však vždy s větší či menší úspěšností 

odvodit od základního plánu. Každý ze systémů symetrie může v sobě ještě navíc obsahovat 

podřízené symetrické systémy (Süffert 1929). 

  

                                                                Obr. 1.    Základní stavební plán kresby 

   podle Süfferta (1927): 

1 – bazální element 

2 – subbazální systém symetrie 

3 – centrální systém symetrie 

a – proximální linie 

b – distální linie 

c – diskoidální element 

4 – marginální systém 

i – marginální element 

ii – submarginální element 

iii – řada marginálních oček 

iv – parafokální element 

 

Pro komparaci různého způsobu vzniku očních skvrn je důležitý zejména centrální 

systém symetrie a systém marginální. Centrální systém je složen ze dvou souběžných linií, 

které jak Süffert (1927, 1929) tak Nijhout (1991) označuje jako proximální a distální linie 

systému symetrie. Oba pruhy mezi sebou uzavírají širší centrální plochu, která je barevně 

odlišná od sousední křídelní kresby, zpravidla bývá tmavější. Uvnitř této plochy se nachází 
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vzor většinou tvaru skvrny, diskoidální element, vázaný na diskoidální žilku. Podle Süfferta to 

jsou souběžně jdoucí linie, anteriorně i posteriorně splývající. Uzavírají se tak a tvoří 

eliptickou dutou formu. Podobně je tomu u basálního a subbasálního systému symetrie, 

všechny tři formy proto řadí do společné kategorie tzv. Hohlbinde (Hohlelemente). Složitější 

skladbu vykazuje marginální systém. Do celého komplexu spadá řada marginálních oček jako 

jeho osa, parafokální element, submarginální element a marginální element. Řada 

marginálních oček často prodělává významné změny ve své struktuře, stejně tak parafokální 

element. Ten je označován Švanvičem (1924, 1926, 1928, 1929, 1931) jako Externa III, což 

naznačuje jeho afinitu ke  kresebným komponentům okraje křídla, a hraje významnou roli při 

formování některých částí křídelní kresby. Nicméně, jak bylo experimentálně dokázáno 

(Nijhout 1984, Nijhout & Grunert 1988), jedná se o nezávislý element. K centrálnímu 

systému symetrie a zejména k systému marginálnímu se úzce váže výrazné stínování 

jednotlivých elementů. Švanvič ovšem stínování považuje za samostatný element, protože 

v jeho formování nachází svébytné linie, a zavádí pro něj v oblasti marginálního systému 

termín Umbra (Švanvič 1924). Tento jev nelze považovat podle Nijhouta (1991) za nezávislý 

prvek kresby, i přesto jej lze vhodně použít k popisu některých kresebných vzorů. Během 

formování kresby dochází k mnoha odchylkám od základního plánu, a to různým způsobem a 

s odlišnou intenzitou. Rozmanité modifikace základního stavebního plánu budou uvedeny 

dále v textu a prezentovány na příkladech konkrétních kresebných vzorů.  

Nutno dodat, že existuje rovněž determinace kresby stojící mimo systémy symetrie. 

Jedná se o kresby vázané přímo na strukturu křídelní žilnatiny, zde po vzoru Švanviče (1924) 

označované jako venosa a intervenosa. Venosa je část kresby přiléhající těsně ke křídelní 

žilce, intervenosa pak proužek jdoucí středem křídelní buňky, tedy paralelně s žilkami. Süffert 

(1929) pro ně užívá termínu abhängige Zeichnungen, Nijhout (1991) pak analogicky 

dependent patterns. 
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b. Způsoby vzniku očních skvrn 
 

Oční skvrny představují jeden z nejsložitějších vzorů  kresby motýlího křídla a patří tak 

mezi nejrozšířenější ornamenty napříč různými skupinami řádu Lepidoptera. Oční skvrny 

v mnoha případech zcela jinak vznikají, ale jejich výsledná funkce může být téměř stejná1 

(viz kapitola d). Vytváří buď dojem falešného oka, nebo jednoduchých, více či méně 

nápadných skvrn.  Je otázkou, jak rozmanitost jednotlivých způsobů vzniku očních skvrn co 

nejlépe klasifikovat. Základem bude klasifikace Süfferta (1929) s doplňujícími poznámkami 

(hlavně k očním skvrnám marginálního systému symetrie), které můžeme k této problematice 

nalézt u Švanviče (1929), přestože jeho studie slouží primárně jako zdůvodnění základního 

stavebního plánu. Tato klasifikace dále zahrnuje i specifický vznik očních skvrn u rodu 

Smerinthus čeledi Sphingidae (Komárek 1989, 1991).  

Anglickým ekvivalentem pro oční skvrny je termín eyespots (případně eye-spots, eye 

spots), Süffert ve svých pracích (Süffert 1927, 1929) užívá termín Augenflecke, stejně tak 

Komárek (1989, 1991), který užívá i výrazu Augenmuster. Pro označení kruhově utvářených 

kreseb, často menší velikosti, se v různých popisech také setkáme s termínem ocelli (např. 

Süffert 1929, Nijhout 1991). Nejen pro Lepidoptera platí, že oční skvrny jsou definovány 

minimálně dvěma koncentrickými kruhy. Ve velikosti, barevnosti, počtu a relativní šířce 

jednotlivých kruhů silně variují, dochází u nich k různým tvarovým a barevným modifikacím 

či zdvojením středu oční skvrny. V textu budou popsány pro úplnost i jednodušší 

koncentrické tvary, které mohou tendovat k „pravým“ očním skvrnám. 

 

Řada marginálních oček 

V distální části křídla ležící řada očních skvrn je základem marginálního systému 

symetrie. Protože jsou tyto oční skvrny typické zejména pro skupinu Nymphalidae sensu lato 

(čeledi Nymphalidae a Satyridae), označuje Süffert (1929) řadu jako Die 

Nymphalidenaugenreihe, Švanvič (1924) chain of eye-spots. Každé z oček je tvořeno většinou 

světle zbarveným středem, pupilou a dvěma koncentrickými kruhy. Švanvič v uvedených 

studiích považuje vnější kruh za nezávislý element. Samotným očkem myslí pupilu s prvním 

koncentrickým kruhem (Ocellus), kolem nějž se může vyvinout ještě druhý kruh (Circulus). 

Každé z oček leží uprostřed meziprostoru křídelních žilek, přičemž v pořadí první očko leží 
                                                 
1 Jistou podobnost představují způsoby vzniku skutečných očí, jakožto optického orgánu živočichů. Oči jsou 
morfologicky značně komplikované orgány a u různých živočišných kmenů nejsou homologické,  přesto jejich 
odlišný způsob vzniku může vést k podobným výsledným vlastnostem (savčí oko a komorové oko hlavonožců) 
(Nowikoff 1930). 
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v křídelní buňce nejvíce posteriorně, sedmé nebo případně osmé je pak anteriorně. Na 

výsledné kresbě se podílí také parafokální element a různě vyvinuté stínovaní (Umbra), 

nacházející se mezi vlastní oční řadou a parafokálním elementem. Umbra je rozlita po obou 

stranách řady, přičemž její tvar často opisuje obrysy očních skvrn a mezery mezi nimi. Na 

těchto místech její tvar vybíhá mezi oční skvrny. Jak se ukáže dále, situace je ale v mnoha 

případech značně modifikovaná.  

Süffert si všiml, že očka mají mimořádně často naznačen centrální bod, který je patrný 

už na kukle podobně jako žilky a okrajové linie křídla. Jeho výzkum ontogeneze křídel u rodu 

Vanessa prokázal, že se tato centra liší od svého okolí už ve stádiu kukly, kdy na křídle ještě 

není patrná žádná kresba. Takové body jsou však i tam, kde později žádná očka nevznikají. 

Podle něj tedy očka nemají takovou afinitu k centrům jako je tomu v případě diskoidálních 

oček a diskoidálního elementu (viz níže). Süffert zde mluví o „střední závislosti“ při vzniku 

kresby a neztotožňuje se s názorem Van Bemmelena (1889), jenž považuje tyto centra za 

zbytky fylogeneticky předcházející kresby, která se dnes již plně neobjeví. Proto Süffert 

mluví o určité samostatnosti, kterou tyto oční skvrny vykazují, když se díky relativně 

samostatným procesům (pravidelné rozšíření pigmentu) vyvinou z lokálního centra. To 

potvrzují i pozdější genetické studie, které tyto procesy vysvětlují expresí genu Distal-less 

(např. Nijhout 1980). 

Detailněji se morfologické rozmanitosti marginálních oček věnuje Švanvič (1924, 1926, 

1928, 1929, 1931), a to zejména u čeledí Nymphalidae, Satyridae a Brassolidae. Ve studii 

z roku 1926 zavádí několik principů, jež se podílejí na modifikaci základní kresby oček. Jsou 

jimi kombinace, změna velikosti (princip alternace), dislokace, splývání a melanizace. 

Všechny navrhnuté principy chápe spíše jako pracovní metody, jak popsat a pochopit širokou 

rozmanitost motýlí kresby, než jako striktní pravidla či zákony v evoluci kresby. Ostatně platí 

pro všechny prvky kresby na celém motýlím křídle, nejen pro oční skvrny.  

U rodu Junonia popisuje kombinaci a alternaci ve velikosti komponentů. Na dorsální 

straně předního křídla Junonia asterie vyniká nápadná, širokým černým kruhem ohraničená 

oční skvrna. Její centrum se nachází v 2. křídelní buňce a kruh, široký díky značnému 

stínování (podle Švanviče tvořený umbrou, nikoliv circulem), zasahuje až do sousedních 

buněk. V 5. a 6. buňce jsou patrná malá očka, v ostatních zcela chybí. Na zadním křídle je 

situace obdobná, z celé řady zůstává jen jedna oční skvrna. Má však dvě světlé skvrny, 

nacházející se v 5. a 6. buňce, což naznačuje její původ ze dvou původně oddělených oček. 

Ač je tato skvrna, sahající celým svým objemem přes čtyři křídelní buňky, zdvojená, působí 

ve výsledné formě jako dokonalý obraz oka, jenž má dokonce i asymetricky situovanou 
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zornici v podobě basifugálně orientovaného stínování. Celkovou křídelní kresbu zdůrazňuje 

fakt, že ostatní komponenty jsou eliminovány. Ještě větší je skvrna u druhu Junonia almana 

(obr. 2). Přestože stupeň zvětšení není tolik nápadný, kresba je zdůrazněna právě eliminací 

ostatních komponentů. Zejména dochází k redukci veškerých linií symetrie proximálně od 

oční skvrny, a to na zadním křídle zcela, na předním v posteriorní části. Švanvič zvažuje 

hypotetické pokračování směru vývoje na kresbě J. ultra-almana. Princip alternace zde 

znamená samotné zmenšení či redukci většiny oček nebo na druhé straně zvětšení jiné skvrny. 

Kombinací se myslí zvětšování oční skvrny při současné redukci komponentů centrálního a 

subbazálního systému symetrie. Další případy redukce komponentů za současného zvětšení 

jiných je popsán u mnoha dalších případů, např. Brassolidae (Švanvič 1924) nebo Satyridae 

(Švanvič 1929). U posledně jmenovaných dochází vůbec k největšímu zvětšení některých 

marginálních oček v poměru k celkové velikosti křídla. Satyrus regeli v. abramovi Ersch. má 

na předním křídle dvě výrazně kontrastní, tmavě zbarvené skvrny, přecházející do sousedních 

buněk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.  Junonia almana 

 

Princip dislokace znamená posun či narušení určité komponenty. Švanvičem (1929) je 

popsán jako speciální princip vyskytující se běžně u Satyridae. Mluví o procesu tzv. erebizace 

(parargizace), pojmenované tak podle typického posunu v rámci rodu Erebia a Pararge. 

Jedná se o basipetální dislokaci 4. a 5. oční skvrny předního křídla (někdy jen 5.), 

v jednotlivých fázích dobře rozeznatelnou právě u výše zmíněných druhů. Švanvič si zde 

všímá pouze finální fáze, kde u Satyrus autonoë je 5. oční skvrna výrazně posunuta k bázi 

křídla, zatímco v sousedních křídelních buňkách zůstávají v původní linii (jdoucí souběžně 

s okrajem křídla) tzv. ocellární značky (bílé pupily nevyvinuté oční skvrny). S jiným typem 

dislokace se setkáme u rodu Callitaera (Švanvič 1928). Porovnáním pozice dobře vyvinuté 

oční skvrny u Callitaera pireta a C. polita lze zjistit zřejmě basipetální posun samotného 
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okraje křídla. U C. polita skvrna zasahuje do parafokálního elementu, leží až na okraji křídla a 

je jím navíc zdeformována. Není tedy „přeseknuta“ okrajem křídla, nýbrž tvarována okrajem 

a sousedními buňkami (vykazuje určitou pružnost ve tvaru). Jedná se o zcela jinou situaci 

(abhängige Zeichnung) než u předchozích případů, kdy některé skvrny přesahují do 

sousedních buněk přes křídelní žilky. 

Süffert (1929) ukazuje na zadním křídle Lethe daretis zvětšení skvrny tak, že prohýbá 

distální linii centrálního systému symetrie směrem k bázi křídla, kdežto na předním křídle 

v posteriorní části jsou naopak oční skvrny touto linií zakryty (obr. 3). U Taygetis mermeria 

oční skvrna linii neprohýbá, ale prakticky překrajuje. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.  Variabilita očních skvrn u rodu Lethe 

 

Splývání komponent vyjadřuje stav kresby, kdy se jinak nezávislé prvky prolínají a 

tvoří jeden zřetelně odlišitelný ornament. Süffert (1929) mluví o superpozici elementů. Na 

předním křídle Satyrus bischoffi v. kaufmanni se na jednotné kresbě podílí společně 

parafokální element, oční skvrna a distální linie centrálního systému symetrie. Na zadním 

křídle Satyrus regeli se oční skvrna posouvá proximálně směrem k parafokálnímu elementu a 

zapadává do jeho ohybu. Postupně dochází k splývání obou komponentů. Ovšem stejné 

kresby je docíleno v případě výskytu stínování mezi touto oční skvrnou a parafokálním 

elementem (Švanvič 1929). Na zadním křídle Morpho papyrius splývá umbra kolem oční 

skvrny s distální linií centrálního systému symetrie v celém rozsahu křídelní buňky. Zbývající 

prostory mezi nimi jsou prohnuté do oblouku opisovaného kolem oční skvrny, čímž je skvrna 

více zdůrazněna. Dalším zvýrazněním kresby oka je melanizace meziprostorů mezi liniemi 

systémů symetrie (Švanvič 1926). 

Při utváření kresby má velký význam nejen kombinace jednotlivých principů, ale také 

způsob jejich uskutečnění. Např. u Junonia almana (obr. 2) se zdvojená oční skvrna zvětšuje 

rovnoměrně do všech směrů, kdežto bezprostředně sousedící stínování se na základě stejného 

principu zvětšuje více na proximální části kruhu, který tvoří kolem oční skvrny. Na distální 
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straně je užší. Na Satyrys dryas a S. huebneri Švanvič (1929) demonstruje vznik skvrny 

s dvěma světlými středy. U prvního druhu zvětšená oční skvrna pohlcuje sousední 

nedokonalou světlou skvrnu – pupilu, tzn. „vtahuje“ ji jako cizí část do výsledného obrazu 

jednotné oční skvrny. Naproti tomu dvojitá skvrna S. huebneri vzniká splýváním dvou 

sousedních očních skvrn do jedné. Všechny uvedené principy mimo melanizaci jsou 

zvláštním případem téhož procesu, jde o jakési posouvání hranic kresebných komponent. 

Mimo zmíněné principy modifikují  ornamenturu kresby ještě dva principy, a to 

pierellizace (pierellisation) a překřížení (crossing-over). Pierellizace, nazvaná Švanvičem 

(1928) podle rodu Pierella, se v modifikaci kresby marginálního systému symetrie příliš 

neuplatňuje, ovšem někdy se podílí na celkovém zvýraznění kresby oka. Jejím zajímavým 

projevem je tzv. ripple pattern (Nijhout 1991), připomínající svým vlnkováním zčeřený písek. 

Vyskytuje se u některých zástupců čeledí Brassolidae a Satyridae. Výrazně deformuje různé 

elementy po celé ploše křídla, jen oční skvrny jsou superponované nad touto vlnkovanou 

strukturou. Např. u Caligo eurilochus (Brassolidae), na jehož zadním křídle ventrální strany 

se uprostřed nachází výrazná oční skvrna, působí celková kresba skutečným dojmem parciální 

miméze (obr. 4) – oči dravce (sovy) na pozadí, které je tvořeno šedohnědým vlnkováním 

připomínající peří2. Překřížení pak v daném smyslu znamená záměnu jedné části komponentu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Caligo eurilochus 

 

 za paralelní část komponentu druhého. Tento jev vidíme na příkladě obou křídel taxonu 

Pierella, kde se kříží řada očních skvrn a tmavá linie, táhnoucí se distálně od vnější linie 

centrálního systému symetrie (zde jako umbra). Po překřížení leží skvrna (původně distálně 

od umbry) už před umbrou, tedy proximálně – tento posun oční skvrny z prototypického stavu 

až k výslednému překřížení je Švanvičem ilustrován na čtyřech druzích, ovšem pro tvorbu 

očních skvrn není tolik důležitý. Na tomto místě je však nezbytné zmínit jiný důležitý 

fenomén. Příklad P. dracontis dává prostor pro komparaci spodní a svrchní strany zadních 
                                                 
2 Existuje ještě jiné vysvětlení tohoto mimetického jevu (viz kap. d). 
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křídel. Na základě porovnávání a homologizace elementů lze dojít k závěru, že na stejném 

křídle utváří tytéž komponenty dva odlišné obrazy – jeden na svrchní straně, druhý na straně 

spodní. Kresebné prvky, které jsou na svrchní straně zvýrazněné a  často se v každé křídelní 

buňce pravidelně opakují, jsou na spodní straně redukovány a zbývají jen tam, kde naopak 

vystupuje do popředí kresba oční skvrny. Na svrchní straně se jedná o výrazné dvojice 

světlých skvrn (nikoliv pupil), distálně i proximálně tvořených meziprostorem mezi kruhem 

oční skvrny a umbrou.  Sama oční skvrna je až na světlý střed tmavá, nebo není vůbec 

přítomna.Oproti tomu je na spodní straně totožných křídelních buněk dokonalá oční skvrna, 

kolem níž se navíc obepínají zmíněné, zde poloměsíčité skvrny. Tato kresba nápadně vyniká 

také proto, že je přítomná pouze v 5. a 6. buňce spodního křídla, v ostatních buňkách 

absentují oční skvrny i výrazné dvojice světlých skvrn (obr. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Kresba na ventrální (vlevo) a dorsální straně zadního křídla Pierella dracontis (podle 

Švanviče 1929) 

 

Süffert (1929) nepoužívá Švanvičovu terminologii, nicméně popisuje obdobné situace a 

zdůrazňuje následující: 1) Řada marginálních oček je tvořena skvrnami více či méně 

dokonalými, jejichž pupily leží mezi dvěma křídelními žilkami; 2) některé z těchto oček se 

natolik zvětší, že svým objemem přesahují více křídelních buněk, a v extrémním případě pak 

dochází ke splynutí v jednu velkou oční skvrnu mající svůj původe v řadě marginálních oček; 

3) dochází k radiálnímu přemístění očního centra podél středu křídelní buňky buď ve směru 

k okraji, anebo bázi křídla. Zejména v případě proximálního posunu dochází až k narušení 

kresebných útvarů, pocházejících z centrálního systému symetrie. Recentně se touto 

problematikou zabývá například F. Nijhout; ve svých pracích uvádí podrobný výčet tvarové 

diverzifikace marginálních oček, parafokálního elementu a distální linie centrálního systému 

symetrie (Nijhout 1986, 1990, 1991). 
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Oční skvrny v oblasti diskoidální žilky 

Převážně u čeledí Saturnidae a Noctuidae se tvoří oční skvrna v oblasti centrálního 

systému symetrie, z diskoidálního elementu, který je vázán svou polohou na diskoidální žilku. 

K těmto skvrnám patří ty vůbec největší a nejbarevnější, utvořené nejčastěji na dorsální straně 

zadního křídla. V klidovém stavu jsou zakryty kryptickými předními křídly a při náhlém 

odkrytí nabývají funkce odstrašení predátora (startle display). Také tyto skvrny vykazují 

vysokou variabilitu ve velikosti, barevnosti a pravidelnosti. Protože leží většinou přímo v ose 

systému symetrie, formují se spolu s ním, a to tak, že podle velikosti skvrny jsou i okolní linie 

systému prohnuté, čímž zvětšují výsledný dojem oka. Naproti tomu na předních křídlech oční 

skvrny stejného původu, pokud jsou vyvinuty, charakterizuje daleko menší nápadnost, ať už 

co do velikosti, barevnosti nebo tím, že jim chybí některý z charakteristických znaků. 

V klidovém stavu jsou normálně viditelné. U denních motýlů je tento druh skvrn spíše 

výjimkou, např. na ventrální straně zadního křídla rodů Gonepteryx či Colias (Pieridae). 

Diskoidální element je Süffertem (1929) popsán jako tmavá plocha kolem stejnojmenné 

žilky. Na základě srovnání u více druhů lze pak zjistit potenciál k rozšíření a zaokrouhlování. 

S rozšířením je také spojeno pravidelné členění elementu. Diskoidální element se totiž 

rozšířením formuje do kruhu, přičemž jeho okraje zůstávají tmavé, zato uvnitř se nachází 

světlejší střed. Díky podobným vlastnostem, které nalezneme i u subbazálního a bazálního 

elementu, jej Süffert řadí do společné skupiny tzv. Hohlelemente (hohl = dutý). Je zajímavé, 

že tyto dva, ležící proximálně od diskoidálního elementu, tak dokonalé oční skvrny netvoří. 

Ačkoliv tato forma dává diskoidálnímu elementu jistý charakter oční skvrny, sám o sobě však 

ještě nebudí dojem oka – je stále vázán celkovým tvarem k diskoidální žilce a není zcela 

kruhový. Jedná se ještě o „dependent pattern“, kresbu závislou na žilnatině. Úplná oční 

skvrna je tvořena navázáním okolních linií z centrálního systému symetrie, které se díky 

posunům  a „rozpití“ uzavírají do jednoho vnějšího kruhu kolem diskoidální skvrny. Pro 

tvorbu skvrn jsou nutné principy kombinace, alternace, splývání i dislokace a současně změny 

v barevném utváření a stínování (obr. 6). 

 

Kruhy osové symetrie 

Tyto kruhové útvary vznikají splynutím symetrických linií. Přestože se nejedná o 

dokonalé oční skvrny, s předchozími morfologicky rovnocenné, lze je mezi ně čistě formálně 

zařadit. To, že mezi nimi nejsou velké ani pestré ornamenty, není tak zásadní. Podstatný 

rozdíl Süffert (1929) nachází jinde. Jak marginální očka a z nich vytvořené formy, tak skvrny 

mající původ v diskoidálním elementu jsou morfologicky primární, jelikož můžeme 
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identifikovat jejich centra vzniku. Zato morfologicky sekundární jsou skvrny, které vznikají 

ze zcela jiných útvarů bez zřetelného centra. Jejich vznik je odvoditelný od původně 

vzájemně oddělených linií některého systému symetrie, které se slévají v jeden celek. Rod 

Mesosemia (Nemeobiidae) je zvláštním případem (obr. 7), u kterého dochází k vytvoření oční 

skvrny uprostřed diskoidální křídelní buňky, protože osa symetrie prochází skrz buňku a ne 

přes diskoidální žilku. Symetrie je zřejmě sekundární (v rámci centrálního systému) a skvrna 

je tvořená z linií této symetrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Oční skvrny v oblasti diskoidální žilky Antheraea polyphemus (Saturnidae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Oční skvrny na křídlech rodu Mesosemia 

 

 

Oční skvrny čeledi Sphingidae  

Problematikou evoluce očních skvrn rodu Smerinthus, Paonias a Pachysphinx z čeledi 

Sphingidae se zabýval S. Komárek (1989, 1991). Vychází z komparace několika příbuzných 

druhů a  některých jejich kříženců. Podobně jako u očních skvrn původem z diskoidálního 
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elementu se zde usuzuje na funkci zastrašení predátora při náhlém odkrytí této kresby. 

Elementy, z nichž se kresba u Sphingidae vyvíjí, pocházejí z buď distálních nebo 

proximálních linií centrálního systému symetrie. Hypotéza, jak mohlo dojít k zformování 

dokonalé oční skvrny na dorsální straně zadního křídla, vychází z předpokladu, že se tento 

tvar (Augenmuster) vyvinul z původně dvou tmavých transversálních linií a tmavého okraje 

křídla, paralelně orientovaných (Komárek 1991). Na křídle rodu Pachysphinx probíhají pouze 

dvě výraznější tmavší linie se světlými meziprostory, Smerinthus kindermani L. má tři 

rovnocenné linie se světle modře vyplněnými mezerami. Následují další morfologické změny 

v tomto předpokládaném pořadí: zaokrouhlování a spojení linií, přičemž kresba je více na 

okraji křídla (Smerinthus caecus Men.), bazipetální protažení kresby (S. jamaicensis Drury), 

prohnutí prostřední linie do tvaru V (S. saliceti Boisd.) a její oddělení od dvou sousedních tak, 

že vytváří vprostřed oka okrouhlou pupilu (S. cerisyi Kirby), typická forma oční skvrny 

s pravidelným tmavým okrajem a tmavou pupilou a modrým meziprostorem (S. ocellata L.) a 

zvýraznění tvarů a barev do více kontrastní formy (S. planus Walk.; obr. 8). U rodu Paonias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.  Smerinthus planus; vpravo předpoklad vývoje očních skvrn z paralelních linií u čeledi 

Sphingidae (podle Komárka 1991) 

 

už se ovšem tmavá pupila nenachází. Došlo pravděpodobně k její redukci, jak vyplývá 

z kreseb na hybr. Platei Stdf. Pro rekonstrukci předpokládaných stupňů evoluce je z důvodů 

nedostatku paleontologických nálezů tato komparace nezbytná a zároveň dostatečně 

přehledná. Pokud se u takových forem očních skvrn zdůrazňuje zastrašovací funkce jejich 

náhlým odhalením (Blest 1957, Edmunds 1974, Stevens 2005), vzniká otázka, jak je možné, 

že se tato obranná reakce vyvinula z tří nezávislých souběžných linií do plně funkční, 

dokonalé formy. Protože k dokonalosti je třeba několika kroků, které samy o sobě nemohou 

fungovat jako startle display (nedokonalá forma a kontrast barev), je na místě vyloučit účinek 

selekčního tlaku ze strany predátorů na druhy bez dokonalých skvrn. Právě z nich se totiž 
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dokonalejší obrazy oka vyvíjejí. Komárek (1991) předpokládá, že při vzniku očních skvrn 

čeledi Sphingidae tedy funguje „vnitřní dynamika“ (innere Dynamik) v systému organismů, 

jež umožňuje z kresebných elementů formovat složitější struktury, v tomto případě oční 

skvrny. Problematice vnitřní dynamiky a souvisejících epifenoménů se důkladně věnuje A. 

Portmann (1960). Ostatně i Süffert v rámci své klasifikace vzniku očních skvrn (Süffert 1929) 

přisuzuje samotnému organismu schopnost kombinovat různé prvky, vedoucí k výsledné 

jednotící formě. 

 

Oční skvrny vzniklé z linií 

Jde o útvary, které vznikají uvnitř jediné samotné linie, nikoliv ze zbíhání více linií. 

Samotná linie tak vlastně funguje jako malý systémem symetrie, který se transversálně člení. 

Linie mají barevně výraznější ohraničení, vzniká např. světlý pruh z obou stran tmavě 

obtažený. Takové pruhy lze pak podle charakteru nazývat dutými, případně vyplněnými. 

Linie se následně rozpadá a vytváří řadu skvrn, vzájemně oddělených v místě žilek. Skvrny 

mohou být vyplněny odlišnou barvou, a tak nabývat významu očních skvrn. 

Proximální i distální linie centrálního systému samy o sobě mohou vytvořit osu symetrie 

a z ní řadu oček (Allancastria, Papilionidae). U rodu Charaxes (Nymphalidae) se takto 

formují všechny linie a elementy. Funguje tu navíc princip zlomů kresby, Süffertem označený 

jako Verwerfung. Tyto zlomy představují nápadnou analogii profilu geologického zlomu a 

v tomto případě mají za následek roztříštění kresby linií a z nich vzniklých oček v různém 

stupni posunu, jak distálního tak proximálního. Výsledkem může být téměř stejná forma 

skvrn jako u marginální řady oček, které jsou také přítomny (ventrální strana křídel rodu 

Polyommatus). Celková kresba je tak spíše kryptická a očka mají pravděpodobně jiný význam 

než jako atraktor (directive marks). To by také mělo platit pro druh Pseudacraea boisduvali 

(Nymphalidae), který má tyto skvrny výhradně u báze křídel dorsální strany, což by v případě 

cílení útoku na tyto partie vyvolávalo poněkud sebevražedný efekt. Zde celková kresba 

vysvětlována jako aposematická (obr. 9). 

 

 

 

 

 

Obr. 9. Pseudacraea boisduvali 
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Překvapivě výrazné skvrny vznikají stejným 

způsobem u jasoně Parnassius apollo. Pochází 

z distální linie centrálního systému symetrie a oka 

jsou tu vlastně rudimentem po červeně 

vyplněném pruhu, táhnoucím se hypoteticky přes 

celé křídlo (obr. 10). 

 

 

 

 

 

Obr. 10. Parnassius apollo 

 

Oční skvrny vzniklé kombinací předešlých možností 

Všechny dosud zmíněné možnosti tvorby očních skvrn mají společného jmenovatele 

v tom, že buď vznikají z nějakého centra, nebo splýváním stejných prvků v rámci některého 

systému symetrie. Takové možnosti označuje Süffert jako „primární centrování“. Vedle nich 

však existují ještě „sekundárně centrované“, které jsou zejména svým tvarem velmi podobné 

zatím zmiňovaným dokonalým očním skvrnám, ale pocházejí z různých komponentů, jsou 

jejich kombinací.  

Jednou z nich jsou tzv. spirální oční skvrny. Tento typ nalezneme u čeledi Noctuidae. 

Skvrna vzniká odlišným způsobem než tomu bylo v předchozím případě. Na předním křídle 

vychází z tmavé skvrny linie, která se spirálně kolem této skvrny obtáčí a pokračuje 

k spodnímu okraji. Při porovnávání s dalšími příbuznými druhy došel Süffert (1927) 

k zjištění, že tato spirálně stočená linie se může uzavřít do kruhové formy, a tím vznikne 

kresba oční skvrny. Je zřejmé, že je složena z dvou na sobě nezávislých jednotek. Proximální 

část je tvořena diskoidálním elementem, zato distální polovina je částí příčné linie, která 

probíhá přes celé křídlo. 

V kresbě nápadné babočky paví oko Inachis io se na předním křídle nachází složitá oční 

skvrna vzniklá kombinací více elementů: parafokálního elementu (modrý střed), marginálních 

oček (bílé skvrny), distální linie centrálního systému a pestře zbarvených meziprostorů. 

Süffert (1929) odkazuje na experimenty Standfusse a Fischera, kteří ochlazením motýlí kukly 

babočky dokázali pozměnit barevnost budoucí kresby imaga tak, že na ní pak zřetelněji 
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vystupovala struktura hluboko do sebe začleněných, ale původem odlišných kresebných 

elementů. 

 

 

 

c. Recentní výzkum vzniku očních skvrn 
 

Kresba motýlích křídel je za posledních 25 let v poměrně velkém zájmu vývojové 

biologie a molekulární genetiky. Jedním z důvodů je i snadná a přehledná manipulace 

s experimentálními modely, kterou umožňuje dvourozměrná plocha křídel. V centru 

pozornosti jsou zejména oční skvrny vytvořené z oček marginálního systému symetrie 

(border ocelli), a to na modelových organismech Bicyclus anynana (Nymphalidae) a Precis 

coenia (Satyridae). Až v současné době jsou zkoumány i jiné druhy, jejichž oční skvrny 

pocházejí z odlišného systému symetrie (Monteiro et al. 2006). 

Vzhledem k možnostem výzkumu lze první procesy determinující vývoj kresby 

identifikovat v rané fázi vývoje posledního instaru larvy. Proces, který formuje oční skvrnu, 

začíná v organizačním centru (focus), které obvykle leží mezi křídelními žilkami. Tvoří jej 

několik buněk produkujících signalizační molekuly morfogenu, které od středu dále difundují 

a tvoří tak radiální koncentrační gradient v okolních epidermálních buňkách (Nijhout 1980). 

Buňky podle koncentrace morfogen specificky interpretují a následně se diferencují do 

jednotlivých koncentrických kruhů, tvořených různě barevnými šupinkami (Monteiro et al. 

1997).  Zmíněnou činnost organizačního centra potvrzuje více pokusů: Transplantací 

organizačního centra na jiné místo křídla se docílí vytvoření kresby ektopické oční skvrny 

(Nijhout 1980, French & Brakefield 1992). Experimentální poškození centra způsobuje 

deformace či eliminaci vznikající oční skvrny (Brakefield & French 1995).  

Na vývoji křídelní kresby u Bicyclus anynana se podílí řada regulačních genů. Pro 

formování celkové křídelní kresby je rozhodující anterio-posteriorní hranice, která se objevuje 

na samém začátku embryogeneze. Řadou následných kroků se podél této hranice od sebe 

oddělí geneticky nezávislé části a zároveň se vlivem morfogenu wingless imaginální terčík 

rozdělí i podél proximálně-distální osy. Jiným regulačním genem rhomboid, jenž je 

homologem genu Drosophily, je definována budoucí pozice křídelních žilek Procesy 

formující křídelní kresbu probíhají v každé křídelní buňce na odlišném genetickém pozadí. 

Interakce genů vázaných na žilnatinu a genů regulujících tvorbu kresby příčných pruhů mají 

 18



za následek rozdělení takových „genových prepattern“ na řadu seriálně homologických 

elementů, jakými jsou např. marginální očka (McMillan et al. 2002). Geny Distal-less, Notch, 

engrailed, hedgehog, cubitus interruptus, patched a spalt ovlivňují buňky organizačního jádra 

oční skvrny (Monteiro et al. 2006). V rané fázi stádia pupy jsou pak tři z nich znovu 

exprimovány v okolních epidermálních buňkách – Distal-less a spalt v tmavých kruzích a 

engrailed v žlutě zbarvených částech (Brunetti et al. 2001).Vývoj kresby, který je zjišťován 

pomocí modelů, lze rozdělit až na tři základní kroky. V prvním z nich dva a více morfogenů 

tvoří původní pozadí budoucí kresby (prepattern) tak, že difundují od okraje křídla či 

křídelních žilek a následně spolu interagují prostřednictvím laterální inhibice. Tento proces 

vede v druhé fázi k vytvoření ploch o určité stabilní koncentraci morfogenu. Jednotlivé buňky 

pak specificky interpretují výslednou situaci a tvoří odpovídající pigment (Nijhout 1991, 

McMillan et al. 2002). 

Kresba motýlích křídel nabízí široké možnosti pro studium adaptace a adaptivních 

změn. Některé druhy motýlů totiž vykazují významnou fenotypickou plasticitu kresby svých 

křídel. Ta je označována jako sezónní polymorfismus (seasonal polyphenism). Různé sezónní 

formy  kresby stejného druhu jsou přizpůsobené měnícím se přírodním podmínkám. U rodu 

Bicyclus spočívá plasticita kresby v různé intenzitě změn, které se týkají počtu očních skvrn, 

jejich velikosti, pozici a barevném složení. Vývojová genetika se tyto změny snaží zmapovat 

pomocí experimentů s mutacemi právě druhu Bicyclus anynana (Brakefield et al. 1996). Je 

možné izolovat jeho čtyři spontánní, autozomálně dominantní mutace, které se projevují 

následujícími modifikacemi oční skvrny: velikost (Bigeye), tvar (Cyclops), barevné složení 

(Goldeneye) nebo počet skvrn (Spotty). Změna jedné z vlastností je tedy vždy spojena s jinou 

genovou regulací, v rámci které dochází ke korelovaným změnám u všech skvrn na křídle. 

Tyto změny ale nemají vliv na utváření ostatních komponentů křídelní kresby (McMillan et 

al. 2002). 

Nakolik je podobný původ očních skvrn, které pocházejí z marginální řady oček, a 

očních skvrn původem z diskoidálního elementu, se snaží přiblížit komparativní analýza 

druhu Bicyclus anynana a zástupců z čeledi Saturnidae (Monteiro et al. 2006). Autoři 

předpokládají, že oba typy očních skvrn jsou při svém vzniku z organizačních center 

regulovány stejnými geny, Distal-less a engrailed a mohou se pak vyvíjet na základě 

podobných mechanismů, které však vyžadují další výzkum. Exprese jiných genů totiž nebyla 

pro nedostatek materiálu dále popsána. U běláska Pieris rapae (Pieridae) se vyvíjejí 

jednoduché černé skvrny, jež byly také předmětem stejného výzkumu (Monteiro et al. 2006). 

Tyto jednobarevné skvrny bez středové pupily nemají diferenciované buňky organizačního 
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centra, což bylo potvrzeno absencí exprese genů Distal-less, engrailed a spalt v rané fázi 

vývoje larvy. Přesto později gen spalt ve vývoji P. rapae ovlivňuje tvorbu tmavých skvrn, ale 

na rozdíl od skvrn u  Nymphalidae na základě jiných mechanismů, např. jiná prahová reakce 

na koncentraci morfogenu nebo předpokládaný původ skvrn z příčné linie (Monteiro et al. 

2006). Ačkoliv je vývoj regulován některými stejnými geny, při tvorbě očních skvrn u B. 

anynana a  P. rapae byla prokázána značná nezávislost. Rozpoznání rozdílů ve vývoji 

v podstatě odpovídá rozdělení očních skvrn podle vzniku z různých elementů základního 

stavebního plánu tak, jak navrhoval F. Süffert (1929). 

 

 

 

 d. Funkce očních skvrn 
 

 Zatímco se na vývoji očních skvrn podílí mnoho faktorů a skvrny vznikají kombinací 

různých elementů, jak vyplývá z předchozích kapitol, výsledná funkce těchto jevů je často 

velice podobná a v mnoha případech identická. Obecně se soudí (např. Stevens 2005), že oční 

skvrny mají dva základní významy, a to význam zastrašovací a význam odpoutání pozornosti 

na jiné části těla při útocích predátorů. V prvním případě se jedná o skvrny větších rozměrů se 

složitější strukturou a barevností. Druhým typem jsou skvrny menší a méně dokonalé. 

Najdeme však často i další případy, jejichž  vysvětlení není jednoznačné a v praxi je obtížně 

prokazatelné. Ostatně i obě základní funkce nemají vždy jednoznačné vysvětlení. 

Zastrašování (intimidation) je způsob upoutání pozornosti na kresbu oční skvrny, která 

může pro ptáky, kteří takovou kořist loví, nabývat významu skutečného oka některého z jejich 

vlastních predátorů jako je např. sova nebo kuna (Tinbergen 1958). Lovící ptáci jsou takovým 

jevem vylekáni a kořist nechávají být. Pokusy A. Blesta, který pomocí různých náhle 

rozsvícených atrap při krmení ptáků zkoušel účinky očních skvrn, ukázaly největší úspěšnost 

zastrašování u takových tvarů, které byly skutečným očím nejpodobnější (Blest 1957). 

Úspěšnost přitom roste s přítomností koncentrických kruhů, středu ve formě duhovky, 

horizontální symetrií dvojice skvrn, ale také asymetrií jejich středů („šilháním“) nebo tím, že 

v tmavém středu (duhovce) je naznačen světlejší bod, znamenající odlesk světla. Většina 

z těchto znaků se objevuje na velkých očních skvrnách mnoha motýlů, např. Precis coenia, 

Junonia almana nebo Inachis io z čeledi Nymphalidae, rod Caligo (Brassolidae), druhy 

z čeledi Saturnidae, Sphingidae.  
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Efekt zastrašení často podporuje náhlé odkrytí očních skvrn. Motýli jsou totiž často 

kryptičtí, v klidu mají složená křídla, takže jejich povrch splývá s okolím. Při vyrušení odhalí 

zatím zakryté oční skvrny (startle display) a predátora tak zahánějí nebo využívají jeho úleku 

k rychlému „opuštění pozic“. U rodu Smerinthus (Sphingidae) střechovitě složená přední 

křídla zakrývají část křídel zadních, na kterých se oční skvrny nacházejí. Motýli navíc po 

odkrytí zadnímu křídly rytmicky pohybují, a tak dodávají celému jevu dojem pohybu 

skutečných očí (Edmunds 1974). Jiné druhy převážně z čeledi Nymphalidae skládají křídla 

nad sebe a odhalují svrchní kresbu se skvrnami na všech křídlech. Motýli rodu Caligo mají 

ale oční skvrny na ventrální straně křídel, které jsou v klidu složené, tudíž jsou bezprostředně 

viditelné. Stradling (1976) vysvětluje mimikry motýla jako nápodobu žáby, přirozeného 

predátora motýlích nepřátel - plazů Anolis sp. 

 Náhlé odkrytí nejen očních skvrn, ale i jednodušších, přesto velice nápadných zbarvení 

se také nazývá flash colouration či fulgorace (angl. flash, lat. fulgor = blesk; Komárek 2004). 

Existuje řada argumentů proti hypotéze, že ptáci reagují na obraz skutečných očí. Jedním 

z nich je názor, že oční skvrny představují pro ptáky jen zcela nový jev, který je pro svou 

nápadnost (conspicuous signal) vyleká. Protože takové reakce najdeme i na jiné kresby 

(mnohá kontrastní aposematická zbarvení), je pak v porovnání s nimi oko „jen“ dokonalejší 

obraz a někteří autoři (Marples & Kelly 2001) proto přisuzují očním skvrnám pouhý význam 

tzv. neofobie (neophobia) Ptáci si navíc po první zkušenosti s novým a nečekaným jevem 

začínají na oční skvrny rychle zvykat a ty pak pro ně časem nepředstavují žádnou hrozbu. 

Hypotéz potvrzujících či vyvracejících to, že oční skvrny fungují pro predátory hmyzu jako 

skutečné oči, je více: jejich přehled může poskytnout práce M. Stevense (2005). 

Mezi nápadné oční skvrny, které mohou zastrašit predátory, můžeme zařadit i takové, 

které se nacházejí už na larválních stádiích motýlů. Housenka druhu Chaerocampa elpenor 

(obr.11) má laterálně na obou stranách dvě skvrny a svinutím těla pak dokáže napodobit oči 

obratlovce (Edmunds 1974). Na ventrální straně anteriorní části těla housenky Leucorampha 

je zase dokonalý tvar hadí hlavy s výraznýma očima, který pravděpodobně dokáže zastrašit 

lovící menší ptáky (Pough 1988). 

Oční skvrny, které jsou menší i méně kontrastní, zato však často přítomné ve větším 

počtu, mohou fungovat jako atraktor útoku ptáků na méně citlivá místa motýlího těla. Skvrny 

tedy odklánějí útok jinam, dále od životně důležitých orgánů. Pro toto vysvětlení se užívá 

termín deflekce (deflection), jenž znamená právě „odklonění“. Anglický biolog E. B. Poulton 

označuje takové skvrny jako directive marks, u německých autorů se setkáme s podobným 

významem Blickfänger (Komárek 2004). Všechny termíny tak dobře vystihují předpokládaný 
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význam těchto skvrn - odklánění, směrování a zachytávání útoku či pohledu. Jejich pozice na 

křídlech se nachází skutečně na vnějších okrajích, proto se také skvrny nejčastěji utvářejí 

z řady marginálních oček. Skvrny najdeme u mnoha druhů např. čeledí Nymphalidae a 

Satyridae. 

Deflekční význam skvrn se dá prokázat pomocí přítomnosti tzv. beak marks, které 

svědčí o útocích na okrajové části křídel motýla. Z většiny pozorování vyplývá, že se tyto 

stopy vyskytují více u druhů se skvrnami. Přímému útoku predátora se tedy stačily vyhnout. 

Útoku zpravidla úspěšně unikají druhy s větším počtem skvrn a s větší symetrií těchto skvrn. 

Taktéž početnější a pravidelnější skvrny mají motýli aktivnější v letu a druhy žijící převážně 

na otevřených lokalitách (Merckx & Van Dyck 2002). 

Funkci deflekce útoků umožňuje také napodobení hlavy na opačném konci těla (false 

head), které tvoří posteriorní části zadních křídel. Kresba je často doplněna znázorněním 

očních skvrn u báze falešných tykadel, jež jsou ve skutečnosti ostruhami motýlích křídel – 

např. Arawacus togarna (Robbins 1981; obr. 11). Na celkové kresbě se také podílejí příčné 

pruhy, jež se při složení křídel sbíhají směrem k falešné hlavě, čímž ji ještě více opticky 

zdůrazní. Při útoku také predátora  překvapí opačný směr úniku motýla, než pták vzhledem 

k orientaci falešné hlavy očekává (Wickler 1968). Jak falešná hlava, tak oční skvrny 

představují parciální mimézi, kterou nazývá M. Rothschild (1984) aide mémoire mimicry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Falešná hlava housenky motýla 

Chaerocampa elpenor (vlevo) a imaga druhu 

Arawacus togarna 
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Někteří autoři se též přiklánějí k názoru, že oční skvrny hrají roli ve vnitrodruhové 

komunikaci ve smyslu pohlavního výběru. Tímto způsobem vysvětluje např. Hingston dobře 

viditelné oční skvrny na okrajích křídel (Hingston 1933 in Stevens 2005), jejichž funkce je 

jinak chápána výhradně jako deflekce útoku. Na dorsální straně křídel motýla Bicyclus 

anynana jsou dobře vyvinuté skvrny, které ale při útoku nejsou exponované a mohou mít 

význam při pohlavním výběru. Samice tohoto druhu pak preferují samce s tmavšími skvrnami 

(Monteiro et al. 1997)  a větší velikostí skvrn, jejichž míra symetrie ale nehraje roli (Breuker 

& Brakefield 2002). 

U některých druhů najdeme výrazně barevné skvrny na kontrastním pozadí, které jsou 

součástí aposematické kresby motýla obsahujícího toxiny (Arctia caja). Další motýli mají 

zase celkovou kresbu obou křídel tvořenu mimo jiné menšími a nenápadnými skvrnami, takže 

výsledné zbarvení může být spíše kryptické (Stevens 2005). 

 

 

 

e. Kresba očí mimo řád Lepidoptera 
 

Přestože fenomén očních skvrn nejlépe vystupuje právě na kresbě motýlích křídel, 

najdeme podobné skvrny také u dalších živočišných druhů, a to jak u jiných zástupců hmyzu, 

tak i u obratlovců. Dokonce jsou známy i fosilie hmyzu, na jejichž křídlech se takové kresby 

dají dobře identifikovat (Komárek 2004).  

 V proximální části zadních křídel má velké oční skvrny svítilka Fulgora laternaria 

(Fulgoridae). Kresby brouků (Coleoptera) jsou také někdy tvořeny různými druhy skvrn. U 

kovaříka Alaus oculatus se nacházejí poměrně dokonalé oční skvrny na štítě (scutum). Různý 

počet jednoduchých skvrn mají na krovkách slunéčka (Coccinellidae). Deflekci útoků na 

méně důležité části způsobují oční skvrny některých brouků z čeledi Cicindelidae (Kamoun 

1991). U některých druhů řádu Mantodea a Orthoptera najdeme kromě kryptických a 

aposematických zbarvení taktéž oční skvrny. Wickler (1968) popisuje blíže nespecifikovaný 

druh křísa (Auchenorrhyncha) s falešnou hlavou a dosti nápadným okem na opačném konci 

těla.  

 Také některé ryby mají dokonalé oční skvrny, které mohou sloužit jak vnitrodruhové 

komunikaci, tak k oklamání predátora (Wickler 1968, Meadows 1993). V druhém případě 

jsou často pravé oči maskovány, oční skvrna se nachází v blízkosti ocasní ploutve (např. 
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Cichlasoma festivum, Chaetodon capistratus) a ryba navíc klame pomalým zpětným pohybem 

(Cott 1940 in Komárek 2004). Nejasné vysvětlení má stejně situovaná oční skvrna u 

sladkovodních ryb Amazonie Cichla ocellaris (Zaret 1977), nejspíše však také funguje jako 

atraktor při útoku predátora (Winemiller 1990). Zajímavým povrchem vyniká australská 

agama Moloch horridus (obr. 12), která při napadení skrčí hlavu pod přední nohy, přičemž se 

pak dvojice jejích kožních derivátů na svrchní straně krku může jevit predátorovi jako falešné 

oči (Pianka 1970). Kresby očí se nachází na přední i zadní straně rozšířené krční části těla 

indické kobry  (Naja naja), sloužící k zastrašení cibetkovitých šelem. Kresba někdy naznačuje 

kontury celého obličeje, komu má však patřit není blíže specifikováno (Coss 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Agama Moloch horridus 

 

 Složitou strukturu oka na konci ocasních per páva popisuje A. Portmann (1960). 

Vyzdvihuje právě komplexitu pera, vynaloženou nikoliv za účelem letu či termoregulace, což 

jsou základní funkční vlastnosti ptačích per, ale pouze na samotný jev barevné oční kresby. 

Na tvářích a po stranách šíje má dvě nápadné černé skvrny americká poštolka Falco 

spaverinus, na zadní straně hlavy sovy Glaucidium je zase tzv. „okcipitální obličej“ s méně 

nápadnými očními skvrnami (Wickler 1968). Wickler na stejném místě přisuzuje charakter 

očních skvrn i zadním stranám uší velkých kočkovitých šelem (Leptairulus serval). 

 O. Koenig (1975) zmiňuje výrazné bílé skvrny nad očima mangabeje Cercocebus 

torquatus, které opice v případě ohrožení odkrývá a snaží se tak zahnat protivníka. Zde se 

jedná převážně o vnitrodruhovou komunikaci. V neposlední řadě se s nápodobami pravých 

očí setkáme u druhu Homo sapiens sapiens. V kultuře se objevují vzájemně si podobné 

motivy obličejů s výraznýma očima, jako jsou např. masky. Stejně jako oční skvrny motýlů 

jsou tu často oči zvýrazněné několika koncentrickými kruhy červené a černé barvy (Coss 

1968). Některé analogické motivy, mezi něž patří i masky s velkýma očima, vystupují na 

různých, kulturně a geograficky si vzdálených místech v přibližně stejném období – drak 

v Číně a u Aztéků, ale také v současnosti u tzv. primitivních národů západní Afriky (Coss 
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1968). Obraz očí jakožto lidský artefakt představuje jeden ze základních motivů v  kultuře 

(Koenig 1975), jehož význam je často analogický funkcím očních skvrn u motýlů – 

zastrašování, odvedení pozornosti na sebe (deflekce), imponování. Význam je ještě zesílen 

představou uhrančivosti oka, Koenig ji nazývá zlým pohledem (böser Blick). Například maska 

s velkýma očima a jakýmsi mohutným vousem (obr. 13) konžského kmene Bapende má 

zahánět cizince a ženy od  mužských iniciačních rituálů (Coss 1968). Coss uvádí další 

příklady z různých období: Z doby bronzové existují nálezy přileb (Dánsko), které kromě 

rohů (jeden z dalších odstrašujících znaků) mají nápadné falešné oči. Motivy očí (a hadí 

kresby) jsou často používané v užitém umění Etrusků, které pak přechází do období Říma.  

Význam božího oka uprostřed 

rovnostranného trojúhelníku, 

symbolizující dokonalost trojjediného 

Boha, má zase původ v racionalismu 

17. a 18. století (Fouilloux et al. 1990). 

Přesto si dodnes zachovává i 

původnější psychologický význam tím, 

že upoutává lidskou pozornost k 

samotnému božstvu. V starověkém 

Kanaanu, později u Hebrejců a v  

Řecku bylo determinativem božstva 

(Koenig 1975).  

 

 

Obr. 13. Rituální maska 

 

Koncentrické kruhy, kombinace výrazných barev a případné další optické klamy jsou 

využívány i v moderním umění, např. opt-art (Coss 1968). Jak dokládá Koenig v příznačně 

nazvané knize Urmotiv Auge (1975), symbol oka je rozšířen od povrchu nejrůznějších 

organismů až po „deflektivní“ prostředek reklamy (obr. 14).  

 

 

 

Obr. 14. Zpráva MMS za 30,- Kč: Oko egyptského boha Slunce, které údajně 

chrání před zlem. 
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3) Diskuze a závěr 
 

Oční skvrny jsou fenoménem par excellence a nabízejí tak rozmanité možnosti studia. 

Jako mimetický jev představují zajímavý materiál pro etologii, ekologii nebo evoluční 

biologii. Jejich způsob vzniku na dvourozměrném křídle motýlů je vhodný model pro 

molekulárně genetická zkoumání. Symbolika oka je na druhé straně pozoruhodná z hlediska 

kulturní antropologie a psychologie. Celková kresba motýlího křídla, její ornamentura a 

pravidelnost je zajímavá i z hlediska estetiky. 

Otázka vzniku očních skvrn za účelem obrany před predátorem a s tím spojené chování 

jak predátora tak kořisti, vyžaduje společný přístup evoluční biologie, etologie, vývojové 

genetiky i dalších oborů. Odpovědi jsou často různé a neúplné, takže řešení problému  nabízí 

stále prostor pro další experimenty a závěry. 

Přesto jeden z problémů zůstává poměrně stranou. Süffert (1929) byl téměř před 

osmdesáti lety konsternován rozmanitostí způsobů vzniku očních skvrn a ptal se po příčině 

této rozmanitosti. V současné době, kdy se o mechanismech evoluce skvrn ví nepoměrně více, 

je vznik očních skvrn také zkoumán, ale neklade se již důraz na různé možnosti, jak se tyto 

ornamenty utváří. Zpravidla se výzkum provádí na dvou modelových organismech, na 

Bicyclus anynana a Precis coenia, u nichž oční skvrny vznikají pouze z marginálních oček. 

Celková kresba motýlího křídla s oční skvrnou, která tedy u různých druhů vzniká z jiných 

elementů a pravděpodobně i na základě odlišných procesů a za účasti jiných regulačních 

genů, působí na své okolí téměř identickým dojmem. Křídelní kresby motýlů s očními 

skvrnami, které predátora oklamou či zastraší, mají tedy často analogickou funkci, avšak  

jejich způsob vývoje nelze homologizovat. Možná se jednou dočkáme odpovědi na povzdech 

B. N. Švanviče, jenž řešil původ jedné z očních skvrn: „In some other genera and families of 

butterflies, however, there are modifications of eye-spots whose origin is more obscure […]  

and I must again emphasize the fact that only special investigation can afford a thorough 

understanding of them all“ (Švanvič 1929: 583). 
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