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Abstrakt 

Metody značení představují často nezbytnou součást řady studií, které se zabývají biologií 

hmyzu. Tyto značící techniky mnohdy představují jedinou možnost, jak získat nové a důležité 

informace.  

V první části práce se zabývám individuálním značením, které bylo využito pro 

označení samotářských včel a jejich hnízd jakožto prostředku získání informací o hnízdní 

dynamice samic žijících na hnízdišti v agregaci. Práce ukazuje, že samice se v hnízdech mění 

velmi často a běžně u všech čtyřech studovaných druhů. Avšak velké procento obsazení 

hnízda samicí nastalo až po jeho opuštění předchozí majitelkou. Pouze část ze všech hnízd na 

hnízdišti byla skutečně usurpovaná. Pravé usurpace reprezentují tedy spíše minoritní část 

pozorovaných změn majitelů v hnízdech. Včely překvapivě často opouští svá hnízda a 

zakládají nová. Díky častému střídání majitelek v hnízdech dochází k častým kontaktům 

samic na hnízdišti. Velká tolerance včel vůči sobě, spolu s překvapivou tolerancí usurpací a 

nízkou agresivitou, tak může představovat možnou cestu ke vzniku komunálního společenství 

včel a jiných typů sociálního chování.  

V druhé části práce se potom zaměřuji na možnosti označení potravy u včel. Efektivita 

využívání pylu a cukru v kolonii eusociálních včel nejsou dosud plně pochopeny. Zkoumání 

složitosti nutričního toku v kolonii však vyžaduje vhodný experimentální přístup, kterým 

bychom byli schopni sledovat distribuci potravy v kolonii od zdroje až k larvám. Vyvinuly 

jsme metodu sledování spotřeby potravy s použitím netoxického inertního lanthanoidového 

komplexu, která nám umožňuje označit různé komponenty potravy uvnitř kolonie a rovněž je 

kvantifikovat. Opožděná defekace včelích larev dovoluje sebrat všechny exkrementy z jejich 

kokonu. Množství zkonzumované potravy pak odpovídá množství lanthanoidu ve stolici, což 

je přesně kvantifikováno pomocí velmi citlivé a senzitivní techniky optické emisní 

spektrometrie (ICP-OES). Nejprve jsme označili cukerný roztok v kolonii laboratorně 

chovaného čmeláka zemního (Bombus terrestris) a zjistili množství cukru zkonzumovaného 

larvami během celého jejich vývoje. V druhé fázi jsme pak označili cukerné roztoky 

(monosacharidy x disacharidy) a rovněž pyl a sledovali, jak se měnil příjem těchto zdrojů u 

kolonií, které měly neomezený přístup ke zdroji potravy a u kolonií s omezenou dostupností 

jednoho ze zdrojů potravy. Vyhodnotili jsme, že monosacharidy (glukóza a fruktóza) a 

disacharidy (sacharóza) jsou rovnocenné zdroje potravy pro čmeláky. Zjistili jsme odlišný 

vzor příjmu proteinu a cukru mezi neomezeně krmenými a potravně stresovanými koloniemi.  
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Abstract 

Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect 

biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new 

and important informations. 

In the first part of the thesis I deal with individual insect labeling, which was used for 

marking of solitary bees and their nests as a tool of obtaining informations about nesting bee 

dynamics in aggregation. Our study show that nest owner replacements are very common in 

all four species. However, a large percentage of the nests were abandoned by the female 

owners before owner change. Only a part of all the nests were trully usurped on the nesting 

site. The true usurpations thus represent rather minor part of observed nest owner replacement 

situations. The bees surprisingly often abandon their nests and found the new ones. The 

frequent contacts of the females on a nesting site occur as a result of common nest owner 

replacements. High tolerance of bees to each other together with tolerance of usurpations and 

low level of aggression may thus represent one of the possible ways towards communality 

and other types of social behaviour.   

In the second part of the thesis I focus on the possibilities of food marking in bees. 

Effectivity of sugar and pollen utilization are not yet fully understood in social bees. 

Complexity of the nutritional flow in a bee colony indicates a need for a suitable experimental 

approach of food distribution monitoring throughout a colony and up to the larvae. We 

developed a new method of food tracking that utilises an inert lanthanide complex. The 

method allows to label and quantify the various food components within the colony. The 

delayed defecation of bee larvae enable the collection of all faeces from a cocoon. The 

amount of digested food corresponds to the amount of the lanthanide in the faeces, which is 

quantified using inductively coupled plasma spectrometric techniques. First, we tracked sugar 

distribution with a labelled sugar solution in the artificial bumblebee colonies and quantified 

the amount of sugar consumed by the bumblebee larvae during their entire development. 

Then, we labeled sugar solutions (monosaccharides x disaccharides) as well as pollen and we 

monitored defferencies in the consumption of these food sources in well-fed and food-stessed 

colonies. We confirm that monosaccharides (glucose and fructose) and disaccharides 

(sucrose) are a fully equivalent food source for bumblebees. We found out the existence of 

different patterns in ingestion of protein and sugar between well-fed and food-stressed 

bumblebee colonies. 
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1. Úvod 

1.1. Značení hmyzu  

Značení hmyzu je nezbytnou součástí různých studií zabývajících se biologií, chováním či 

demografií (Hagler & Jackson, 2001) a techniky značení a sledování značky mohou často 

poskytovat informace, které nelze získat jinými prostředky (Lavandero et al., 2004). Výběr 

vhodné značící techniky a materiálu pro její použití jsou odvislé od typu studie či 

experimentu, které plánujeme uskutečnit. Ideální značící látka vhodná pro jeden hmyzí druh 

může být nepoužitelná pro jiné druhy či skupiny hmyzu (Hagler & Jackson, 2001; Gangwere 

et al., 1964). Přesto existuje několik obecných charakteristik, které by měl vhodný značící 

materiál splňovat. Předně nesmí být použitá značící látka toxická (nesmí snížit přežívání 

jedinců, jejich růst či měnit chování) (Walker & Wineriter, 1981; Southwood & Henderson, 

2000; De Souza et al., 2012). Tento aspekt může být kontrolován v laboratoři či v terénu 

držením označených a neoznačených (kontrolních) jedinců a porovnáním jejich délky života a 

dalších parametrů (Southwood & Henderson, 2000). Dále by vhodné značení mělo být 

trvanlivé, snadno rozpoznatelné, lehce použitelné (Gangwere et al., 1964), nemělo by 

zvyšovat predaci a rovněž by mělo být přijatelně cenově dostupné. V neposlední řadě musí 

být minimalizován stres jedinců zapříčiněný značením (Southwood & Henderson, 2000).  

Techniky značení lze obecně rozdělit do dvou skupin: 1) vnější značení (značka je 

nanesena, vydřena či vyřezána na povrch hmyzu a k rozpoznání hmyzu dochází vizuálním 

pozorováním, někdy po opětovném odchycení hmyzu) a 2) vnitřní značení (rozpoznání 

značek zahrnuje vizuální, chemické či biochemické metody) (Lavandero et al., 2004). Oba 

typy značení mohou být použity jednak pro individuální značení jedinců či pro hromadné 

označení několika jedinců či celé skupiny stejnou značkou. Hromadné značení pak zpravidla 

umožňuje identifikovat dané jedince uvnitř větší populace a nejčastěji se využívá pro 

disperzní studie. Další způsob značení představuje samooznačení hmyzu. Značící látka se 

umístí do místa, v němž se jedinec aktivně pohybuje, především do potravy, blízkosti zdroje 

potravy nebo u vstupu do hnízda (Hagler & Jackson, 2001). 

 

1.2. Individuální značení těla jedinců 

Individuální značení umožňuje identifikovat konkrétního jedince a obvykle se aplikuje ve 

formě nanesených barev, štítků či zářezy do částí těla (Hagler & Jackson, 2001). V této 
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kapitole se dále budu zabývat značením pomocí barev, které bylo využíváno při našich 

studiích. 

1.2.1. Značení barvami (Paint marking) 

Barvy patřily k prvním materiálům, které byly vůbec použity pro značení hmyzu a dodnes 

patří mezi nejčastěji využívaný značící materiál (Hagler & Jackson, 2001). Mohou být na tělo 

hmyzu naneseny pomocí párátek, špejlí, stonkem suché trávy, špendlíky nebo štětci (Hagler & 

Jackson, 2001; Southwood & Henderson, 2000; Franzén, et al., 2009; Mikát et al., 2017). 

Velmi dobře použitelná jsou rovněž kuličková pera a lakové fixy (Wojcik et al., 2000; 

Rezková et al., 2012), která představují vhodnou alternativu zejména pro značení hmyzu 

s hladkým povrchem těla (Walker & Wineriter 1981; Wojcik et al., 2000). Velkou výhodu 

představuje používání rychleschnoucích barev, jelikož je nutné hmyz nějakou dobu zadržovat 

odchycený, dokud barva neuschne a nehrozí riziko jejího smazání či rozmazání (Switzer & 

Combes, 2016). To je důležité rovněž pro eliminaci nachytání různých organických a 

anorganických částic na nezaschlou barvu, které by dále mohly omezovat pohyb jedince a 

neadekvátně ho zatěžovat. Z toho důvodu nejsou pomalu schnoucí materiály vhodné (Walker 

& Wineriter, 1981). Při použití několika různých barev lze dosáhnout poměrně velkého počtu 

individuálních značících kombinací (Walker & Wineriter, 1981), případně jsou možné další 

kombinace např. s číselnými kódy (Hagler & Jackson, 2001).  

Značení barvami se často využívá při studiu motýlů (Kadlec et al., 2010; Haaland, 

2015), včel (Smith, 1972; Switzer & Combes, 2016; Nieh et al., 2003; Rezková et al., 2012; 

Mikát et al., 2017; Straka et al., 2014) nebo mravenců (Pratt et al., 2005; Wojcik et al., 2000; 

Åkesson & Wehner, 2002). Motýli jsou běžně značeni číselnými kódy na křídla pomocí per 

s měkkým hrotem (barvy na bázi alkoholu) (Kadlec et al., 2010; Walker & Wineriter, 1981; 

Gall, 1984). Včelaři využívají barvy pro značení matek včely medonosné (Apis mellifera) pro 

její snadnější nalezení v úlu mezi ostatními včelami. Zároveň je toto značení také 

identifikátorem stáří matek, jelikož se každý rok nanáší jiná barva dle mezinárodního systému 

barvení pro označování královen (international colourcoding system for marking queens) 

(Smith, 1972). Protože jsou barevné značky dobře patrné a rozpoznatelné na krátkou 

vzdálenost pouhým okem (Rezková et al., 2012), případně s použitím dalekohledu na krátké 

vzdálenosti (Franzén, et al., 2009), mohou být využity pro studium hnízdního chování 

samotářských včel. Jednou označené a vypuštěné jedince není nutné již znovu odchytávat a 

rušit. Značení pomocí barevných kódů bylo použito u samotářských včel druhů Andrena 

vaga, Anthophora plumipes, Colletes cunicularius, Osmia rufa, které hnízdí v zemi v agregaci 
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(Černá et al., 2013; Straka et al., 2014; Rezková et al., 2012). Jednotlivým samicím byly 

aplikovány celkem tři barevné tečky na tělo (na hruď a na zadeček) (Nieh et al., 2003), které 

tvořily unikátní barevnou trojkombinaci pro každou sledovanou včelu. Rozmístění barevných 

značek by mělo být vždy uzpůsobeno stavbě těla daného druhu hmyzu.  

Pro značení samotářských včel se velmi dobře osvědčily již zmíněné lakové fixy typu 

UNIPAINT Marker (krycí barvy na bázi oleje) (Wojcik et al., 2000; Switzer & Combes, 

2016; Rezková et al., 2012; Černá et al., 2013; Straka et al., 2014; Doležalová, 2009; 

Rezková, 2009). Tyto barvy jsou vhodné zejména pro svou snadnou aplikovatelnost na tělo a 

barevnou a časovou stálostí po celou dobu studia. Byly rovněž využity pro několik druhů včel 

při našich pozorováních hnízdního chování včel (Černá et al., 2013 = článek 1). 

Velkou předností barevných značek je jejich cenová dostupnost a neinvazivní povaha 

(McIntosh, 1999). Naopak určitými nevýhodami používání barev je nutnost odchycení 

jedinců a určitá časová náročnost požadovaná pro nanesení barvy (Wineriter & Walker, 

1984). Barvy rovněž nejsou vhodné, pokud chceme jedince sledovat během larválního vývoje, 

jelikož hmyz značku při svlékání a přechodu z jednoho instaru do druhého ztrácí (Lavandero 

et al., 2004). Vlivem počasí a slunečního záření může docházet k blednutí některých barev či 

jejich odlupování, takže časem nemusí být některé odstíny od sebe rozeznatelné. Pak je nutné 

jedince znovu odchytit a přebarvit (Rezková et al., 2012). Toto značení není rovněž příliš 

vhodné pro drobné a křehké druhy hmyzu (Hagler & Jackson, 2001). 

 

1.3. Značení hnízd 

Při studiu hnízdního chování individuálně značených jedinců včel je rovněž nezbytně nutné 

označit jejich hnízdo (Rezková et al., 2012; Mikát et al., 2017). Řada druhů včel se sdružuje 

do hnízdních agregací (Eickwort et al., 1977), které vznikají zejména z důvodu panujících 

vhodných podmínek k hnízdění na daném místě (Rosenheim, 1990). Do agregací se sdružují 

rovněž samotářské druhy včel (Dukas & Edelstein-Keshet, 1998; Rosenheim, 1990; Rezková 

et al., 2012; Straka et al., 2014). Ty se vyznačují tím, že každá samice vytváří plodové 

komůrky (hnízdo) sama a posléze je sama zásobuje pylem a nektarem. Na závěr do komůrky 

naklade vajíčko a uzavře ji. Posléze jde vytvářet komůrku další. Samice nemá po nakladení 

vajíček již žádný kontakt se svým potomstvem (Stephen et al., 1969). V jednom hnízdě může 

být různý počet plodových komůrek (Stephen et al., 1969). Protože včely v agregacích hnízdí 

blízko sebe, tak nevyhnutelně dochází k jejich vzájemným kontaktům. Ty mohou vyústit až 
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v existenci vnitrodruhového parazitismu, který může spočívat od prosté usurpace vhodného 

místa k hnízdění až po nakladení vajíčka do již předzásobených komůrek (Field, 1992). Ke 

zjišťování a odhalení kleptoparazitismu však potřebujeme vhodný metodologický přístup. Ten 

spočívá v kombinaci značení individuálně označených samic (Straka et al., 2014; viz kapitola 

Individuální značení těla jedinců), jejich hnízd (Černá et al., 2013; Shakarad & Gadagkar, 

1995) a metodě značení pylu, který samice přináší do hnízda. Možností je rovněž analýza 

maternity k odhalení cizího potomka v hnízdě (Černá, 2013). Pokud by se nám podařilo 

zjistit, že včela létající do hnízda komůrku nezásobila nebo potomek, kterého zásobila 

potravou, není její, byl by to jasný důkaz vnitrodruhového kleptoparazitismu. 

Formu značení hnízd musíme uzpůsobit typu hnízdění daného druhu včely. Pokud 

včela hnízdí v písku, jako např. Andrena vaga je vhodné použít pro označení hnízda špejle, 

které se zapíchnou k danému vstupu do hnízda (Rezková et al., 2012). Špejle pak nese stejné 

barevné označení jako včela v něm hnízdící. Pro druhy hnízdící v udusané zemi nejsou však 

špejle použitelné. Vhodnou náhradou jsou například kobercové připínáky (Doležalová, 2009; 

Černá et al., 2013; Straka et al., 2014), které nabarvíme stejným barevným kódem, který nese 

majitelka hnízda. Vhodné je rovněž značit posloupnost s jakou se včely v hnízdě vystřídaly a 

pořadí hnízda konkrétní samice. Oba zápisy můžeme značit na špejli či připínák formou 

arabské číslice a římské číslice. (Doležalová, 2009; Macháčková, 2011; Rezková et al., 2012; 

Černá et al., 2013; Straka et al., 2014). Pro snadnější orientaci na hnízdišti je dobré sledovaná 

hnízda rozdělit na čtvercové sektory s pomocí provázků a hřebíků a polohu hnízd pak 

zaznamenávat do mapy s vyznačenými sektory (Shakarad & Gadagkar, 1995; Rezková, 2009; 

Macháčková, 2011). 

S pomocí individuálně značených jedinců a jejich hnízd se nám podařilo sledovat 

dynamiku střídajících se včel v hnízdech a odhalit existenci usurpací hnízd u samotářských 

druhů včel (Černá et al., 2013 = článek 1). 

Jisté potíže však přinesla situace při značení pylu, který samice přináší do hnízda. Po 

odchycení byla včele nanesena značka na pyl na noze s cílem označit podzemní komůrky, 

které nelze jednoduše vizuálně pozorovat. Pro tento účel značení bylo testováno hned několik 

metod. Nejprve bylo během studií na druhu Andrena vaga testováno značení pylu pomocí 

proteinů typických pro obratlovce - imunoglobulinů G (IgG) a pomocí fluorescenčních barev 

detekovatelných v UV světle (Rezková, 2009). Pyl na noze včely byl značen nanesením 

suspenze obsahující proteiny či fluorescenční barvy pomocí rozprašovače nebo posléze 

pomocí pipety. Závažným problémem u značení pomocí proteinů se ukázala být nízká 
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koncentrace značek, které se dostaly do cílových komůrek. Neméně závažným problémem 

byla vysoká míra vzniku nespecifických reakcí protilátek, kdy sekundární protilátka reagovala 

s cizí primární protilátkou (například místo IgG králíka reaguje s IgG ovce) (Rezková, 2009). 

Při značení fluorescenčními barvami byla velkým problémem autofluorescence samotného 

pylu, která znemožňovala rozpoznání značky. Třetím typem značení použitým pro označení 

podzemních komůrek bylo použití lanthanoidů (viz kapitola Značení stopovými a vzácnými 

prvky (Trace- or rare-elemental marking)). Při průzkumu obsahu lanthanoidů v půdě na 

hnízdišti byla zjištěna poměrně vysoká míra přítomnosti těchto prvků, avšak ve formě 

nerozpustných minerálů. Proto jsme přítomnost značky v podzemní komůrce zjišťovali 

vymýváním, kdy se vyplaví pouze námi použité lanthanoidy. Technika značení lanthanoidy je 

velmi přesná a citlivá. Nicméně po analýze vzorků na přístroji ICP-OES se ukázalo být 

problémem nízké procento pozitivních vzorků. Tento výsledek naznačuje nízkou 

proznačenost hnízd zapříčiněnou pravděpodobně tím, že si včely označený pyl z nohou 

častokrát sundaly. Narazili jsme tedy na problém jak efektivně aplikovat značku na pyl na 

nohou včel, což výrazně snížilo použitelnost této metody pro naše účely. Metoda značení 

lanthanoidy pro námi prováděné terénní studie by mohla být účinná až po nalezení 

optimálního způsobu aplikace značek. Značení pomocí lanthanoidů jsme však úspěšně použili 

pro laboratorní studie spotřeby cukru a pylu při vývoji larev čmeláků (Řehoř et al., 2014; 

Macháčková et al., 2019 = článek 2 a 3; viz kapitola Značení stopovými a vzácnými prvky 

(Trace- or rare-elemental marking)). 

 

1.4. Metody značení použitelné pro označení potravy 

Potravu, kterou hmyz konzumuje, či přemísťuje do hnízda, můžeme označit vhodnou značící 

metodou (Hagler & Jackson, 2001) a dále tak sledovat její distribuci (Dukas & Edelstein-

Keshet, 1998). Alternativní možností je označení přímo jedince skrze přijatou označenou 

potravu (Graham & Mangum, 1971).  

Existuje obrovský zájem o pochopení zdrojů a toku výživy včel, protože včely patří 

mezi ekonomicky důležité opylovače (Kennedy et al., 2013; Kearns et al., 1998; Heinrich, 

1979). Sledování energetického toku je rovněž spojeno se sledováním přenosu a distribuce 

patogenů a toxinů v životním prostředí (Goulson et al., 2015; Smith et al., 2013; Ehrenberg et 

al., 2019). Dopad výživy, výběru zdroje a distribuce potravin v hnízdě lze zkoumat 

kontrolovanými experimenty v laboratoři (Ehrenberg et al., 2019).  Experimenty je možno 
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provádět i ve venkovních podmínkách například trénováním létavek včely medonosné (Apis 

mellifera) na příslušný potravní zdroj, ze kterého si jedinec potravu odebírá a nosí do úlu 

(Nixon & Ribbands, 1952). Ve venkovních podmínkách byly provedeny také studie zjišťující 

potravní preference sbírajících včel či dostupnost potravy na lokalitě (Rasheed & Harder, 

1997) nebo studie zjišťující reprodukční úspěch kolonií v závislosti na potravní dostupnosti 

(Pelletier & McNeil, 2003). Při zkoumání dopadu výživy a nutričních efektů je třeba zjistit a 

kvantifikovat množství potravy spotřebované studovaným jedincem (Ehrenberg et al., 2019; 

Wong et al., 2009). Pyl a nektar, jakožto tuhá a tekutá potrava, představují hlavní složky 

potravy pro dospělé včely a rovněž pro larvy (Nicolson, 2011; Plowright et al., 1993). Pro 

jejich označení je třeba použít vhodnou metodu (Wong et al., 2009; Hagler & Jackson, 2001). 

Těch, které se k těmto účelům nabízejí, je několik. Jejich přehled, vyzdvižení kladů a záporů 

jednotlivých technik bude cílem této kapitoly.  

 

1.4.1. Značení barvami vnitřně (Dye marking) 

V minulosti bylo zjištěno, že se některá v oleji rozpustná barviva hromadí v tělních tekutinách 

a tkáních po tom, co je hmyz zkonzumoval. Tato barviva byla posléze použita k vnitřnímu 

značení hmyzu (Hagler & Jackson, 2001). Největší pokrok ve značení pomocí barev nastal 

v 60. a 70. letech 20. století se současným vývojem vypouštění sterilního hmyzu a plošných 

programů ochrany proti škůdcům (Hagler & Jackson, 2001). Důležitým aspektem bylo 

nalezení metody, kterou bude možné snadno aplikovat a detekovat na milionech jedinců 

laboratorně chovaného hmyzu (Hagler & Jackson, 2001; Lindig et al., 1980). 

Mnoho výzkumníků prozkoumalo širokou škálu barviv pro možné využití při značení 

hmyzu. Avšak jen málo z nich bylo shledáno uspokojivými. Řada barev se ukázala být 

toxickými nebo byla příliš rychle vyloučena z těla hmyzu, přičemž se jedinci stali rázem 

nerozpoznatelnými od jedinců neznačených (Southwood & Henderson, 2000; Hagler & 

Jackson, 2001). 

Ehrenberg et al. (2019) rozlišuje dvě hlavní skupiny barev. Barviva, která jsou 

rozpustná v oleji a hromadí se v hmyzích tkáních a barviva rozpustná ve vodě, která se 

v tkáních nehromadí. S barvami se poměrně snadno manipuluje, protože je lze přidávat do 

potravy a jedinci se označí barvou sami po zkonzumování potravy. Označeného jedince lze 

následně rozpoznat vizuálně nebo s pomocí spektrofotometru (Ehrenberg et al., 2019). 

Význam tohoto typu značení dále vzroste, pokud můžeme barvu detekovat bez usmrcení 
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zvířete, a pokud je značka zachována od stádia larvy až po dospělce (Southwood & 

Henderson, 2000).  

Mnoho škůdců motýlů a brouků bylo v minulosti označeno různými barvami 

(Vilarinho et al., 2006; Lindig et al., 1980; Graham & Mangum, 1971; Gast & Landin, 1966; 

Hendricks & Graham, 1970). Ze zkoumaných 60 barev při značení larev nosatců 

(Anthollomus grandis) jich 12 propůjčovalo larvám barvu, ale ty byly následně vyloučeny se 

stolicí během tří dnů po eklozi (Gast & Landin, 1966). U samic nebyla barva tak dlouho 

přítomna jako u samců. Pokud samice totiž vykladla vajíčka, byla barva vyloučena a 

inkorporována do nich. Vylíhnutá larva byla rovněž obarvena, avšak pouze první instar (Gast 

& Landin, 1966). Zdá se tedy, že u dospělců jsou barviva rychle vylučována z těla, pokud je 

barvou označen dospělec (Service, 1993). U Cochliomyia hominivorax (Diptera) byly barvy 

zkonzumované larvou obdobně vyloučeny během tří dnů po eklozi v dospělce (Gast & 

Landin, 1966). Kvantifikace příjmu potravy u octomilek (Drosophila melanogaster) byla 

zjišťována kombinací přímé metody označení přijaté potravy barvou s nepřímou metodou 

měření frekvence krmení pomocí rozšíření proboscisu (Wong et al., 2009).  

Z početné řady barev se dobře osvědčila barva Calco Red N-I700 produkující 

dlohodobě přetrvávající stabilní značku jasně patrnou skrz integument jedince (Gast & 

Landin, 1966 (výrobce: American Cyanamid Co., Bond Brook, N. J.); Lindig et al., 1980 

(rozpouštědlo: kukuřičný olej, olej z pšeničných klíčků); Graham & Mangum, 

1971(rozpouštědlo: kukuřičný olej, bavlníkový olej); Shimoji et al., 1999 (výrobce: Pylam 

Products Co. Inc.; rozpouštědlo: kukuřičný olej)). Dalšími možnými barvami používanými při 

značení jsou: Blue II (Hendricks, 1971 (výrobce: BASF Corp., Paramus, N. J.; rozpouštědlo: 

bavlníkový olej)), Deep Black BB (Hendricks et al., 1971 (výrobce: BASF Corp., Paramus, 

N. J.; rozpouštědlo: bavlníkový olej)), Sudan Red 7B (C.I. 26050) (Vilarinho et al., 2006 

(výrobce: Sigma-Aldrich Corporation; rozpouštědlo: kukuřičný olej)). Neutrální červená a 

Nilská modrá A (Neutral red and Nile blue) se ukázaly být užitečné pro dlouhodobé studie 

v řádech 11 a 15 týdnů (Hagler & Jackson, 2001; Evans, 1997 (výrobce: BDH Lab. 

Chemicals, Poole, UK; rozpouštědlo: destilovaná voda); Evans, 2000 (výrobce: Sigma 

Chemical, USA; rozpouštědlo: voda)). Přítomnost barvy může být detekována vizuálně, poté 

co jsou jedinci rozdrceni na filtračním papíru, na němž zanechají barevnou stopu (O'Neal et 

al., 1974). Možná jsou rovněž přímá pozorování barviva v trávicím traktu larev (Petralia & 

Vinson, 1978).  
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Některé barvy mohou být použity rovněž jako fluorescenční barvy (např. tinopálová 

fluorescenční barva), u nichž je při detekci nutné použít UV světlo (Wilson et al., 1971; 

Schroeder et al., 1972; Hagler & Jackson, 2001). Fluorescenční značení pylu, jakožto potravy 

včel, se ukázalo být problematické. Zejména kvůli autofluorescenci, kterou vykazoval pyl, 

což představovalo závažnou komplikaci při rozpoznávání fluorescenčního signálu (Rezková, 

2009). 

Výzkumníky vždy lákalo studium sociálního hmyzu pro svou složitost, která je 

výsledkem neustálých kontaktů mezi členy takového uskupení. Proto bylo rovněž barevné 

značení využito pro studie v koloniích sociálního hmyzu (Czaczkes et al., 2015; Wilson et al., 

1971; Petralia & Vinson, 1978; Markin, 1970; O'Neal et al., 1974; Bartlett & Lofgren, 1961 

(u mravenců); Moritz & Hallmen, 1986; Ehrenberg et al., 2019 (u včely medonosné); Su et 

al., 1993; Evans, 1997; Evans, 2000 (u termitů)). U termitů lze snadného označení dosáhnout 

ponecháním jedinců určitou dobu na papíru, který je napuštěný barvou (oil-soluble dye). 

Termiti, jejichž hlavní zdroj potravy představuje celulóza, se označí sami konzumací tohoto 

papíru (Hagler & Jackson, 2001). Pomocí barvy bylo zkoumáno potravní chování a distribuce 

potravy v laboratorních koloniích invazního argentinského mravence Linepithema humile 

(=Iridomyrmex humilis). Informace, které pomocí značené potravy barvami získáme, mohou 

dále sloužit například pro vývoj kontrolních metod založených na použití návnad u tohoto a 

dalších invazních druhů (Markin, 1970; Bartlett & Lofgren, 1961). 

Ehrenberg et al. (2019) studoval vliv dvou ve vodě rozpustných potravinářských barev 

na organismus včely medonosné. In vitro chovaným larvám byla podávána potrava obsahující 

barvy Allura Red AC a Brilliant Blue FCF. Barviva byla detekována a kvantifikována pomocí 

spektrofotometru a vždy mohla být odlišena od sebe navzájem, i když byla smíchána 

dohromady. Tento přímý přístup značení může být využit ve studiích o porozumění spotřeby 

a vylučování potravin, vlivu výživy a kvality potravin na chování.  

Značení barvami, které jsou aplikovány interně má řadu výhod. Barvy jsou levné a 

jejich použití je časově nenáročné, neboť jsou jednoduše přidány do potravy a hmyz se označí 

v terénu či laboratoři sám. Jedinci tedy nemusí být vyrušováni výzkumníkem. Při použití 

vhodných barviv lze označený hmyz detekovat vizuálně bez nutnosti usmrcení jedince 

(Petralia & Vinson, 1978). Pouze několik z desítek zkoumaných barviv lze však účinně 

použít, neboť většina barviv má příliš krátký retenční interval nebo jsou pro hmyz škodlivá či 

dokonce toxická (Service, 1993; Hagler & Jackson, 2001). 
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1.4.2. Značení radioaktivními izotopy (Radioactive-isotope marking)  

Radioaktivní izotopy představují nestabilní formy prvků, které se postupně rozpadají, emitují 

záření a v důsledku toho se mění na jiné, obvykle neradioaktivní izotopy. Záření (radiace) je 

pak zachytáváno pomocí detekčních metod (Service, 1993). Zájem o radioaktivní značení 

začal krátce po skončení 2. světové války jako následek aplikace atomové energie a tato 

metoda se stala mezi 50.–70. lety velmi oblíbenou. V entomologických studiích byla využita 

řada radioaktivních izotopů, z nichž nejoblíbenější je radioaktivní fosfor 32P (Gangwere et al., 

1964; Nixon & Ribbands, 1952; Stradling, 1970; Odum & Pontin, 1961; Markin, 1970; Chen 

& Chang, 1991) díky jeho přiměřeně krátkému poločasu rozpadu (14 dní) (Southwood & 

Henderson, 2000), bezpečnosti a jednoduché detekci (Mastrangelo & Walder, 2011). 

Radioizotopy s příliš krátkým poločasem rozpadu jako např 198Au (2,5 dne) nejsou pro řadu 

studií příliš použitelné (Medler & Wagner, 1964). 

Izotopy mohou být aplikovány zevně adhezí k exoskeletu jedinců (Nelson & Baldwin, 

1977) či umístěním organismu do kontaktu s radioaktivními látkami. Vnitřní podání těchto 

látek může být provedeno orálně, injekčně či implementací (Gangwere et al., 1964). Vpravení 

izotopu do potravy či pitné vody je technika, která byla v minulosti široce používána 

(Southwood & Henderson, 2000). Doba, po kterou zůstává radioaktivně označené zvíře 

detekovatelné, závisí na počáteční dávce a na poločasu rozpadu příslušného izotopu 

(Southwood & Henderson, 2000). Při značení musí být zohledněna citlivost daného hmyzu na 

radiaci, která souvisí s velikostí hmyzu (Southwood & Henderson, 2000). 

Radioizotopy byly v minulosti využity při studiích populační hustoty, disperze, 

chování anebo příjmu potravy (Mastrangelo & Walder, 2011). Mnoho studií využívajících 

radioizotopy (nejčastěji 32P, 131I, 89Sr, 226Th, 137Cs) bylo provedeno na komárech (Service, 

1993) při zjišťování disperze a délky života (Bugher & Taylor, 1949). Velký potenciál využití 

mělo toto značení při zjišťování kontaktů mezi jedinci a při zkoumání potravního chování 

v koloniích sociálních druhů hmyzu.  

Radioaktivní značení bylo využito pro řadu studií v koloniích mravenců (Stradling, 

1970; Odum & Pontin, 1961; Howard and Tschinkel, 1980; Markin, 1970). Pro průzkum 

velikosti populace mravenců se jedinci nechali volně krmit cukerným roztokem napuštěným 

radioaktivním fosforem 32P a během 2–3 dnů měli všichni vysokou úroveň radioaktivity. 

Následné smíchání takto označených jedinců s neoznačenými mělo za následek silnou 

kontaminaci těch mravenců, kteří dostali označenou potravu trofalaxí (Stradling, 1970). 
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Přenos různých složek potravy a jejich distribuce v kolonii byly rovněž studovány pomocí 

radioaktivního jódu (Wilson & Eisner, 1957; Sorensen & Vinson, 1981). 

Pomocí radioaktivního fosforu (32P) bylo sledováno šíření cukerného sirupu v kolonii 

včely medonosné. Dělnicím byl podán označený cukerný roztok nacházející se mimo úl. 

Autoři sledovali rozdělení radioaktivity mezi včely a larvy. Zjistily, že během 4 hodin bylo 

radioaktivních 62% létavek a 16–21% všech včel v úlu. Do 27 hodin bylo radioaktivních už 

76% létavek a 43–60% všech včel. Během 48 hodin byly radioaktivní rovněž všechny velké 

larvy v neuzavřených komůrkách (Nixon & Ribbands, 1952). Obdobně Oertel et al. (1953) 

popsali potravní přenos od dělnic krmených označeným cukerným roztokem k trubcům, kteří 

byli takovými dělnicemi krmeni. 

Rychlost přenosu potravy byla sledována pomocí radioaktivního kobaltu (60Co) 

v koloniích termitů a je odlišná při srovnání s mravenci a včelami (Hymenoptera). U termitů 

byl přenos takto označené potravy mnohem pomalejší, což je pravděpodobně zapříčiněno 

charakterem jejich výživy a pramení ze dvou základních faktorů. U termitů: a) vláknitý 

charakter rozkládajícího se dřeva a b) dlouhodobý potravní zdroj oproti včelám, mravencům: 

a) převážně tekutá uhlohydrátová strava a b) její pomíjivý charakter v přírodě (Suárez & 

Thorne, 2000).  

Pozitiva použití radioaktivity tkví v minimální manipulaci s jedinci a neviditelnosti 

značek vůči predátorům. Při ponoření hmyzu do roztoku obsahujícího radioaktivní izotop, 

může být naráz označeno velké množství jedinců (Southwood & Henderson, 2000). Použití 

radioaktivních izotopů má však i svoje negativa. Při vnitřním značení mohou být některé 

izotopy toxické (Medler & Wagner, 1964; Mastrangelo & Walder, 2011). Radioaktivní 

izotopy a práce s nimi představují určité riziko pro životní prostředí a výzkumníka. Práce 

s radioizotopy vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření a požadavky. Po zpřísnění těchto 

opatření v mnoha zemích spojených s vývojem jednodušších, levnějších, bezpečnějších a 

spolehlivějších metod je radioizotopové značení v současné době spíše na ústupu (Hagler & 

Jackson, 2001; Southwood & Henderson, 2000).  

 

1.4.3. Značení proteiny (Protein marking) 

Používání proteinů pro značení hmyzu je poměrně nová metoda. Poprvé přišli s tímto 

přístupem Hagler et al. (1992), když použili králičí IgG (imunoglobulin G) pro označení 
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ploštice Lygus hesperus. Od té doby zaznamenalo proteinové značení jistého pokroku jak ve 

způsobu značení, tak v možnostech aplikací dané metody.  

Princip značení spočívá v označení hmyzu pomocí proteinů specifických pro 

obratlovce a následným vyšetřením přítomnosti proteinů pomocí detekce specifických 

protilátek testem ELISA (enzyme-linked inmunoabsorbent assay) (Hagler & Jackson, 2001).  

Metoda využívající proteiny má několik pozitivních vlastností. Proteiny jsou 

perzistentní, fotostabilní, tepelně tolerantní a voděodolné. Velkou předností je, že protilátky 

jsou velice specifické proti různým obratlovčím proteinům. Pozitivum představuje rovněž i to, 

že analýza značek pomocí testu ELISA není drahá, a přesto je jednoduchá, rychlá a bezpečná 

(Hagler & Jackson, 2001).   

První použité proteinové markery, králičí imunoglobulin (IgG) a kuřecí IgG / IgY 

(Hagler et al., 1992, Hagler, 1997a), se ukázaly být velmi účinnými značkami pro 

samooznačení hmyzu a pro MRR studie (Mark-Release-Recapture). Bohužel byly však 

proteiny IgG a IgY relativně nákladné pro tento typ studií. Následně byla vyvinuta druhá 

generace proteinů detekovatelných testem ELISA. Jedná se o proteiny obsažené v kuřecích 

vaječných bílcích (albumin) (Boyle et al., 2018), kravském mléce (kasein) a sojovém mléce 

(protein inhibitoru trypsinu). Tyto proteiny jsou mnohem levnější než již zmíněné IgG/IgY 

proteiny (Hagler & Machtley, 2016) a nabízí užitečný nástroj pro MRR studie zahrnující např. 

malé parazitoidy. Tisíce jedinců lze označit během minuty naráz použitím malého množství 

proteinu (Hagler & Jackson, 2001).  

Jedinci hmyzu mohou být proteiny označeni jak externě, tak interně (Hagler & 

Machtley, 2016; Janke et al., 2009). Nejjednodušším způsobem je postříkání hmyzu roztokem 

obsahujícím proteiny pomocí ručního rozprašovače. Specifické proteiny mohou být rovněž 

přidány do potravy či vody, takže se hmyz označí sám během krmení (Janke et al., 2009; 

Lavandero et al., 2004; Hagler & Jackson, 2001; Hagler, 1997b; Baker et al., 2010; Hagler et 

al., 2009). Parazitoidy lze označit nepřímo označením jejich hostitelů (Hagler & Jackson, 

2001). Podobně je možné označit hmyzí predátory prostřednictvím značené kořisti a následně 

provést analýzu jejich střev. Drobní parazitoidi mohou být nejvhodněji označeni pomocí 

nebulizéru, který vytváří velmi jemný aerosol. Tento přístroj se běžně využívá v medicíně pro 

inhalace léčiv (Hagler et al., 2002). 

Podobně jako u předchozích technik rovněž proteinové značení bylo použito pro 

sledování toku nektaru v kolonii včely medonosné. Včely byly krmeny roztokem sacharózy 
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obsahující králičí IgG. Jednalo se o ideální marker, který si včely mezi sebou předávaly 

prostřednictvím trofalaxe. Posléze bylo možné testovat přítomnost IgG u dělnic, larev a 

v zásobách potravy (DeGrandi-Hoffman & Hagler, 2000). 

Pro značení včel vyletujících z úlu je velmi účinné instalovat různá značící zařízení u 

vstupu do úlu, přes která musí hmyz projít. Hagler et al. (2011) popsali techniku externího 

samooznačení pomocí proteinů. U vstupu do úlu nainstalovali zařízení, které obsahovalo 

proteinové prášky. Včely, které vyletovaly z úlu ven, musely skrz toto zařízení projít a tím se 

samy označily.  

Nedávno byla testována možnost použití proteinového značení pro označení 

podzemních hnízd samotářských včel. Kvůli nízkým koncentracím značek a vznikajícím 

nespecifickým reakcím se metoda pro tento typ studií příliš neosvědčila (Rezková, 2009; viz 

kapitola Značení hnízd).  

Značení proteiny a detekce značek jsou relativně snadnou a levnou záležitostí a jsou 

velmi přizpůsobivé pro nesčetné množství studií (Hagler & Machtley, 2016). Jedná se o 

vhodnou techniku pro označení velkého počtu hmyzu pro MRR studie. Lze takto označit i 

velmi malé druhy hmyzu. Metoda rovněž nepředstavuje bezpečnostní rizika. Test ELISA je 

relativně levný a lze jím analyzovat až několik set jedinců naráz (Hagler & Jackson, 2001). 

Metoda však nenabízí kvantifikovat množství značky (DeGrandi-Hoffman & Hagler, 2000) a 

existuje možnost vzniku nespecifických reakcí proteinů (Hagler, 1997a; Rezková, 2009). 

Zadržování proteinové značky při svlékání z jednoho životního stádia do jiného je variabilní 

(Hagler and Jackson, 2001).   

 

1.4.4. Značení stopovými a vzácnými prvky (Trace- or rare-elemental marking)  

Značení vzácnými a stopovými prvky bylo vyvinuto v 70. letech 20. století jako alternativa 

k radioizotopovému značení, jelikož je mnohem bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí.  

K detekci přítomnosti a množství prvků ve vzorku slouží různé typy 

spektrometrických přístrojů (mezi nejběžněji používané patří AAS, ICP-OES, ICP-MS) 

(Ganjali et al., 2016; Olesik, 1991; Ionov et al., 1992; Brown & Milton 2005; García & Báez, 

2012). Alternativou ke spektrometrickým metodám je použití NAA (neutron activation 

analysis) (Laul, 1979; Qureshi et al., 2004).  
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Ze stopových prvků se ke značení často využívá rubidium (Rb), stroncium (Sr), 

cesium (Cs), hořčík (Mg) hafnium (Hf) či iridium (Ir) (Hagler & Jackson, 2001). Nejběžnější 

způsob značení pomocí prvků představuje smíchání roztoku obsahujícím tyto prvky 

s potravou, kterou hmyz zkonzumuje sám. Stopové prvky se kumulují v těle jedince a po čase 

je můžeme detekovat (Hagler & Jackson, 2001). 

Nejběžněji je pro značení hmyzu využíváno Rubidium, a to ve formě RbCl soli. Díky 

své chemické podobnosti s draslíkem může sloužit jako jeho chemický analog v organismu 

jedince (Lavandero et al., 2004). Často se používá pro značení fytofágního hmyzu. Rubidium 

můžeme na rostlinu nanést nastříkáním roztoku, který jej obsahuje nebo ho rostlina nasaje 

přímo kořeny z půdy. Hmyz se prvkem označí sám prostou konzumací takto ošetřené rostliny 

(Berry et al, 1972). Rubidium je díky své schopnosti nahradit draslík v těle organismu 

vylučován podobně jako tento prvek. Wilkins et al. (2007) pozorovali, že značení pomocí Rb 

nebylo permanentní po celý život jedince, ale že koncentrace prvku klesala v průběhu stárnutí 

dospělců. 

Značení stopovými prvky představuje rovněž jednu z mála technik vhodných pro 

označení malých parazitoidů (Hagler & Jackson, 2001). Ti mohou být označeni 

prostřednictvím svých značených hostitelů. (Fernandes et al., 1997). Parazitická vosička 

Anaphes iole (= A. ovijentatus) byla úspěšně označena rubidiem, pokud byla vychována 

z vajíčka, které nakladla ploštice krmící se na stravě obsahující RbCl (Jackson et al., 1988). 

Podobně mohou být zjišťovány potravní preference u predátorů, pokud se prvky označí jejich 

kořist nebo potrava, kterou kořist zkonzumovala (Graham et al., 1978).  

Mezi vzácné prvky (prvky vzácných zemin) řadíme scandium (Sc), yttrium (Y) a 

rovněž lanthanoidy, které představují skupinu patnácti prvků, od lanthanu (La) po lutecium 

(Lu), s protonovými čísly 57–71 (Filipi et al., 2007). Vzácné prvky nejsou v tělech organismů 

využívány v metabolismu oproti prvkům stopovým a jsou vylučovány kompletně z těla ven. 

Proto je jejich stálost omezena na dobu, po kterou jsou organismy prvku vystaveny s ohledem 

na jejich fyziologické vlastnosti. James et al. (2006) pozorovali, že koncentrace značky 

rapidně klesla po odstavení jedinců od zdroje značené potravy. 

Vzácné prvky se v přírodě vyskytují přirozeně a na Zemi jsou rozloženy 

nerovnoměrně. Prvky však nejsou v přírodě zastoupeny nikterak vzácně (Filipi et al., 2007) a 

rovněž se přirozeně vyskytují v organismech. Proto je potřeba před začátkem výzkumu 

provést průzkum v místě plánovaného značení a pozorování jedinců (Hagler & Jackson, 2001; 
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Weeks et al., 2004). Lanthanoidy mohou být v prostředí obsaženy ve formě nerozpustných 

minerálů, avšak zvolíme-li vhodnou techniku separace lanthanoidů ze vzorku, nehrozí 

vyluhování nechtěných přirozeně se vyskytujících lanthanoidů do vzorku (Filipi et al., 2007; 

Cotton, 1991).  

O toxicitě solí vzácných zemin existuje málo znalostí, přesto jsou považovány pro 

člověka za slabě toxické (Filipi et al., 2007; Haley, 1965). Pokud jsou však lanthanoidy 

v chelátovém komplexu, stávají se netoxickými. Netoxicita těchto chelátů je prokázána jejich 

použitím v medicíně (Bottrill et al., 2006). Zde se používá komplex GdDOTA jako kontrastní 

látka při sledování tělních tekutin při magnetické rezonanci. Jedna dávka představuje podání 

několika gramů GdDOTA. Komplex nevstupuje do buněk a je rychle odstraněn z těla 

v nezměněné formě (Merbach and Tóth, 2001). 

Netoxicita a použitelnost značení pomocí lanthanoidů u hmyzu byly úspěšně 

demonstrovány na motýlech (Jahn et al., 1966; Ito, 1970). Jedinci byli v minulosti značeni jak 

externě postřikem (Jahn et al., 1966) tak interně smícháním lanthanoidů s umělou potravou 

podávanou housenkám (Ito, 1970). Weeks et al. (2004) a Boomsma (1982) použili 

lanthanoidy vzniklé rozpuštěním krystalické či práškové formy ve vodě či kyselině.  

Lanthanoidy byly použity pro sledování vzorců toku potravy v sousedních koloniích 

mravenců. Pomocí šesti vzácných prvků autoři označili tři výživově důležité složky potravy 

(uhlohydráty, bílkoviny a lipidy) a pozorovali sběr jednotlivých složek koloniemi (Weeks et 

al., 2004). 

My jsme testovali možnost použití lanthanoidů pro zjištění možné existence 

kleptoparazitického chování na hnízdišti samotářských včel u druhu Anthophora plumipes 

(Macháčková, 2011; Černá, 2013; viz kapitola Značení hnízd).  

Dále jsme se zabývali možností použít lanthanoidy ve formě chelátových komplexů 

LnDOTA (GdDOTA) a LnDTPA (GdDTPA, DyDTPA) pro laboratorní experimenty na 

čmelácích. Jedná se o jednoduše eusociální druhy, které nejsou tolik prostudovány na úrovni 

kolonií a dělby práce v nich ve srovnání s ekonomicky významnou včelou medonosnou 

(Cameron, 1989). A v současné době je jejich studiu věnována velká pozornost (Somme et al, 

2015; Couvillon & Dornhaus, 2010; Tasei & Aupinel 2008; Ruedenauer et al., 2015; 

Moerman et al., 2016), jelikož se jedná o významné opylovače hospodářských rostlin (Kevan 

et al., 1990). Lanthanoidy se vylučují kompletně z těla ven a u včel je možné veškeré 

zkonzumované lanthanoidy zjistit z komůrky či kokonu díky odložené defekaci (Alford, 
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1975). Lanthanoidové komplexy jsme použili nejprve k označení cukerného roztoku (Řehoř et 

al., 2014 = článek 2) a posléze pro označení cukerných roztoků a rovněž pylu (Macháčková et 

al., 2019 = článek 3). Zjišťovali jsme množství potravy, které je potřebné pro vývoj larev, a to 

jak při dostatku potravy, tak rovněž v nedostatku jednoho ze zdrojů. Výsledky experimentů 

jsou shrnuty v článcích. 

Značení pomocí vzácných a stopových prvků má řadu výhod. Nikterak se neprojevuje 

ve vzhledu organismů, a tudíž neovlivňuje interakce s jinými živočichy. Pokud je hmyz ve 

styku se značkou, zůstávají prvky v těle hmyzu zachovány po velice dlouhou dobu díky 

stabilitě jednotlivých prvků, narozdíl od méně stabilních radioizotopů. Některé prvky 

(stopové) se inkorporují do těla, jiné (lanthanoidy) jsou z těla rychle vylučovány ven. Velkou 

předností stopových a vzácných prvků je skutečnost, že představují šetrný způsob značení 

vůči životnímu prostředí a jsou bezpečné pro výzkumníky (Hagler & Jackson, 2001). Metoda 

nabízí rovněž možnost kvantifikace pomocí různých spektrometrických metod (Olesik, 1991) 

a je velmi dobře použitelná pro malé druhy hmyzu. Toto značení není příliš vhodné pro velké 

terénní studie, jelikož detekce prvků může být dosti složitá a časově náročná. Analýza prvků 

vyžaduje speciální technické zázemí a je poměrně drahá (Hagler & Jackson, 2001). 

V neposlední řadě může při použití vysokých koncentrací prvků docházet k negativnímu vlivu 

na přežívání a vývoj jedinců (Wilkins et al., 2007). 
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2. Cíle práce a přehled článků 

• S použitím individuálního značení jedinců a jejich hnízd zjistit přítomnost a početnost 

vnitrodruhového kleptoparazitismu u samotářských včel. Výsledky jsou popsané 

v článku 1. 

Článek 1: 

Černá, K., Zemenová, M., Macháčková, L., Kolínová, Z., Straka, J. (2013). 

Neighbourhood society: nesting dynamics, usurpations and social behaviour in solitary 

bees. PLoS ONE 8(9): e73806. 

 

• Testovat metodiku značení cukerného roztoku lanthanoidovým komplexem GdDOTA 

a sledovat jeho distribuce z cukerného krmítka po kolonii u laboratorně chovaného 

čmeláka zemního (Bombus terrestris). Stanovit množství zkonzumovaného cukru 

larvami. Zhodnotit vhodnost a použitelnost této značící techniky k označení potravy 

živočichů.   Výsledky splnění cílů jsou prezentovány v článku 2.  

Článek 2: 

Řehoř, I., Macháčková, L., Bučánková, A., Matějková, S., Černá, K., Straka, J. 

(2014). Measuring the sugar consumption of larvae in bumblebee micro-colonies: a 

promising new method for tracking food economics in bees. Apidologie 45(1), 116-

128. 

 

• Otestovat a použít novou značící látku (lanthanoidový komplex s DTPA) k označení 

potravních zdrojů (cukru a pylu) v kolonii čmeláka zemního (Bombus terrestris). 

Stanovit množství cukru a proteinu zkonzumovaného larvou a určit, jak se mění poměr 

mezi proteinem a cukrem v případě, že je kolonie stresována omezenou dostupností 

pylu (proteinu). Zjistit, jak se liší váhově jedinci hladovějících kolonií od kolonií, 

které mají neomezený přístup k oběma potravním zdrojům. Zjistit, zda jsou nějaké 

rozdíly u kolonií krmených cukerným roztokem obsahujícím sacharózu a u kolonií 

krmených roztokem fruktózy a glukózy (v poměru 1:1). Vyhodnotit dopad na vývoj 

larev. Všechny cíle byly splněny a jsou prezentovány v článku 3. 

Článek 3: 

Macháčková, L., Votavová, A., Mikát, M., Matějková, S., Řehoř, I., Gillarová, S., 

Straka, J. (2019). Measurement of protein and sugar consumed by bumblebee larvae 
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under standard and food stress conditions using lanthanide complexes. Insectes 

Sociaux 66(2), 245-256. 
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3. Shrnutí jednotlivých článků 

Článek 1) 

Neighbourhood society: nesting dynamics, usurpations and social behaviour in solitary 

bees. Černá, K., Zemenová, M., Macháčková, L., Kolínová, Z., Straka, J. (2013). PLoS 

ONE 8(9): e73806.  

Vnitrodruhový kleptoparazitismus představuje příležitostnou strategii, která je výhodná pro 

snížení časových a energetických nákladů. Pouze několik studií zabývajících se hnízdní 

dynamikou popsalo vnitrodruhové kleptoparazitické chování u obligátně samotářských druhů 

včel. Zaměřili jsme se na hnízdní dynamiku čtyř druhů včel, která je charakteristická 

nahrazováním vlastníků hnízd a frekvencí usurpací. Studované druhy včel žijí v hnízdních 

agregacích a spadají do čtyř různých fylogenetických linií: Andrena vaga (Andrenidae), 

Anthophora plumipes (Apidae), Colletes cunicularius (Colletidae) a Osmia rufa 

(Megachilidae). Naše práce je založená na pravidelném pozorování individuálně značených 

samic a jejich hnízd a ukazuje, že změna majitele hnízda postihuje 10–45% hnízd napříč 

všemi studovanými druhy a roky. Nicméně 39–90% těchto hnízd bylo před změnou majitele 

hnízda opuštěno, a tak skutečné usurpace hnízd představují pouze část z pozorovaných 

případů. Samice mají sklon pravidelně opouštět jejich hnízda a zakládat nová, což je 

v souladu se strategií rozložení rizik (risk-spreading strategy). Samice usurpující hnízdo si ve 

skutečnosti hnízdo vybírá bez ohledu na to, zda je již obydlené, nebo ne. Navrhujeme tedy, že 

strategie pozorovaných samotářských včel během zakládání hnízd není kleptoparazitismus 

v pravém slova smyslu, ale spíše opětovné použití nějakého již existujícího hnízda (obdobně 

jako strategie „vstoupení“ do hnízd („entering“ strategy) u kutilek (Spheciformes). Tato 

skutečnost je podporována stoupajícím nárůstem hnízd v průběhu sezóny, která byla založena 

strategií „vstoupení“ a zvýšením počtu dostupných hnízd. Kontakty mezi samotářskými 

samicemi vedou k častému znovupoužití hnízd či vzácně ke krátkodobé existenci dvou samic 

v jednom hnízdě. I přes tuto skutečnost jsme zjistili překvapivě nízkou úroveň konfliktů 

v těchto sousedských společenstvích. Navrhujeme, že hnízdní dynamika, vyznačující se 

pravidelnými změnami hnízd a jejich znovu použitím, snižuje dlouhodobou a nákladnou 

vnitrodruhovou agresi, která je klíčovým faktorem pro vznik a evoluci sociality. 
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Článek 2) 

Measuring the sugar consumption of larvae in bumblebee micro-colonies: a promising 

new method for tracking food economics in bees. Řehoř, I., Macháčková, L., Bučánková, 

A., Matějková, S., Černá, K., Straka, J. (2014). Apidologie 45(1), 116-128.  

Konzumace cukru je důležitou částí přítoku energie do kolonie sociálního hmyzu. Jeho 

sledování poskytuje informace o nákladech a účinnosti energetického toku v kolonii. Tato 

práce se zaměřuje na sledování toku cukru z cukerného zdroje v koloniích (mikrokolonie) 

laboratorně chovaného čmeláka zemního (Bombus terrestris) a na kvantifikaci množství 

cukru konzumovaného larvami. Vyvinuli jsme novou metodu sledování cukru, která využívá 

inertní lanthanoidový komplex (GdDOTA) rozpuštěný ve vodném roztoku cukru. Tato 

metoda je založena na skutečnosti, že opožděná defekace larev dovoluje sebrat veškeré fekálie 

z kokonu. Množství stráveného cukru pak koresponduje s množstvím lanthanoidu nalezeného 

ve výkalech, což je kvantifikováno pomocí přístroje ICP-OES (optický emisní spektrometr). 

Zjistili jsme, že množství přijatého cukru larvou korespondovalo s váhou dospělého jedince, a 

že samec čmeláka během svého vývoje do dospělosti zkonzumoval celkově v průměru 128 

mg cukru. Určili jsme, že v průměru samec čmeláka během svého vývoje zkonzumoval 29 mg 

na každých 10 mg své tělesné váhy. Zdůrazňujeme, že nová metoda může být rozšířena na 

použití až 15 značek využitých ke sledování energetického toku v kolonii a při jejím použití 

není nezbytně nutné zabití jedinců.  

 

Článek 3) 

Measurement of protein and sugar consumed by bumblebee larvae under standard and 

food stress conditions using lanthanide complexes. Macháčková, L., Votavová, A., 

Mikát, M., Matějková, S., Řehoř, I., Gillarová, S., Straka, J. (2019). Insectes Sociaux 

66(2), 245-256.  

Měření potravy zkonzumované larvami včel, které postupně zásobují své potomky 

(progressive provisioning bees) vyžaduje experimentální přístup, který vhodně označí zdroje 

potravy. Tato práce si klade za cíl změřit množství cukrů a proteinů zkonzumovaných larvou 

čmeláka a definovat, jak se proporčně mění příjem cukrů a proteinů za stresových podmínek. 

Zdroje cukru a pylu jsme označili pomocí lanthanoidových komplexů GdDTPA a DyDTPA. 

Následně jsme přesně kvantifikovali množství Gd a Dy ve výkalech. Spočítali jsme lineárně 
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korelovanou konzumaci cukru a proteinu u samců a samic (dělnic) čmeláka zemního (Bombus 

terrestris) během jejich vývoje. Porovnali jsme váhu jedinců, celkové množství přijatého 

cukru a celkové množství přijatého proteinu v koloniích, které byly krmeny neomezeně (ad 

libitum) a v koloniích, které měly omezené krmení. Samci krmení ad libitum přijali během 

svého vývoje v průměru 0.52 mg proteinu a 4.43 mg cukru, dělnice pak 0.54 mg proteinu a 

4.26 mg cukru na 1 mg suché tělesné váhy. Stresované dělnice přijali v průměru 0.51 mg 

proteinu a 4.65 mg cukru na 1 mg suché tělesné váhy. Ve všech našich experimentech byla 

přítomna silná pozitivní korelace mezi tělesnou váhou, celkovým příjmem proteinu a 

celkovým příjmem cukru. Nicméně konzumace cukru rostla strměji v porovnání s konzumací 

proteinu v koloniích, které byly potravně stresované oproti koloniím krmeným neomezeně. 

Závěrem ukazujeme přítomnost různých vzorců v příjmu proteinu a cukru mezi neomezeně 

krmenými a potravně stresovanými koloniemi. 
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4. Závěr 

Disertační práce se zaměřuje na studium různých aspektů biologie a chování včel s využitím 

značení jedinců a jejich potravy.  

První článek je založen na studii denního pozorování čtyř samotářských druhů včel ze 

čtyř různých čeledí. Využito je zde klasického přístupu značení jedinců pomocí barevných 

kódů, kdy samicím byla nanesena barva pomocí lakových fixů na hruď a zadeček. Stejnými 

barevnými kombinacemi byla označena rovněž hnízda jedinců s použitím barevně 

označených kobercových připínáků. Každý den jsme během sezóny monitorovali změny ve 

vlastnictví hnízd a popsali aktivity samic na hnízdišti. Zaznamenali jsme vnitrodruhový 

kleptoparazitismus ve formě usurpací hnízd, které pravděpodobně reprezentují široce 

rozšířenou hnízdní strategii samotářských včel. Pravidelné opouštění hnízd a změny ve 

vlastnictví hnízd jsou u samotářských druhů včel běžné a mnohem častější, než se dříve 

předpokládalo. Ukazujeme rovněž možnost, že popsaná hnízdní dynamika může hrát roli při 

vzniku sociality u včel, jakožto důsledek poklesu vnitrodruhové agresivity. Ta může být 

eliminována častými kontakty při změnách majitelů hnízd, neboť ty jsou mezi samicemi 

hnízdícími v agregacích velmi časté. Na tuto práci je možné navázat podrobnějším studiem 

kleptoparazitického chování samic. Řešením by bylo zjištění, zda samice, která létá do hnízda 

zásobila dané hnízdo pylem a nektarem a zda je matkou potomka, který se na dané potravě 

vyvíjí. Podrobný přehled vztahů na hnízdišti by mohl odhalit přítomnost a frekvenci 

parazitismu plodu u samotářských včel.   

Zbylé dva články cílí na možnost označení pylu a nektaru u včel na příkladu kolonií 

laboratorně chovaného čmeláka zemního (Bombus terrestris) a sledování distribuce potravy 

v kolonii a kvantifikaci konzumace potravy u potomků. Využito je zde inertního 

lanthanoidového komplexu, který je jinak běžně používán při magnetické rezonanci 

v medicíně.  

Druhý článek se zaměřuje na sledování distribuce cukru z označeného cukerného 

roztoku v mikrokolonii sestavené ze tří dělnic čmeláka zemního (Bombus terrestris). 

K tomuto účelu jsme použili lanthanoidový komplex GdDOTA. Otestovali jsme novou 

značící techniku a podařilo se nám kvantifikovat množství cukru zkonzumovaného larvami 

během celého jejich vývoje. Zjistili jsme, že značení neovlivňuje přežívání jedinců, počet 

potomků, dobu vývoje jedinců a další důležité parametry pro životaschopnost kolonie. Značící 

technika pomocí lanhanoidových komplexů je vhodná pro modely jako jsou včely nebo vosy, 



30 

 

u nichž se potomci vyvíjejí v oddělených komůrkách nebo kokonech a defekují až na konci 

vývoje.  

Třetí článek navazuje na poznatky ze druhého článku. Představujeme levnější verzi 

lanthanoidového komplexu, který je možné volně koupit. Pomocí dvou lanthanoidových 

komplexů GdDTPA a DyDTPA jsme označili cukr a pyl, jakožto jediné zdroje potravy v 

kolonii laboratorně chovaného čmeláka zemního (Bombus terrestris) a sledovali, jak se liší 

příjem cukru a pylu při stresových podmínkách v kolonii. Zjistili jsme množství přijatých 

potravních komponent u dělnic i samců během celého jejich vývoje v obou typech kolonií 

(neomezeně krmené kolonie x potravně stresované kolonie). Odhalili jsme odlišný vzor 

příjmu proteinu a cukru mezi plně krmenými a potravně stresovanými koloniemi. Konzumace 

cukru rostla strměji v porovnání s konzumací proteinu v koloniích, kterým byla omezena 

dodávka potravy (pylu) oproti neomezeně krmeným koloniím. Velké dělnice konzumovaly 

tedy menší množství proteinu a více cukru během vývoje v potravně stresovaných koloniích 

oproti plně krmeným koloniím. Nenalezli jsme rozdíl mezi monosacharidy a disacharidy 

jakožto ekvivalentního zdroje potravy pro čmeláky. 

Technika značení potravy pomocí lanthanoidů by mohla být optimalizována pro 

použití ve složitých studiích na sociálním hmyzu, ve kterých bychom mohli zjišťovat příjem 

jednotlivých složek potravy při jejich manipulování a energetiku kolonie bez nutnosti zabíjení 

jedinců. Dále je možné využití lanthanoidů pro výběrové testy s obsahem či bez obsahu 

různých pesticidů (např. neonikotinoidy) či různé kvality potravy. Metoda nabízí použití až 14 

různých lanthanoidových značek naráz. 

 

 

 

 



31 

 

5. Seznam použité literatury 

Åkesson S., Wehner R. 2002. Visual navigation in desert ants Cataglyphis fortis: are 
snapshots coupled to a celestial system of reference? Journal of Experimental Biology 205, 
1971–1978. 

Alford D.V.1975. Bumblebees. Davis-Poynter, London. 

Baker P.B., Hagler J.R., Marchosky R., Machtley S.A., Brown J.M., Riehle M.A., 
Bellamy D.E. 2010. Utilizing rabbit immunoglobulin G protein for mark-capture studies on 
the desert subterranean termite, Heterotermes aureus (Snyder). Insectes sociaux 57(2), 147–
155. 

Bartlett F.J., Lofgren C.S. 1961. Field studies with baits against Solenopsis 

saevissima v. richteri, the imported fire ant. Journal of Economic Entomology 54(1), 70–73. 

Berry W.L., Stimmann M.W., Wolf W.W. 1972. Marking of native phytophagous 
insects with rubidium: a proposed technique. Annals of the Entomological Society of America 
65(1), 236–238. 

Boomsma J.J. 1982. Estimation of worker numbers in ant populations after marking 
with Europium. Oikos 38(2), 222–227. 

Bottrill M., Kwok L., Long N.J. 2006. Lanthanides in magnetic resonance imaging. 
Chemical Society Reviews 35(6), 557–571.  

Boyle N.K., Tripodi A.D., Machtley S.A., Strange J.P., Pitts-Singer T.L., Hagler 
J.R. 2018. A nonlethal method to examine non-Apis bees for mark-capture research. Journal 

of Insect Science 18(3), 10, 1–6. 

Brown R.J.C., Milton, M.J.T. 2005. Analytical techniques for trace element analysis: 
an overview. TrAC Trends in Analytical Chemistry 24(3), 266–274. 

Bugher J.C., Taylor M. 1949. Radiophosphorus and radiostrontium in mosquitoes, 
preliminary report. Science 110. 146–147. 

Cameron S.A. 1989. Temporal patterns of division of labor among workers in the 
primitively eusocial bumble bee, Bombus griseocollis (Hymenoptera: Apidae). Ethology 80(1-
4), 137–151. 

Černá K. 2013. Nesting behaviour and population genetics of solitary bees 
(Hymenoptera: Anthophila). Ph.D. thesis. Charles University in Prague. Faculty of Sciense. 
Prague. 149. 

Černá K., Zemenová M., Macháčková L., Kolínová Z., Straka J. 2013. 
Neighbourhood society: nesting dynamics, usurpations and social behaviour in solitary bees. 
PLoS ONE 8(9): e73806. 

Chen C.C., Chang K.P. 1991. Marking Trichogramma ostriniae Pang and Chen 
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) with radioactive phosphorus. Chinese Journal of 

Entomology 11, 148–152. 



32 

 

Cotton S. 1991. Lanthanides and actinides. Macmillan Physical Science Series, 
McMillan Education, London, 192. 

Couvillon M.J., Dornhaus A. 2010. Small worker bumble bees (Bombus impatiens) 
are hardier against starvation than their larger sisters. Insectes Sociaux 57(2), 193–197. 

Czaczkes T.J., Heinze J., Ruther J. 2015. Nest etiquette-Where ants go when nature 
calls. PLoS ONE 10(2), e0118376. 

DeGrandi-Hoffman G., Hagler J. 2000. The flow of incoming nectar through a 
honey bee (Apis mellifera L.) colony as revealed by a protein marker. Insectes sociaux 47, 
302–306. 

De Souza A.R., Ribeiro B., José N., Prezoto F. 2012. Paint marking social wasps: an 
evaluation of behavioral effects and toxicity. Entomologia Experimentalis et Applicata 144, 
244–247. 

Doležalová K. 2009. Sociální interakce samotářských včel rodu Anhophora 

(Hymenoptera: Apoidea) a další aspekty jejich chování. Diplomová práce. Česká zemědělská 
univerzita. Katedra ekologie. Praha, 88. 

Dukas R., Edelstein-Keshet L. 1998. The spatial distribution of colonial food 
provisioners. Journal of Theoretical Biology 190(2), 121–134. 

Ehrenberg S., Lewkowski O., Erler S. 2019. Dyeing but not dying: Colourful dyes 
as a non-lethal method of food labelling for in vitro-reared honey bee (Apis mellifera) larvae. 
Journal of Insect Physiology 113, 1–8. 

Eickwort G.C., Eickwort K.R., Linsley E.G. 1977. Observations on nest 
aggregations of the bees Diadasia olivacea and D. diminuta (Hymenoptera: Anthophoridae). 
Journal of the Kansas Entomological Society 50(1), 1–17. 

Evans T.A. 1997. Evaluation of markers for australian subterranean termites 
(Isoptera: Rhinotermitidae & Termitidae). Sociobiology 29(3), 277–292. 

Evans T.A. 2000. Fast marking of termites (Isoptera: Rhinotermitidae). Sociobiology 
35(3), 517–523. 

Fernandes O.A., Wright R.J., Baumgarten K.H., Mayo Z.B. 1997. Use of rubidium 
to label Lysiphlebus testaceipes (Hymenoptera: Braconidae), a parasitoid of greenbugs 
(Homoptera: Aphididae), for dispersal studies. Environmental Entomology 26(5), 1167–1172. 

Field J. 1992. Intraspecific parasitism as an alternative reproductive tactic in 
nest‐building wasps and bees. Biological Reviews 67(1), 79–126. 

Filipi R., Nesměrák K., Rucki M., Roth Z., Hanzlíková I., Tichý M. 2007. Akutní 
toxicita prvků vzácných zemin a jejich sloučenin. Chemické listy 101, 793–798. 

Franzén M., Larsson M., Nilsson S.G. 2009. Small local population sizes and high 
habitat patch fidelity in a specialised solitary bee. Journal of Insect Conservation 13(1), 89–
95. 



33 

 

Gall L.F. 1984. The effects of capturing and marking on subsequent activity in 
Boloria acrocnema (Lepidoptera: Nymphalidae), with a comparison of different numerical 
models that estimate population size. Biological Conservation 28(2), 139-154. 

Gangwere S.K., Chavin W., Evans F.C. 1964. Methods of marking insects, with 
especial reference to Orthoptera (Sens. Lat.). Annals of the Entomological Society of America. 
57(6), 662–669.  

Ganjali M.R., Gupta V.K., Faridbod F., Norouzi P. 2016. Lanthanides series 
determination by various analytical methods. Elsevier, Netherlands. 

García R., Báez A.P. 2012. Atomic Absorption Spectrometry (AAS). In: Farrukh 
M.A. (ed.) Atomic absorption spectroscopy, Intech, Rijeka, Croatia, 1-12.   

Gast R.T., Landin M. 1966. Adult boll weevils and eggs marked with dye fed in 
larval diet. Journal of Economic Entomology 59(2), 474–475.  

Goulson D., Nicholls E., Botías C., Rotheray E.L. 2015. Bee declines driven by 
combined stress from parasites, pesticides, and lack of flowers. Science 347, 1255957. 

Graham H.M, Mangum C.L. 1971. Larval diets containing dyes for tagging pink 
bollworm moths internally. Journal of Economic Entomology 64(2), 376–379. 

Graham H.M., Wolfenbarger D.A., Nosky J.B. 1978. Labeling plants and their 
insect fauna with rubidium. Environmental Entomology 7(3), 379–383. 

Haaland C. 2015. Abundances and movement of the Scarce Copper butterfly 
(Lycaena virgaureae) on future building sites at a settlement fringe in southern Sweden. 
Journal of Insect Conservation 19, 255–264. 

Hagler J., Mueller S., Teuber L.R., Van Deynze A., Martin J. 2011. A method for 
distinctly marking honey bees, Apis mellifera, originating from multiple apiary locations. 
Journal of Insect Science 11(1), (Article 143), 1–14. 

Hagler J.R. 1997a. Field retention of a novel mark-release-recapture method. 
Environmental Entomology 26(5), 1079–1086. 

Hagler J.R. 1997b. Protein marking insects for mark-release-recapture studies. Trends 

in Entomology 1, 105–115. 

Hagler J.R., Baker P.B., Marchosky R., Machtley S.A., Bellamy D.E. 2009. 
Methods to mark termites with protein for mark–release–recapture and mark–capture type 
studies. Insectes Sociaux 56(2), 213–220. 

Hagler J.R., Cohen A.C., Bradley-Dunlop D., Enriquez F.J. 1992. New approach 
to mark insects for feeding and dispersal studies. Environmental Entomology 21(1), 20–25. 

Hagler J.R., Jackson C.G. 2001. Methods for marking insects: Current techniques 
and future prospects. Annual Review of Entomology 46, 511–543. 

Hagler J.R., Jackson C.G., Henneberry T.J., Gould J.R. 2002. Parasitoid mark-
release-recapture techniques-- II. Development and application of a protein marking technique 
for Eretmocerus spp., parasitoids of Bemisia argentifolii. Biocontrol Science and Technology 
12(6), 661–675. 



34 

 

Hagler J.R., Machtley S.A. 2016. Administering and detecting protein marks on 
arthropods for dispersal research. Journal of Visualized Experiments 107, e53693. 

Haley T.J. 1965. Pharmacology and toxicology of the rare earth elements. Journal of 

Pharmaceutical Sciences 54(5), 663–670.  

Heinrich B. 1979. Bumblebee Economics. Harvard University Press, Cambridge 
Massachusetts. 245. 

Hendricks D.E. 1971. Oil-soluble blue dye in larval diet marks adults, eggs, and first-
stage F1 larvae of the pink bollworm. Journal of Economic Entomology 64(6), 1404–1406. 

Hendricks D.E., Leal M.P., Robinson S.H., Hernandez N.S. 1971. Oil-soluble black 
dye in larval diet marks adults and eggs of tobacco budworm and pink bollworm. Journal of 

Economic Entomology 64(6), 1399–1401. 

Hendricks D.E., Graham H.M. 1970. Oil-soluble dye in larval diet for tagging 
moths, eggs, and spermatophores of tobacco budworms. Journal of Economic Entomology 
63(3), 1019–1020. 

Howard D.F., Tschinkel W.R. 1980. The effect of colony size and starvation on food 
flow in the fire ant, Solenopsis invicta (Hymenoptera: Formicidae). Behavioral Ecology and 

Sociobiology 7(4), 293–300. 

Ionov D.A., Savoyant L., Dupuy C. 1992. Application of the ICP-MS technique to 
trace element analysis of peridotites and their minerals. Geostandards and Geoanalytical 

Research 16(2), 311–315. 

Ito Y. 1970. A stable isotope, europium-151 as a tracer for field studies of insects. 
Applied Entomology and Zoology 5, 175–181. 

Jackson C.G., Cohen A.C., Verdugo C.L. 1988. Labeling Anaphes ovijentatus 
(Hymenoptera: Mymaridae), an egg parasite of Lygus spp. (Hemiptera: Miridae), with 
rubidium. Annals of the Entomological Society of America 81(6), 919–922. 

Jahn E., Lippay H., Weidinger N., Schwach G. 1966. Untersuchungen über die 
Ausbreitung von Nonnenfaltem durch Markierung mit seltenen Erden. Anzeiger für 

Schädlingskunde 39(2), 17–22. 

James W. D., Showler A.T., Westbrook J.K., Armstrong J.S. 2006. Stable isotope 
tracer marking of individual boll weevils. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 
269(2), 267–-270. 

Janke J., Bandte M., Ulrichs C., Grabenweger G., Jäckel B., Balder H., Büttner 
C. 2009. Serological marking of Pnigalio agraules (Hymenoptera: Eulophidae) for field 
dispersal studies. Journal of Pest Science 82, 47–53. 

Kadlec T., Vrba P., Kepka P., Schmitt T., Konvicka M. 2010. Tracking the decline 
of the once-common butterfly: delayed oviposition, demography and population genetics in 
the hermit Chazara briseis. Animal Conservation 13, 172–-183. 



35 

 

Kearns C.A., Inouye D.W., Waser N.M. 1998. Endangered mutualisms: the 
conservation of plant-pollinator interactions. Annual Review of Ecology and Systematics 29, 
83–112. 

Kevan P.G., Clark E.A., Thomas V.G. 1990. Insect pollinators and sustainable 
agriculture. American Journal of Alternative Agriculture 5(1), 13-22. 

Kennedy C.M., Lonsdorf E., Neel M.C., et al. 2013. A global quantitative synthesis 
of local and landscape effects on wild bee pollinators in agroecosystems. Ecology Letters 
16(5): 584–599. 

Laul J.C. 1979. Neutron activation analysis of geological materials. Atomic Energy 

Review 17(3), 603-695. 

Lavandero B., Wratten S.D., Hagler J., Tylianakis J. 2004. Marking and tracking 
techniques for insect predators and parasitoids in ecological engineering. In: G.M.Gurr G.M., 
Wratten S.D., Altieri M.A. (Eds.), Ecological engineering for pest management: advances in 
habitat manipulation for arthropods. CSIRO Publishing, Australia. 117-131. 

Lindig O.H., Wiygul G., Wright J.E., Dawson, J.R., Roberson J. 1980. Rapid 
method for mass-marking boll weevils. Journal of Economic Entomology 73(3), 385–386. 

Macháčková L. 2011. Hnízdní biologie a alternativní reprodukční strategie u včel 
rodu Anthophora (Hymenoptera). Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. 
Přírodovědecká fakulta. Praha, 112. 

Macháčková L., Votavová A., Mikát M., Matějková S., Řehoř I., Gillarová S., 
Straka J. 2019. Measurement of protein and sugar consumed by bumblebee larvae under 
standard and food stress conditions using lanthanide complexes. Insectes Sociaux 66(2), 245-
256. 

Markin G.P. 1970. Food distribution within laboratory colonies of the argentine 
ant,Tridomyrmex humilis (Mayr). Insectes Sociaux 17(2), 127–157. 

Mastrangelo T., Walder J. 2011: Use of radiation and isotopes in insects. In: Singh 
N. (Ed.), Radioisotopes. Applications in Bio-Medical Science, Rijeka, InTech, 67-92. 

McIntosh R.L. 1999. Technique for labeling individual Pissodes strobi (Coleptera: 
Curculonidae) for mark-recapture studies. The Canadian Entomologist 131(1), 131–136. 

Medler J.T., Wagner R.O. 1964. Isotopes to estimate colony size of Formica cinerea 
Mayr (Hymenoptera: Formicidae). Journal of the New York Entomological Society 72(3), 
151–159. 

Merbach A.E., Tóth É. 2001. The chemistry of contrast agents in medical magnetic 
resonance imaging. Wiley, Chichester. 

Mikát M., Franchino C., Rehan S.M. 2017. Sociodemographic variation in foraging 
behavior and the adaptive significance of worker production in the facultatively social small 
carpenter bee, Ceratina calcarata. Behavioral Ecology and Sociobiology 71, 135. 



36 

 

Moerman R., Vanderplanck M., Roger N., Declèves S., Wathelet B., Rasmont P., 
Fournier D., Michez D. 2016. Growth rate of bumblebee larvae is related to pollen amino 
acids. Journal of Economic Entomology 109(1), 25–30. 

Moritz R.F.A., Hallmen M. 1986. Trophallaxis of worker honeybees (Apis mellifera 
L.) of different ages. Insectes Sociaux 33(1), 26–31. 

Nelson D.L., Baldwin W.F. 1977. The use of radioactive platinum-iridium (Ir-192) 
tags for locating honey bee queens in colonies (Hymenoptera: Apidae). The Canadian 

Entomologist 109(2), 319–320. 

Nicolson S.W. 2011. Bee food: the chemistry and nutritional value of nectar, pollen 
and mixtures of the two. African Zoology 46(2), 197–204. 

Nieh J.C, Contrera F.A.L., Rangel J., Imperatriz-Fonseca V.L. 2003. Effect of 
food location and quality on recruitment sounds and success in two stingless bees, Melipona 

mandacaia and Melipona bicolor. Behavioral Ecology and Sociobiology 55, 87–94.  

Nixon H.L., Ribbands C.R. 1952. Food transmission within the honeybee 
community. Proceedings of the Royal Society of London. Series B 140, 43–50. 

Odum E.P., Pontin A.J. 1961. Population density of the underground ant, Lasius 
flavus, as determined by tagging with P32. Ecology 42(1), 186–188. 

Oertel E., Emerson R.B., Wheeler H.E. 1953. Transfer of radioactivity from worker 
to drone honey bees after ingestion of radioactive sucrose. Annals of the Entomological 

Society of America 46(4), 596–598.  

Olesik J.W. 1991. Elemental analysis using ICP-OES and ICP/MS. Analytical 

Chemistry 63(1), 12A–21A. 

O'Neal J., Markin G.P., Collins H.L. 1974. An automated system to facilitate 
detection of ingested dyes used in imported fire ant labelling studies. Journal of the Kansas 

Entomological Society 47(1), 130–135. 

Pelletier L., McNeil J.N. 2003. The effect of food supplementation on reproductive 
success in bumblebee field colonies. Oikos 103, 688–694. 

Petralia R.S., Vinson S.B. 1978. Feeding in the larvae of the imported fire ant, 
Solenopsis invicta: Behavior and morphological adaptations. Annals of the Entomological 

Society of America 71(4), 643–648. 

Plowright R.C., Thomson J.D., Lefkovitch L.P., Plowright C.M.S. 1993. An 
experimental study of the effect of colony resource level manipulation on foraging for pollen 
by worker bumble bees (Hymenoptera: Apidae). Canadian Journal of Zoology 71(7), 1393-
1396. 

Pratt S.C., Sumpter D.J.T., Mallon E.B., Franks N.R. 2005. An agent-based model 
of collective nest choice by the ant Temnothorax albipennis. Animal Behaviour 70(5), 1023–
1036. 

Qureshi J.A., Buschman L.L., Ramaswamy S.B., Throne J.E., Whaley P.M. 2004. 
Evaluation of rubidium chloride and cesium chloride incorporated in a meridic diet to mark 



37 

 

Diatraea grandiosella (Lepidoptera: Crambidae) for dispersal studies. Environmental 

Entomology 33(3), 487-498. 

Rasheed S.A., Harder L.D. 1997. Economic motivation for plant species preferences 
of pollen-collecting bumble bees. Ecological Entomology 22, 209-219. 

Řehoř I., Macháčková L., Bučánková A., Matějková S., Černá K., Straka J. 2014. 
Measuring the sugar consumption of larvae in bumblebee micro-colonies: a promising new 
method for tracking food economics in bees. Apidologie 45(1), 116-128. 

Rezková K. 2009. Hnízdní chování a alternativní reprodukční strategie samotářských 
včel (Hymenoptera: Apoidea). Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká 
fakulta. Katedra zoologie. Praha, 137. 

Rezková K., Žáková M., Žáková Z., Straka J. 2012. Analysis of nesting behavior 
based on daily observation of Andrena vaga (Hymenoptera: Andrenidae). Journal of Insect 

Behavior 25(1), 24–47. 

Rosenheim J.A. 1990. Density-dependent parasitism and the evolution of aggregated 
nesting in the solitary Hymenoptera. Annals of the Entomological Society of America 83(3), 
277–286. 

Ruedenauer F.A., Spaethe J., Leonhardt S.D. 2015. How to know which food is 
good for you: bumblebees use taste to discriminate between different concentrations of food 
differing in nutrient content. Journal of Experimental Biology 218, 2233-2240. 

Schroeder W.J., Cunningham R.T., Miyabara R.Y., Farias G.J. 1972. A 
fluorescent compound for marking Tephritidae. Journal of Economic Entomology 65(4), 
1217–1218. 

Service M.W. 1993. Mark-Recapture techniques and adult dispersal. In: Mosquito 
ecology: Field sampling methods. Springer Netherlands. pp. 652–751. 

Shakarad M., Gadagkar R. 1995. Colony founding in the primitively eusocial wasp, 
Ropalidia marginata (Hymenoptera: Vespidae). Ecological Entomology 20, 273–282. 

Shimoji Y., Sugiyama M., Kohama T. 1999: Marking of the West Indian sweet 
potato weevil, Euscepes postfasciatus (Fairmaire) (Coleoptera : Curculionidae) with Calco Oil 
Red dye I. Effect of dye added to the artificial larval diet on development of the weevils, yield 
of adults and long lasting internal coloration in the adult. Applied Entomology and Zoology 
34(2): 231–234. 

Smith K.M., Loh E.H., Rostal M.K., Zambrana-Torrelio C.M., Mendiola L., 
Daszak P. 2013. Pathogens, pests, and economics: drivers of honey bee colony declines and 
losses. EcoHealth 10(4), 434–445. 

Smith M.V. 1972. Marking bees and queens. Bee World 53(1), 9–13. 

Somme L., Vanderplanck M., Michez D., Lombaerde I., Moerman R., Wathelet 
B, Wattiez R., Lognay G., Jacquemart A.-L. 2015. Pollen and nectar quality drive the 
major and minor floral choices of bumble bees. Apidologie 46(1), 92–106. 



38 

 

Sorensen A.A., Vinson S.B. 1981. Quantitative food distribution studies within 
Laboratory colonies of the imported fire ant, Solenopsis invicta Buren. Insectes Sociaux 28(2), 
129–160. 

Southwood T.R.E., Henderson P.A. 2000. Ecological Methods. Blackwell Science 
Ltd, London, England. 592. 

Stephen W.P., Bohart G.E., Torchio P.F. 1969. The biology and external 
morphology of bees; with a synopsis of the genera of northwestern America. Agricultural 
Experiment Station, Oregon, 140. 

Straka J., Černá K., Macháčková L., Zemenová M., Keil P. 2014. Life span in the 
wild: the role of activity and climate in natural populations of bees. Functional Ecology 28, 
1235–1244.  

Stradling D.J. 1970. The estimation of worker ant populations by the Mark-Release-
Recapture method: An improved marking technique. Journal of Animal Ecology 39(3), 575–
591. 

Su N.-Y., Ban P.M., Scheffrahn R.H. 1993. Foraging populations and territories of 
the eastern subterranean termite (Isoptera: Rhinotermitidae) in southeastern Florida. 
Environmental Entomology 22(5), 1113–1117. 

Suárez M.E., Thorne B.L. 2000. Rate, amount, and distribution pattern of alimentary 
fluid transfer via trophallaxis in three species of termites (Isoptera: Rhinotermitidae, 
Termopsidae). Annals of the Entomological Society of America 93(1), 145–155. 

Switzer C.M., Combes S.A. 2016. Bombus impatiens (Hymenoptera: Apidae) display 
reduced pollen foraging behavior when marked with bee tags vs. paint. Journal of Melittology 
62, 1–13. 

Tasei J.-N., Aupinel P. 2008. Nutritive value of 15 single pollens and pollen mixes 
tested on larvae produced by bumblebee workers (Bombus terrestris, Hymenoptera: Apidae). 
Apidologie 39(4), 397–409. 

Vilarinho E.C., Fernandes O.A., Omoto C., Hunt T.E. 2006.  Oil-soluble dyes for 
marking Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Economic Entomology 
99(6), 2110–2115. 

Walker T.J., Wineriter S.A. 1981. Marking techniques for recognizing individual 
insects. The Florida Entomologist 64(1), 18-29. 

Weeks R.D., Wilson L.T., Vinson S.B., James W.D. 2004. Flow of carbohydrates, 
lipids, and protein among colonies of polygyne red imported fire ants, Solenopsis invicta 
(Hymenoptera: Formicidae). Annals of the Entomological Society of America 97(1), 105–110. 

Wilkins E.E., Smith S.C., JM Roberts J.M., Benedict M. 2007. Rubidium marking 
of Anopheles mosquitoes detectable by field-capable X-ray spectrometry. Medical and 

Veterinary Entomology 21(2), 196–203. 

Wilson E.O., Eisner T. 1957. Quantitative studies of liquid food transmission in ants. 
Insectes Sociaux 4(2), 157–166. 



39 

 

Wilson N.L., Dillier J.H., Markin G.P. 1971. Foraging territories of imported fire 
ants. Annals of the Entomological Society of America 64(3), 660–665. 

Wineriter S.A., Walker T.J. 1984. Insect marking techniques: durability of materials. 
Entomological News 95(3), 117–123. 

Wojcik D.P., Burges R.J., Blanton C.M., Focks D.A. 2000. An improved and 
quantified technique for marking individual fire ants (Hymenoptera: Formicidae). Florida 

Entomologist 83(1), 74–78. 

Wong R., Piper M.D.W., Wertheim B., Partridge L. 2009. Quantification of food 
intake in Drosophila. PLoS ONE 4(6), e6063. 

 



40 

 

6. Publikace zahrnuté do této práce 

Černá, K., Zemenová, M., Macháčková, L., Kolínová, Z., Straka, J. (2013). Neighbourhood 
society: nesting dynamics, usurpations and social behaviour in solitary bees. PLoS ONE 8(9): 
e73806. 

 

Řehoř, I., Macháčková, L., Bučánková, A., Matějková, S., Černá, K., Straka, J. (2014). 
Measuring the sugar consumption of larvae in bumblebee micro-colonies: a promising new 
method for tracking food economics in bees. Apidologie 45(1), 116-128. 

 

Macháčková, L., Votavová, A., Mikát, M., Matějková, S., Řehoř, I., Gillarová, S., Straka, J. 
(2019). Measurement of protein and sugar consumed by bumblebee larvae under standard and 
food stress conditions using lanthanide complexes. Insectes Sociaux 66(2), 245-256. 



41 

 

 

6.1. Publikace I  

Černá, K., Zemenová, M., Macháčková, L., Kolínová, Z., Straka, J. (2013). Neighbourhood 
society: nesting dynamics, usurpations and social behaviour in solitary bees. PLoS ONE 8(9): 
e73806. 

 

 

Individuálně barvou označená samice včely Anthophora plumipes přiletující k hnízdu. 
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Boxy s mikrokoloniemi čmeláka zemního (Bombus terrestris), kterým je dodáván pyl a 
značený cukerný roztok. 
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Matka čmeláka zemního (Bombus terrestris) s plodem a s krmítky, v kterých se nalézá 
značený cukerný roztok a značená pylová pasta.  

 

 


