
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.  


