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1. Abstrakt 
Předložená diplomová práce se zabývá hnízdním chováním samotářské včely Andrena 
vaga žijící v hustých agregacích. Detailní znalost chování samotářských včel může být 
velice důležitá, neboť soliterita představuje pravděpodobně výchozí bod v evoluci 
sociálních i obligátně kleptoparazitických skupin blanokřídlých. Populace studovaného 
druhu byla sledována v sezónách 2007 a 2008. Během pozorování byly zjištěny základní 
demografické charakteristiky sledovaného druhu, jako je přesný začátek a konec sezóny, 
délka života, hustota populace, počet hnízd na jedince, atd. Dále byly v podrobném 
etogramu popsány všechny prvky hnízdního chování a byla určena jejich přesná sekvence 
v rámci zásobovacího cyklu. Tyto poznatky umožnily popsat denní aktivitu studovaného 
druhu. Byly zjištěny výrazné rozdíly v chování včel mezi oběma sezónami a dále mezi 
včelami neparazitovanými a včelami stylopizovanými (parazitovanými řasníky). U 
studovaného druhu byla prokázána existence vnitrodruhového kleptoparazitismu ve formě 
usurpací. K detekci vnitrodruhového kukaččího chování je klíčové správné přiřazení 
samice k zásobené komůrce. Z tohoto důvodu byly otestovány dvě nové metody značení 
podzemních komůrek – značení pomocí protilátek či fluorescenčních barev nanesených na 
pyl přinášený dospělými včelami.  

Klíčová slova: Andrena vaga, samotářské chování, agregace, hnízdní chování, usurpace, 
vnitrodruhový kleptoparazitismus, etogram, zásobovací cyklus, denní aktivita, Strepsiptera, 
manipulace hostitelem, imunologické značení, fluorescenční značení. 

Abstract 
Proposed thesis describes nesting behaviour of gregarious solitary bee species Andrena 
vaga. The knowledge of behaviour in solitary bees can be very important, because 
solitarity might represent the initial point in the evolution of eusociality and obligate 
cleptoparasitism. A population of the studied species was observed continuously for two 
nesting seasons, which enabled me to describe basic demographic characteristics of studied 
species such as lenght of bee season, longevity, density of population, number of nests per 
female life, etc. All the observed behavioural patterns were described in ethogram and their 
exact position in provisioning cycle was determined. This information helped me to 
compile average daily activity of studied species. I found out major differences in bee 
behaviour in both years and between nonparasitized and stylopized (parasitized by Stylops) 
bees. I proved the existence of intraspecific cleptoparasitism in form of usurpations. 
Because it is crucial to link female to the provisioned cell for the detection of intraspecific 
cuckoo-like behaviour, I tested two new methods of underground cell marking – protein 
marking and fluorescent dye marking. 

Key words: Andrena vaga, solitary behaviour, aggregation, nesting behaviour, usurpation, 
intraspecific cleptoparasitism, ethogram, provisioning cycle, daily activity, Strepsiptera, 
host manipulation, protein marking, fluorescent dye marking. 
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2. Úvod a cíle práce 
 
Sociální hmyz patří bezpochyby mezi nejúspěšnější skupiny organismů, které díky (i) 
systematickému využívání zdrojů a (ii) účinné obraně proti predátorům a parazitům 
dokázaly ovládnout celou řadu různých biotopů (Wilson, 1971). Lidé jsou fascinováni 
chováním sociálních zvířat po velice dlouhý čas, zejména díky možnosti jeho 
antropomorfizace. Chování samotářské je oproti tomu obvykle vnímáno jako primitivní a 
méně zajímavé než chování společenské a tudíž je mu věnováno daleko méně pozornosti. 
Tento pohled však vede k přehlížení samotářského chování, ačkoli to je nezbytnou součástí 
repertoáru prvků chování druhů sociálních a je bezpochyby spojeno s eusocialitou 
přinejmenším jako její výchozí evoluční stav. Abychom tudíž pochopili chování 
eusociálních druhů a vznik eusociality, je nutné pátrat na počátku cesty a hledat 
preadaptace k sociálnímu chování a způsobu života mezi druhy samotářskými. 

Kromě sociálního chování je mezi včelami velmi rozšířený obligátní 
kleptoparazitický způsob života, který bývá díky socialitě také často přehlížen. Při studiu 
vzniku obligátního kleptoparazitismu je velmi důležitý popis a pochopení různých 
vnitrodruhových alternativních hnízdních strategií u samotářských včel, neboť obligátní 
kleptoparazitismus měl své počátky ve vnitrodruhových interakcích mezi samotářskými 
včelami. 

Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem hnízdního chování modelového 
druhu Andrena vaga (Panzer) a detekcí vnitrodruhového kleptoparazitismu u tohoto druhu. 
Pozorováním chování včel na hnízdišti je možné odhalit pouze usurpace, kukaččí chování 
se odehrává pod zemí a je proto jen těžko odhalitelné. Z tohoto důvodu je součástí mé 
diplomové práce též testování dvou různých metod značení podzemních komůrek v 
hnízdech samotářských včel, které by v kombinaci s analýzou maternity mohly sloužit jako 
bezpečná metoda detekce vnitrodruhového kukaččího chování. 

Diplomová práce je pro zvýšení přehlednosti rozdělena do dvou samostatných 
celků. První část je etologická a popisuje hnízdní chováním druhu A. vaga, druhá část je 
metodická a jsou v ní rozebrány dvě různé metody značení podzemních komůrek. 

Etologická část má následující cíle: 1) popis hnízdního chování druhu A. vaga 
v průběhu sezóny, 2) odhalení jednotlivých prvků chování u studovaného druhu a 
vytvoření podrobného etogramu chování  A. vaga, 3) detekce přítomnosti vnitrodruhového 
kleptoparazitismu a jeho případná kvantifikace. 

Cíle metodické části diplomové práce byly: 1) otestování metody značení 
podzemních buněk pomocí protilátek, 2) otestování metody značení pomocí 
fluorescenčních barev a 3) posouzení výhod a použitelnosti obou metod v praxi. 
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3. Etologická část 
 

3.1. Literární přehled – etologická část 
 
3.1.1. Včely 
Včely (Apiformes) patří do řádu Hymenoptera, podřádu Apocrita a do nadčeledi Apoidea. 
Do této skupiny jsou řazeny kromě včel též kutilky (Spheciformes). V rámci skupiny 
Apiformes je v současné době rozlišováno devět čeledí (z toho sedm recentních): 
Andrenidae (cca 2300 druhů), Apidae (cca 5200 druhů), Colletidae (cca 2000 druhů), 
Halictidae (cca 3500 druhů), Megachilidae (cca 3200 druhů), Melittidae (164 druhů), 
Stenotritidae (21 druhů) a dvě fosilní čeledi Melittosphecidae a Paleomelittidae (Michener, 
2007; Poinar & Danforth, 2006). 
 
3.1.2. Andrenidae  
Čeleď Andrenidae je velká skupina zahrnující více než 2 000 druhů, jejímž 
charakteristickým morfologickým znakem je existence dvou subantenálních švů na hlavě 
(Michener, 2007). Se včelami této skupiny se můžeme setkat po celém světě kromě 
Austrálie, těžištěm jejich výskytu je však holoarktická oblast (Michener, 1974).  

Čeleď Andrenidae zahrnuje dvě podčeledi – Andreninae a Panurginae (Michener, 
2007). Do podčeledi Andreninae patří velké množství středně velikých druhů, jejichž 
značná část patří do velice homogenního rodu Andrena Fabricius. Včely podčeledi 
Panurginae jsou spíše menšího vzrůstu, často s bílými či žlutými vzory (Michener, 1974). 

Většina druhů čeledi Andrenidae žije samotářsky, každá samice si tedy hrabe 
vlastní hnízdo, je však známo též několik druhů žijících komunálně (Michener, 1974). 
Včely z této skupiny hnízdí nejčastěji v zemi a u řady z nich byl publikován výskyt 
hnízdních agregací (např. Neff & Simpson, 1997; Bischoff, 2003). Pro druhy rodu Andrena 
je charakteristické uzavírání hnízdního vchodu před odletem (Wcislo & Cane, 1996), také 
proto se jim česky říká pískorypky. 
 
3.1.3. Andrena vaga (Panzer) 
Tato včela se vyskytuje mezi 44–62° severní šířky, areál rozšíření je tedy obrovský a sahá 
od Mediteránu až po střední Švédsko. A. vaga je univoltinní časně jarní druh vyskytující se 
v našich podmínkách od konce března do půlky května. Přezimuje pod zemí jako imago 
(Westrich, 1989). 

A. vaga hnízdí na písečném podloží, zároveň však vyžaduje blízkost vrb, které jsou 
výhradním zdrojem potravy (Bischoff et al., 2003). Původně tento druh hnízdil na čistě 
přirozených písčitých lokalitách, jako jsou náplavy řek, nyní však velice často osídluje 
různé vhodné člověkem ovlivněné prostředí, jako jsou písečné, štěrkové či jílové lomy či 
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nasypané protipovodňové hráze. Preferuje rovná či jen mírně svažitá místa, např. cesty či 
jejich náspy, občas se s nimi můžeme setkat i na vhodně tvrdé půdě či spraši. Výskyt této 
včely je tedy díky konkrétním nárokům na vhodné prostředí poměrně rozptýlený, na 
vhodných místech je to však druh hojný (Westrich,1989). 

A. vaga hnízdí většinou v agregacích, přičemž každá samice si sama hrabe hnízdo 
v zemi. Agregace bývají někdy velice malé (10–20 samic), ale mohou být též obrovské (až 
10 000 samic). Hustota hnízd může u takto velikých agregací být až 30 na metr čtvereční 
(Westrich, 1989; Bischoff, 2003). 

Hnízdo se skládá z hlavní většinou kolmé chodby, která sahá 25–60 cm hluboko. 
Na spodním konci se od hlavní chodby odvětvují chodby postranní, dlouhé 4–6 cm, na 
jejichž konci leží vlastní komůrky. Po zásobení, nakladení a uzavření buňky je postranní 
chodba k buňce vždy zasypána. Staré hlavní chodby bývají včelami používány dokonce 
opakovaně (Westrich,1989). 

Samice vždy před odletem z hnízda zahrabou vchod, aby je ochránily před parazity. 
Westrich (1989) uvádí pouze dva druhy kleptoparazitických včel. Nomada lathburiana 
(Kirby) je obligátní kleptoparazit specializovaný na tento druh. Dalším druhem je 
Sphecodes gibbus L., tento druh se však na naší lokalitě vyskytoval jen velice řídce 
(Rezkova & Straka, vlastní pozorování). Kromě těchto dvou parazitů létají v hnízdních 
agregacích další parazité, jako jsou mouchy rodu Bombylius L. (Bischoff, 2003) či mouchy 
z čeledi Conopidae (Rezková & Straka, vlastní pozorování). 

A. vaga je striktně oligolektický druh specializovaný na vrby. Popsané bylo 
opylování následujících druhů: Salix caprea, S. purpurea, S. aurita, S. alba, S. pentandra a 
S. nigricans (Westrich,1989). 
 
3.1.4. Socialita 
V přírodě existuje mnoho typů sociální organizace hmyzu. Tradičně bývá rozdělován do 
pěti kategorií: 
a) soliterita: 
Solitérní včely, kterých je naprostá většina, mohou vytvářet velmi početné agregace hnízd 
(viz 3.1.6). Někdy se proto může zdát, že vytváří složité sociální seskupení. Každá samice 
má však své zcela oddělené hnízdo, které si zakládá sama. Postupně vytváří oddělené 
buňky pro každého potomka zvlášť. Všechny tyto buňky vybaví a zabezpečí vším 
potřebným. V některých případech staví samice více hnízd na různých místech. Samice v 
mírném pásu prakticky vždy zemře dříve, než se vyvine potomstvo do dospělosti. V 
tropech se mohou včely z různých generací běžně potkávat, nicméně mezi nimi žádné 
sociální interakce neexistují (Michener, 2007).  
b) komunalita: 
Komunální druhy žijí ve společenstvích, kde všichni členové sdílí společný vstup do 
hnízda, ale každá samice si staví a zásobuje své vlastní buňky. Komunálně hnízdící druhy 
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jsou rozšířené v rámci čtyř čeledí (Andrenidae, Halictidae, Megachilidae a Apidae) 
(Michener, 2007). Tento typ sociality je podrobněji popsán v kapitole 3.1.7.  
c) kvazisocialita: 
Kvazisociální uspořádání je podobné společenství komunálnímu. Zásadním rozdílem je 
však spolupráce při budování a zásobování buněk, přičemž v rámci tohoto společenství 
není předem určeno, která včela naklade vajíčko do právě připravené buňky. Všechny 
samice se tak podílí na kladení vajíček přibližně stejným dílem. Tato strategie je v přírodě 
vzácná a kvazisociální společenství bývají složena pravděpodobně ze sester (Michener, 
2007).   
d) semisocialita: 
Semisociální druhy se liší od kvazisociálních rozdělením na dělnice a včely, které mohou 
klást vajíčka. Oproti eusocialitě je zde však veliký rozdíl v příbuznosti mezi obyvateli 
hnízda. Všechny samice pochází ze stejné generace, kladoucí samice jsou tedy stejně staré 
jako dělnice (Michener, 2007). 
e) eusocialita: 
Eusociální chování je pokládáno za nejdokonalejší sociální uspořádání. Název „eusocialní 
(eusocial)“ poprvé použila Batra (1966), ale v jeho definitivním a současném smyslu byl 
používán až o něco později E. O. Wilsonem (Wilson, 1971). Tento pojem zahrnuje 
všechny organismy (původně jen bezobratlé), které jsou charakterizovány třemi základními 
vlastnostmi: 
(i) reprodukční dělba práce (tj. rozdělení na sterilní a reprodukční kasty), 
(ii) překrývající se generace (tj. reprodukční jedinci žijí výrazně déle než dělníci), 
(iii) spolupráce při péči o potomstvo. 

Eusocialita se vyvinula třikrát mezi masožravými Aculeata (jedna linie Vespidae, 
všichni Formicidae a jeden rod Crabronidae) (Wilson, 1971) a dále pětkrát nezávisle u 
dvou pyl sbírajících čeledí včel (Schwarz et al., 2006).  

Eusocialita bývá dělena na 1) primitivní, jejíž charakteristické vlastnosti jsou 
popsané body i–iii výše, a 2) odvozenou. Odvozená eusocialita má kromě třech výše 
uvedených základních vlastností ještě čtvrtou – (iv) morfologická diferenciace kast. 
(Crozier & Pamilo, 1996). Mezi odvozené eusociální skupiny včel patří triby Meliponini a 
Apini. (Michener, 1974). Důsledkem extrémní diferenciace kast je, že matka je zcela 
odkázána na dělnice a není schopna sama založit hnízdo. Mladou matku tak vždy 
doprovází skupina dělnic z rodného hnízda, tzv. roj. Primitivně eusociální druhy mohou 
mít také morfologicky odlišené kasty, nicméně matka je v zakládání hnízda zcela 
samostatná (Michener, 1974). 

Úkolem dělnic v eusociálním společenství je péče potomstvo královny bez toho, 
aby se samy rozmnožovaly. Dělnice jsou nicméně prakticky ve všech případech schopny 
klást vajíčka a to také často dělají. Produkují však zpravidla pouze samce, neboť jsou 
většinou nespářené. Za normálních podmínek totiž královna brání páření pomocí feromonů 
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(Greenberg & Buckle 1981). U některých primitivně eusociálních druhů však mohou být 
někdy i dělnice spářené, ale procento takových je významně nižší, než je běžné v 
populacích solitérních druhů (Michener, 1974). Častým jevem u primitivně eusociálních 
druhů je též existence intermediátních jedinců, kteří morfologicky mohou připomínat 
dělnice, fyziologicky a behaviorálně se však více podobají královnám (Michener, 1974). 
Zajímavá situace byla zjištěna u druhu Halictus ligatus Say. Dělnice tohoto druhu byly 
většinou spářeny a kladly oplozená vajíčka. Naopak královna kladla vajíčka neoplozená 
(Richards et al., 1995). 

Současná existence královny a dělnic v hnízdě nemusí vždy znamenat eusociální 
společenství. Zajímavý důsledek pro primitivně eusociální společenství má předčasná smrt 
matky v průběhu sezóny. Původní matku totiž může v některých případech nahradit 
morfologicky neodlišená dcera, která se stává novou královnou. Takovéto společenství, 
kdy jsou dělnice sestrami královny, se nazývá semisociální. Bylo zjištěno, že semisociální 
společenství nevzniká pouze po smrti původní matky, ale pravděpodobně může vzniknout i 
primárně (Lin & Michener, 1972, Michener, 2007). U některých druhů tribu Xylocopini 
hnízdících v bambusových stéblech matka vykusuje vletový otvor do duté internodální 
části stébla, kde zakládá hnízdo. Umírá však dříve, než se potomstvo vylíhne, takže 
nemůžeme hovořit o sociálním způsobu života. Některé dcery po vylíhnutí opouští hnízdo 
a zakládají nové vlastní někde jinde, zbylé dcery však v rodném hnízdě zůstávají a 
vytvářejí semisociální společenství s jednou dominantní samicí (Michener, 2007). 

Jiný zvláštní příklad semisociality můžeme najít u vosíků rodu Polistes Latreille 
kdy se k zakládající samici přidávají další často zcela nepříbuzné samice stejné generace a 
společně budují hnízdo. Nepříbuzní jedinci přitom nemohou těžit z výhod inclusive fitness 
a jejich motivací tedy může být pouze naděje na reprodukční úspěšnost v budoucnu při 
smrti původní královny (Queller et al., 2000).  

Kromě výše definovaných a hierarchicky uspořádatelných pojmů se ve spojení se 
společenským chováním často požívají ještě další dva termíny. Parasocialita je pojem, 
který je používán, pokud neznáme stupeň sociality kolonie (komunalita, kvazisocialita, 
semisocialita). Tento termín nikdy nezahrnuje eusociální společenství, neboť to je možné 
snadno rozpoznat podle královny, která je mnohem starší než ostatní včely v kolonii 
(Michener, 1974).  

Druhým termínem je subsocialita, kterým se rozumí postupné přímé či nepřímé 
krmení potomka (larvy) rodičem, tedy dlouhodobá péče o potomka. Tento pojem bývá 
často spojován s termínem „progressive provisioning“, tedy postupným zásobováním 
jednotlivých larev potravou, podobně jako jsou krmeni nidikolní ptáci. Samice včel krmí 
larvy malými dávkami potravy každou zvlášť (Apini, někteří Allodapini), nebo velkými 
balíčky více larev společně (Bombini, někteří Allodapini). Mezi zástupci Hymenoptera je 
subsociální chování známé např. u některých solitérních vos (Vespidae) a kutilek 
(Sphecidae, Crabronidae) a dále pak u většiny eusociálních druhů včel (Michener, 2007). 
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 Protikladem postupného zásobování je jednorázové zásobení buňky potravou před 
nakladením vajíčka, tedy „mass provisioning“. Toto chování je typické pro samotářské 
včely, eusociálně žijící zástupce tribu Halictini, některé druhy tribu Allodapini a všechny 
odvozeně eusociální zástupce tribu Meliponini (Michener, 2007). 

Hlavní znaky jednotlivých typů sociality jsou shrnuté v tab. 1. 

Stupeň 
sociality 

Přítomnost 
kast a dělba 

práce 

Kolonie 
obsahuje 
dospělce 

dvou 
generací 

Kooperativní 
péče o 

komůrky 

Samice 
morfologicky 
shodné, gynes 
přežívají sami 

Postupné 
zásobování 

(Progressive 
provisioning) 

Solitarita – – – + – 
Subsocialita – – – + + 
Komunalita – – – + – 

Kvazisocialita – ± + + ± 
Semisocialita + – + + ± 

Primitivní 
eusocialita 

+ + + + ± 

Odvozená 
eusocialita 

+ + + – ± 

Tabulka 1: Převzato z Michener (1974), + znak platí, – znak neplatí, ± variabilita v daném znaku. 

 
Na závěr této kapitoly je nutné zmínit, že tradiční rozdělení sociality na pět skupin 

je pouze orientační a běžně je používána celá řada alternativ, což vede k rozporům a 
debatám (např. Costa & Fitzgerald, 1996a, b; Reeve et al., 1996). Jednou z alternativních 
možností chápání eusociality je teorie eusociálního kontinua (Sherman et al., 1995), která 
poukazuje na to, že existuje celá řada přechodných situací, což činí výše uvedenou 
kategorizaci nepřehlednou. 
 
3.1.5. Soliterita 
Solitérní chování je velice často pokládáno za protiklad chování společenského. 
Samotářské druhy žijí vždy samostatně a tudíž jako by postrádaly výhody sociálního 
soužití (Wilson, 1971). Tato zdánlivá jednoduchost či primitivnost v evolučním slova 
smyslu je pravděpodobně hlavním důvodem toho, proč jsou studie solitérních druhů včel 
tak vzácné, ačkoli jsou včely s touto životní strategií druhově daleko početnější než jejich 
sociální příbuzní (Danforth et al., 2006).  

Existuje jen několik málo publikovaných prací, které se zabývají vztahem mezi 
chováním samotářských a sociálních taxonů. Eickwort et al. (1996); Yanega (1997) a 
Richards (2000) popisovali polymorfismus v sociálním chování některých eusociálních 
druhů včel (např. Lasioglossum calceatum (Scopoli), L. malachurum (Kirby), Halictus 
rubicundus (Christ)), kde se některé populace chovají samotářsky pravděpodobně 
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v závislosti na klimatických podmínkách. Podobně byly zjištěny velice časté rozdíly 
v chování a počtu obyvatel v jednotlivých hnízdech komunálních druhů (Paxton et al., 
1996). Sakagami & Maeta (1984, 1995) indukovali u rodu Ceratina Latreille (Apidae) 
semisociální či eusociální chování při prudkém nárůstu populační hustoty během 
laboratorního chovu. 

Jiný příklad vazby mezi socialitou a soliteritou můžeme najít pomocí 
fylogenetických analýz. V současné době se objevuje stále více dobře podpořených 
fylogenetických stromů, které ukazují, že redukce sociality je poměrně častá (Danforth et 
al., 2003). Jakým způsobem k takovéto redukci došlo, není zcela jasné, existuje však 
doklad redukce sociality v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. V chladnějších 
oblastech a vyšších polohách nejsou některé druhy schopny mít dvě generace do roka. 
Primárně eusociální druhy tak nedokáží vychovat dělnice, a jsou proto opět solitérní 
(Eickwort et al. 1996). Uvedený způsob redukce sociality bude pravděpodobně spíše 
vzácný, žádné další způsoby redukce eusociality zatím navrženy nebyly. 
 
3.1.5.1. Hnízdění samotářských včel 
Hnízdem rozumíme místo, kam včely kladou vajíčka, kde probíhá vývoj nových jedinců a 
kde samice tráví většinu svého času mimo zásobovací lety. Hnízdem může být suchý 
stonek, různě upravené dutiny, shluk komůrek z různých materiálů přilepených na stěně či 
listu, vyhloubená podzemní nora s rozličně složitě uspořádanými chodbami a buňkami či 
velice sofistikované stavby známé například u včely medonosné (Apis melifera L.) 
(Michener, 1974).  

Hnízda včel je možné rozdělit do dvou základních typů. Prvním typem jsou hnízda 
v zemi, druhým typem pak hnízda ve dřevě či jiných dutinách. Neboť je vytvoření nového 
hnízda ve dřevě velice náročné, takto hnízdící včely obsazují přednostně již existující 
dutiny. U druhů hnízdících v dutých rostlinných stoncích je naopak časté zakládání nových 
hnízd. I včely hnízdící v zemi, především druhy hnízdící v agregacích či obtížně 
zpracovatelném terénu, občasně využívají starých hnízd, častější u nich však je hrabání 
hnízd nových. Zvláštní typ buněk představují volně stojící buňky včel několika málo rodů 
z tribů Anthidiini, Megachilini a Osmiini (Megachilidae), které jsou přilepené na skály, 
nebo větve stromů (Michener, 2007).  

Nejdůležitější součástí hnízd jsou komůrky (buňky), tedy od okolního prostředí 
oddělené prostory, v nichž probíhá vývoj jednoho jedince. Velikost komůrek zhruba 
odpovídá velikosti dospělého jedince daného druhu. Z tohoto obecného pravidla však 
existuje řada výjimek. Jedním z příkladů může být hnízdo čmeláků rodu Bombus Latreille 
či hnízda včel Megachile policaris Say a Lithurge fuscipennis Lepeletier, kde v jedné velké 
buňce dochází k vývoji hned několika jedinců najednou. U čmeláků je navíc takováto 
buňka během vývoje larev podle potřeb zvětšována, což je u včel unikátní jev. U tribu 
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Allodapini došel vývoj ještě dál – přehrádky oddělující jednotlivé buňky zmizely, larvy 
jsou tedy chovány dohromady ve společném prostoru hnízda (Michener, 1974).  

Izolace buněk od okolního prostředí je velice důležitá, neboť zamezuje infikování 
nedospělých stádií houbami a jinými patogeny. Převážná většina včel hnízdících v zemi 
používá jako izolační materiál výměšky Dufourovy žlázy (Cane 1981). Jejich hlavní 
složkou jsou u skupin Colletidae, Halictidae a Oxaeinae laktony (Cane 1983a), u většiny 
druhů čeledi Andrenidae jiné lipidy (Cane 1983b). Společnou vlastností těchto látek je, že 
při smíchání se slinami polymerují a tvoří tak voděnepropustný vnitřní obal komůrky. 
Včely čeledi Melittidae izolaci buněk vůbec nevytváří, nebo roztírají po stěnách buněk 
pouze rostlinné oleje (Macropidini, Redivivini) (Cane et al. 1983a).  

Jako další ochranný mechanismus vytváří řada včel z připravené potravy 
pravidelnou kuličku, tak aby se dotýkala stěny co nejmenší plochou, čímž se opět 
minimalizuje pravděpodobnost setkání s patogeny (Michener, 2007).  
 
3.1.5.2. Hnízdní chování samotářských včel 
Ačkoli je chování včel v literatuře věnováno mnoho prostoru, vlastní etologická 
pozorování jednotlivých prvků chování včel na hnízdišti během hnízdění jsou velice 
vzácná. Velké množství článků popisuje pouze hnízdní biologii, často ve spojení 
s morfologickými popisy larev různých stádií, etologických pozorování však většinou 
obsahují málo. 

Velice častým tématem týkajícím se hnízdění včel je chování při sběru potravy, 
jako je průběh denního chování a délka zásobovacích cyklů, či se sběrem potravy 
související investice do jednotlivých potomků v závislosti na jejich velikosti a pohlaví a 
dostupnosti potravy. Hojně používaným termínem při rozebírání zásobovacího chování je 
tzv. „provisioning rate“, tedy jakási rychlost či účinnost zásobovaní. Tento termín znamená 
množství potravy přinesené za jednotku času. Tato hodnota obsahuje celou řadu dalších 
proměnných, jako je množství potravy potřebné pro zásobení jedné komůrky, transportní 
kapacita jedince, počet zásobovacích letů nutných k zásobení jedné komůrky či množství 
komůrek zásobených během dne. Včely zásobující více než jednu komůrku denně jsou 
navíc limitované množstvím připravených komůrek a rychlostí produkce vajíček (Neff, 
2008). 

Včely zásobují své komůrky většinou směsí pylu a nektaru, přesná proporce obou 
těchto složek se u různých druhů liší (Neff, 2008). Některé druhy přidávají k této směsi 
navíc rostlinné oleje (Vinson & Frankie, 1999). Pro hodnocení investice do zásobení se 
používá tzv. „conversion ratio“, tedy poměr hmotnosti potravy nutné pro zdárný vývoj 
jedince k hmotnosti tohoto jedince. Čím vyšší je tedy tento poměr, tím relativně menší 
množství potravy je třeba pro vývoj potomka, což může velice ovlivnit zásobovací chování 
druhu. Pro zásobení potomků musí včely obvykle přinést dvojnásobek až trojnásobek své 
hmotnosti pylu a nektaru (Neff, 2008). 
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Dalším faktorem zásobování je transportní kapacita včely. Pyl může být přenášen 
uvnitř těla ve volátku (např. podčeledi Hylaeinae či tribus Ceratinini, Michener (2007)) 
nebo externě pomocí sběráčků na zadních končetinách či abdomenu (Neff, 2008). Studie 
neprokázaly pozitivní korelaci mezi poměrem velikosti těla a množstvím transportovatelné 
potravy (Stone, 1994; Giovanetti & Lasso, 2005), velcí jedinci tedy pravděpodobně nemají 
při zásobování selektivní výhodu. 

Množství zásobovacích cest nutných k zásobení jedné buňky, které je samozřejmě 
nepřímo úměrné transportní kapacitě včely, se u různých druhů liší. Nejnižší počet, dvě 
zásobovací cesty, byl zjištěn u severoamerického rodu Perdita Smith (Danforth, 1989). 
Bischoff et al. (2003) zjistila u druhu Andrena vaga průměrně tři zásobovací lety denně, 
které stačily na zásobení jedné buňky. Některé druhy čeledi Megachilidae pak pro zásobení 
jedné komůrky potřebují až 40 cest (Frohlich & Packer, 1983). U druhů s výrazným 
sexuálním dimorfismem bývají samci výrazně menší než samice. Investice do samčích 
potomků je u takovýchto druhů nižší než do samic. Tato závislost byla prokázána u druhu 
Calliopsis persimilis (Cockerell), který buňky zásobuje pomocí sérií rychle po sobě 
jdoucích letů oddělených dobou potřebnou nakladení, uzavření a přípravě nové buňky. Pro 
zásobení jedné samičí buňky bylo třeba v rámci série tří letů, kdežto pro zásobení buňky 
samčí stačily jen dva. Samičí buňky byly navíc častěji zásobovány ráno, samčí pak spíše 
odpoledne (Danforth, 1990). 

Délky zásobovacích cest jsou také druhově odlišné. Některým druhům čeledi 
Halictidae trvá zásobování pouhé minuty (Bohart & Jouseff, 1976), u rodu Andrena je pak 
běžná délka zásobovacích cest hodina a více (Gebhardt & Röhr, 1987; Bischoff et al., 
2003). Délka zásobovacích letů je ovlivněna množstvím dostupné potravy. Při jejím 
zvýšení byl pozorován nárůst denního počtu zásobených komůrek (Kim, 1999), naopak 
snížení dostupnosti potravy prodlužuje délku zásobovacích letů a tak i náchylnost 
nestřežených hnízd k parazitaci (Goodell, 2003). 

Množství buněk zásobených během jednoho dne zpravidla nepřevyšuje dvě (Neff, 
2008). Existují však výjimky. U druhu Calliopsis persimilis bylo zjištěno, že jsou schopné 
zásobit až šest buněk denně (Danforth, 1990). Řadě druhů trvá naopak zásobení buňky 
dokonce několik dnů (Gebhardt & Röhr, 1987; Giovanetti & Lasso, 2005). Včely mohou 
být během zásobování limitované množstvím dostupné potravy, jak bylo uvedeno výše, 
dále je pak může omezovat čas nutný k dozrání vajíček, což je pravděpodobné např. u 
některých včel rodu Andrena (Neff & Simpson, 1997; Bischoff et al., 2003), které běžně 
tvoří jen jednu buňku denně. 

Velice zajímavé je chování včel uvnitř hnízda. Danforth (1991) nahlédl pomocí 
sestrojení umělých hnízd do vnitřku komunálních hnízd druhu Perdita portalis Timberlake 
a popsal tak velice podrobně celý průběh zásobování komůrek u tohoto druhu. Samice 
zásobuje průměrně jednu buňku denně a k jejímu zásobení potřebuje 4–8 letů, které trvají 
přibližně půl hodiny. Samice po každém příletu s pylem ze sebe pyl pouze rychle sundala, 
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aniž by pylové zásoby jakkoli upravovala, a rychle se vydala na další cestu. Po příletu 
s poslední dávkou pylu (cca ve tři hodiny odpoledne) a jeho složení v buňce se včela 
pořádně očistila před vchodem do buňky a poté začala mísit pomocí kusadel 
nashromážděný pyl s nektarem přineseným během poslední cesty do pylomedové kuličky. 
Před nakladením vajíčka včela většinou z buňky ještě jednou vylezla do chodbičky, kde se 
spářila se samcem. Po nakladení vajíčka následovalo okamžité uzavření buňky. Zvláštní je, 
že k uzavírání včela nepoužívala končetin, ale pouze konce zadečku. Celý proces přípravy 
pylu, kladení a uzavírání buňky trval v průměru jednu hodinu. Po dokončení buňky včely 
ještě obvykle jednou opustily hnízdo, aby se nakrmily. 

Podrobná etologická pozorování včel a popisy jednotlivých prvků chování na 
hnízdišti jsou, jak již bylo uvedeno na začátku, velice vzácné. Eickwort et al. (1981) jako 
součást popisu hnízdní biologie popsali detailněji postup stavby a způsob zavírání hnízda u 
druhu Megachile rubi Mitchell. Bogusch et al. (2006) ve své práci poskytli podrobný 
etogram chování kleptoparazitických včel rodu Sphecodes Latreille v průběhu parazitování 
hnízd svých hostitelů. Několik prací popisuje podrobněji chování samců (např. Neff & 
Simpson, 1997; Batra, 1999). Paxton (1991) popsal velice stručně některé prvky chování 
na hnízdišti u včely Andrena fulva (Müller). V průběhu výzkumu byla nalezena jediná 
práce, popisující jednotlivé prvky chování pomocí detailního etogramu, podobně jako jsou 
etologická pozorování zpracována v mé práci. Schönitzer & Klinksik (1990) zpracovali 
velice podrobně formou jakéhosi etogramu samčí i samičí chování druhu Andrena 
nycthemera Imhoff. Mezi popsanými prvky chování nalezneme hledání místa pro hnízdění, 
interakce se samci, tvoření hnízd, výlety z hnízda, zavírání hnízd před odletem, orientační 
lety před odletem, chování při příletu na hnízdiště, sedění ve vchodu hnízda, zásobování i 
změny chování s blížícím se koncem sezóny. 

 
3.1.6. Agregace 
Zajímavým mezistupněm mezi samotářským a společenským způsobem života je, co se 
složitostí interakcí mezi jedinci týče, hnízdění v agregacích.  

Hnízda samotářských včel většinou podlehnou povětrnostním podmínkám během 
několika málo týdnů. Jen výjimečně je jedno hnízdo využíváno několika generacemi včel. 
Oproti tomu hnízdní agregace bývají velice dlouhověké. Hnízdění v agregacích musí být 
tedy evolučně stabilní strategie. Jakou výhodu tedy přináší včelám toto hromadné 
hnízdění?  

Samice zakládající hnízdo se vždy snaží vybrat nejvhodnější dostupné místo, neboť 
tato volba může výrazným způsobem ovlivnit její vlastní fitness i fitness jejích potomků, 
správnému výběru by měla věnovat optimální množství času (Brockmann, 1979). Přírodní 
výběr by proto měl upřednostňovat jedince, kteří jsou schopni se nejlépe zorientovat v 
heterogenitě prostředí a zvýšit tak šanci na výběr vhodného hnízda (Potts & Willmer, 
1997). Pokud je vhodných míst k zahnízdění nedostatek, včely se na takovýchto vhodných 
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ploškách agregují. Vazbu hnízdění včel na vhodné prostředí dokázalo mnoho nezávislých 
studií (např. Michener et al., 1958; Danks, 1971; Potts & Willmer, 1997; McCorqudale, 
1989b). Mezi nejdůležitější faktory pro výběr hnízdiště u druhu Halictus rubicundus patřila 
kvalita půdy a jižní orientace hnízdiště zajišťující optimální teplotu pro vývoj larev (Potts 
& Willmer, 1997).  

 Druhým faktorem ovlivňujícím vznik agregací, který často spolupůsobí s faktory 
ostatními, je filopatrie (Brockmann, 1979; Yanega, 1990; Kukuk & Decelles, 1986). Včely 
velice často zakládají hnízda na místech, kde se vylíhly. Toto chování má jistě svůj 
evoluční význam. Pokud vezmeme v úvahu všechna místa dostupná pro hnízdění, pak ta, 
kde se již prokazatelně podařilo v uplynulých sezónách jiným včelám úspěšně zahnízdit, 
budou pravděpodobně vhodná i v sezóně další (Michener, 1974).  

Dalším faktorem podmiňujícím vznik agregačního chování je obrana proti 
predátorům. Existuje celá řada druhů hmyzu, které napadají hnízda včel a způsobují 
hustotně závislou mortalitu (např. Lin & Michener, 1972). Dalo by se proto očekávat, že 
selekce bude působit proti shlukování hnízd, které způsobilo koncentrování přirozených 
nepřátel. Na druhou stranu však platí, že přestože pravděpodobnost nalezení agregace 
predátorem vzrůstá se zvětšující se velkostí hnízdiště, pravděpodobnost napadení 
konkrétního hnízda se zvětšující se velikostí agregace klesá. Výsledkem je inverzně 
hustotně závislá mortalita, která může být důležitým faktorem vzniku a udržení hnízdních 
agregací (Rosenheim, 1990). 

Jakým způsobem včely rozpoznávají hnízdní agregace? Existuje celá řada příkladů 
napovídajících, že se včely kromě filopatrie orientují podle pachových vodítek. Včela 
druhu Amegilla salteri (Cockerell) byla silně přitahována pachem čerstvě vykopané půdy a 
hnízdních komůrek z hnízdní agregace (Michener, 1974). Shodné chování bylo též 
zaznamenáno u druhu Andrena vaga (Rezková & Straka, nepublikováno). Butler (1965) 
testoval podmínky výběru místa pro zahnízdění u evropského druhu Andrena flavipes 
Panzer. Během pokusu pochytal část mladých vylíhlých samic z jedné hnízdní agregace. 
Jednu polovinu z nich vypustil poblíž původní agregace, druhou polovinu vypustil u cizí 
agregace. Pozorované včely v obou případech zahnízdily poblíž místa vypuštění, bez 
ohledu na příslušnost ke kolonii či místo narození. Je tedy možné, že včely jsou k 
agregacím přitahovány olfaktoricky, tedy pachem který vytváří  kolonie (Michener, 1974). 

Velikost agregace závisí na celé řadě biotických a abiotických podmínek. Agregace 
tvořené návratem na rodné místo pravděpodobně rostou pouze pozvolna. Pokud je 
populační hustota stabilní, pak každá agregace může růst jen na úkor agregace jiné 
(Michener, 1974). 

Naopak některé velké agregace mohou být zakládány každoročně znovu na různých 
místech. V takovém případě se obvykle naráz přemístí velká skupina včel a začnou 
budovat hnízda na vybraném místě. U severoamerického druhu Nomia melanderi 
Cockerell byl popsán příklad vzniku desetitisícové hnízdní agregace během pouhých dvou 
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dní. Agregace se postupně rozšiřovala z centra směrem k okrajům, přičemž včely, které 
napoprvé zahnízdily v suboptimálních podmínkách, se postupně stěhovaly do částí 
hnízdiště s vhodnějším substrátem (Michener, 1974). 

Velikost agregací se může meziročně velice dramaticky měnit. Bischoff (2003) 
zjistila během čtyřletého výzkumu hnízdní agregace včely Andrena vaga pokles početnosti 
sledované populace na pouhých 10 % počáteční velikosti v důsledku změn prostředí a 
vlivem navýšení početnosti parazitoida Bombylius major L. (Diptera). Podobně Lin & 
Michener (1972) pozorovali masivní napadení hnízd druhu Lasioglossum zephyrum Smith  
několika druhy kodulek a mravenci. Mnoho hnízdních agregací zaniká též v důsledku 
sukcesních změn na lokalitě, neboť většina včel preferuje více či méně holou zem či velice 
nízkou a řídkou vegetaci. Pokud lokalita zaroste, hnízdní agregace zmizí. Tlak parazitů, 
parazitoidů, predátorů či změny prostředí mohou mít tedy na následek rychlé vyhynutí 
celých agregací (Michener, 1974).  

Závěrem je nutné zmínit, že obzvláště v hustých agregacích bylo opakovaně 
popsáno využívání vnitrodruhového kleptoparazitismu (Eickwort, 1975), jenž je detailně 
popsán v kapitole (3.1.8.). 

 
3.1.7. Komunalita 
S existencí hnízdních agregací bývá u některých druhů spojeno komunální hnízdění, neboť 
bylo prokázáno, že v hustých agregacích mají včely často tendence zakládat komunální 
hnízda (Eickwort, 1975). Komunalita je velice zajímavým typem sociality, neboť u celé 
řady primárně solitérních druhů představuje fakultativní životní strategií výhodnou při 
specifických podmínkách prostředí (Michener, 1974).  

Jakým způsobem komunální společenstva vznikla a kterými mechanismy jsou 
udržována? Komunální způsob života může včela aktivně iniciovat, nebo k němu může být 
donucená podmínkami prostředí. V obou případech však platí, že aby byl komunální 
způsob života úspěšnou strategií, musí ho selekce v daném okamžiku a při daných 
podmínkách upřednostňovat.  

Příkladem vzniku komunálního hnízdění v důsledku nedostatku vhodných míst pro 
založení hnízda a s tímto související vysoké hustoty populace v hnízdní agregaci může být 
situace popsaná u jihoamerického druhu Augochloropsis diversipennis (Lepeletier) 
(Michener & Lange, 1959). Tyto jinak samotářsky hnízdící včely pozorované na hnízdní 
agregaci o limitované velikosti hnízdily komunálně po dvou až třech v jednom hnízdě. 
Komunální hnízda obývaly převážně sestry, které zůstaly ve svém rodném hnízdě. Každá 
samice si hloubila uvnitř hnízda vlastní hnízdní chodbu, přičemž společnou část hnízda 
tvořily centrální chodby starého hnízda. Takto se včely s každou generací prohrabávaly 
hlouběji pod zem a jejich hnízda tak byla více v bezpečí než mělčí hnízda založená 
solitérními samicemi. Nejhlubší pozorované hnízdo bylo vybudováno pravděpodobně 
třemi či čtyřmi generacemi včel. Včely tohoto druhu tedy byly nuceny žít komunálně pod 
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tlakem nedostatku hnízd, těžily však ze šetření energie na stavbu hnízda, což je již faktor, 
který může způsobit aktivní iniciaci komunality. Odlišit primární motivy a příčiny od 
důsledků je tedy v řadě případů velice obtížné.  

V nepříznivých podmínkách, či pokud jsou náklady na stavbu hnízda příliš vysoké, 
včely často recyklují hnízda stará (Eickwort, 1975; Danforth et al., 1996). Stává se, že dvě 
samice použijí jedno staré hnízdo, kde si každá buduje své nové hnízdní komůrky, i když 
se nejedná o primárně komunální druh (Eickwort, 1975). Často se tak chovají druhy s 
krátkou dobou aktivity, které jsou úzce specializované a musí stihnout nejen vyhrabat 
dlouhou chodbu, ale i nasbírat dostatek pylu pro larvy. Včely, které použijí již existující 
hnízdo, uspoří čas a energii a sníží opotřebovanost vlastního těla, což jsou pro řadu druhů 
velmi limitující faktory (Danforth, 1991). Řada pozorování příležitostných komunálních 
soužití proto nemusí znamenat existenci komunality u daného druhu, ale pouze 
spoluosídlení starého hnízda. 

Aby včely aktivně iniciovaly vznik komunality, musí jim z takovéhoto soužití 
plynout výhody. Největší výhodou podmiňující existenci eusociálních společenstev je 
zvyšování fitness každého jedince pomocí inclusive fitness, to však platí jen mezi blízce 
příbuznými jedinci. Otázka zjišťování příbuznosti samic v komunálním hnízdě byla do 
zavedení molekulárních metod velice složitá a založená spíše na dedukci a pozorování. 
Michener & Lange (1959) vypozorovali u jihoamerického druhu Augochloropsis 
diversipennis, že komunální hnízda obývaly pravděpodobně pouze sestry. Tento druh však 
patří mezi fakultativně komunálně hnízdící druhy, u kterých bude volba komunální 
strategie způsobena pravděpodobně spíše faktory prostředí (Michener, 1974). Danforth et 
al. (1996) zkoumali příbuzenské vztahy u fakultativně komunálního druhu Perdita texana 
(Cresson) molekulárními metodami. Testy neprokázaly blízkou příbuznost mezi jedinci 
spoluobývajícími hnízdo. K podobnému závěru došli také Paxton et al. (1996) u 
komunálního druhu Andrena carantonica Pérez. Příbuzenský výběr se tedy na vzniku a 
udržování komunality s nejvyšší pravděpodobností nepodílí. Jaké další faktory mají tedy 
na vznik komunality vliv? 

Kromě již výše uvedeného šetření energie na stavbu hnízda mohou včely těžit z 
pasivní ochrany hnízda (tedy zásob a potomků) před přirozenými nepřáteli (Lin & 
Michener, 1972; Danforth et al., 1996; Kukuk et al., 1998). Jak bylo uvedeno v kapitole 
3.1.6., selekční tlak na včely v agregacích ze strany přirozených nepřátel je někdy skutečně 
velmi silný. Včely se obecně mohou svým přirozeným nepřátelům bránit aktivně či 
pasivně. Nejčastějším typem aktivní obrany je ucpávání vchodu do hnízda zploštělým 
koncem zadečku (např. Allodapini) nebo hlavou, která je pak nápadně oválná a rozšířená 
(např. Halictini). U řady eusociálních druhů se vyvinulo specializované strážení a bránění 
hnízda (Lin, 1964; Abrams & Eickwort, 1981; Neff & Danforth, 1992; Coelho, 2002), to 
však u komunálních druhů nebylo pozorováno.  
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Pasivní obrana je velice často jediným způsobem obrany hnízd u včel 
samotářských, kde existuje trade-off mezi délkou zásobovacího letu, počtem zásobovacích 
letů a délkou pobytu v hnízdě, který se rovná času, kdy je hnízdo chráněné před parazity a 
predátory. U druhu Osmia pumila Cresson bylo jednoznačně prokázáno, že snížení 
množství zdrojů způsobující relativní prodloužení zásobovacích letů zvýšilo 
pravděpodobnost parazitace buněk 15x (Goodell, 2003). Pokud několik jedinců v 
komunálním společenství sdílí jediný vchod, délka času, kdy je v hnízdě nějaký obyvatel, 
se zvyšuje a obrana je tudíž efektivnější i bez specializovaného strážení (McCorquodale, 
1989a). Navíc obrana investicí trvá i po předčasné smrti některého ze členů komunity a je 
tak zabráněno vyplenění pozůstalých buněk např. mravenci (Gadagkar, 1990). Tento 
princip má pravděpodobně při vzniku komunálních druhů největší význam. Solitérní druhy 
s jednorázovým zásobením po své smrti vystavují potomky velkému riziku vyplenění 
otevřených hnízd a smrt subsociálního solitérního jedince znamená jistou smrt hladem 
všem jeho potomkům. Výhoda komunálních populací nad soliteritou je v tomto směru 
jednoznačná. I po smrti matky se má kdo postarat o pozůstalé potomky, či je ochránit 
(Queller, 1994; Eickwort et al., 1996; Kukuk et al., 1998).  

Velice zajímavý teoretický koncept fungování komunálního společenstva navrhli 
Lin & Michener (1972). Princip vzniku obligátní a tudíž evolučně stabilní komunality mezi 
nepříbuznými jedinci je podle nich založen na přidružování včel k již započatému hnízdu a 
akceptování příchozího do komunálního společenství. Pro fungování takovéhoto 
mechanismu jsou nezbytné tři podmínky: 1) Mezi jednotlivými samotářskými samicemi 
musí existovat variabilita v reprodukční schopnosti; 2) vysoce produktivní jedinci zakládají 
hnízdo první a 3) mortalita potomků jedinců žijících v kolonii je u všech jedinců stejná a je 
nižší než u jedinců solitérních. Reprodukčně slabší jedinci nebo jedinci s opožděným 
výletem tak nejsou zcela znevýhodněni a mohou se přidat ke komunálnímu společenstvu. 
Tento koncept je teoretický a byl doposud prokázán pouze u některých primitivně 
eusociálních zástupců čeledi Halictidae. 
 
3.1.7.1. Nevýhody komunálního soužití 
Komunální společenstvo je vystaveno velmi silnému tlaku vnitrodruhového 
kleptoparazitismu. Vnitrodruhový kleptoparazitismus je jev poměrně častý a může tvořit 
významné procento všech parazitovaných buněk (viz 3.1.8.). Je proto velice zajímavé 
zjistit, jaké strategie včely hnízdící komunálně využívají. Chování včel v komunálním 
společenství předpovídá matematický model Ward & Kukuk (1998), který byl vytvořen 
pro jednorázově zásobující druhy z čeledi Halictidae. Každá včela si podle modelu může 
zvolit mezi dvěma různými strategiemi. Buď může zásobovat vlastní buňky a při 
zásobování riskovat smrt, nebo zůstane v hnízdě, čímž toto riziko výrazně sníží, a přitom 
získá možnost parazitovat cizí buňky. Evolučně stabilní strategie byly počítány pro 
populace různé velikosti. Solitérní samice mají zásobovat svá hnízda, dokud nedosáhnou 
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jistého časově závislého prahového počtu komůrek. Poté se jim vyplatí již v hnízdě zůstat a 
hlídat. Samice v malých koloniích by měly všechny zásobovat, neboť je zda malé množství 
hnízd dostupných k parazitaci. Pokud je míra hlídání hnízd u všech včel konstantní bez 
ohledu na počet zásobených komůrek a množství parazitace, pak by všechny samice měly 
sedět v hnízdě a hlídat, teprve na konci sezóny by všechny měly začít zásobovat. Takovéto 
chování je samozřejmě nevýhodné a ve velkých společenstvech by tato strategie vedla 
k rychlému snížení početnosti na velikost populace, kde už se včelám parazitovat 
nevyplatí. Smíšená evolučně stabilní strategie (někteří jedinci zásobují, jiní podvádějí) 
vzniká, pokud mezi samicemi existuje rozdíl v pravděpodobnosti přežití zásobovací cesty 
nebo pokud samice mění své hlídací chování s přibývajícími potomky v závislosti na 
potenciálním nebezpečí ze strany potenciálních kleptoparazitů. Společenstva s takovouto 
smíšenou strategií už nejsou velikostí kolonie limitována.  

 
3.1.8. Vnitrodruhový kleptoparazitismus 
Samotářské vosy a včely přichází navzdory své životní strategii do kontaktu s jinými 
včelami téhož druhu (Alcock, 1975). Většina z těchto interakcí mezi samotářskými 
včelami je spojena s hnízdy. Hnízdo totiž vždy představuje velké množství investovaného 
času a energie. Pokud tedy samice získá přístup k již připraveným buňkám v cizím hnízdě, 
ušetří mnoho energie a o hodně tak zvýší svůj reprodukční úspěch (Field, 1992). Riskuje 
však, že se ocitne v konfliktní situaci s majitelem hnízda, což může být mnohdy setkání 
životu nebezpečné díky efektivní zbrani, jakou je žihadlo (Kaitala et al., 1990).  

Takováto životní strategie se nazývá kleptoparazitismus. Kořen tohoto slova, tedy 
„klepto-“, znamená skrývat či krást. Kleptoparazitismus je zde chápán obecně v nejširším 
slova smyslu dle Field (1992) jako krádež jakéhokoli limitovaného zdroje (hnízda, potravy, 
dutiny, atd.), tedy jako krádež časových či energetických investic. Definice slova 
kleptoparazitismus se však mezi různými autory liší. V literatuře se tak objevuje 
kleptoparazitismus též ve smyslu pouhého hnízdního parazitismu (brood parasitism), tedy 
kukaččího chování (např. Wcislo, 1987), či pouhé krádeže potravy (např. Luther & Broom, 
2004).  

Vnitrodruhový kleptoparazitismus tedy většinou bývá pouze příležitostná životní 
strategie výhodná při určitých podmínkách prostředí či např. při určitém fenotypu a samice 
obvykle neparazitují po celý život (Eickwort, 1975). Příležitost parazitovat se většinou 
naskytne náhle během neparazitické fáze hnízdění a potenciální parazit si musí v dané 
chvíli zvolit mezi dvěma alternativními strategiemi: chovat se jako kleptoparazit či 
pokračovat v neparazitickém způsobu života (Field, 1992). 

 Takovéto rozhodnutí je dokonce možné matematicky modelovat. Kaitala et al. 
(1990) pomocí matematického modelu ukázali, že usurpace hnízd v solitérní fázi 
primitivně eusociálních druhů rodu Lasioglossum Curtis (Halictidae) může být evolučně 
stabilní strategií, ve které existují různé faktory ovlivňující spuštění kleptoparazitického 
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chování. Mezi ně patří pravděpodobnost zničení hnízda, pravděpodobnost úmrtí během 
zásobování, kvalita půdy či asymetrie mezi vlastníkem hnízda a potencionálním 
usurpátorem. Vlastník totiž vždy do obrany hnízda zpravidla investuje více energie než 
usurpátor k jeho ukradení, takže často hnízdo ubrání. 

Broom et al. (2004) se dále zabývali výběrem optimální životní strategie. 
Porovnávali následující tři strategie fakultativních kleptoparazitů pomocí matematického 
modelu: (i) parazitování a obrana proti parazitismu, (ii) parazitování bez obrany proti 
parazitování a (iii) neparazitovat. Ukázali, že tolerance (tedy situace (ii)) může nastat, 
pokud je evoluční zápas mezi kleptoparazity dlouhodobý a nákladný. Tolerance je jednou 
z velice důležitých požadavků pro evoluci eusociálního chování, takže z evolučního 
pohledu může být kleptoparazitické chování jedním z mechanismů stojících na počátku 
vývoje eusociálního a komunálního chování (Wilson, 1971).  

Brockmann et al. (1979) sestrojili model popisující hnízdní strategii druhu Sphex 
ichneumoneus L. (Sphecidae). Použili dvě evolučně stabilní strategie tradičně používané 
pro popis hnízdního chování mnoha Aculeata: “founding” (založení hnízda) a “joining” 
(přidružení se k jiné samici s již rozestavěným hnízdem a výpomoc se zásobováním, 
přičemž však pouze jedna ze samic bude klást vajíčko). Tyto strategie však chování druhu 
dobře nepopisovaly, proto byly navrhnuty dvě nové: „digging“ (hrabání kompletně nového 
hnízda) a „entering“ (používání již vykopaného hnízda či dutiny). Nezbytnou podmínkou 
fungování tohoto modelu je neustálý výskyt prázdných hnízd, vzniklých tím, že samice 
běžně, často z neznámých důvodů, svá hnízda opouštějí. Naopak samice, které využívají 
již vytvořené hnízdo, nerozlišují mezi hnízdem opuštěným a využívaným. Spolupráce při 
zásobování („joint provisioning“) byla tedy u druhu S. ichneumoneus pouze důsledkem 
využívání hnízda obývaného jinou samicí.  

Prostor vhodný pro hnízdění je obyčejně poměrně vzácný, proto jsou hnízda v 
prostoru obvykle rozmístěna ostrůvkovitě v agregacích, viz 3.1.6. Usurpace a hnízdní 
parazitismus je pak tím častější, čím vyšší je denzita hnízd a samic na jednom místě (Field 
1992). Kromě dostupnosti míst vhodných k hnízdění a hustoty hnízd v agregacích, však 
existuje celá řada dalších faktorů, které mohou ovlivnit výběr kleptoparazitické strategie. 
Vliv dostupnosti potravy bohužel ještě podrobně prostudován nebyl, je však známo, že 
např. kradení pylu známé u druhu Xylocopa sulcatipes Maa bylo častější, pokud se sběr 
pylu stal obtížnějším (Velthuis, 1987). Je pravděpodobné, že tendence k využití 
kleptoparazitické strategie závisí též na fenotypu či podmínkách prostředí (Field, 1989; 
Eliot & Eliot, 1987). Větší jedinci se často chovají neparaziticky, kdežto jedinci drobní 
dávají přednost kleptoparazitismu. Takovéto chování bylo popsáno např. pro druh 
Lindenius columbianus Kohl (Crabronidae) (Miller & Kurczewski, 1973) či Dieunomia 
Cockerell (Halictidae) (Wuelner, 1999). 

Field (1992) na základě vyhodnocení hnízdních strategií mnoha druhů 
blanokřídlých předpokládá, že vnitrodruhový kleptoparazitismus je mezi samotářsky a 
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komunálně hnízdícími druhy Aculeata široce rozšířený. Vysokou pravděpodobnost vzniku 
vnitrodruhového kleptoparazitismu v komunálních společenstvech předpověděl také 
matematický model Ward and Kukuk (1998) a vnitrodruhový kleptoparazitismus je též 
velice častý u sociálních druhů ve formě vnitrodruhového sociálního parazitismu (Wossler, 
2002; Lopez-Vaamonde et al., 2004; Kaitala et al., 1990). Přes všechny tyto předpoklady 
však byla existence vnitrodruhového kleptoparazitismu dokumentována pouze u několika 
málo druhů samotářských včel – např. Hoplitis anthocopoides (Schenck) (Eickwort, 1975), 
Chalicodoma pyrenaica (Lepeletier) (Fabre, 1914), Osmia tricornis Latreille (Fabre, 1914) 
a Heriades carinata (Cresson) (Matthews, 1965) z čeledi Megachilidae či Xylocopa 
pubescens Spinola (Mordechai et al, 1978), Xylocopa sulcatipes (Velthuis, 1987) a Centris 
bicornuta Mocsáry (Vinson & Frankie, 2000) z čeledi Apidae. Otázkou tedy zůstává, proč 
je pozorování vnitrodruhového kleptoparazitismu u včel tak vzácné, když je teoreticky 
pokládán za velice častý typ chování.  

Možné důvody jsou tři: a) je velice obtížné pozorovat aktivitu včel uvnitř buněk 
ukrytých často hluboko pod zemí či ve dřevě, b) neexistují žádné jednoduché metody 
nepřímého rozpoznávání kleptoparazitismu a c) kleptoparazistismus může být prakticky 
nedetekovatelný, neboť četnost parazitovaných buněk u jednotlivých pozorovaných druhů 
často nepřesáhla pět procent (Field, 1989). 
 
3.1.8.1. Druhy vnitrodruhového kleptoparazitismu 
Field (1992) ve svém review rozlišil šest typů vnitrodruhového kleptoparazitismu, toto 
dělení je možné aplikovat na všechna Aculeata: 
1) krádež zásob před tím, než jsou donesené do hnízda, 
2) krádež zásob uložených v hnízdě, 
3) usurpace hnízdního prostoru, původní buňka je odstraněna, 
4) discarding (parazit využije hotovou buňku, ale zásobí si jí sám, původní zásoby jsou   
     odstraněné), 
5) usurpace hnízda, 
6) hnízdní parazitismus (nahrazení vajíčka hostitele vajíčkem parazita). 

Všechny tyto typy chování byly u včel pozorovány (Matthews, 1965; Eickwort, 
1975; Mordechai et al, 1978; Thorp & Briggs, 1980; Vinson & Frankie, 2000). První dva, 
typické pro karnivorní Aculeata, jsou u včel vzácné a byly prokázané jen u drvodělek 
(Xylocopinae) a u včely medonosné (Apis melifera). Pyl je totiž na rozdíl do pavouků či 
housenek obtížné ukrást. Některé druhy drvodělek (Xylocopinae) kradou zásoby pylu ze 
sousedních hnízd stejného druhu (Mordechai et al., 1978). Včela medonosná byla dokonce 
přistižena, jak obírá některé samotářské včely o pyl přímo z jejich nohou (Thorp & Briggs, 
1980).  

Usurpace hnízdního prostoru, discarding a dokonce hnízdní parazitismus byl 
pozorován například u druhu Heriades carinata. Včely tohoto rodu hnízdí v dutých 
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stoncích rostlin a tak soutěží především o prostor pro hnízdění. Při diskardingu parazitická 
včela atakovala již uzavřenou buňku a zcela ji vyčistila, jak od vajíčka, tak i od 
nanošeného pylu. Takto připravenou buňku opět plně zásobila, položila vajíčko a uzavřela 
(Matthews, 1965).  
 
3.1.8.2. Usurpace hnízda 
Kompetice o hnízdní prostory je dobře dokumentovaná obzvláště mezi těmi samotářskými 
včelami, které hnízdí v děrách a štěrbinách, pokud je množství vhodných prostor 
nedostatečné (např. Barthell et al., 1995). Usurpace jsou též velice hojné u primitivně 
eusociálního hmyzu, kde si královna sama zakládá nové hnízdo. V době před vylíhnutím 
prvních dělnic je hnízdo nejvíce zranitelné k usurpaci jinou samicí téhož druhu. Usurpovat 
hnízdo sociálního druhu je daleko výhodnější než u solitérních druhů, protože kromě 
hnízdního prostoru a zásob získává usurpátor také dělnice (Kaitala at al., 1990). 

Při úspěšné usurpaci usurpátor vleze do aktivního hnízda, odežene původního 
majitele a dokončí zásobování (Eickwort, 1975).  

Takovéto kleptoparazitické chování je velice často spuštěno ztrátou hnízda 
vlastního. Postižené samice se pak mohou začít chovat jako potenciální usurpátoři a mohou 
tak spustit kaskádu usurpací, což bylo dokumentováno a dokonce pokusně vyvoláno např. 
u kutilky Lindenius columbianus (Miller & Kurczewski, 1973). Podobné chování bylo také 
několikrát pozorováno u včel z podčeledi Megachilinae a Xylocopinae (Field, 1992).  

Frekvence přirozených pokusů o parazitování cizích hnízd se také zvyšuje u starých 
„senilních“ jedinců na konci sezóny, neboť včely již nemají dostatek času a energie si 
budovat hnízdo vlastní (Malyshev, 1938).  

U druhu Centris bicornuta (Centridini, Apinae) je zabrání hnízda dokonce zcela 
běžná taktika, jak získat vlastní vhodný prostor pro hnízdění (Vinson & Frankie, 2000). 

Ačkoli jsou usurpace většinou způsobeny bojem o hnízdní prostory, u druhu Osmia 
tricornis bylo zjištěno, že se pravděpodobnost usurpace nesnižuje se vzrůstajícím počtem 
prázdných hnízd. Tato skutečnost ukazuje, že některá hnízda musí být včelami pokládána 
za lepší, než jiná a tato jsou přednostně vybírána (Fabre, 1914). 

Usurpace mohou způsobit veliký selekční tlak. V případě Megachile apicalis 
Spinola byly usurpace nejsilnější hybnou silou pro zvětšování velikosti těla. Nejlepšími 
obránci hnízda byly totiž ty včely, které byly dost velké, ale dobře vyplnily vstup do 
hnízda a tak ho efektivně bránily. Samice hnízdící ve větších agregacích byly tudíž 
v průměru větší než samice z méně početných kolonií (Barthell & Thorp, 1995). 
 
3.1.8.3. Hnízdní parasitismus 
Tento typ kleptoparazitismu u včel byl v literatuře zaznamenán jen několika případy – 
např. Chalicodoma pyrenaica (Fabre, 1914), Heriades carinata (Matthews, 1965), Hoplitis 
anthocopoides (Eickwort, 1975) a Osmia tricornis (Fabre, 1914).  
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Aby byl hnízdní parazitismus úspěšný, musí být proveden v době mezi nakladením 
vajíčka a jeho vylíhnutím. Dobré načasování je zde naprosto zásadní, protože parazitická 
vajíčka nakladená před nakladením majitelova vajíčka jsou velice často objevena a zničena 
původním majitelem (Field, 1992). Parazit navíc riskuje, že bude původním majitelem 
odehnán (Eickwort, 1975). 

Parazitická samice vždy zničí vajíčko hostitele, aby ochránila svého potomka a 
zajistila mu dostatek potravy pro vývoj. Larva parazita není totiž přizpůsobená k zabíjení 
svého konkurenta, jako jsou larvy druhů obligátně kleptoparazitických (Field, 1989). 
Vajíčko hostitele leží či plave na povrchu pylonektarové kuličky směrem ke vchodu, takže 
je pro parazita poměrně snadné se prokousat skrz zátku buňky a vajíčko zničit (Field, 
1992). 

Vajíčko může být parazitickou samicí pozřeno (např. Osmia Panzer), častěji je však 
pouze vyhozeno ven z hnízda (Eickwort, 1975; Fabre, 1914; Field, 1989). Parazitická 
samice většinou naklade své vlastní vajíčko okamžitě poté, co se zbaví vajíčka hostitele. 
Výjimkou je případ popsaný u Hoplitis anthocopoides (Eickwort, 1975), kde tato včela po 
zničení vajíčka ještě přinesla více zásob a pak teprve nakladla vajíčko a hnízdo opět 
uzavřela. 

 Matthews (1965) a Eickwort (1975) nezávisle popsali cílený hnízdní parazitismus 
u sousedních hnízd u několika druhů čeledi Megachilidae. U včely druhu Hoplitis 
anthocopoides se kleptoparaziticky chovalo více než padesát procent všech samic, i když 
měly svá vlastní hnízda. Asi patnáct procent buněk tak bylo parazitováno konspecifickým 
druhem, což je přibližně stejně, jako procento parazitace a predace buněk všemi ostatními 
druhy parazitů u sledované populace (Eickwort, 1975).  
 
3.1.8.3. Shrnutí 
Všechny kleptoparazitické strategie jsou spolu propojené a je dokonce možné je chápat 
jako posloupnost směřující k logickému poslednímu kroku, kterým je hnízdní parazitismus. 
Z fakultativního vnitrodruhového hnízdního parazitismu se mohl vyvinout obligátní 
kleptoparazitismus alespoň u některých skupin (Eickwort, 1975). Pro tuto teorii svědčí 
fakt, že patnáct procent včel jsou obligátní kleptoparazité a toto chování se vyvinulo 
šestnáctkrát nezávisle u různých skupin včel (Michener, 2007; Straka & Bogusch, 2007).  

Důkazem evoluční návaznosti jednotlivých typů kleptoparazitismu může být to, že 
samice jednoho druhu dokáží využívat více typů parazitického chování. Eickwort (1975) 
pozoroval, že druh Hoplitis anthocopoides byl daleko úspěšnější v hnízdním parazitismu 
než v usurpacích, pravděpodobně protože usurpátor musel většinou o hnízdo bojovat 
s majitelem. Jak už bylo zmíněno výše, tento boj není díky investované energii rovnocenný 
a původní majitel má tak větší šanci hnízdo ubránit. 

Fabre (1914) upozornil na další nevýhodu, se kterou se musejí vyrovnávat 
usurpátoři. Samice Chalicodoma pyrenaica mnohem častěji usurpovala otevřená hnízda 
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v sousedství, pokud byl původní majitel pryč či mrtvý. Pokud se však původní majitelka 
vrátila a našla své hnízdo usurpované a buňky zavřené, prokousala se skrz zátku do buňky 
a zlikvidovala cizí vajíčko, takže se investice do usurpace a kladení vajíček včelám vždy 
nevyplácela. 
 
3.1.9. Řasníci (Strepsiptera) 
Druh Andrena vaga, vybraný pro terénní pozorování, je hostitelem řasníka rodu Stylops. 
Interakce s tímto parazitem způsobuje celou řadu odlišností v chování od včel 
nenakažených, je tedy možno očekávat, že stylopizované včely (tedy včely nakažené 
řasníkem) využívají rozdílné životní strategie, než včely nestylopizované. 

Řasníci (Strepsiptera) jsou vysoce odvozeným řádem hmyzu s mnoha velice 
zvláštními znaky. Jsou obligátními endoparazity mnoha řádů hmyzu (Zygentoma, 
Blattodea, Mantodea, Orthoptera, Hemiptera, Hymenoptera a Diptera), hostiteli jsou 
zástupci 33 čeledí (Kathirithamby, 2009). Řasníci jsou rozšíření kosmopolitně a můžeme je 
nalézt v celé řadě velice odlišných biotopů počínaje deštnými lesy přes pouště po 
temperátní lesy (Bohart, 1941).  

Řád Strepsiptera zahrnuje celkem dvanáct čeledí včetně skupin vyhynulých 
(Protoxenidae, Cretostylopidae, Mengeidae, Mengenillidae, Corioxenidae, 
Myrmecolacidae, Stylopidae, Xenidae, Bohartillidae, Elenchidae, Halictophagidae a 
v současné době popsaná nová čeleď Bahiaxenidae (Bravo et al., 2009)). V současnosti je 
popsáno přibližně 600 druhů (Kathirithamby 2003), veliká část z nich však může skrývat 
další kryptické druhy (Kathirithamby & Johnston 2004). Celkový počet druhů bude proto 
pravděpodobně daleko vyšší. Přes tuto nemalou druhovou diverzitu je biologie této 
skupiny velmi málo probádaná a detailně byla popsána jen u několika málo druhů. 

 
3.1.9.1. Životní cyklus řasníků rodu Stylops  
Životní cyklus řasníků rodu Stylops Kirby je, podobně jako u ostatních řasníků, velice 
zajímavý a pro hmyz neobvyklý. Hostitel je napaden planidiovou larvou prvního instaru, 
obvykle nazývanou triungulinid (Batra, 1965). Triungulinidi se vyvíjí pomocí 
polyembryonie uvnitř těla neotenické samice a z těla samice odchází pomocí tzv. “brood 
canal”, což je perforovaný zbytek mesodea (Kathirithamby, 2000). Triungulinidi jsou u 
rodu Stylops velicí jen 0,1–0,2 mm a jedna samice jich může obsahovat až 24 000 
(Kinzelbach, 1978). Plodnost samic řasníků koreluje s velikostí hostitele (Maeta et al., 
1998). Úkolem triungulinida je najít nového hostitele, aby mohl pokračovat v 
endoparazitickém způsobu života. U většiny čeledí řasníků triungulinidi na svého hostitele 
vyskočí (Young, 1987), u rodu Stylops však takovéto chování pozorováno nebylo. 
Triungulinidi tohoto rodu se na svého hostitele dostávají pravděpodobně pasivně. Přesná 
data o způsobu přenosu nejsou pro rod Stylops známé. Linsley & MacSwain (1957) popsali 
zvláštní chování stylopizovaných samic v době uvolňování triungulinidů. Tyto včely 
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přilétaly na květy živné rostliny a zde se začaly nápadně otírat zadečkem tak, že byly celé 
od pylu. Je tedy pravděpodobné, že k přenosu triungulinidů dochází na květech, kdy 
zásobující samice nabere triungulinida spolu s pylem a zanese ho do hnízda. To potvrzuje i 
jeden zaznamenaný případ přenosu triungulinida se zásobami pylu a nektaru ve volátku 
(Linsley & MacSwain, 1957). 

Parazit se usadí uvnitř zásobených komůrek. Po vylíhnutí larvy se do ní prokouše a 
další vývoj triungulinida již probíhá uvnitř larvy. Kromě prvního larválního svlékání už 
dále během vývoje nikdy nenásleduje odvržení exuvie, jednotlivé svlečky se tak vrství na 
sebe (Kathirithamby et al., 1984). Plně vyvinutá larva posledního instaru extruduje přední 
část těla (cephalothorax) ven z hostitele a vytvoří samčí puparium či neotenickou samici.  

Řasníci jsou skupinou hmyzu s extrémním sexuálním dimorfismem. Dospělí samci 
jsou okřídlení a volně žijící, kdežto samice jsou neotenické a žijí trvale uvnitř svého 
hostitele (Kathirithamby, 1989). Dospělý samec tedy po dokončení proměny v hostiteli 
odzátkuje vršek pupária vyčnívající ven z těla hostitele, zanechá veškeré svlečky (larvální, 
prepupální, pupální i imaginální) v hostiteli a odletí hledat samici. Neotenická samice 
zůstává pevně přichycená uvnitř zadečku svého hostitele a čeká na přílet samce, který ji 
traumatickou inseminací do cephalothoraxu oplodní (Kathirithamby, 1989). 

Dospělí samci žijí extrémně krátkou dobu, často jen několik hodin, a jediným 
smyslem jejich života je nalezení samice a úspěšné spáření (Bohart 1941, Hughes et al. 
2004). Díky takovémuto způsobu života musí existovat silný selekční tlak na maximalizaci 
efektivity setkávání samců a samic, o této problematice však existuje jen velice málo 
údajů. Je známo, že samci reagují na dálku na panenské samice (Kathirithamby 1989, 
Hughes et al. 2004). Je tedy možné, že jsou samci atrahováni sexuálním feromonem 
samice, tento feromon však dosud nebyl popsán. 
 
3.1.9.2. Vztah parazita a hostitele 
Parazitace může mít za následek morfologické, anatomické, fyziologické nebo 
behaviorální změny fenotypu hostitele (Combes et al., 2001). Stylopizovaní jednici včel a 
vos (čeledi Andrenidae, Sphecidae a Vespidae; Salt, 1927, 1931) a křísů (čeleď 
Delphacidae; Kathirithamby, 1989) mohou být obvykle rozpoznáni pomocí anatomických 
a morfologických změn. Sekundární pohlavní znaky jsou maskulinizované u samice a 
feminizované u samců, parazitovaný jedinec proto vykazuje často intersexuální morfologii 
(Salt, 1927; Smith & Hamm, 1914; Kathirithamby, 1989).  

Řasnící obvykle paraziticky kastrují své hostitele (Brandenburg, 1953; Strambi & 
Strambi, 1973). Parazitická kastrace má jednoznačný evoluční význam. Pokud parazit u 
svého hostitele sníží či zcela eliminuje vklad energie do reprodukce, může být tato energie 
využita jinak. Nejčastěji je investována do růstu hostitele či prodloužení délky jeho života 
(Hurd et al., 2001), což zpětně zvýší pravděpodobnost zdárného vývoje parazita (Baudoin, 
1975). O´Donell (1997) navrhnul, že by parazitická kastrace mohla podněcovat sociální 
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chování postižených jedinců v podobě zastávání role dělnic. Tuto hypotézu však vyvrátilo 
pozorování stylopizovaných vosíků (Hughes et al., 2004), kteří místo výpomoci v hnízdě 
svá hnízda hromadně opuštěli (viz níže).  

Strambi & Strambi (1973) a Strambi & Girardie (1973) prokázali, že za 
mechanismem parazitické kastrace u stylopizovaných jedinců stojí zmenšení žláz corpora 
allata, která produkují juvenilní hormon. Při umělé aplikaci tohoto hormonu se ovaria 
stylopizovaných samic včel začala normálně zvětšovat. Tento princip by tedy mohl též 
vysvětlit opakovaná pozorování, kdy se včely stylopizované samčím parazitem rodu 
Stylops po jeho vylíhnutí z puparia a opuštění hostitele dokáží částečně uzdravit 
(Brandenburg 1953). 

Parazit však neovlivňuje svého hostitele jen morfologicky, ale také behaviorálně. 
Manipulace hostitele parazitem je velice atraktivní téma parazitologie a evoluční biologie 
od počátku 20. století (Thomas et al., 2005). Dříve bylo všeobecně předpokládáno, že 
veškeré změny fenotypu hostitele jsou pro parazita adaptivní. V praxi je ale velice složité 
rozlišit adaptivnost určitého znaku od jeho možného neadaptivního vzniku vlivem 
vedlejších patologických změn v důsledku parazitace. Celá řada fenotypových změn 
hostitele může být vysvětlena jako adaptace hostitele k negativním vlivům parazita na 
fitness hostitele. Parazitovaný hostitel může být nápadnější pro predátory, protože je nucen 
zvýšit příjem potravy v důsledku zvýšené spotřeby energie v důsledku parazitace a ne 
protože je k takovémuto chování parazitem manipulován (Poulin, 1995). Dalším 
problémem je vliv fylogeneze. Změny v chování mohou být důsledkem přírodního výběru 
v současnosti, mohou však být zrovna tak dědictvím po předcích. V takovémto případě 
tyto změny v chování stále mohou, ale také již nemusí, představovat selektivní výhodu pro 
parazita v aktuální době. Příkladem může být enkapsulace některých parazitů v nervovém 
sytému hostitele. Původně mohla být takováto poloha výhodná z důvodu ochrany před 
imunitním systémem, později však v důsledku koevoluce mohla ztratit svůj adaptivní 
význam (Moore & Gotelli, 1990). Aby mohly být změny fenotypu považovány za 
adaptivní, měly by splňovat následující podmínky (Poulin,1995): Měly by být komplexní, 
měly by nést známky účelovosti, v optimálním případě by se měly vyvinout současně u 
několika nezávislých skupin parazitů či hostitelů a musí zvyšovat fitness hostitele či 
parazita. Pokud sledovaná adaptace tyto požadavky nesplňuje, je pravděpodobné, že 
vznikla jen jako vedlejší efekt infekce, případně jako adaptace hostitele k zmírnění 
patologických následků. 

Parazit může hostitele ovlivňovat přímo i nepřímo. Chování je ovlivněno přímo, 
pokud parazit využívá nervy či svaly hostitele. Nepřímé ovlivnění hostitele pak znamená, 
že parazit ovlivňuje jiné tkáně hostitele a výsledkem jsou změny chování zprostředkované 
hostitelem. Parazit tak může např. ovlivněním vývoje či metabolismu způsobit změny 
chování hostitele (Thomas et al., 2005).  
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Velice zajímavá možnost manipulace parazita hostitelem může být založena na 
principu mafie, tak jak ji definoval Zahavi (1979) pro vztah kukaček a hostitelských ptáků. 
Vychází z předpokladu, že odmítnutí parazita hostitelem může být pro hostitele více 
zničující než jeho přijetí. Hostitelům se tedy může vyplatit s parazitem spíše kooperovat, 
než vynakládat velké množství energie na boj proti němu. Spolupráce hostitele s parazitem 
může být selekčně výhodná, například pokud je plodnost hostitele v důsledku přítomnosti 
parazita pouze snížená ve srovnání s úplnou kastrací nespolupracujícího hostitele (Thomas 
et al., 2005). 

Velice názorný příklad behaviorálních změn napadeného hostitele byl popsán u 
vosíků rodu Polistes parazitovaných řasníkem Xenos vesprarum (Rossi) (Hughes et al., 
2004). Parazitovaní jedinci (mladí pohlavní jedinci a dělnice) v létě v době maximálního 
rozvoje kolonie přestávají pracovat a shromaždují se na místech mimo hnízdo, kde dochází 
k páření řasníků. Přenašečem řasníků do další generace jsou samice vosíků, které obsahují 
oplozené samice řasníka. Jen takovéto samice ze všech stylopizovaných přežívají zimu, 
aby rozšířily triungulinidy do hnízd v následujícím roce (Hughes et al., 2004; Beani et al., 
2006). Změna chování stylopizovaných jedinců vedoucí k tvorbě letních mimohnízdních 
kolonií výrazně zvyšuje pravděpodobnost setkání řasníků obou pohlaví a též zvyšuje 
možnost outbreedingu, neboť se zde potkávají jedinci z různých hnízd. Je zajímavé, že 
místa setkávání jsou shodná s tradičními místy leku samců vosíků či místy, kde obvykle 
přezimují pohlaví jedinci. Parazit tedy mění chování svého hostitele velice často tak, že ho 
přinutí přepnout na jiný vrozený vzorec chování. V případě vosíků to znamená spuštění 
agregačního chování, které je obvyklé pro konec sezóny, už během časného léta (Beani et 
al., 2006).  

West-Eberhard (1996) navrhnul, že by juvenilní hormon mohl zastávat dvojí 
funkci, jednak ovlivňovat chování typické pro královny, a dále chování dělnic. Nedostatek 
tohoto hormonu vlivem stylopizace (viz výše) tedy teoreticky může mít za následek, že 
postižení jedinci nebudou schopni používat vzorce chování typické pro pohlavní jedince 
ani dělnice (Beani et al, 2006), což by mohlo vysvětlit zvláštní chování stylopizovaných 
jedinců vosíků (Hughes et al., 2004).  

Makino & Hamashita (1998) popsali chování sršňů rodu Vespa L. stylopizovaných 
rodem Xenos Rossi. Mezi přezimujícími samicemi bylo nalezeno velké množství dělnic, 
které obsahovaly právě jednu oplozenou samici řasníka. Zdravé dělnice však normálně 
během podzimu umírají a zimu přežívají pouze oplozené mladé královny. Parazitace tedy 
výrazným způsobem ovlivňuje celkovou životní strategii napadeného jedince. 

Známým příkladem manipulace je též posun aktivity u včel stylopizovaných rodem 
Stylops. Ty obvykle vylétají o několik dnů až týdnů dříve než zdraví jedinci (Linsley & 
MacSwain, 1957, Jones et al., 1980), výlety stylopizovaných včel jsou navíc výrazně 
synchronizované s počasím, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost setkání řasníků 
opačného pohlaví a úspěšné spáření (Straka et al., in prep.). 
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3.2. Metodika – etologická část 
 
3.2.1. Výběr druhu  
Pro studium hnízdního chování byl vybrán druh Andrena vaga, neboť splňuje následující 
podmínky. Je to 1) solitérní druh s agregovanými hnízdy v České Republice hojně 
zastoupený a 2) před započetím práce byla známá hnízdiště. 3) Tento druh staví v rámci 
hnízda více buněk, což bylo důležité pro metodickou část (viz 4.) a 4) jsou u něj známé 
mikrosatelitové lokusy (pro v budoucnu plánovanou analýzu maternity). 
 
3.2.2. Hnízdiště 
Etologická pozorování probíhala v letech 2007 a 2008 od konce března do začátku května 
na hnízdišti A. vaga na lokalitě Sv. Václav 3 km SV od Čelákovic.  

Z celé hnízdní agregace, které se nacházela v pásu louky podél kraje lesa o délce asi 
100m, byla v obou sezónách během začátku aktivity včel vybrána část o ploše cca 20 m2 
s vysokou hustotou hnízd. Tato plocha byla rozdělena sítí čtverců 0,5 x 0,5 m (celkem 20 x 
4 čtverce). Tyto čtverce byly označeny souřadnicemi (A–D, 1–20) tak, aby bylo možné 
bezpečně sledovat pohyb včel po hnízdišti (viz 3.2.6.). V roce 2007 byla pozorována velká 
část takto vymezené plochy, docházelo však k občasnému přehlížení aktivit včel, proto 
byla v roce 2008 z vytyčené plochy vybrána po zahnízdění včel menší část s nejvyšší 
koncentrací hnízd (cca 8 m2), kterou bylo možné bez problémů monitorovat v jedné osobě. 
Tímto byla zajištěna maximální úspěšnost při sběru dat v sezóně 2008. Zároveň bylo 
v roce 2008 zpřesněno udávání pozice aktivit včel a hnízd rozdělováním vytyčených 
čtverců na čtyři podsektory  (a–d). Zápis pozice pak vypadal např. A18c = hlavní sektor 
A18, podsektor c. 

 
3.2.3. Individuální značení včel 
Jednotlivé samice nalezené ve vytyčeném území byly označeny dvěma barevnými tečkami 
na dorzální stranu hrudi (mesosoma) a jednou tečkou na zadečku (metasoma), viz obr. 1 a 
2, příloha 7. Tento způsob značení se v praxi osvědčil více, než jedna tečka na hrudi a dvě 
na zadečku. Barevné značky na zadečku mají totiž kratší životnost. Jako kontrolní značka 
sloužil malý bod na klypeu, nabarvený barvou použitou na zadečku. Takováto značka 
nebyla sice dobře patrná na první pohled, vydržela však u většiny včel celou sezónu. 
Stylopizované včely měly vlastní specifickou barevnou trojkombinaci tak, aby je bylo 
možné rychle a bezpečně rozpoznat od zdravých jedinců.  

V roce 2007 byly používány vodou ředitelné akrylátové barvy, ty však nebyly příliš 
oděru odolné a bylo nutné je po několika dnech přeznačovat. V roce 2008 byly proto 
akrylátové barvy nahrazeny acetonovými fixy UniPaint Marker šesti různých barev, které 
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po aplikaci okamžitě zasychaly, takže nebyly pro včely jedovaté. Tento typ značení byl 
velice odolný vůči oděru, jedinci byli přeznačováni pouze jedenkrát za sezónu. 

Každé barvě bylo přiděleno písmeno, takže při pozorování mohly být samice a 
hnízda zapisovány pomocí trojpísmenného kódu (např. včela s modrou a červenou (levá a 
pravá strana) barvou na hrudi a zelenou na zadečku byla nazývána MCZ). 

Každou sledovanou včelu bylo možno v každém okamžiku charakterizovat třemi 
proměnnými – barevným kódem (tedy názvem), datem označení včely a aktuálním 
hnízdem (polohou + pořadovým číslem, viz níže), přičemž aktuální hnízdo se mohlo 
během sezóny měnit. 
 
3.2.4. Individuální značení hnízd 
V sezóně 2008 bylo na vymezeném území po celou sezónu průběžně označováno špejlí 
s pořadovým číslem každé nalezené hnízdo (viz obr. 3, příloha 7). Hnízda byla číslována 
vždy od čísla jedna v každém sektoru. Po přiřazení hnízda konkrétní včele byla očíslovaná 
špejle dobarvena barevnou trojkombinací (tří pod sebe umístěných proužků) shodnou 
s barevným kódem majitelky. Následná hnízda jedné včely byla tedy vždy nazývána podle 
včely a číslována od jedné do maximálního počtu hnízd dané včely. Při založení nového 
hnízda byla k původnímu hnízdu přidělána barevná značka oznamující opuštění hnízda. 
V roce 2007 byla hnízda barvami označována, pouze pokud byla zjištěna majitelka hnízda, 
hnízda před označením tudíž zůstala nemonitorovaná. 

Systém značení používaný v roce 2008 značně usnadňoval orientaci v hnízdech, 
např. při změnách majitelů či při osídlování nových hnízd, a umožňoval zapisovat 
případnou aktivitu i u hnízd, ke kterým ještě nebyla přiřazena majitelka (nebyla tedy 
barevně označená).  

Kontrola přítomnosti nových hnízd byla v roce 2008 prováděna každý den ráno po 
příchodu na lokalitu. Poloha veškerých sledovaných hnízd během sezóny byla zanášena do 
mapy s vyznačenými sektory, která byla pravidelně aktualizována. V roce 2007 byla 
v mapě zaznamenávána pouze hnízda barevně označená. 

Každé hnízdo bylo tedy možné v každé chvíli charakterizovat polohou, číslem v 
rámci sektoru, datem označení hnízda pořadovou špejlí (tyto dvě jen rok 2008), barvou a 
datem obarvení (= přiřazení majitele), přičemž barva hnízda (a tedy i datum obarvení) se 
mohly v průběhu sezóny proměňovat podle aktuálního majitele. Pokud bylo zjištěno, že má 
hnízdo nového majitele (cizí včela se prokazatelně prohrabala dovnitř cizího hnízda, kde 
zůstala), hnízdo bylo přeznačeno novou barevnou trojkombinací odpovídající značení 
nového majitele a situace byla označena jako usurpace. 

 
3.2.5. Popis prvků chování 
Na počátku sezóny 2007 byl kladen důraz na co nejrychlejší rozpoznání a popis 
jednotlivých prvků hnízdního chování, které byly poté v průběhu obou sezón 
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monitorovány. Většina typů chování byla zjištěna v průběhu prvních dní studie, jen několik 
málo vzácnějších aktivit bylo rozpoznáno a přidáno k ostatním až během dlouhodobějšího 
pozorování. Pro každý typ chování byl používán kód, pomocí kterého bylo chování 
v průběhu pozorování zapisováno. V roce 2008 byly pro popis chování včel používány 
stejné prvky jako v roce 2007, v průběhu sezóny byla zjištěna jen jediná nová aktivita. 

 
3.2.6. Průběh pozorování 
Hnízdiště bylo pozorováno kontinuálně po celé dvě hnízdní sezóny 2007 a 2008 kromě 
deštivých dnů každý den od cca 9–10:00 do 18:00. Během terénního pozorování byly 
popsány charakteristické prvky hnízdního chování daného druhu a byl sledován jejich 
průběh a četnost. U každé zpozorované včely bylo vždy zjištěno její barevné označení, a 
tudíž její trojpísmenný název, byla určena její aktivita, přesný čas aktivity s přesností na 
minuty a poloha sektoru, ve kterém aktivita probíhala.  

Tímto způsobem byl mapován veškerý pohyb a aktivita včel na vyznačené části 
hnízdiště. Získaná data byla po skončení sezóny analyzována. 

Na hnízdišti byl díky individuálnímu značení jedinců a hnízd (viz část 3.2.3. a 
3.2.4.) po celou sezónu monitorován pohyb hnízd (opouštění hnízd a zakládání hnízd 
nových) a změny majitelů hnízda.  
 
3.2.7. Tvorba databáze 
Primární data získaná terénním pozorováním byla zapisována do dvou tabulek:  
1) Včely – obsahovala údaje o jednotlivých aktivitách každé včely v průběhu sezóny. Data 
byla uspořádána následovně: název včely, název hnízda, datum pozorování aktivity, čas 
pozorování aktivity s přesností na minuty, aktivita, sektor, ve kterém aktivita probíhala.  
2) Hnízda – obsahovala veškeré údaje o hnízdech: název hnízda, včela (název majitele 
hnízda), datum označení hnízda, číslo špejle, poloha hnízda, datum obarvení hnízda (tedy 
zjištění identity majitele).  

Generování všech dílčích tabulek a jednotlivých parametrů pro následnou analýzu a 
statistické zhodnocení dat probíhalo v PostrgreSQL Database Server 8.3. pomocí jazyka 
SQL.  
 
3.2.8. Základní demografické údaje 
Velice zajímavým jevem u druhu Andrena vaga je přítomnost řasníků rodu Stylops. Tento 
parazit výrazným způsobem ovlivňuje chování a celkové fungování svého hostitele, proto 
byly, kromě zkoumání základních demografických charakteristik studovaného druhu a 
jejich rozdílu v obou sezónách, zjišťovány též rozdíly mezi nestylopizovanými (dále 
zdravými) a stylopizovanými (řasníkem napadenými) včelami. 
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3.2.8.1. Základní přehled 
V úvodu byla popsána přesná doba pozorování lokality, data výletů prvních zdravých 
samic a data počátku zásobovacího chování (nošení pylu) v obou letech. Bylo shrnuto 
celkové množství označených včel v obou sezónách, počet včel, které založily hnízdo a 
počet založených hnízd a bylo zjištěno množství pozorování (= počet záznamů o každém 
jedinci) jednotlivých včel během sezóny.  
 
3.2.8.2. Minimální délka života po diapauze a přežívání včel v průběhu sezóny 
U jednotlivých včel označených v obou sezónách byla spočítána minimální délka života 
nad zemí po diapauze, dále jen minimální délka života, jako délka pozorování včely na 
lokalitě. Minimální délka života je pouze hrubým odhadem skutečné délky života včel, 
neboť nebylo možné přesně zaznamenat datum prvního výletu ani datum smrti jedinců. 
Tato hodnota může být tedy oproti skutečné délce života značně podhodnocena.  

Na lokalitě bylo pozorováno velké množství včel pouze jediný den. Tito jedinci 
mohli uhynout či se přestěhovat mimo vyznačenou část hnízdiště, jejich osud byl neznámý. 
Pro řadu výpočtů byli z důvodů jejich velkého počtu vynecháni, aby nezkreslovali 
výsledky. 

Ze včel žijících na lokalitě alespoň dva dny byla spočítána průměrná hodnota 
minimální délky života. Minimální délka života pro včely žijící alespoň dva dny byla 
porovnána meziročně u zdravých a stylopizovaných včel a dále porovnána v rámci 
jednotlivých sezón mezi stylopizovanými a zdravými včelami. Normální rozdělení bylo u 
všech testovaných skupin zamítnuto na hladině významnosti 5 %. Grafické znázornění 
délek života pomocí krabicových diagramů ukázalo větší délku života včel v roce 2008 
oproti včelám z roku 2007 a zdravých včel oproti včelám stylopizovaným. Pro testování 
meziročních rozdílů byl proto použit neparametrický jednostranný Wilcoxon rank-sum test 
(HA = včely08 - včely07 > 0), α = 0,05, a pro testování rozdílů mezi zdravými a 
stylopizovanými včelami v obou letech jednostranný Wilcoxon rank-sum test (HA = 
stylopizované - zdravé > 0), α = 0,05. Veškeré statistické výpočty probíhaly v programu  
S-plus 6. 

Ze znalostí délky života včel byla vypočítána křivka přežívání. Včely pozorované 
na lokalitě pouze jeden den byly z výpočtu a) vynechány či b) byly zahrnuty. Nezahrnutí 
jednodenních včel do výpočtu křivky přežívání je relevantní, pokud předpokládáme, že 
tato křivka odráží skutečný trend v přežívání ve studované populaci. Naopak zahrnutí 
jednodenních včel do výpočtu přežívání je relevantní, pokud nás zajímá dynamika 
existence včel na sledovaném výseku hnízdiště spíše než skutečná křivka přežívání.  

Pro výpočet přežívání u stylopizovaných a zdravých včel v obou letech bylo 
použito Kaplan-Meierovy funkce přežívání, která je představována diskrétní stupňovitou 
křivkou, kde se v jednotlivých po sobě jdoucích dnech kumulativně sčítá mortalita. Funkce  
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sklesne o jeden stupeň vždy, když je zaznamenán jeden či více případů mortality. Na 
počátku sezóny se míra přežití rovná jedné a v průběhu sezóny stupňovitě klesá směrem 
k nule, které populace dosáhne na konci sezóny. Jedinci jsou při výpočtu křivky přežívání 
charakterizováni dvěma faktory – délkou života a tzv. stavem. Místo skutečné délky 
života, kterou nebylo možné zjistit, byla použitá minimální délka života. Stav včely je 
logická proměnná, která udává, zda byla včela v době posledního pozorování živá (= 0, 
false) či mrtvá (= 1, true). Jelikož byla pro výpočet křivky přežívání využita místo skutečné 
délky života pouze minimální délka života, bylo nutné pro účely výpočtu pozměnit definici 
tohoto stavu. U všech včel, které byly pozorovány naposledy kdykoli před posledním dnem 
terénního pozorování, byl nastaven stav = 1. Pouze u včel, které byly pozorované ještě 
poslední den pozorování, byl stav určen jako 0. Stav 1 tedy odpovídal definitivnímu 
zmizení z hnízdiště, stav 0 pak možnému výskytu včely na hnízdišti v dalších dnech po 
skončení pozorování. 

Jednotlivé křivky přežívání pro zdravé a stylopizované včely v obou letech byly 
graficky znázorněné a rozdíly v průběhu křivek přežívání u stylopizovaných a zdravých 
včel byly otestovány pomocí χ2 testu na hladině významnosti 0,05. 
 
3.2.8.3. Množství aktivních dnů v závislosti na délce života 
U každé včely pozorované během sezóny alespoň dva dny bylo určeno množství aktivních 
dní jako dní, kdy byla u dané včely zaznamenána alespoň jedna aktivita (= alespoň jedno 
pozorování). Bylo spočítáno průměrné množství aktivních dnů pro porovnání s průměrnou 
minimální délkou života pro zdravé a stylopizované včely v obou sezónách. 

 Pro jednotlivé včely v obou sezónách byl spočítán poměr aktivních dnů k délce 
života. Takovýto poměr odstranil prostou závislost množství aktivních dnů na délce života 
(čím delší život, tím vícekrát bude včela pozorována) a výsledná relativní hodnota sloužila 
jako měřítko celkové aktivity včely, tedy (ne)ochoty včely aktivovat. Relativní aktivita 
včel však byla jistě zkreslena u včel s krátkou délkou života (< 5 dní), neboť u takovýchto 
jedinců pravděpodobně nebyly zaznamenány všechny dny odpočinkové (dny, kdy daná 
včela neaktivovala). Poměr aktivních dnů k délce života proto může být u těchto jedinců 
nadhodnocený. 

Relativní aktivita včel byla porovnána meziročně u zdravých a parazitovaných včel 
a dále mezi zdravými a stylopizovanými včelami v obou letech. Normální rozdělení 
relativních aktivit zdravých a parazitovaných včel v obou letech bylo na hladině 
významnosti 5 % zamítnuto, pro testování byl použit jednostranný Wilcoxon rank-sum test 
na hladině významnosti 5 % (Ha: stylopizované - zdravé < 0, Ha: včely07 – včely08 > 0). 
Relativní aktivita v závislosti na délce života pro zdravé a stylopizované včely byla také 
graficky znázorněna. 
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3.2.8.4. Aktivní a žijící včely 
Pro jednotlivé dny sezóny 2007 a 2008 bylo spočítáno množství všech žijících a aktivních 
včel. Množství aktivních včel bylo dáno jako součet všech včel, které byly daný den 
alespoň jedenkrát pozorované. Množství žijících včel každý den bylo vypočítáno jako 
součet aktivních včel každý den a včel daný den neaktivních, které však byly pozorované 
před a po daném dnu. Denní množství živých a aktivních včel pro zdravé a stylopizované 
včely bylo v obou sezónách graficky znázorněno. 

Pro jednotlivé dny byl dále vypočítán poměr aktivních včel ke všem žijícím a tyto 
poměry byly porovnány meziročně u zdravých a stylopizovaných včel a dále mezi 
stylopizovanými a zdravými včelami v obou sezónách. Normální rozdělení testovaných dat 
nebylo na 5% hladině významnosti zamítnuto, pro meziroční porovnávání byl použit proto 
jednostranný t-test (HA: včely08 - včely07 > 0), α = 0,05. Pro testování rozdílů mezi 
stylopizovanými a zdravými včelami v obou letech byl použit jednostranný párový t-test 
(HA: stylopizované - zdravé < 0), α = 0,05. 
 
3.2.8.5. Závislost aktivity včel na počasí 
Počet aktivních včel se v průběhu sezóny měnil v závislosti na množství žijících včel, 
zároveň však množství aktivních včel v průběhu dní kolísalo. Byla proto otestována 
závislost aktivity u stylopizovaných a zdravých včel v obou sezónách na různých faktorech 
prostředí a počasí pomocí mnohonásobné regrese. Testovanými faktory bylo pořadí dne 
v rámci sezóny, průměrná denní teplota (°C), denní množství srážek (mm) a množství 
hodin slunečního svitu daný den (h). 

Pro testování byla použita meteorologická data z období březen – květen 2007 a 
2008 získaná od Českého Hydrometeorologického Ústavu, pobočka Brandýs nad Labem. 
Prvních a posledních pět dnů sezóny nebylo do modelu zahrnuto, neboť chování včel 
v těchto dnech se od normálního chování v průběhu sezóny lišilo vlivem začátku a konce 
sezóny. U zdravých včel byly do výpočtu zahrnuté navíc dny, kdy terénní výzkum 
z důvodu špatného počasí (déšť, vítr a nízké teploty) neprobíhal, neboť bylo předem 
otestováno, že je aktivita zdravých jedinců v takových dnech nulová. Stylopizované včely 
však během pozorování často vylétaly též za špatného počasí, proto byly do modelu 
zahrnuty pouze dny, kdy bylo hnízdiště skutečně pozorováno.  

Ze všech výše uvedených faktorů byl vytvořen maximální model, který byl dále 
testován pomocí postupné regrese od nejsložitějšího modelu k jednodušším modelům 
(backward stepwise regression). Jednotlivé členy modelu byly vynechávány, pokud 
hodnoty jejich testové statistiky Cp po vynechání tohoto faktoru z modelu byly nižší než 
hodnota modelu kompletního. Výchozí model obsahoval všechny testované faktory:  
aktivita  ~  pořadí dnů + průměrná teplota + množství slunečního svitu + množství srážek.  
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3.2.8.6. Hnízda  
Pomocí známého množství hnízd v jednotlivých sektorech a podsektorech bylo možné 
stanovit průměrnou, maximální a minimální hustotu hnízd na m2 ve sledované části 
hnízdiště v každém roce.  

Dále byl zjištěn počet hnízd náležící v průběhu života jednotlivým samicím a u 
všech včel vlastnících více než jedno hnízdo byla spočítána přibližná vzdálenost stěhování, 
jako vzdálenost středů jednotlivých podsektorů o hraně 25 cm2, ve kterých se obě hnízda 
(původní i nová) nacházela (maximální chyba 35,4 cm). Vzdálenost stěhování byla 
porovnána mezi stylopizovanými a zdravými včelami. Normální rozdělení hodnot bylo na 
hladině významnosti 0,05 zamítnuto, pro testování byl proto použit neparametrický 
Wilcoxon rank-sum test, α = 0,05. 

Byla spočítána doba pobytu každé včely v každém hnízdě (= čas od data 
založení/osídlení hnízda po jeho opuštění v důsledku usurpace, založení nového hnízda či 
smrti). Hodnoty délek pobytu v hnízdě byly bez ohledu na stav majitele (zdravý či 
parazitovaný) meziročně statisticky porovnány. Data měla v obou letech normální 
rozdělení, byl proto použit dvouvýběrový t-test, α = 0,05. Dále byla pro oba roky 
vyjádřena délka pobytu v každém hnízdě v závislosti na jeho pořadí v průběhu života 
včely. Rozdíly v délkách pobytu v prvních, druhých a třetích hnízdech byly otestovány 
v obou letech pomocí jednocestné ANOVAy, α = 0,05, u dat nebylo na 5% hladině 
významnosti zamítnuté normální rozdělení. 
 
3.2.9. Usurpace 
Veškeré informace o usurpacích byly analyzovány společně pro zdravé i stylopizované 
včely, neboť usurpací nebyl dostatečný počet, aby bylo možno tyto dvě skupiny odlišovat. 
Zároveň však byly veškeré situace vyhodnocované zvlášť pro rok 2007 i 2008, protože tyto 
dvě sezóny byly klimaticky i hustotou populace velice odlišné, a bylo proto zajímavé jejich 
porovnání. 
 
3.2.9.1. Zpracování dat 
Všechny situace označené během terénního pozorování jako usurpace byly po skončení 
terénních prací zkontrolovány. Na základě porovnání dat o průběhu aktivit původní 
majitelky a potenciální usurpátorky v hnízdě bylo zjištěno, že skutečným usurpacím 
odpovídá jen část situací označených jako usurpace. Bylo proto nutné rozlišit různé 
situace, k nimž mohlo během potenciální usurpace dojít. Klíčovou aktivitou určující 
majitele daného hnízda bylo zásobování hnízda pylem, tedy přílet s pylem a vstup do 
hnízda. 
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Hnízdo může být po návštěvě cizí včely: 
a) usurpované (real usurpation = RU) – cizí včela je usurpátor (US) a byl u ní zjištěn přílet 
s pylem a zalezení do hnízda,  
b) ohrožené (in danger = ID) – cizí včela je jen návštěvník (VI), tedy nezásobuje hnízdo 
pylem, v hnízdě zůstává původní majitel,  
c) opuštěné (abandoned = A) – v hnízdě po návštěvě cizí včely (návštěvník = VI) nebydlí 
nikdo (žádná aktivita v hnízdě).  
 
Včela s aktivitou u cizího hnízda může být: 
a) usurpátor = US (usurper) – zjištěn u něj přílet s pylem a zalezení do usurpovaného 
hnízda, 
b) návštěvník = VI (visitor) – pouhá jednorázová aktivita, bez zalezení do cizího hnízda a 
zásobování, 
c) oportunista = OP (oportunist) – využívá prázdné opuštěné hnízdo, tedy hnízdo, kde 
nebyla alespoň tři dny před usurpací ani posléze prokázána aktivita původního majitele u 
tohoto hnízda. Tato situace tedy není usurpací hnízda, ale využitím prázdného hnízdního 
prostoru. 
 
Hnízdo po návštěvě Chování pův. majitele Cizí včela 
ID (ohrožené) RE (návrat) US (usurpátor) 
RU (usurpované) MO (přestěhování) VI (návštěvník) 
A (opuštěné) DI (zmizení) OP (oportunista) 
 PE (vytrvá v hnízdě)  
 NL (žije, ale bez známého hnízda)   
Tabulka 2: Výčet možných situací, které mohou v hnízdě nastat v důsledku návštěvy cizí včely u hnízda.  

 
Zkratek RU a ID (viz tab. 2) u hnízd bylo dále využíváno při hodnocení aktivity 

původního majitele, jako následku aktivity cizí včely u hnízda: 
Původní majitel po RU:             
a) opustí hnízdo, ale vrátí se s časovou prodlevou alespoň jeden den = RURE (return) – 
původní majitel přiletěl s pylem a zalezl do hnízda, 
b) přestěhuje se natrvalo (bez návratu) = RUMO (move), nutnou podmínkou je založení 
nového hnízda, v němž je pak zjištěn přílet s pylem a zalezení do hnízda, 
c) zmizí = RUDI (disappear) – žádná aktivita původního majitele na celém hnízdišti, 
d) zůstane v hnízdě = RUPE (persist) – u usurpátora i původního majitele zjištěno současné 
zásobování hnízda pylem, 
e) bez hnízda = RUNL (nestless) – původní majitel bez aktivity u původního hnízda, ale je 
živý (v zápise u něj existuje nějaká aktivita), není však známo, zda si založil nové hnízdo. 
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Původní majitel po ohrožení hnízda (=ID): 
a) zůstane = IDPE (persist) – aktivita majitele u původního hnízda pokračuje bez časové 
prodlevy, stále pokračuje v zásobování hnízda, 
b) přestěhuje se = IDMO (move) – do jednoho dne po ID založení nového hnízda, kam 
začne nosit pyl, původní hnízdo je prázdné = situace A z pohledu hnízda, 
c) zmizí = IDDI (disappear) – žádná aktivita původního majitele – hnízdo = A, 
d) bez hnízda = IDNL (nestless) – původní majitel bez aktivity u původního hnízda, ale je 
živý (v zápise u něj existuje nějaká aktivita), není však známo, zda si založil nové hnízdo, 
hnízdo = A. 
 
3.2.9.2. Vyhodnocení usurpací 
Analýzou usurpací zjištěných během terénních pozorování v roce 2007 a 2008 bylo 
určeno, jakou část z nich zaujímají skutečné usurpace, osídlení cizího hnízda a neúspěšné 
pokusy o osídlení cizího hnízda v obou letech. 

Dále bylo zjištěno, kolik hnízd se jednotlivé samice pokusily během svého života 
osídlit a kolik z těchto pozorovaných situací bylo možné vyhodnotit jako skutečné 
usurpace. 

Z informací o změnách majitelů hnízda a proběhlých usurpacích bylo možné zjistit, 
zda byla některá hnízda na hnízdišti usurpována či okupována jinou včelou více než 
jedenkrát. 

Vyhodnocením jednotlivých potenciálních usurpací pozorovaných v terénu byl 
zjištěn přesný počet a procentuální zastoupení jednotlivých situací dle 3.2.9.1. v obou 
sezónách a bylo zjištěno nejčastější, a tudíž pravděpodobně nejtypičtější, chování 
potenciálních usurpátorů i majitelů hnízd ve studovaných situacích. U včel, které se 
stěhovaly v důsledku usurpace jejich hnízda, byla zjištěna doba, kterou tyto včely potřebují 
k založení nového hnízda. 
 
3.2.9.3. Usurpace, stěhování a osídlování nových hnízd  
Usurpace či osídlení opuštěných hnízd přirozeně znamená založení nového hnízda, 
zakládání hnízd a osídlování hnízd cizích jsou tedy jevy vzájemně propojené. Pro výpočet 
četnosti využívání cizích hnízd při zakládání hnízd nových byly použity jen informace o 
množství skutečných usurpací a úspěšných osídlení opuštěných hnízd, neúspěšné pokusy 
byly vynechány. Celková četnost využívání cizích hnízd při zakládání hnízd nových byla 
spočítána jako poměr všech úspěšně obsazených hnízd ke všem hnízdům. Četnost 
využívání cizích hnízd při zakládání prvního hnízda byla vypočítána jako poměr počtu 
úspěšně osídlených cizích hnízd, při kterých včela získala první hnízdo ke všem 
dostupným hnízdům s pořadím založení číslo jedna. Obdobně byla spočítána četnost 
využívání cizích hnízd při získání druhých a dalších hnízd v pořadí. 



 

34  
 

Z celkového množství včel, které v průběhu života změnily hnízdo, bylo spočítáno 
procento včel, které byly nuceny se stěhovat v důsledku usurpace svého hnízda. Dále bylo 
zjištěno jaké množství včel, které přišly o hnízdo usurpací, svá nová hnízda získává 
pomocí obsazení hnízda cizího.  
 
3.2.9.4. Opuštění a zakládání hnízd v průběhu sezóny  
Pokud se zabýváme strategií využívání opuštěných hnízd při zakládání hnízd nových 
(= OP), je klíčové znát dynamiku opouštění a zakládání nových hnízd na lokalitě 
v průběhu sezóny, která nám ukáže relativní množství opuštěných hnízd dostupných pro 
obsazení. 

Mezi opuštěná hnízda byla započítána veškerá opuštěná hnízda, tedy hnízda 
opuštěná v důsledku přestěhování i díky úmrtí majitele. Pro jednotlivé dny v průběhu 
sezón 2007 a 2008 bylo vypočítáno množství založených hnízd a množství hnízd 
opuštěných (= majitel změnil hnízdo, hnízdo bylo usurpováno či majitel zemřel), tyto 
hodnoty byly vyjádřeny graficky pomocí histogramu. Pro tuto analýzu bylo použito pouze 
450 hnízd z 500 celkově pozorovaných v roce 2007, neboť u 50 hnízd chyběly některé 
časové údaje. Data z roku 2008 byla použita kompletní. 
 
3.2.9.5. Rozložení usurpací v čase 
Pro sezóny 2007 a 2008 byly zjištěny počty skutečných usurpací, úspěšných osídlení 
opuštěných hnízd a neúspěšných pokusů o osídlení cizích hnízd pro každý den, tyto 
četnosti byly vyneseny do histogramu pro zjištění rozložení všech typů usurpací v čase. 
V roce 2008 bylo nízké množství zaznamenaných aktivit usurpací, výsledný graf je proto 
pouze informační. Nízké množství jednotlivých typů usurpace v roce 2007 v jednotlivých 
dnech neumožnilo statistické analýzy závislosti počtu usurpací na čase. 

Pro odstranění možné závislosti množství usurpací na počtu aktivujících včel 
v jednotlivých dnech, byly dále denní počty jednotlivých typů usurpací v roce 2007 
vztaženy na množství aktivních včel každý den. Výsledné relativní počty byly opět 
znázorněny v histogramu. 

Pro odhalení vztahu mezi využíváním prázdných hnízd a množstvím dostupných 
opuštěných hnízd byly denní počty opuštěných hnízd vyneseny do histogramu společně 
s počty úspěšně osídlených prázdných hnízd každý den. 
 
3.2.10. Chování druhu A. vaga 
Pro popis druhově specifického denního průběhu chování u A. vaga byla použitá data 
z roku 2008, neboť byla díky celkovému vylepšení metodiky přesnější.  
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3.2.10.1. Etogram 
Jednotlivé prvky chování odhalené během terénní části byly podrobně popsány 
v etogramu. U každého prvku chování byly uvedeny charakteristické projevy, na základě 
kterých je možné daný prvek rozpoznat.  

U všech déletrvajících aktivit byla zjištěna jejich průměrná doba trvání a tato 
hodnota byla spolu s dalšími popisnými statistikami uspořádána do tabulky. Výjimkou byl 
orientační let, pro jehož analýzu nebylo nasbíráno dostatečné množství dat. U každé 
dlouhodobé aktivity byly z primárních dat vygenerovány veškeré po sobě jdoucí dvojice 
aktivit sledovanou aktivitou začínající a byl spočítán časový interval od začátku první 
aktivity po začátek aktivity druhé. Tato hodnota tedy odpovídala délce první aktivity. Z 
hodnot délek aktivit byly posléze odstraněny hodnoty odlehlé (povolené rozpětí dáno 
hranicemi Q1 - 1,5 x (Q3 - Q1), Q3 + 1,5 x (Q3 - Q1), kde Q = kvartil) a byl vypočítán 
průměr, medián a určeno minimum a maximum. Pokud odstranění odlehlých hodnot 
způsobilo nulovou variabilitu, byly v tabulce uvedené též statistiky délky trvání aktivity 
včetně všech odlehlých hodnot.  

 
3.2.10.2. Pořadí prvků chování v rámci jednoho zásobovacího cyklu 
Chování A. vaga je výrazně cyklické, neboť se skládá z jednotlivých po sobě následujících 
cyklů zásobování pylem či nektarem. Pořadí prvků chování v rámci jednoho zásobovacího 
cyklu bylo vypozorováno během terénní části. Tato základní představa byla dodatečně 
upřesněna při podrobném analyzování dat. Při těchto dodatečných úpravách nebylo již 
hýbáno s pořadím klíčových prvků, ale základní schéma bylo rozšiřováno o méně nápadné 
a důležité prvky chování. Prvky chování na zásobovacích cyklech nezávislé v tomto 
případě nebyly zahrnuté. Výsledná ideální sekvence prvků chování v průběhu jednoho 
zásobovacího cyklu byla graficky znázorněná v tzv. schématu aktivit, které ukazuje 
veškeré zjištěné vztahy mezi jednotlivými prvky chování náležícími do zásobovacího 
cyklu (viz obr. 1, kap. 3.3.3.2.).  

  
3.2.10.3. Čištění dat  
Díky pozorování velkého množství jedinců řada sekvencí prvků chování popsaná u 
jednotlivých včel nebyla kompletní, neboť byl často jeden či více prvků chování 
přehlédnut. Pořadí chování v takovém případě neodpovídalo situaci popsané ve schématu 
aktivit. Pro další analýzy bylo proto nutné data vyčistit od různých chyb vzniklých při 
jejich sběru. 

Při čištění dat jsem vycházela ze znalosti posloupnosti aktivit. V rámci celého 
zásobovacího cyklu bylo možné rozlišit dvě hlavní části – tzv. dlouhý cyklus a tzv. R-
cyklus (viz níže). Některé prvky chování se mohly vyskytovat v obou částech cyklu, bylo 
je proto třeba od sebe podle příslušnosti k jedné z částí cyklu odlišit. To bylo možné díky 
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analýze sekvencí chování společně se zhodnocením délky intervalů mezi klíčovými prvky 
chování.  

Z primárních dat byla zjištěna přibližná délka intervalů mezi jednotlivými 
důležitými aktivitami ve schématu shodným způsobem, jako bylo popsáno pro zjištění 
délek aktivit v části 3.2.10.1. Tyto hodnoty pak sloužily jako orientační během procesu 
čištění dat. 

Za klíčové prvky zásobovacího cyklu byly pokládány přílet (s pylem), odlet a 
zalezení do hnízda, které mají v obou cyklech vždy přesně určenou polohu a tudíž je 
možné časové intervaly mezi těmito aktivitami dobře charakterizovat. Jelikož bylo 
shromážděno velké množství dat, dala jsem přednost vybírání kompletních sekvencí 
chování před umělým doplňováním chybějících klíčových prvků, čímž by byly do dat 
zaneseny zbytečné nepřesnosti. 

1) R cyklus je charakterizován sekvencí přílet – odlet – přílet, ve které vždy chybí 
prvek vlezení do hnízda. Přílety jsou od sebe oddělené jen několika minutami. 
Z primárních dat byly vygenerovány veškeré aktivity náležící do sekvence přílet – přílet, 
v rámci které byl zjištěn odlet, ale ne zalezení do hnízda. Ty byly přiřazeny do R cyklu a 
byly označeny indexem r (např. Tr, Hr). 

2) Dlouhý cyklus je možné charakterizovat sekvencí přílet – zalezení do hnízda –
 odlet – nový přílet. Oba přílety bývají od sebe vzdáleny průměrně 2,5 hod. Byly nalezeny 
veškeré sekvence přílet – přílet s aktivitami zalezení do hnízda a současně odletem mezi 
nimi a všechny aktivity shodné a aktivitami v rámci R-cyklu náležící k těmto sekvencím 
pak byly označeny indexem l (např. Ppl, Tl). Aktivity náležící pouze do dlouhého cyklu 
indexovány nebyly. Podobně nebyly indexovány další méně významné prvky, jako je 
slunění či odpočívání. 

Tímto způsobem byla tedy z primárních dat získána data vyčištěná, složená 
z indexovaných aktivit či aktivit patřících jednoznačně k dlouhému cyklu. Výjimkou byly 
pouze necyklické aktivity a slunění/odpočívání. 
 
3.2.10.4. Rozdíly v zásobovacích cyklech 
Celkově byly v chování včel rozlišovány tři typy zásobovacích cyklů – u zdravých včel 
cykly nektarové a pylové a zvlášť byl hodnocen cyklus u včel stylopizovaných, který 
behaviorálně odpovídal nektarovému cyklu zdravých včel. Zdravé včely nosily daný den 
buď jen nektar či jen pyl. Jednotlivé typy cyklů určovaly denní průběh aktivity včel, 
veškerá behaviorální data o včelách proto byla rozdělena do třech skupin.  

První samostatnou skupinu tvořily veškeré vyčištěné denní aktivity včel 
stylopizovaných. Zdravé včely byly rozděleny podle toho, zda daný den nosily nektar či 
pyl. Do skupiny včel nosících nektar byla zařazena veškerá vyčištěná data denních aktivit 
včel, u kterých byl pozorován alespoň jeden přílet s nektarem. Podobně bylo zacházeno 
s daty u včel, které přinesly alespoň jednu dávku pylu denně. V této souvislosti býval při 
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hodnocení dat používán termín včeloden, který je definován jako aktivita jedné včely jeden 
den. 

Pro nalezení rozdílů mezi cykly nektarovými, pylovými a cykly stylopizovaných 
včel byla zhodnocena jednak posloupnost jednotlivých aktivit v rámci cyklů a dále rozdíly 
v délkách jednotlivých aktivit a intervalů mezi nimi. 

Pro vyhodnocení posloupností aktivit v cyklech byla vytvořena matice 
pravděpodobnosti přechodu mezi jednotlivými prvky chování. Pro jednotlivé skupiny včel 
(zdravé s pylem, zdravé s nektarem a stylopizované) byly zjištěny veškeré bezprostředně 
po sobě následující dvojice aktivit odpovídající schématu aktivit, navíc byly hledány 
veškeré dvojice aktivit obsahující aktivitu slunění/odpočívání, aby bylo možné zjistit 
přesné postavení této aktivity v rámci cyklu. U každé skupiny včel byl spočítán počet 
shodných dvojic. Poměr tohoto počtu k počtu všech dvojic začínajících stejnou aktivitou 
jako zkoumaná dvojice aktivit udával relativní zastoupení daného typu přechodu ve 
schématu.  

U dvojic aktivit začínajících sluněním/odpočíváním relativní zastoupení počítáno 
být nemohlo, neboť byly umístěny na mnoha místech cyklu, která spolu navzájem 
nesouvisela. Navíc od každého slunění/odpočívání vedla cesta v cyklu jen jediným 
směrem, takže byla pravděpodobnost přechodu mezi tímto a dalším prvkem chování vždy 
rovná 1. 

Z vyčištěných dat (viz 3.2.10.3.) byla posléze získána přesná informace o skutečné 
délce trvání celého zásobovacího cyklu, dlouhého a R cyklu a skutečné délce intervalů 
mezi různými klíčovými aktivitami cyklu v závislosti na tom, zda se jednalo o cyklus 
nektarový, pylový či cyklus stylopizovaných včel. Tyto informace byly uspořádány do 
tabulky. Délky časových intervalů byly zjišťovány obdobným postupem, jako bylo 
popsáno v části 3.2.10.1., tedy vygenerováním všech konkrétních zkoumaných dvojic 
aktivit z vyčištěných dat (při generování bylo využíváno různých omezení), zjištěním délek 
časových intervalů mezi nimi a odstraněním odlehlých hodnot. Pro charakterizaci chování 
byly používány mediány délek intervalů, neboť byly méně ovlivněné extrémními 
hodnotami.  

U všech tří skupin včel byly zhodnoceny rozdíly v četnostech přechodů mezi 
aktivitami a délkami jednotlivých aktivit a intervalů. 

 
3.2.10.5. Denní průběh aktivity 
V rámci výše uvedených tří skupin včel bylo u každého jedince každý den zjištěno, 
kolikrát za den přilétl se zásobami. Na základě množství příletů denně byly včely v rámci 
svých skupin rozděleny do podskupin.  

U každé podskupiny včel byly zjištěny (opět na základě generování vhodných 
intervalů) hodnoty reálných časů všech denních odletů a příletů, mediány těchto hodnot 
byly vyneseny do grafu. Tento graf tedy zároveň obsahoval informaci o délce intervalů 
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mezi dvěma následujícími přílety, mezi přílety a odlety (= čas strávený v hnízdě) a mezi 
odlety a přílety (= délka zásobovacího letu). Tímto způsobem byl zmapován průběh denní 
aktivity a rozložení zásobovacích cyklů a letů v průběhu dne u všech skupin a podskupin 
včel. 
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3.3. Výsledky – etologická část 
 

3.3.1. Základní demografické údaje 
 

3.3.1.1. Základní přehled  
Hnízdní agregace byla pozorovaná v roce 2007 od 23. března do 28. dubna, v roce 2008 od 
28. března do 10. května. Rozpětí těchto hodnot přibližně odpovídalo délce hnízdní sezóny. 
Na počátku pozorování byly na lokalitě přítomny pouze samci a stylopizované samice. 
První zdravé samice se objevily v roce 2007 28. března, v roce 2008 30. března. Včely se 
po výletu z hnízda několik dnů věnovaly pouze budování hnízd a pravděpodobně čekaly na 
dozrání ovárií. V této době proto nebyly pozorované zásobovací lety, ale pouze lety pro 
potravu. První samice nosící pyl se objevily 7.4.2007 a 13.4.2008. Konec sezóny byl 
charakterizován rychlým úbytkem samic. Některé z nich byly nalezené mrtvé v okolí 
hnízdiště, jiné zmizely během zásobovacích letů. Část samic byla též nalezená během 
vykopávání na konci sezóny uvnitř svých hnízd. 

V roce 2007 bylo označeno 455 včel (z toho 97 stylopizovaných), ze kterých si 381 
jedinců na vyznačeném území založilo hnízda, v roce 2008 bylo označeno 283 včel (88 
stylopizovaných), z nichž založilo hnízda 232 včel (viz tab. 3). 
 

Rok 
Délka 

pozorování

Množství označených 
samic 

Množství pozorovaných 
samic s hnízdem 

Množství pozorovaných 
hnízd 

Zdravé Stylop. Celkem Zdravé Stylop. Celkem Zdravé Stylop. Celkem

2007 23.3.–28.4. 358 97 455 318 63 381 415 85 500 

2008 28.3.–10.5. 195 88 283 166 66 232 217 60 278 

Tabulka 3: Základní přehled o počtu značených včel a hnízd v průběhu terénních pozorování v letech 2007 a 
2008. 
 

Hlavní rozdíl mezi celkovým množstvím včel označených a včel, které měly 
hnízdo, byl způsoben samicemi, které na vyznačené části hnízdiště nezahnízdily, byly zde 
však označené. Celkové množství samic pozorovaných jen jeden den představovalo v obou 
letech 25–29 % (shodně pro zdravé i stylopizované včely), přičemž část z těchto samic 
stihla na vyznačeném území hnízdo postavit a jsou tedy zahrnuté i v počtu samic 
s hnízdem. 

Každá označená včela byla v roce 2007 pozorována během sezóny průměrně 28x, 
v roce 2008 pak 12x (viz tab. 4). 
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Počet pozorování jednotlivých včel za sezónu 

2007 2008 

Průměr 28 12 
Medián 19 7 
Max. 163 63 
Min. 1 1 
Tabulka 4: Průměrné počty pozorování jednotlivých včel v obou sezónách. 

 
3.3.1.2. Minimální délka života po diapauze 
Minimální délka života po diapauze (= délka pozorování na lokalitě, dále jen délka života) 
se u jedinců liší v závislosti na sezóně a přítomnosti parazita (Stylops sp.). Průměrná délka 
života (včel žijících alespoň dva dny) v roce 2007 byla u zdravých včel 11,1 dní, u 
stylopizovaných 13 dní. V roce 2008 žily zdravé včely průměrně 17,4 dní, stylopizované 
21,5 dní (viz tab. 5). 
 

Délka života (dny) 2007 Délka života (dny) 2008 
Zdravé Stylopizované Zdravé Stylopizované 

Průměr 11,1 13,0 17,4 21,5 
Medián 11 13 16 21 
Max. 29 29 38 41 
Min. 2 2 2 2 
Tabulka 5: Délky života včel v sezóně 2007 a 2008, pro včely žijící alespoň dva dny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1: Krabicové diagramy znázorňující délku života včel, 1 – zdravé 2007, 2 – stylopizované 2007, 3 – 
zdravé 2008, 4 – stylopizované 2008. 
 

Délky života se meziročně (2007 a 2008) u zdravých včel žijících alespoň dva dny 
(jednostranný Wilcoxon rank-sum test (HA: zdravé08 – zdravé07 > 0), α = 0,05, Z = -
8,3395, p < 10-6) i stylopizovaných včel (jednostranný Wilcoxon rank-sum test (HA: 
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stylop08 – stylop07 > 0), α = 0,05, Z = -4,0266, p = 0,0001) signifikantně lišily, rozdíly 
v délkách života ukazuje také graf 1. Včely v roce 2008 žily signifikantně déle než včely 
v roce 2007. 

Meziroční rozdíly byly způsobeny pravděpodobně především velice odlišnými 
klimatickými podmínkami v obou letech. Jaro 2007 bylo velice teplé a suché, průměrná 
teplota za období terénního pozorování byla 11,2°C, s 8,9 mm srážek (0,2 mm/den). 
Sezona 2008 byla naopak teplotně průměrná s lehce nadprůměrným množstvím srážek 
(10,2°C; 60,5 mm srážek (1,4 mm/den)). Průměrná celorepubliková denní teplota v dubnu 
je dle ČHMÚ 9,78°C, průměrné množství srážek v dubnu 45,3 mm 
(http://www.chmi.cz/meteo/ok/extrklem.html). 

Stylopizované včely žily v obou letech signifikantně déle než zdravé včely 
(jednostranný Wilcoxon rank-sum test, (Ha: stylopiz. - zdravé > 0), α = 0,05: 2007: Z = 
1,9804, p = 0,0238; 2008: Z = 2,5986, p = 0,0047). Rozdíly jsou patrné i při grafickém 
znázornění (graf 1).  

 

3.3.1.3. Přežívání včel v průběhu sezóny  
Průběh Kaplan-Meierovy funkce přežívání pro zdravé a stylopizované včely při zahrnutí 
včel pozorovaných pouze jediný den v obou sezónách ukazují grafy 2 a 3.  
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Graf 2: Průběh křivky přežívání v roce 2007 při zahrnutí včel pozorovaných jeden den. Osa x – délka života, 
osa y – poměr žijících včel pro každý den. Čárkovaně – zdravé včely, plná čára – stylopizované včely. 
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Graf 3: Průběh křivky přežívání v roce 2008 při zahrnutí včel pozorovaných jeden den. Osa x – délka života, 
osa y – poměr žijících včel pro každý den. Čárkovaně – zdravé včely, plná čára – stylopizované včely. 
 

Průběh křivek je v obou letech podobný, je zde možné vidět průsečík křivky 
přežívání stylopizovaných a zdravých včel mezi 10.–15. dnem života, od tohoto dne se 
křivka stylopizovaných včel nachází nad křivkou včel zdravých. Vyšší umístění křivky 
znamená vyšší pravděpodobnost dožití se daného věku (= nižší pravděpodobnost úmrtí). U 
stylopizovaných včel starších cca 15 dní tedy existuje nižší pravděpodobnost úmrtí 
v daném věku, než u stejně starých včel zdravých. Rozdíly v průběhu křivek přežívání 
zdravých a stylopizovaných včel byly v roce 2007 nesignifikantní (χ2 test, α = 0,05, χ2 = 0, 
df = 1, p = 0,996), v roce 2008 však už byl rozdíl křivek signifikantní (χ2 test, α = 0,05, χ2 = 
9,1 df = 1, p = 0,00258). 

Při omezení výběru včel na ty pozorované na lokalitě alespoň dva dny jsou křivky 
přežívání poněkud odlišné (viz grafy 4 a 5). Průsečík křivek zdravých a stylopizovaných 
včel je posunut výrazně blíže počátku, křivka stylopizovaných včel se tady nachází nad 
křivkou zdravých včel téměř celý její průběh. V případě včel pozorovaných alespoň dva 
dny se tedy od pátého dne v roce 2007 a desátého dne v roce 2008 parazitované včely 
dožívají daného věku s vyšší pravděpodobností než včely zdravé.  
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Graf 4: Průběh křivky přežívání v roce 2007, včely pozorované alespoň dva dny. Na ose x délka života, na 
ose y je znázorněn poměr žijících včel pro každý den. Čárkovaně – zdravé včely, plná čára – stylopizované 
včely. 
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Graf 5: Průběh křivky přežívání v roce 2008, včely pozorované alespoň dva dny. Na ose x délka života, na 
ose y je znázorněn poměr žijících včel pro každý den. Čárkovaně – zdravé včely, plná čára – stylopizované 
včely. 
 

Rozdíly v průběhu křivek přežívání zdravých a stylopizovaných včel byly v roce 
2007 marginálně nesignifikantní (χ2 test, α = 0,05, χ2 = 3,8, df = 1, p = 0,0518), v roce 2008 
však už byl rozdíl křivek vysoce signifikantní (χ2 test, α = 0,05, χ2 = 15,8, df = 1, p = 
0,0000706). 
 
3.3.1.4. Množství aktivních dnů v závislosti na délce života 
S délkou života je úzce svázán počet dnů, kdy byla daná včela aktivní. Délka života byla u 
včel zdravých i stylopizovaných v roce 2008 delší, než v roce 2007 (viz 3.3.1.2.). Bylo 
proto také otestováno, zda se lišily relativní aktivity zdravých a stylopizovaných včel 
v obou letech.  
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Rozdíly mezi aktivitami zdravých včel v obou letech byly signifikantní 
(jednostranný Wilcoxon rank-sum test (Ha: zdravé 2007 - zdravé 2008 > 0), α = 0,05: 
Z = 1,9611, p = 0,0249), zdravé včely aktivovaly v roce 2008 relativně méně než včely 
v roce 2007. Rozdíl v relativních aktivitách pro parazitované včely v obou letech byl 
nesignifikantní (jednostranný Wilcoxon rank-sum test (Ha: stylop. 2007 - stylop. 
2008 > 0), α = 0,05: Z = 0,0072, p = 0,4971), relativní aktivity stylopizovaných včel 
v obou letech byly tedy podobné.  

Zdravé včely mají v obou letech při porovnání průměrů poměrně větší množství 
aktivních dní oproti všem dnům života než včely stylopizované (v roce 2007 u zdravých 
včel průměrně 4,9 aktivních dnů z 11,1 dnů života, u stylopizovaných 3,6 aktivních dnů 
z 13 dnů života). To potvrdilo i testování poměrů aktivních dnů k počtu dnů života u 
zdravých a stylopizovaných včel, které ukázalo v obou letech signifikantní rozdíl mezi 
včelami zdravými a stylopizovanými (jednostranný Wilcoxon rank-sum test (Ha: stylop. - 
zdravé < 0) α = 0,05: 2007: Z = 5,1327, p < 10-6; 2008: Z = -3,0929, p = 0,001). 
Stylopizované včely tedy aktivovaly menší část života než včely zdravé. Průměrné hodnoty 
délek života a jim odpovídající průměrné hodnoty počtu aktivních dnů ukazuje tab 6. 

 

2007 
Délka života  N aktivních dnů

2008 
Délka života  N aktivních dnů

Z S Z S Z S Z S 
Průměr 11,1 13 4,9 3,6 průměr 17,4 21,5 7,5 6,3
Medián 11 13 4 3 medián 16 21 6 4,5
Max. 28 29 14 9 max. 38 41 21 20 
Min 2 2 2 2 min. 2 2 2 2 
Tabulka 6: Délky života a počty aktivních dnů u zdravých a stylopizovaných včel v sezónách 2007 a 2008. N 
– počet, Z – zdravé včely, S – stylopizované včely. 

 
 

 
Graf 6: Závislost poměru aktivních dnů k délce života a délky života v roce 2008 u zdravých a 
stylopizovaných včel. 
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Z grafu 6, je zřejmé, že je závislost relativní aktivity a délky života negativní, 

déležijící včely aktivují poměrně méně než krátcežijící včely, tato závislost platí pro zdravé 
i stylopizované včely. Vzhledem k signifikantním rozdílům v délce života zdravých včel 
v roce 2007 a 2008 (3.3.1.2.), signifikantně nižší realtivní aktivitě zdravých včel v roce 
2008 oproti roku 2007, poměru aktivit a délky života u stylopizovaných včel a závislosti 
znázorněné v grafu je možné tvrdit, že větší aktivita má negativní vliv na délku života včel. 

Jak bylo spočítáno výše, relativní aktivita se liší u včel zdravých i stylopizovaných. 
Z grafu je však navíc patrné, že se závislosti relativní aktivity na délce života u zdravých a 
stylopizovaných včel liší, přesné vyjádření tohoto vztahu by však vyžadovalo náročnější 
regresní analýzy. Hodnoty relativní aktivity u krátcežijících včel jsou totiž nadhonocené 
díky krátké době pozorování. U včel pozorovaných na lokalitě jen několik málo dní už 
z principu nemohly být zaznamenány dny odpočinkové, kdy daná včela neaktivoavala, 
pomeř aktivních dnů k délce života proto může být u těchto včel zkreslený. 

  
3.3.1.5. Aktivní a žijící včely 
Množství aktivních včel je oproti celkovému počtu žijících včel každý den mnohem nižší. 
V roce 2007 aktivovalo každý den průměrně 50 % včel zdravých a 41 % včel 
stylopizovaných. V roce 2008 bylo denně průměrně viděno 57 % zdravých včel a 44 % 
včel stylopizovaných (viz tab. 7). To však také znamená, přibližně polovina včel každý den 
je neaktivní, i když jsou podmínky pro zásobování vhodné, jak dokazují včely aktivní. 
Důvody tohoto chování nejsou známé, různá vysvětlení jsou rozebírána v diskusi. 
 
Počet 
včel 
/den 

2007 2008 
žijící 

zdravé 
aktivní 
zdravé 

žijící 
stylop. 

aktivní 
stylop. 

žijící 
zdravé 

aktivní 
zdravé 

žijící 
stylop. 

aktivní 
stylop. 

Průměr 100,9 50,7 23,7 9,8 83,3 48,1 38,5 16,9 
Medián 109,5 53 24 9,5 97 45,5 39 15 
Min. 6 1 2 1 1 1 2 1 
Max. 194 133 44 24 148 87 64 57 
Tabulka 7: Průměr, medián a krajní hodnoty denního počtu aktivních a žijících včel v letech 2007 a 2008.  

 
Rozdíl relativního množství aktivních včel u zdravých včel v roce 2007 a 2008 byl 

signifikantní (jednostranný t-test (HA: zdravé08 - zdravé07 > 0), α = 0,05: t = -2,9337, 
df = 59, p = 0,0024). U včel stylopizovaných včel v obou letech nebyl nalezen 
signifikantní rozdíl (jednostranný t-test (HA: stylop.08 - stylop.07 > 0), α = 0,05:            
t = -0,2861, df = 61, p = 0,3879). 

Poměry aktivních včel byly mezi stylopizovanými a zdravými včelami 
signifikantně odlišné v obou sezónách (jednostranný párový t-test (HA: stylop. - 
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zdravé < 0), α = 0,05, 2007: t = 2,2516, df = 23, p = 0,0171; 2008: t = -2,7394, df = 34, 
p = 0,0049). Mezi stylopizovanými včelami tedy aktivovalo každý den signifikantně méně 
včel, než mezi včelami zdravými.  

Díky velice odlišným klimatickým podmínkám v obou letech byla sezóna 2007 
posunuta oproti sezóně 2008 dopředu (viz grafy 7 a 8). Maximum žijících včel v roce 2007 
bylo zjištěno mezi 12.–13.4.2007, v roce 2008 bylo maximum žijících včel zjištěno o více 
než týden později (21.4.2008).  

Z grafů 7 a 8 je dále patrný výrazný posun sezóny stylopizovaných včel oproti 
včelám zdravým. Maximum počtu jedinců (a tedy vrchol sezóny) se u včel 
stylopizovaných nachází přibližně v době začátku aktivity včel zdravých. 

 
Graf 7: Počty aktivních a žijících včel každý den v průběhu sezóny 2007. 
 

  
Graf 8: Počty aktivních a žijících včel každý den v průběhu sezóny 2008. 

 
3.3.1.6. Závislost aktivity včel na počasí 
Jako výchozí model pro postupnou regresi denních aktivit včel na různých faktorech 
prostředí byl použit nejsložitější model obsahující všechny testované faktory najednou: 
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aktivita (zdravé/stylop) ~ pořadí dne (por) + průměrná teplota (Tprum) + množství 
slunečního svitu (SSV) + množství srážek (SRA). 

U zdravých včel v roce 2007 byla prokázaná signifikantní pozitivní závislost denní 
aktivity pouze na množství hodin slunečního svitu. Výsledná rovnice regrese: zdravé07 = 
11,78 + 0,36SSV . Výsledný model regrese byl signifikantní (p = 0,0002621), vysvětlil 
však pouze 53 % variability v datech. 

U stylopizovaných včel v roce 2007 byla na základě grafického zhodnocení dat 
zjištěna možná kvadratická závislost aktivity na pořadí dnů, proto byly tento člen a jeho 
interakce s lineárním čelenem zahrnuty navíc do výchozího modelu. V případě použití 
výchozího modelu bez kvadratického členu nebyla aktivita stylopizovaných včel 
signifikantně závislá na žádném testovaném faktoru a takovýto model byl vysoce 
signifikantní (p = 1,74 x 10-33). Pokud byl do modelu zahnut navíc kvadratický člen pořadí, 
aktivita byla závislá pozitivně na průměrné teplotě, na pořadí dnů kvadraticky (negativně) i 
lineárně (pozitivně), signifikantní byla též interakce mezi těmito dvěma členy. Výsledná 
rovnice regrese: stylop07= -239,74 + 44,03por - 2,55por2 + 0,37Tprum + 0,046por:por2. 
Celkový model byl však neprůkazný (p = 0,2369) a vysvětloval jen 29 % variability. 

U zdravých včel 2008 byla zjištěna pozitivní závislost jejich aktivity na pořadí dne, 
průměrné teplotě, množství hodin slunečního svitu a dále pak negativní závislost na 
množství srážek. Výsledná rovnice regrese: zdravé08 = -23,56 + 0,93por + 0,37Tprum - 
0,23SRA + 0,18SSV. Model byl vysoce signifikantní (p = 2,706 x 10-7) a vysvětlil 74 % 
variability v datech.  

U stylopizovaných včel 2008 byla zjištěna pozitivní závislost jejich aktivity pouze 
na pořadí dnů a negativní závislost na průměrné teplotě a množství slunečního svitu. 
Rovnice regrese: stylop08 = 55,27 - 0,29Tprum + 0,01por - 0,16SSV. Model byl 
signifikantní (p = 0,00023) a vysvětlil 59 % variability v datech.  

Zjištěné rozdíly ve výsledných modelech a jejich průkaznosti mezi oběma sezónami 
souvisí s velikými rozdíly v počasí v obou letech. Jelikož byl rok 2007 klimaticky velice 
uniformní (teplý a suchý), zjištěné závislosti aktivit na počasí jsou méně výrazné, než 
v roce 2008. Rozdíly mezi zdravými a parazitovanými včelami v každé sezóně pak 
potvrdily odlišné chování obou skupin při shodných klimatických podmínkách, které bylo 
pozorováno už během terénní studie. U stylopizovaných včel byla potvrzena pozorovaná 
tendence aktivovat za horšího počasí, než včely zdravé. V chladných dnech zdravé včely 
na hnízdišti téměř neaktivovaly, stylopizované včely však odlétaly bez problémů. Naopak 
během slunečných dnů byla aktivita stylopizovaných včel ve srovnání s aktivitou včel 
zdravých obvykle nízká. 
 
3.3.1.7. Základní informace o hnízdech 
V roce 2007 bylo označeno a pozorováno na ploše cca 10 m2 celkem 500 hnízd, v roce 
2008 jsem označila na ploše cca 8 m2 278 hnízd. Hustota hnízd na vyznačeném území se 
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v obou letech lišila. Průměrná hustota hnízd v roce 2007 byla 48 hnízd/m2 (min = 0, max = 
160). V roce 2008 byla průměrná hustota hnízd 38 hnízd/m2 (min = 0, max = 144).  

Poměrné zastoupení samic obývajících v průběhu života konkrétní počet hnízd se 
meziročně mezi zdravými a stylopizovanými včelami příliš nelišilo. Největší část 
sledovaných samic měla během života jediné hnízdo (74 % v roce 2007 a 81 % v roce 
2008), k alespoň jednomu stěhování v průběhu života došlo u 26 % samic v roce 2007 a 
19 % včel v roce 2007. V roce 2007 byl maximální počet hnízd na jednu samici 4 hnízda, 
v roce 2008 vlastnily včely v průběhu života maximálně 3 hnízda (viz tab. 8). 
 

2007 2008 
Počet 
hnízd 

Zdravé Stylop. Celkem Zdravé Stylop. Celkem 

1 239 75,2 % 44 69,8 % 283 74,3 % 136 82,9 % 53 77,9 % 189 80,6 %
2 62 19,5 % 17 27,0 % 79 20,8 % 25 15,2 % 15 22,1 % 40 18,1 %
3 16 5,0 % 1 1,6 % 17 4,4 % 3 1,8 % 0 0,0 % 3 1,2 % 
4 1 0,3 % 1 1,6 % 2 0,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 % 
N 
samic 

318 
 

63 
 

381  164
 

68
 

232  

Tab. 8: Počet samic, které v průběhu života vytvořily daný počet hnízd. 

 
3.3.1.8. Vzdálenost stěhování 
K alespoň jedné výměně hnízda během života docházelo každý rok u 17–30 % zdravých i 
stylopizovaných včel (tab. 8), při každé takovéto změně byla změřena vzdálenost 
stěhování. Rozdíly ve vzdálenosti stěhování mezi zdravými a stylopizovanými včelami 
nebyly signifikantní (Wilcoxon rank-sum test, α = 0,05: 2007 : Z = 0,6623, p = 0,5078; 
2008: Z = -0,6263, p = 0,5311), proto byla data zdravých a stylopizovaných včel 
v jednotlivých letech sloučena. 

Medián vzdálenosti stěhování byl v roce 2007 0,75m (N = 51), v roce 2008 byl 
medián 0,56 m (N = 46) (viz tab. 9).  
 
Vzdálenost 
stěhování (m) 2007 2008 

Průměr 1,27 1,34 
Medián 0,75 0,53 
Max. 5,8 10,1 
Min. 0 0 
Tabulka 9: Vzdálenost stěhování (m) při změně hnízda. 
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Hodnoty průměru jsou v obou letech výrazně vyšší než hodnota mediánu, to je však 
způsobeno odlehlými hodnotami. Přesné rozložení všech vzdáleností stěhování ukazuje 
graf 9.  

 
 Graf 9: Rozložení vzdáleností stěhování v letech 2007 a 2008. 

 
Největší množství včel (2007 – 66,7 %, 2008 – 63 %) se v obou letech stěhovalo do 

vzdálenosti 0–0,75 m, naprostá většina se pak stěhovala do maximální vzdálenosti 4 m od 
původního hnízda (viz graf 9). 
 
3.3.1.9. Délka pobytu v hnízdě 
Délky pobytu jednotlivých včel v jednom hnízdě byly v sezónách 2007 a 2008 
signifikantně odlišné (dvouvýběrový t-test, α = 0,05, t = -9,8435, df = 724, p < 10-6). 
Průměrná délka pobytu v jednom hnízdě bez ohledu na pořadí hnízda byla v roce 2007 6,1 
dní a 11,6 dní v roce 2008. Tento rozdíl byl pravděpodobně dán signifikantně větší délkou 
života včel v roce 2008 (viz 3.3.1.2.). Hodnoty pro jednotlivá pořadí hnízd se od 
průměrných hodnot v obou letech výrazně nelišily (viz tab. 10), rozdíly mezi délkami 
pobytu včely v hnízdě v závislosti na pořadí hnízda nebyly v rámci sezóny signifikantní 
(jednocestná ANOVA, α = 0,05: 2007: F = 0,6463593, p = 0,5244399, 2008: F = 
0,6828545, p = 0,5060305). Délka pobytu v hnízdě tedy nezávisí na pořadí hnízda. 
 

2007 2008 
Délka pobytu v hnízdě 
(dny) 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Průměr 6,3 5,6 7,2 11,8 10,4 15,3 
Medián 5 4 4,5 12 8,5 16 
Min. 0 0 1 0 0 11 
Max. 25 18 23 37 28 19 
Počet hnízd 381 81 10 232 43 3 
Tabulka 10: Průměrná délka pobytu v hnízdě v závislosti na pořadí hnízda pro sezóny 2007 a 2008. 
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3.3.2. Usurpace 
 
3.3.2.1. Základní informace o usurpacích 
V roce 2007 bylo během terénního pozorování zjištěno 77 usurpací (= usurpovaných 
hnízd), v roce 2008 bylo množství pozorovaných usurpací mnohem nižší, pouze 23.  

V sezóně 2007 byl zjištěn podobný počet skutečných usurpací (39 %), jako 
úspěšných osídlení opuštěného hnízda (31,1 %), či neúspěšných pokusů o osídlení cizího 
hnízda (29,9 %).  

V roce 2008 byla situace odlišná. Ze všech pozorovaných pokusů o získání cizího 
hnízda byla nejběžnější úspěšná usurpace (65 %), osídlení opuštěného hnízda či neúspěšné 
usurpace byly v roce 2008 pozorovány méně (22 % a 13 % případů) (viz tab. 11). 

 
2007 2008 

Počet usurpací zjištěných v 
terénu 

77 100 % 23 100 % 

Počet skutečných usurpací 30 39 % 15 65,2 % 
Pokus o usurpaci či osídlení 
opuštěného hnízda 

23 29,9 % 3 13 % 

Využití opuštěného hnízda 24 31,1 % 5 21,8 % 
Tabulka 11: Počty usurpací pozorovaných v terénu a počty skutečných usurpací v sezónách 2007 a 2008 
a procentuální zastoupení jednotlivých situací.  
 
3.3.2.2. Hnízda usurpovaná jednou samicí 
V roce 2007 byla zjištěna aktivita usurpace u celkem 74 samic, v roce 2008 u 23 samic. 
Většina samic, které vykázaly v terénu aktivitu usurpace, v obou letech usurpovala vždy 
jen jedno hnízdo. Pouze u 3 samic ze 74 byla v roce 2007 popsána v terénu aktivita 
usurpace dvakrát za sezónu. V roce 2008 pak nebyla zjištěna opakovaná aktivita usurpace 
u žádné včely (viz tab. 12). 

 

Počet hnízd 
usurpovaných 
jednou samicí 

Počet samic 
2007 2008 

Pozorované 
usurpace 

Skutečné 
usurpace 

Pozorované 
usurpace 

Skutečné 
usurpace 

1 71 29 23 15 
2 3 0 0 0 
Celkem samic 74 29 23 15 
Tabulka 12: Množství hnízd usurpovaných jednou samicí v průběhu života. 

 
Aktivita u výše uvedených tří včel se dvěma zaznamenanými usurpacemi za život 

v roce 2007 vypadala následovně. V prvním případě včela při zakládání prvního hnízda  
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osídlila hnízdo opuštěné. Toto hnízdo po sedmi dnech opustila a při zakládání druhého 
hnízda úspěšně usurpovala hnízdo cizí, následkem čehož došlo k přestěhování původního 
majitele. Ve druhém případě se včela pokusila neúspěšně první hnízdo získat usurpací, po 
sedmi dnech od tohoto pokusu pak již úspěšně usurpovala cizí hnízdo, původní majitel se 
přestěhoval. Třetí včela ve třech dnech úspěšně usurpovala dvě hnízda. Důvod opuštění 
prvního z usurpovaných hnízd byl neznámý. 
 
3.3.2.3. Počet usurpací na hnízdo 
V roce 2007 byla zjištěna aktivita usurpace u 74 hnízd, z nichž jedno hnízdo bylo 
usurpováno dvakrát, jedno hnízdo bylo jednou usurpováno a jednou využito jako opuštěné 
a jedno hnízdo bylo využito dvakrát jako opuštěné. U ostatních hnízd byla pozorovaná 
aktivita usurpace pouze jednou. V roce 2008 byla aktivita usurpace pozorována u 23 hnízd, 
u všech těchto hnízd pouze jedenkrát. 
 
3.3.2.4. Rozdělení usurpací 
Pokud se podíváme na podrobnější rozpis jednotlivých situací, které pod sebou skrývají 
v terénu pozorované usurpace, pak můžeme rozlišit skutečné usurpace (cizí včela = US) od 
neúspěšných pokusů o usurpace, tedy ohrožení hnízda (cizí včela = VI). Kromě těchto 
dvou případů byla zvlášť rozlišována též situace, kdy cizí včela zahnízdila v opuštěném 
hnízdě (cizí včela = OP) nebo se o to alespoň pokusila (cizí včela = VIx) (viz tab. 13). 
 

Typ 
usurpace 

Chování  
původního 

majitele 
Cizí 
včela 

Počet případů 
2007 

Procento 
2007 

Počet případů 
2008 

Procento 
2008 

--- --- VIx 7 9,1 % -- -- 
--- --- OP 24 31,2 % 5 21,8 % 
A IDDI VI 4 5,2 % -- -- 
ID IDNL VI 1 1,3 % -- -- 
ID IDPE VI 11 14,3 % 3 13 % 
RU RUDI US 9 11,7 % 2 8,7 % 
RU RUMO US 15 19,5 % 6 26,1 % 
RU RUNL US --- 0 % 4 17,4 % 
RU RUPE US 6 7,8 % 3 13 % 

Celkem 77 100 % 23 100 % 
Tabulka 13: Rozdělní situací označených během terénního pozorování 2007 a 2008 jako usurpace. A – 
hnízdo po ataku opuštěné, ID – hnízdo ohrožené (neúspěšný pokus o usurpaci), RU – skutečná usurpace 
hnízda, OP – využití v minulosti opuštěného hnízda (bez usurpace), VI – návštěvník (pokus o usurpaci), VIx 
– návštěvník opuštěného hnízda, US – usurpátor, RUDI – po usurpaci hnízdo opuštěno, ID/RUNL – po 
návštěvě cizí včely/usurpaci původní majitel bez hnízda, ID/RUPE – po návštěvě cizí včely/usurpaci původní 
majitel vytrvá v hnízdě. 
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V případech usurpace či ohrožení hnízda se mohl původní majitel rozhodnout, jak 
tuto stresovou situaci vyřeší, několika způsoby (viz tab. 13).  

Velikou část ze všech pozorovaných usurpací (v roce 2007 – 40 %, v roce 2008 – 
22 %) představovaly situace, kdy včela obsadila dříve opuštěné hnízdo (= OP), nebo se o 
to alespoň neúspěšně pokusila (= VIx).  

Neúspěšný pokus o usurpace byl zjištěn u celkem 20,8 % případů v roce 2007 a 
13 % v roce 2008. Původní majitelka hnízda se neúspěšným pokusem o usurpace nejčastěji 
nenechala rušit a v hnízdě po jeho ohrožení zůstala (= IDPE). V roce 2007 několik včel po 
takovémto ataku hnízda zmizelo (= IDDI), jejich hnízdo pak tedy zůstalo prázdné. 
V jednom případě původní majitelka po návštěvě cizí včely hnízdo opustila, pohybovala se 
pak několik dní po hnízdišti bez prokázaného založení nového hnízda.  

Po úspěšné usurpaci původní majitel hnízda v obou letech nejčastěji reagoval 
přestěhováním do nového hnízda (= RUMO) (50 % – 2007; 40 % – 2008). Toto stěhování 
proběhlo v roce 2007 v rozmezí 0–11 dnů po usurpaci, průměr byl 2,4 dny. V roce 2008 se 
včely stěhovaly 0–10 dnů po usurpaci (průměrně po 2 dnech). Včely, které zakládaly 
hnízdo až několik dní po usurpaci jejich vlastního hnízda, byly zpravidla na hnízdišti 
v průběhu doby bez hnízda pozorovány. Jejich charakteristickým znakem byl floating – 
zdánlivě nekoordinované popoletování po hnízdišti provázené pokusným hrabáním u 
cizích hnízd (Lh, viz 3.3.3.1.).  

Společné osídlení hnízda (či alespoň vchodu) původním majitelem a usurpátorem 
(= RUPE) bylo pozorováno u 20 % skutečných usurpací v obou letech. Tato situace byla 
v jednom případě podrobně sledována a zaznamenána: 

Cizí samice s pylem přilétla k hnízdu a začala se bez váhání prohrabávat dovnitř. 
Po třech minutách přiletěla majitelka, několik vteřin hrabaly vedle sebe a pak se popraly 
kusadly. Ze zápasu vyšla vítězně usurpátorka a dál pokračovala v hrabání. Majitelka 
několik vteřin vyčkávala, pak se pokusila o další neúspěšný útok. Usurpátorka ještě asi 
minutu hrabala, načež odletěla, aby se po dvou minutách opět vrátila. Celé odpoledne se 
pak obě samice střídaly v hrabání u hnízda, obě se nakonec do hnízda prohrabaly a byly též 
později přistižené při výletu z hnízda. 

Setkání a souboj dvou včel spoluobývajících jedno hnízdo byl velice vzácný. Ve 
většině případů RUPE se včely v příletech střídaly bez kontaktu a dá se tedy předpokládat, 
že o simultánním osídlení druhou včelou nevěděly. To nepřímo dokládá i pozorovaný 
příklad agresivního chování, které nastalo v okamžiku, kdy se včely u vchodu potkaly. 
Pokud by o své spolubydlící věděly dříve, neměly by důvod k projevům agrese. 
 
3.3.2.5. Využívání cizích hnízd při zakládání nových hnízd 
Snaha osídlit cizí hnízdo je úzce propojena se zakládáním nových hnízd, neboť usurpací či 
obsazením prázdného hnízda včela získává, tedy zakládá, své (další) hnízdo. 
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Při zakládání nových hnízd bylo využito a osídleno cizí hnízdo v celkem 10,6 % případů 
v roce 2007 a 7,1 % případů v roce 2008 (viz tab. 14). 

Při zakládání prvního hnízda úspěšně obsadilo již připravené hnízdo cizí 10,4 % 
včel v roce 2007 a 5,6 % včel v roce 2008 (viz tab. 14). 

 
2007 2008 

Pořadí 
hnízda 

Počet hnízd 
Počet 

osídlení 
cizích hnízd

Procento 
osídlení 

cizích hnízd
Počet hnízd

Počet 
osídlení 

cizích hnízd 

Procento 
osídlení 

cizích hnízd
První 381 40 10,4% 232 13 5,6% 
Druhé 98 12 12,2% 43 5 11,6% 
Třetí 19 2 10,5% 3 2 66,7% 
Druhé + třetí 117 14 12% 46 7 15,2% 
Celkem 498 53 10,6% 278 20 7,1% 
Tabulka 14: Úspěšnost využití cizích hnízd (OP + US) při zakládání nového hnízda v roce 2007 a 2008. 

 
Pouze 12 % včel zakládajících po stěhování nové hnízdo v roce 2007 a 15,2 % včel 

v roce 2008 získalo svá nová (druhá či třetí) hnízda usurpací či obsazením hnízda 
opuštěného (viz tab. 14). Z tohoto výsledku vyplývá, že více než 80 % včel si při změně 
hnízda staví hnízda zcela nová.  

V roce 2007 využívaly včely při získávání v pořadí dalších hnízd přibližně stejné 
procento hnízd cizích, jako při získávání hnízda prvního. V roce 2008 se procento 
využitých cizích hnízd při zakládání každého dalšího hnízda zvýšilo z necelých 6 % 
v případě hnízda prvního až na 66,7 % u hnízd třetích. Vzhledem k nízkému počtu případů 
však tento výsledek mohl být způsoben náhodou. 
 
3.3.2.6. Zakládání nových hnízd v důsledku usurpace 
Stěhování včel během sezóny je obecně velice zajímavým jevem. K alespoň jedné změně 
hnízda v průběhu sezóny došlo v roce 2007 u 98 značených včel z 381 (= 25,7 %), v roce 
2008 pak u 43 z 232 včel (= 18,5 %) (viz tab. 15).  

Počet včel 
2007 2008 

Celkem 381 232 
Změna hnízda 98 43 
Stěhování v důsledku usurpace 15 6 
Tabulka 15: Stěhování a množství včel přestěhovaných v důsledku usurpace.  

 
Ze všech včel měnících hnízda se jen 15 včel (= 15 %) v roce 2007 a 6 včel 

(= 14 %) v roce 2008 stěhovalo v důsledku ztráty hnízda usurpací (viz tab. 15). Většina 
včel proto opouští svá hnízda z jiných důvodů než díky usurpaci.  
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V průběhu studie též nebyl zjištěn pozitivní vztah mezi ztrátou hnízda usurpací a 
snahou usurpovat hnízdo další. Z celkem 21 pozorovaných případů včel stěhujících se 
v důsledku usurpace původního hnízda totiž jen jediná včela obsadila opuštěné cizí hnízdo 
poté, co ztratila vlastní hnízdo usurpací. Zbylé včely si budovaly hnízda nová. 
 
3.3.2.7. Opuštěná a založená hnízda v průběhu sezóny 
Průměrné množství hnízd opuštěných a založených v jednotlivých dnech bylo v roce 2007 
vyšší (15,5 hnízd opuštěných a 18,4 založených) než v roce 2008 (8,4 hnízd opuštěných a 
9,9 založených), toto však bylo způsobeno téměř dvojnásobným množstvím pozorovaných 
hnízd v roce 2007, viz tab. 16.  
 
  Opuštěná Založená 
Počet hnízd 2007 2008 2007 2008 
Průměr 15,5 8,4 18,4 9,9 
Medián 15 8 15 10 
Min. 0 0 0 0 
Max. 39 19 53 32 
Celkem hnízd 450 278 450 278 
Tabulka 16: Množství opuštěných a založených hnízd v roce 2007 a 2008. 

 
Množství hnízd opuštěných v jednotlivých dnech sezóny bylo průměrně nižší než 

množství hnízd zakládaných (15,5 x 18,4 v roce 2007 a 8,4 x 9,9 v roce 2008). Průměrně 
tedy bylo na hnízdišti dostupných méně prázdných hnízd, než kolik by jich bylo třeba pro 
zakládání, pokud by všechny zakládající včely využívaly hnízda opuštěná. Medián těchto 
dvou hodnot byl ale již například v roce 2007 shodný.  

Grafy 10 a 11 ukazují průběh zakládání a opouštění hnízd v průběhu obou sezón.  

 
Graf 10: Počty založených opuštěných hnízd v jednotlivých dnech v průběhu sezóny 2007. 
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Graf 11: Počty založených opuštěných hnízd v jednotlivých dnech v průběhu sezóny 2008. 

 
Pro oba roky shodně platilo, že množství zakládaných hnízd v první polovině 

sezóny převyšovalo množství hnízd opouštěných (a tedy pro osídlení použitelných), 
v druhé části sezóny pak opouštění hnízd převážilo zakládání hnízd nových. V první 
polovině sezóny byla mortalita včel nízká, proto množství opuštěných hnízd kopíruje spíše 
množství hnízd zakládaných (opouštění hnízd v důsledku stěhování), na konci sezóny byla 
mortalita jedinců v důsledku blížícího se konce sezóny vysoká (viz kap. 3.3.1.3.), což se 
projevilo zvýšeným množstvím opuštěných hnízd. V první polovině sezóny (do 12.4.2007 
a 23.4.2008 včetně) tedy bylo na hnízdišti menší množství volných hnízd vzhledem 
k množství hnízd zakládaných, ve druhé polovině sezóny (od 13.4.2007 a 24.4.2008) pak 
množství volných hnízd výrazně převyšovalo potenciální poptávku včel zakládajících nové 
hnízdo. Zároveň však platilo, že denní množství opuštěných hnízd se v průběhu sezóny 
výrazně neměnilo (dobře patrné obzvláště v roce 2008, graf 11), včely tedy měly každý 
den k dispozici přibližně stálý počet aktuálně neobydlených hnízd. 
 
3.3.2.8. Rozložení usurpací v čase 
Množství zakládaných a opuštěných hnízd v jednotlivých dnech v průběhu sezóny můžeme 
porovnat s rozložením pozorovaných aktivit usurpace během obou sezón (grafy 12 a 13). 
Díky nízkému množství pozorovaných usurpací v roce 2008 je znázornění jejich průběhu 
v čase pouze ilustrační, neboť četnosti v jednotlivých dnech jsou pro vyvozování závěrů 
nízké. Pro hodnocení budou tedy používána především data z roku 2007. 

Při porovnání jednotlivých situací v roce 2007 je zřejmé, že jsou rozloženy 
rovnoměrně s maximem v polovině sezóny, což souvisí s maximální aktivitou včel v této 
době (viz graf 7, kap. 3.3.1.5.). Zajímavý je vysoký pík obsazování prázdných hnízd 
19.4.2007, který může být způsobem vyšším tlakem včel na zahnízdění s blížícím se 
koncem sezóny. 
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Graf 12: Počet skutečných usurpací (US), neúspěšných pokusů o osídlení hnízda (VI+ VIx) a počty osídlení 
opuštěných hnízd (OP) zjištěný v průběhu sezóny 2007.  
 

 
Graf 13: Počet skutečných usurpací (US), neúspěšných pokusů o osídlení hnízda (VI) a počty osídlení 
opuštěných hnízd (OP) zjištěný v průběhu sezóny 2008.  
 

Relativní počet usurpací vzhledem k počtu aktivujících včel každý den ukazuje graf 
14. 

 
Graf 14: Počet skutečných usurpací (US), neúspěšných pokusů o osídlení hnízda (VI+ VIx) a počty osídlení 
opuštěných hnízd (OP) vztažených na počet aktivních včel daný den v průběhu sezóny 2007.  
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Je z něj patrné, že množství jednotlivých typů usurpací bylo po celou sezónu téměř 
konstantní, tendence včel okupovat cizí hnízda se tedy v průběhu sezóny příliš neměnila. 
Jedinou výjimku tvoří dva píky 6.–7.4.2007 a 19.4.2007, kde byla oproti zbytku sezóny 
zvýšená aktivita osídlování cizích hnízd a neúspěšných pokusů o osídlení či usurpace. 

Zvýšená hodnota osídlování cizích prázdných hnízd 6.–7.4.2007 mohla souviset 
s vysokým množstvím založených hnízd předcházející den (5.4.2007 – viz graf 10, kap. 
3.3.2.7.), které mohlo způsobit dočasné snížení množství vhodných stanovišť pro hnízdění. 
Vysoké množství relativního využívání opuštěných hnízd 19.4.2007 žádnou zřetelnou 
souvislost s opouštěním a zakládáním hnízd nemá, a proto možné jej interpretovat jako 
důsledek blížícího se konce sezóny, kdy byl čas ke hnízdění už velice omezený. Zároveň 
však byla takto vysoká hodnota využívání opuštěných hnízd zjištěná jen jediný den, mohlo 
se tedy jednat pouze o náhodný výsledek v důsledku malého množství dat. 

Denní množství osídlených volných hnízd (OP) bylo během celé sezóny mnohem 
nižší než aktuální množství volných hnízd (viz graf 15), včely využívající tuto životní 
strategii proto nebyly nikdy v průběhu sezóny množstvím dostupných hnízd limitované.  

 

 
Graf 15: Poměr opuštěných hnízd a množství osídlených prázdných hnízd každý den v průběhu sezóny 2007.  
OP = osídlení opuštěného hnízda. 
 
3.3.3. Chování včely A. vaga 
 
3.3.3.1. Etogram  
Chování včely Andrena vaga má výrazně cyklický charakter daný existencí zásobovacích 
letů a zahrnuje široké spektrum aktivit. Během zásobovacích letů mohou včely přinášet 
buď pyl či nektar, tyto aktivity se v průběhu dní střídají. Včely nosí daný den buď pyl či 
nektar. Zvláštní případ představují cykly stylopizovaných včel, které nezásobují buňky, ale 
létají pouze pro potravu. Behaviorálně se tedy podobají letům pro nektar.  

Prvky hnízdního chování druhu A. vaga chování můžeme rozdělit dvěma způsoby: 
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a) Podle vztahu k fázi cyklu: 
i) Chování spojené s odletem – např. zahrabávání (Z) či zapamatovávací let (I), 
ii) chování spojené s příletem – např. hrabání (H) a 
iii) na fázi cyklu prvky nezávislé – mohou nastat v důsledku podmínek kdykoli během dne, 
např. slunění (B) či kopulace (M).  
 
b) Podle délky trvání: 
i) Jednorázové – přílet P(p), odlet T, vstup do hnízda D. U těchto aktivit se čas pozorování 
rovná času, kdy daný jev skutečně nastal. 
ii) Dlouhodobé – čekání W, slunění B, hrabání H, opravy hnízda O, Sezení v hnízdě SH, 
zahrabávání Z, hrabání falešné nory F, zapamatování si polohy hnízda I. U dlouhodobých 
aktivit můžeme měřit délku jejich trvání. Konec bývá dobře ohraničen jakoukoli 
jednorázovou aktivitou či začátkem aktivity dlouhodobé, která následuje. Průměrné 
hodnoty, mediány, minima a maxima délky jednotlivých dlouhodobých aktivit (s výjimkou 
I) jsou uvedené v příloze 1.  
 
Chování spojené s příletem: 
P – přílet bez pylu + Pp – přílet s pylem  
Přílet s pylem i bez pylu (s nektarem) se od sebe behaviorálně neliší, je charakterizován 
dosednutím včely na podklad, nejčastěji v blízkosti vlastního hnízda. Včela neusedá přímo 
na tumulus, ale přistane několik centimetrů od něj a zbytek cesty dojde pěšky.  

Pokud je chladno, včela zpravidla vyleze na tumulus, kde se několik vteřin sluní 
(viz B), než začne hrabat. Za horkých dnů naopak včela může po pár vteřinách sezení na 
tumulu odlétnout bez toho, aby začala hrabat, protože se na horkém písku rychle přehřívá. 

Přílet nastává zpravidla cca 2 hod po odletu (viz příloha 1), doba mezi těmito 
dvěma událostmi tedy určuje délku trvání zásobovacího letu. 
 
H – hrabání (při hledání vchodu) 
Po příletu a nalezení tumulu včela začíná hrabat předním párem končetin v místě, kde tuší 
vchod do hnízda (viz obrázek 2, příloha 7). Pokud přilétla bez pylu, pomáhá odhrnovat 
písek i zadními končetinami, obalené pylem je při hrabání nepoužívá. Hrabe vytrvale až se 
přední část těla postupně zanoří do písku. Ve chvíli, kdy už je ve vchodu větší částí trupu, 
včelám s pylem úplně znehybní zadní končetiny, a na 2–3 vteřiny zůstávají vytrčené 
směrem dozadu, ven z hnízda. Tento strnulý stav patrně slouží k ochraně pylu před 
setřením o písek a je nejvhodnějším okamžikem pro nanesení značky na pylem obalené 
zadní končetiny (viz část 4.).  

Při prohrabávání se dovnitř hnízda za sebou včely hnízdní otvor zase zahrabávají, 
takže hnízda zahrabaná zvenčí a zahrabaná zevnitř vypadají velice podobně. 
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Včely se při hrabání poměrně často nechají zmást ústím falešné nory (viz F). Délka 
hrabání je velice variabilní, průměrně necelou minutu (příloha 1), v některých případech 
však může trvat i hodiny. Během velice teplých a slunečných dnů se včely při hrabání 
výrazně přehřívají a hrabání přerušují vždy po několika desítkách vteřin, aby odlétly a za 
několik minut se zase vrátily a pokračovaly v hrabání. Takto vznikají R cykly, kap. 3.3.3.2. 
Včela je v hrabání vždy velice vytrvalá a své úsilí nevzdává, dokud nepřijde soumrak. 
Pokud hrabání trvá dlouho, včela je prokládá občasnými krátkými odlety či floatingem 
(Lh). Pokud se jí však do večera nepodaří do hnízda vlézt, následující den ji 
pravděpodobně nalezneme v novém hnízdě, které si vyhrabe či obsadí v průběhu noci.  
 
D – v hnízdě 
Takto je označován okamžik, kdy včela prokazatelně celá zmizí ve svém hnízdě, tato 
aktivita tedy odděluje pobyt včely vně hnízda od pobytu uvnitř hnízda.  
 
Chování spojené s odletem: 
O – opravy hnízda (hrabání uvnitř hnízda, opravy vchodu) 
Začátek procesu, na jehož konci je vlastní odlet včely, je často charakterizován opravami 
v hnízdě. Včela při nich leze opakovaně pozadu z nory, přičemž zadníma nohama před 
sebou vyhrne hlínu z hnízda ven, často až do vzdálenosti 1–2 cm od vchodu. Poté, co 
vyhrne všechnu potřebnou hlínu, vyleze ven a poopraví okraje tumulu. Pak se opět vrátí 
dovnitř hnízda. Celé toto chování trvá většinou jen cca 2–3 minuty (viz příloha 1) a může 
být různě zjednodušené. Krátce po něm následuje buď krátká fáze sezení ve vchodu hnízda 
(SH) či rovnou zahrabání hnízda a odlet. 

 
SH – samice sedí v hnízdě, kouká ven ze vchodu do hnízda 
Před odletem je možné pozorovat chování, kdy samice několik minut nehybně sedí ve 
vchodu s hlavou a tykadly mírně vystrčenými ven. Účel tohoto chování nám není znám, je 
však možné, že slouží ke zhodnocení, zda jsou vnějších podmínky (biotické i abiotické) 
vhodné pro let. Stejnou polohu totiž včely často zaujímají při nepříznivém počasí a jsou 
schopné takto trávit i větší část dne, jako by čekaly na zlepšení podmínek. Velice 
charakteristické je toto chování také pro stylopizované včely. Ty takto sedí ve vchodu 
hnízda často i za příznivých podmínek, kdy zdravé včely běžně aktivují. 

Chování SH má tedy velice variabilní délku. U zdravých včel před odletem trvá    
2–3 minuty, u stylopizovaných včel trvá často více než hodinu (příloha 1). 

 
Z – zahrabávání hnízda před odletem 
Před odletem od hnízda zdravé samice ve většině případů zahrabávají vchod do hnízda na 
rozdíl od samic stylopizovaných, které naopak nechávají velice často vchod do hnízda 
otevřený. Samice při zahrabávání hnízda jakoby „bruslí“ většinou v jednom směru pozadu 
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po povrchu tumulu a několika pohyby, při kterých si předními končetinami hrne písek pod 
sebe a zadními ho zase rozhrnuje, zahrabe vlastní vchod do hnízda. Toto chování může 
trvat jen několik desítek vteřin nezbytných k pouhému překrytí vletového otvoru, ale může 
trvat až několik minut. Stylopizované včely zahrabávají vchod jen občas a stráví tak jen 
několik vteřin (příloha 1). Při prodlouženém zahrabávání u zdravých včel dochází 
k zajímavému jevu, který lze nazvat hrabání falešné nory (F). 
 
F – hrabání falešné nory (při zahrabávání) (v roce 2007 nepoužíváno) 
Po zahrabání vletového otvoru se samice otočí o 180° a místo zahrabávání začne hrabat 
nový důlek o 0,5–2 cm posunutý vzhledem k původní poloze vletového otvoru. 
V závislosti na času, který včela této stavbě věnuje, se zvětšuje její hloubka. Několikrát 
během sezóny bylo pozorováno utvoření falešné nory s velikým tumulem, do které se 
samice schovala celá. Takovýmto chováním včela strávila až 10 min. Obvykle je však 
falešná nora velmi mělká a její stavba trvá průměrně dvě minuty (viz příloha 1).  

Po dokončení falešné nory může a nemusí následovat již velice krátká simulace 
zahrabávání hnízda. Samice velice často odlétá již v průběhu stavby falešné nory, jako by 
byla vyplašená. Hrabání falešné nory je zřejmě velice závislé na teplotě podkladu. Za 
horkých dnů, kdy je písek rozpálený, je hrabání falešných nor velice zkráceno nebo od něj 
včely upouští, aby zabránily nadměrnému přehřívání. Z tohoto důvodu patrně nebylo 
v roce 2007 pozorováno. 
 
T – odlet 
Odlet završuje veškeré předodletové prvky chování. Odlet bývá v závislosti na 
podmínkách a obzvláště počasí různě složitý. Při prvním výletu ihned po odletu od hnízda 
nastává fáze vtištění si polohy hnízda pomocí orientačního letu (I). Pokud je odlet již 
několikátým v daném dnu a počasí je vhodné pro let, pak je odlet rychlý a přímý, již bez 
orientačního letu. Dalším typem odletu je tzv. „odchod“, který nastává za chladného počasí 
či ráno během prvního odletu, kdy včela není pro let dostatečně ohřátá. Taková samice se 
nepokouší odletět, ale poodleze od hnízda několik centimetrů a sluní se (B). Při zahřátí na 
dostatečnou teplotu pak buď rovnou odletí, nebo provede orientační let. 
 
I – Orientační let (vtištění si polohy hnízda) 
Polohu hnízda si včela potřebuje zapamatovat především při prvním denním odletu. Včela 
se vznese pomalu do vzduchu a krouží nejprve v malých spirálách a osmičkách těsně nad a 
kolem hnízda, postupně se vzdálenost od hnízda i výška zvětšují (na cca 50–70 cm), až 
nakonec včela odletí pryč. Celý tento zapamatovávací let trvá přibližně 20 vteřin a 
nejvýraznější je právě u prvních odletů. Během dne pak chybí úplně či je používán pouze 
ve velmi zkrácené verzi, kdy včela obletí 1–2x hnízdo a hned odlétá. Zajímavé je, že se 
zapamatovávací let objevuje znovu během dne, pokud má včela problém s nalezením 
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hnízda při předchozím příletu (například pokud si hnízdo splete nebo jí trvá neúměrně 
dlouho se do hnízda prohrabat). 

 
na cyklu nezávislé prvky chování: 
B – slunění se  
Slunění je u A. vaga běžné v kterékoli části dne, pokud teplota není optimální pro let. 
Velice často je slunění součástí předodletových příprav, v chladných dnech ho včely 
využívají i po příletu k hnízdu než začnou hrabat. Včela pak sedí v klidu na zemi na 
osluněném místě častěji přímo u hnízda, vzácněji kdekoli jinde, a ohřívá se. K tomu je 
přizpůsobena tmavým zbarvením (rychlý ohřev) a poměrně hustě chlupatou hrudí 
(omezení ztrát tepla). Slunění trvá většinou jen několik vteřin, při nízkých teplotách však 
může trvat až dvě minuty (viz příloha 1).  
 
W – odpočívání (z jiného důvodu než slunění) 
Tento prvek chování je v podstatě totožný se sluněním (B), byl však odlišován v situacích, 
kdy tomuto chování nebylo možné přičíst ohřívací funkci, typicky tedy v horkých a 
slunečných dnech. Odpočívání bylo často pozorováno po příletu, kdy včely usedaly i ve 
zcela jiném sektoru, než měly hnízdo. Odpočívání trvá většinou jen několik vteřin (příloha 
1) a pravděpodobně se skutečně jedná o odpočinek po náročném letu. 
 
Lh – popoletování a hledání (=floating) 
K tomuto chování dochází kdykoli v průběhu celého dne, pokud včela z nějakého důvodu 
nemůže najít své hnízdo. K floatingu se také často uchylují jedinci, kteří sice hnízdo našli, 
ale z nějakého důvodu se jim dlouho nedaří prohrabat se dovnitř. Včela při ztrátě hnízda 
zmateně obletuje celé hnízdiště, každou chvíli opakovaně přistává a zkouší vždy pár vteřin 
hrabat na různých místech, aby po chvilce popoletěla o kousek dál. Zajímavým důsledkem 
tohoto chování jsou návštěvy cizích hnízd (N).  

Délka floatingu závisí do jisté míry na stavu hnízda. Pokud o něj včela přišla např. 
díky usurpaci, pak toto chaotické poletování trvá, dokud nenajde či nezaloží hnízdo nové, 
často tedy několik hodin či dokonce dnů. Na druhou stranu může být floating způsoben 
pouhým zkratem v orientaci. V takovém případě včela obvykle po několika minutách 
hledání odletí a za pár minut se vrátí ke svému hnízdu nebo je nalezne rovnou (průměrné 
délky uvedeny v příloze 1).  
 
N – návštěva cizího hnízda (jak dlouho) 
Návštěvy cizích hnízd bývají nejčastěji spojené s floatingem (Lh) a během sezóny byla tato 
situace pozorována pouze několikrát, z čehož lze vyvodit, že pravděpodobně nejde o běžný 
jev. Včela, která během floatingu popoletuje a zkouší hrabat na různých místech, bývá ve 
svém chování nedůsledná. Podobně je to i s návštěvami cizích hnízd, které se stávají 
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jakoby mimochodem. Samice zaleze nejčastěji do otevřeného hnízda, vzácněji se do cizího 
hnízda prohrabe. Návštěva je však krátká (průměrně 2 min, viz příloha 1) a po chvíli je 
včela opět venku a zkouší hrabat jinde. Jiného typu návštěv se dopouští jedinci bez 
floatingu. Včely se občas snaží prohrabat do hnízda některého svého souseda, přičemž 
v tomto chování nejsou patrné žádné rozdíly oproti hrabání u hnízda vlastního. Poté, co 
zjistí svůj omyl, však vylezou a začnou zpravidla již hrabat u hnízda vlastního.  
 
M – páření (též napadení samci, pokus o páření)  
Toto chování je běžné především na začátku sezóny, kdy je početnost samců velice vysoká 
a ti se snaží ze všech sil spářit se samičkami. Velice často je možné spatřit na jedné 
samičce najednou několik samců, kteří se odstrkují a bojují o to, aby se dostali do správné 
pozice pro kopulaci. Samci také často čekají okolo tumulů na samičky, které se právě 
vyhrabávají z hnízda před odletem, a napadají je, jakmile vylezou. Kolik takovýchto 
pokusů je skutečným pářením se nedá přesně vyjádřit, ke kopulaci však během těchto 
napadení jistě dochází.   

Napadení samci samice velice vyrušuje v jejich činnostech, často musí opakovaně 
odlétat a přilétat, aby se zbavily samců a byly schopné zahrabat hnízdo či se naopak do 
hnízda dostat. Toto chování trvá nejčastěji cca jednu minutu (příloha 1). 
 
3.3.3.2. Pořadí prvků chování mezi dvěma snůškami pylu 
Jednotlivé v etogramu popsané prvky chování na sebe navazují v rámci zásobovacího 
cyklu v určitém sledu. Veškeré vztahy mezi aktivitami jsou znázorněné ve schématu aktivit 
(obr. 1). Toto schéma je obecně platné pro včely zdravé nosící pyl či nektar i pro včely 
stylopizované..  

Ve sledu chování mezi dvěma následujícími přílety můžeme odlišit dva délkově 
jasně odlišné cykly – dlouhý cyklus a R cyklus.  

Dlouhý cyklus (P(p)l – P(p)l) odpovídá času mezi dvěma následujícími pylovými 
snůškami. Jeho délka se liší v závislosti na typu cyklu (pylový, nektarový a cyklus u 
stylopizovaných včel, viz 3.3.3.3.). U stylopizovaných včel a zdravých včel nosících pyl 
trvá podobně dlouho, medián 2 hod 28 min – 2 hod 32 min. U včel přinášejících nektar 
trvá o něco méně – medián je jen 2 hod a 9 min, viz příloha 2. Hlavními součástmi 
dlouhého cyklu je zásobovací let (T – P(p)) a pobyt uvnitř hnízda (D – Z/T). Délky těchto 
intervalů se liší v závislosti na typu cyklu a stylopizaci a počtu cyklů během dne (3.3.3.3. a 
3.3.3.4.). 
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Obrázek 1: Schéma posloupnosti jednotlivých aktivit v rámci zásobovacího cyklu. P(p) – přílet (s pylem), H – 
hrabání do hnízda, T – odlet, B/W – slunění/odpočívání, D – vstup do hnízda, SH – sezení ve vchodu hnízda, 
O – opravy hnízda, Z – zahrabávání hnízda, F – hrabání falešné nory, I – orientační let. Indexy r a l 
odpovídají příslušnosti k cyklu. Červeně jsou znázornění klíčové prvky, silné šipky znázorňují nejdůležitější 
přechody mezi aktivitami, modré šipky znázorňují přechody mezi aktivitami nenalezené v datech, ale reálně 
existující. P(p)l–P(p)l -dlouhý cyklus, P(p)r-P(p)r/l – R cyklus. 
 

R cyklus (P(p)r – P(p)r) je v podstatě podcyklem cyklu dlouhého a trvá tudíž 
významně kratší, nicméně variabilně dlouhou dobu, mediány jsou pouze 4–6 minut u cyklu 
P a Pp, ale 18 min (průměr dokonce 58 min) u včel stylopizovaných (příloha 2). R cyklů 
může být před dlouhým cyklem několik, maximální zjištěný počet byl 4 u pylových cyklů, 
stylopizované včely mívají nejčastěji R-cyklus jeden. Délky intervalů mezi výše 
uvedenými a dalšími důležitými dvojicemi aktivit ve schématu jsou uvedené v příloze 2. 

Ve schématu (obr. 1) jsou červeně znázorněné klíčové aktivity cyklu, které zde 
musí být vždy přítomné. Po příletu (P či Pp) musí pokaždé následovat buď odlet (Tr) (R-
cyklus) či vlezení do hnízda (D) (dlouhý cyklus). Po vstupu do hnízda následuje odlet, 
často s prvkem zahrabávání (Z). Příletu s novým pylem (Pp) (či nektarem P) musí 
předcházet odlet (Tl). Aktivity mezi těmito klíčovými body mohou být uspořádány různě, 
viz šipky v obrázku. Hrabání u hnízda (H) po příletu a zahrabávání hnízda (Z) před 
odletem jsou prvky typické pro zdravé včely, u stylopizovaných včel často chybí. 

Jelikož má chování cyklický charakter, do schématu pořadí aktivit v průběhu 
zásobovacího cyklu byly zahrnuté pouze ty aktivity, které s cykly souvisí. Náhodně se 
vyskytující aktivity, jako je Lh, M či N proto nebyly ve schématu použité. 
 
3.3.3.3. Rozdíly v zásobovacích cyklech 
Obecně můžeme u druhu A. vaga rozlišit tři typy zásobovacích cyklů. Kromě pylových a 
nektarových zásobovacích cyklů u zdravých včel byl do zvláštní skupiny vyčleněn cyklus 
u včel stylopizovaných. Ten obsahuje v naprosté většině příkladů pouze přílet bez pylu (P) 
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a slouží pravděpodobně pouze pro získávání potravy pro včely. Průběh jednotlivých cyklů 
se liší přítomností a uspořádáním jednotlivých prvků a délkou aktivit a intervalů mezi nimi.  
 
Četnost aktivit: 
Matice pravděpodobnosti přechodu mezi jednotlivými po sobě jdoucími prvky chování 
udává, s jakou pravděpodobností následuje po jednom prvku chování chování jiné.  

Četnosti přechodů mezi prvky chování se u nektarových (P) a pylových (Pp) cyklů 
zdravých včel téměř neliší, cykly P jsou však méně četné a proto bylo celkové množství 
analyzovaných dvojic nižší, než dvojic v cyklech s Pp. Zajímavé jsou však rozdíly 
v přechodech mezi prvky chování u zdravých a stylopizovaných včel. 

U zdravých včel po příletu v cyklu P i Pp následuje v 56 % R-cyklus, 44 % včel 
vstoupí po příletu přímo do dlouhého cyklu bez R cyklu. U včel parazitovaných následuje 
po příletu R cyklus v 32 % případů, 68 % včel začíná přímo dlouhým cyklem. Zdravé 
včely bez ohledu na typ cyklu začnou po příletu s 70–93 % pravděpodobností hrabat u 
hnízda (H). Stylopizované včely však v případě R cyklu v téměř 60 % případů uletí (Tr) 
bez toho, aby se o hrabání pokusily, v dlouhém cyklu pak u hnízda hrabe 65 % včel (Hr), 
zbytek včel vleze do hnízda okamžitě bez hrabání (D). U zdravých včel byl vstup do 
hnízda bez předchozího hrabání zaznamenán jen u 0,5 % případů.  

Další výrazný rozdíl mezi zdravými a parazitovanými včelami můžeme nalézt 
v četnosti zahrabávání hnízd (Z). Zdravé včely zahrabávaly hnízdo před odletem téměř ve 
všech případech (okamžitý odlet byl zaznamenán pouze u 6 % případů), u včel 
stylopizovaných však byla hnízda zahrabávána pouze v přibližně jedné třetině případů. 
50 % stylopizovaných včel před odletem sedělo ve vchodu hnízda (SH), což se u včel 
zdravých v cyklu s Pp stávalo jen u 3 % případů a u včel v cyklu P u 25 % případů.  

Posledním výrazným rozdílem v cyklech je pravděpodobnost přechodu z R-cyklu 
do dlouhého cyklu. U zdravých včel v zásobovacím cyklu s Pp následoval po R-cyklu další 
R-cyklus s pravděpodobností 54 %, u zdravých včel v cyklu s P a u včel stylopizovaných 
však s přibližně 70 % pravděpodobností následoval po R-cyklu přechod do cyklu 
dlouhého. 

Jednotlivé pravděpodobnosti přechodu mezi všemi ve schématu (obr. 1) 
zakreslenými prvky chování jsou uvedené v příloze 3. 

 
Délky aktivit: 
Rozdíly v délkách aktivit mezi zdravými a stylopizovanými včelami byly velice malé. 
Jediný výrazný rozdíl byl zjištěn u aktivity sezení v hnízdě (SH), která měla u zdravých 
včel medián 2 minuty (průměr 3 min), u stylopizovaných včel však 37 minut (průměr 58 
min). Přesné hodnoty délek jednotlivých aktivit jsou uvedeny v příloze 1. 

Zajímavější byly rozdíly v délce intervalů mezi klíčovými aktivitami. Jak bylo 
uvedeno v kap. 3.3.3.2., délky dlouhých cyklů jsou podobné pro P i Pp cykly zdravých včel 
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i cykly včel stylopizovaných. Stylopizované včely však mají výrazně delší R-cyklus 
(průměrně 58 minut, medián 18 min), než včely zdravé (průměr 5–7 minut, medián 4–6 
min). Přesné délky tohoto a dalších popisovaných intervalů jsou v příloze 2. 

Délka intervalu mezi příletem a odletem v dlouhém cyklu, tedy délka pobytu na 
hnízdišti, se liší u různých typů cyklu. Nejkratší (medián 49 min) je u zdravých včel 
nosících pyl, stylopizované včely a zdravé včely nosící nektar strávily na hnízdišti mezi 
zásobovacími cykly přibližně 1 hod 40 min (viz příloha 2). Zdravé včely nosící pyl veškerý 
čas na hnízdišti strávily v hnízdě (= interval D – Z/T, medián 49 min), u zdravých včel 
nosících pyl a včel stylopizovaných byla doba v hnízdě výrazně kratší než doba na 
hnízdišti (zdravé 49 min, stylopizované 24 min), tento rozpor byl však pravděpodobně 
způsoben odchylkou v důsledku velice nízkých počtů pozorování, neboť tyto včely 
obvykle přilétají denně pouze jednou (viz 3.3.3.4.), a tudíž je interval T – P vzácný. 

Délka samotného zásobovacího letu (od odletu k příletu) byla u všech tří skupin 
podobná a trvala 1,5 – 2,5 hodiny (příloha 2). 

Všechny výše uvedené informace jsou souhrny pro jednotlivé skupiny včel, které 
mohou sloužit pouze k hrubému porovnání trendů mezi třemi sledovanými skupinami včel. 
Přesnější hodnoty délek jednotlivých aktivit závisí na konkrétním denním průběhu 
zásobování, který je rozebírán níže. 

  
3.3.3.4. Denní průběh aktivity 
Denní aktivita včel závisí na počasí (viz 3.3.1.6.) a pravděpodobně také na stavu 
zásobování hnízda.  

Během sezóny 2008 bylo zjištěno celkem 856 zásobovacích včelodní, tedy 856 
pozorování denního průběhu zásobování u jednotlivých pozorovaných včel. 20% z nich 
tvořily zásobovací lety parazitovaných včel, 28% nektarové lety (P) zdravých včel a 52% 
tvořily lety pylové u zdravých včel (Pp). Poměr pylových a nektarových dnů u zdravých 
včel byl tedy přibližně 2 : 1. 

Mezi stylopizovanými včelami byl během zásobování nejběžněji pozorován pouze 
jediný přílet denně (88 % případů), 12 % stylopizovaných včel přiletělo 2x denně. 

Zdravé včely přinášející nektar v 94 % přilétly s nektarem pouze jednou denně, 
pouhých 6 % zdravých včel přiletělo s nektarem dvakrát v jeden den. 

Ze všech pozorování včel přinášejících pyl 50 % včel přiletělo jen jednou za den, 
34 % dvakrát, 10 % včel přineslo tři dávky pylu a jen 2 % včel zvládlo během jednoho dne 
zásobit buňky čtyřmi dávkami pylu. Tyto údaje shrnuje tab. 17. Včely tedy odlétaly pro pyl 
průměrně 1,6x denně.  
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 Počet včelodní Procento 

Stylopizované  
1 x P 152 88,4 % 
2 x P 20 11,6 % 

Celkem stylop. 172 (20 %) 100 % 

Zdravé 
1 x P 221 93,6 % 
2 x P 15 6,4 % 

Celkem zdravé P 236 (27,6 %) 100 % 

Zdravé 

1 x Pp 241 53,8 % 
2 x Pp 151 33,7 % 
3 x Pp 46 10,3 % 
4 x Pp 10 2,2 % 

Celkem zdravé Pp 448 (52,3 %) 100 % 
Celkem  856 (100 %) 
Tabulka 17: Počty včelodní s daným denním počtem příletů u zdravých včel nosících pyl a nektar a u 
stylopizovaných včel za celou sezónu 2008. 
 

Průběh zásobovacích cyklů se u všech včel lišil v závislosti na počtu příletů, rozdíly 
ukazuje graf 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 16: Četnosti a mediány délek zásobovacích letů u stylopizovaných včel (P) a zdravých přinášejících pyl 
(Pp) a nektar (P). P(p) – přílet(s pylem), T – odlet. Čísla uvedená nad jednotlivými grafy ukazují počet 
zjištěných případů, které sloužily pro výpočet průměrné hodnoty. 
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prvního příletu o více než jednu hodinu směrem k začátku dne (13:44, N = 20) oproti 
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stylopizovaným včelám s jediným příletem (15:15, N = 152) a o 20 minut se zkrátila doba 
strávená mimo hnízdo (viz graf 16 a příloha 4 a 5). U stylopizovaných včel se dvěma 
přílety denně nebyl bohužel zaznamenán ani v jednom z 20 případů přesný čas prvního 
odletu, proto není uveden v grafu 16. 

U zdravých včel průběh cyklů závisel kromě počtu cyklů též na jejich typu (pyl či 
nektar). U zdravých včel přinášejících nektar byl zjištěn stejný trend, jako u včel 
parazitovaných. První přílet se u včel se dvěma přílety posunul o více než půl hodiny 
směrem k začátku dne (13:17, N = 15) vzhledem ke včelám s jediným příletem (13:49, 
N = 221). U včel se dvěma přílety denně nebyl opět díky jejich nízkému počtu zaznamenán 
přesný čas odletu. 

U včel přinášejících pyl byla délka zásobovacích cyklů nepřímo úměrná jejich 
dennímu počtu. Délky cyklů se zkracovaly také v průběhu dne. U včel s jedním celým 
zásobovacím cyklem denně (tedy dvěma přílety s pylem) byl medián délky cyklu 3 hod 13 
min (N = 151), u včel se třemi celými cykly denně trvala délka prvního cyklu 2 hod 17 min 
a délka posledního cyklu trvala již jen 1 hod 28 min, N = 10. Jednotlivé části cyklu (Pp – T 
a T – Pp) se zkracovaly úměrně zkrácení celého cyklu. Délky jednotlivých intervalů a 
přesné reálné časy aktivit z grafu 16 jsou uvedeny v příloze 4 a 5.  

Podobně jako u parazitovaných včel a nektarových cyklů se čas prvního příletu 
s přibývajícím množstvím denních příletů posunoval směrem k počátku, u cyklů se třemi a 
čtyřmi přílety už však byl první odlet téměř shodný (10:16 a 10:17).  

Při porovnání délek cyklů u všech včel s jedním cyklem denně (tedy dvěma přílety) 
je zřejmé, že medián délky cyklu zdravých včel nosících pyl (3 hod 13 min, N = 151) je 
nejdelší, mediány délek cyklů u zdravých včel nosících nektar a včel stylopizovaných byly 
kratší (2 hod a 9 min, N = 15 a 2 hod 28 min, N = 20). Zároveň však bylo nektarových 
cyklů a cyklů stylopizovaných včel pozorováno jen velice málo, tyto hodnoty jsou proto 
spíše orientační. 

Zdravé včely s jedním příletem s nektarem měly nejdelší zásobovací let (medián 3 
hod 22 min, N = 34), průměrně nejkratší zásobovací let (medián 28 min, N = 2) byl naopak 
zjištěn u včel se dvěma přílety s nektarem denně, toto číslo je však velice pravděpodobně 
zkreslené nízkým počtem pozorování. 
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3.4. Diskuse – etologická část 
 

3.4.1. Faktory ovlivňující chování včel 
Chování včel a demografické charakteristiky A. vaga závisely prokazatelně na dvou 
hlavních faktorech. Prvním z nich byl vliv sezóny, přičemž pravděpodobně nejdůležitější 
rozdíl mezi sezónami představovalo rozdílné klima. Druhým faktorem pak byla přítomnost 
či nepřítomnost stylopizace u studovaných včel. 

 
3.4.1.1. Vliv klimatu na hnízdní chování 
Velké klimatické rozdíly mezi sezónami 2007 a 2008 způsobily celou řadu rozdílů 
v demografických i behaviorálních charakteristikách sledovaných včel. Během velice teplé 
a suché sezóny 2007 žily včely průměrně mnohem kratší dobu než včely v klimaticky 
průměrné a tedy pravděpodobně optimální sezóně 2008 (3.3.1.2.). Je tedy patrné, že 
rozdíly v klimatu pozměnily celou řadu faktorů, které měly za následek výrazné snížení 
fitness studovaných jedinců. 

 Mezi sezónami byl zaznamenán výrazný posun počátku sezóny v roce 2007 oproti 
roku 2008 směrem k dřívějšímu datu. Posun sezóny potvrdila data prvních výletů zdravých 
samic, data začátku zásobování i pozice maxima žijících včel v průběhu sezóny. Ačkoli se 
data výletů zdravých včel v obou letech lišila jen o dva dny, v roce 2007 začaly včely 
výrazně dříve zásobovat své buňky, nástup sezóny v roce 2007 byl tedy daleko rychlejší. 
To je patrné i z polohy maxima žijících včel, které bylo v roce 2007 přibližně v polovině 
dubna, v roce 2008 však bylo maximální množství žijících včel zjištěno až o týden později, 
tedy v druhé polovině dubna.  

Nepřímým důsledkem vývoje počasí na život včel v roce 2007 byl posun v kvetení 
vrb. Brzký nástup jara měl za následek vykvetení vrb v době před začátkem aktivity 
zdravých včel. V době, kdy tedy včely začaly nosit pyl, byla již velká část vrb odkvetlá. 
Z tohoto důvodu byl pravděpodobně pozorován rychlý nástup zásobovacího chování v roce 
2007, neboť včely již nemohly déle čekat. Energie vynaložená na zásobení hnízd však 
musela být v této sezóně i přes uspíšení předzásobovací fáze vyšší, neboť množství zdrojů 
bylo více limitované než obvykle. Vyšší časovou (a tudíž též energetickou) investici 
nutnou pro zásobení hnízd při snížení množství potravy potvrdila u druhu Osmia pumila 
Goodell (2003), samice Amegilla dawsoni (Rayment) se se snížením množství dostupné 
potravy koncem sezóny vyrovnala produkováním malých samců, na jejichž vývoj bylo 
třeba mnohem méně zásob, než pro zásobení samičích buněk (Alcock, 1999). 

Jelikož byl celý prostor hnízdiště plně osluněný a povrch nechránila téměř žádná 
vegetace, teploty na povrchu rozpáleného písku byly během slunečných dnů vysoké. Včely 
proto musely čelit nebezpečí přehřívání. Jsou známy dva hlavní mechanismy ochrany proti 
vysokým teplotám. Prvním z nich je chlazení pomocí teplotní konvekce, které je známé u 
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rodu Xylocopa či u čmeláků. Druhou možností je chlazení pomocí odpařování kapičky 
nektaru, které používá včela medonosná (Heinrich & Esch, 1994). Do jaké míry jsou tyto 
mechanismy rozšířené i u dalších druhů, není známo, účinnou obranu u většiny druhů 
představují spíše změny behaviorální. Hezkým příkladem jsou pouštní včely, které se 
vysokým teplotám během dne přizpůsobují zpravidla posunem aktivity na počátek či konec 
dne (Willmer & Stone, 1997). Včely v mírných oblastech pravděpodobně žádnými 
zvláštními fyziologickými přizpůsobeními nedisponují a vysokým teplotám se brání 
změnou chování.  

Neboť byla pro hodnocení denního průběhu aktivity a chování druhu A. vaga 
použita pouze data z roku 2008, zmíním zde alespoň několik etologických postřehů 
z terénního pozorování v sezóně 2007. Při pozorování chování včel na hnízdišti v tomto 
roce bylo zřejmé, že měly s vysokými teplotami potíže. Po příletu k hnízdu v rámci 
zásobovacího cyklu se včely sice pokoušely prohrabat do hnízda, ale tuto činnost zpravidla 
po velice krátké době přerušily a odlétly. Při experimentálním zastínění bylo prohrabávání 
včel do hnízda efektivnější a úspěšnější. Podobně ve sledu chování před odletem 
z hnízdiště nebylo v roce 2007 pozorováno hrabání falešné nory, proto tento prvek 
dokonce nebyl v roce 2007 vůbec popsán, zatímco v roce 2008 bylo toto chování běžnou 
součástí zahrabávání hnízda. Vysoké teploty měly také pravděpodobně vliv na kvalitu 
půdy. Půda byla každé ráno vlhčena rosou a pak vysoušena prudkým sluncem, což mělo za 
následek vytvoření tenké tvrdé vrstvy na povrchu, která společně s vysokou teplotou 
povrchu ztěžovala včelám prohrabávání do hnízd během zásobování.  

Souhrn všech výše uvedených faktorů měl pravděpodobně za následek výrazné 
snížení délky života v roce 2007 oproti roku 2008. Je proto zajímavé zjistit, zda si včely 
v roce 2007 tuto zkrácenou dobu života nějakým způsobem kompenzovaly. 

Jedním z možných způsobů takovéto kompenzace by mohlo být zvýšení celkové 
aktivity včel. Při porovnání relativní aktivity včel (počtu aktivních dnů k celkové délce 
života) v obou sezónách (3.3.1.4.) bylo zjištěno, že zdravé včely v roce 2007 aktivovaly 
signifikantně více, než včely v sezóně 2008. Na druhou stranu je pravděpodobné, že 
zvýšená aktivita včel byla zároveň jedním z faktorů způsobujících zkrácení délky života, 
neboť se včely rychleji opotřebovaly a vyčerpaly (viz 3.4.2.).  

U stylopizovaných včel nebyl zjištěn meziroční rozdíl v relativní aktivitě, 
stylopizované včely tedy neměly tendenci kompenzovat kratší délku života zvýšenou 
aktivitou. Toto zjištění je naprosto v souladu se znalostmi o fungování řasníků, neboť pro 
zdárný vývoj parazita je vhodné, aby hostitelé žili co nejdéle. Stylopizované včely by se 
proto měly spíše šetřit (viz 3.4.1.2.).  

Porovnání poměrů aktivních včel k žijícím v jednotlivých dnech v obou sezónách 
však ukázalo, že denně aktivovalo více zdravých včel v roce 2008. Tento výsledek je 
v rozporu se zjištěnou vyšší relativní aktivitou zdravých včel v roce 2007, může být ale 
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pravděpodobně přičten podhodnocení denního množství aktivních včel v roce 2007, neboť 
data z roku 2008 byla více kompletní a aktivity včel lépe podchycené. 

 
3.4.1.2. Stylopizace 
Při vyhodnocování hnízdního chování charakterizujícího studovaný druh bylo zjištěno, že 
v řadě z nich existují velké rozdíly mezi včelami zdravými s stylopizovanými. Prvním 
výrazným rozdílem byla jednoznačně kratší délka života zdravých včel oproti včelám 
parazitovaným.  

Jak bylo naznačeno v úvodu, parazité běžně způsobují změnu fenotypu svého 
hostitele. Prodloužení délky života hostitele je jedním z častých typů změn fenotypu a je 
popisované nezávisle u různých druhů (např. Hurd et al., 2001). Mechanismem 
prodloužení života bývá parazitická kastrace, která umožní přenést zdroje alokované za 
normálních okolností do rozmnožování jinam, často právě do růstu a životaschopnosti 
hostitele, což je výhodné pro zdárný vývoj parazita (Baudoin, 1975).  

Prodloužení života pozorované u stylopizovaných jedinců A. vaga (viz kap. 
3.3.1.2.) je v plné shodě s výše uvedenými informaci. Brandenburg (1953) ukázal, že 
přítomnost parazita v těle včely má za následek výrazné zmenšení ovárií či testes, řasník 
tedy skutečně paraziticky kastruje svého hostitele, což může mít za následek prodloužení 
života stylopizovaných včel. 

Velice zajímavým jevem s parazitickou kastrací úzce souvisejícím je schopnost 
včel stylopizovaných samcem řasníka se částečně uzdravit, poté co dospělý samec řasníka 
opustí tělo včely. Tento fenomén byl pozorován několikrát během terénního výzkumu a 
zmiňuje jej též Brandenburg (1953). Některé ze samic s prázdným samčím pupáriem byly 
pozorované, jak opakovaně přináší pyl, snažily se tedy zásobovat své buňky podobně jako 
včely zdravé. Jak bylo již zmíněno v literárním přehledu, zmenšení ovarií u 
stylopizovaných včel je způsobeno pravděpodobně nedostatkem juvenilního hormonu 
v těle samice v důsledku zmenšení žláz corpora allata (Strambi & Strambi, 1973 a Strambi 
& Girardie, 1973). Je tedy možné, že poté, co parazit zmizí z těla včely, dojde ke zvětšení 
žláz corpora allata, a tudíž ke zvýšení produkce juvenilního hormonu, který způsobí 
znovuobnovení funkce ovarií a s tímto spojené změny behaviorální. 

Rozdílné délky života stylopizovaných a zdravých včel se projevily též 
v rozdílných tvarech křivek přežívání, které také ukázaly na vyšší pravděpodobnost dožití 
se vyššího věku u včel stylopizovaných, než u včel zdravých. Křivky přežívání jsou 
rozebrané v samostatné kapitole (3.4.4.). 

Při porovnání relativních aktivit včel stylopizovaných a zdravých se jednoznačně 
ukázalo, že stylopizované včely jsou aktivní menší část svého života, než včely zdravé. 
Relativní aktivita se navíc u stylopizovaných včel ani při velikých klimatických rozdílech 
v sezóně 2007 a 2008 meziročně nelišila (3.3.1.4.). Podobné výsledky byly zjištěny též při 
porovnání denního množství aktivních včel ke včelám živým (viz 3.3.1.5.), což napovídá, 
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že aktivita stylopizovaných včel je pravděpodobně řízena jinými faktory, než je celkový 
průběh počasí během sezóny. 

Jak bylo zmíněno výše, prodloužení délky života hostitelů souvisí s alokací energie 
do životaschopnosti hostitele v důsledku parazitické kastrace. Jelikož přítomnost řasníka u 
druhu A. vaga významně prodlužuje délku života stylopizovaných včel oproti včelám 
zdravým, je možné, že snížení aktivity je kromě parazitické kastrace dalším mechanismem 
šetřícím energii, která tak může být investována do prodloužení délky života hostitele 
výhodné pro prarazita. Snížení aktivity by při tomto pohledu mohlo být chápáno jako 
příklad adaptivní manipulace řasníka svým hostitelem. Behaviorální a fyziologické změny 
způsobené řasníkem mohou být mnohdy obrovské, jak ukázal příklad přezimujících 
stylopizovaných dělnic sršňů (Makino & Hamashita, 1998) či podivné letní 
shromažďování stylopizovaných vosíků (Hughes et al., 2004) popsané v literárním 
přehledu. Manipulace hostitelem, způsobující snížení aktivity hostitele, je proto snadno 
představitelná. 

Snížení aktivity však na druhou stranu může být (a podle mého názoru 
pravděpodobně skutečně je) důsledkem parazitické kastrace, která měla za následek 
potlačení rozmnožovacího pudu a s ním souvisejícího zásobovacího chování. 
Stylopizovaná včela nemá proč aktivovat, pokud nezásobuje své hnízdo pylem a nektarem, 
a jediná nezbytná aktivita je tedy příjem potravy pro vlastní růst a vývoj. Parazit tedy může 
skrze parazitickou kastraci prodloužit život hostitele hned dvakrát – jednou v důsledku 
alokace energie do životaschopnosti hostitele a dále snížením jeho aktivity, což dále 
prodlužuje délku života. Tyto dva rozdílné pohledy na snížení aktivity stylopizovaných 
včel jsou hezkým příkladem obecného problému s výkladem adaptivnosti fenotypových 
změn způsobených přítomností parazita, na které upozorňuje Poulin (1995) a které byly 
popsány v literárním přehledu (kap. 3.1.9.2.). 

Dalším významným způsobem, kterým řasníci ovlivňují svého hostitele, je 
předčasný výlet stylopizovaných včel oproti včelám zdravým známý u řady časně jarních 
druhů (Linsley & MacSwain, 1957). U stylopizovaných včel byla v obou letech zjištěna 
maximální aktivita výrazně časněji, než u včel zdravých. Průběh sezón u zdravých a 
parazitovaných včel se tedy liší. Toto chování je jednoznačně adaptivní manipulací 
hostitele ze strany parazita. Brzký výlet stylopizovaných včel, úzce korelovaný s výskytem 
prvních teplých jarních dnů, umožňuje velice efektivní setkávání řasníků obou pohlaví a 
tedy úspěšné páření (Linsley & MacSwain, 1957). Několik týdnů před započetím sezóny 
zdravých jedinců A. vaga byl každé jaro pozorován masový výskyt stylopizovaných 
jedinců tohoto druhu synchronizovaný s prvními slunečnými dny. Extremním případem 
byl velice časný výlet stylopizovaných jedinců A. vaga pozorovaný už 23. února 2008, 
tedy 5 týdnů před začátkem sezóny zdravých včel. 
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3.4.2 Aktivita včel a délka života 
Jak bylo diskutováno v kapitole 3.4.1.2., snížení aktivity je pravděpodobně jedním z velice 
důležitých faktorů, který prodlužuje život stylopizovaných včel. Podobná závislost však 
byla zjištěna i u včel zdravých. Zdravé včely žily v roce 2008 signifikantně déle než v roce 
2007, včely v roce 2007 však byly aktivní průkazně více dnů života (3.3.1.4.). Také 
závislost relativní aktivity zdravých včel na délce života měla v obou letech klesající 
podobu (graf 6, 3.3.1.4.), vyšší aktivita včel tedy negativně koreluje s délkou života. Jak 
bylo rozvedeno v kapitole 3.4.1.1., vyšší aktivita včel v roce 2007 mohla sloužit jako 
kompenzace krátké sezóny a zkrácení délky života v důsledku extrémního klimatu, avšak 
toto zvýšení aktivity mohlo být významným faktorem způsobujícím další zkrácení délky 
života. 

Negativní vztah mezi aktivitou a délkou života by také mohl zdánlivě vysvětlovat, 
proč veliká část (až jedna polovina) včel denně zůstávala ve svých hnízdech a nebyla u 
nich pozorována žádná aktivita. Pokud má nižší aktivita vliv na prodlužení délky života 
včel, pak by takovéto chování mohlo mít evoluční význam. Otázkou však zůstává, proč by 
mělo být pro včely výhodné prodloužení života v podmínkách, kdy je čas na zásobování 
velice omezený v důsledku synchronizace s kvetením vrb a kdy je tento čas navíc ještě 
krácen variabilním počasím. Podívejme se proto na problém z jiného úhlu pohledu. Nízká 
aktivita včel pravděpodobně včelám umožňuje déle žít, je však možné, že prodloužení 
života je pouze vedlejším produktem evolučního omezení, které limituje celkovou aktivitu 
včel. Jelikož je nízká aktivita popsána u řady druhů rodu Andrena (Schönitzer & Klinksik, 
1990; Bischoff et al., 2003; Neff & Simpson, 1997), mohla tato životní strategie vzniknout 
a být selekčně výhodná v nestálých podmínkách brzkého jara u předků rodu Andrena 
(Giovanetti & Lasso, 2005), současné druhy ale může tato strategie spíše omezovat (viz 
3.4.13.). Jelikož se však takovéto chování v evoluci udrželo, musíme pátrat po 
mechanismech, které to způsobily. Je možné, že jsou časně jarní druhy díky evoluci 
v historii přednastavené na určitou relativně nízkou aktivitu, která však dostačuje k tomu, 
aby se jedinci dokázali rozmnožit. Pokud je však sezóna klimaticky nepříznivá, včely 
dokáží prokazatelně svou aktivitu zvýšit, což může stačit k tomu, aby byla takováto 
strategie evolučně stabilní. Koncept fylogenetického omezení je dále rozebírán ve 
spojitosti s nízkou rychlostí zásobování rodu Andrena v kapitole 3.4.13. 

Existence neaktivních dnů je tedy velice zajímavým fenoménem a mělo by mu být 
věnováno více pozornosti, neboť může být velice důležitý pro správné pochopení hnízdní 
strategie každého druhu. 
 
3.4.3. Denní aktivita a počasí 
Denní aktivity včel jsou obvykle úzce spjaté s počasím, tolerance k různým klimatickým 
podmínkám se však u různých druhů včel liší, což prokázala celá řada různých studií (např. 
Vicens & Bosch, 2000; Corbet et al., 1993). Denní aktivita u sledovaného druhu A. vaga 
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však závisela nejen na počasí (a celkovém klimatu během sezóny), ale též na přítomnosti 
řasníka.  

Meziroční klimatické rozdíly (viz 3.4.1.1.) se v závislosti denních aktivit na počasí 
projevily výrazně. Díky velice nízké variabilitě počasí v roce 2007 jsou regresní modely 
vysvětlující denní aktivitu klimatickými faktory mnohem slabší, než v roce 2008. V roce 
2008 bylo naopak počasí v průběhu sezóny proměnlivé, od deštivých a chladných dnů po 
velice teplé a slunečné. Závislost aktivity včel na počasí se proto snadno projevila a 
chování bylo počasím poměrně dobře vysvětleno. 

Zajímavé jsou však rozdíly v denní aktivitě mezi zdravými a stylopizovanými 
včelami, které jsou z výše uvedených důvodů dobře patrné především v roce 2008. 
Zatímco aktivity zdravých včel byly vyšší při pěkném počasí (vysoké teploty, slunce a 
nulové srážky), aktivita včel stylopizovaných byla na průměrné teplotě a množství 
slunečního svitu závislá negativně. Stylopizované včely tedy preferovaly vyletovat za 
podmínek, které jsou za pro zdravé včely suboptimální. 

Je pravděpodobné, že se teplotní tolerance včel v průběhu sezóny postupně mění. 
Stone (1994) u druhu Anthophora plumipes (Pallas) například zjistil změnu tolerance ke 
klimatu v závislosti na zásobovacím chování, kdy zásobující včely létaly i za špatného 
počasí, kdežto jedinci zakládající hnízdo aktivní nebyli. Fáze zásobování a zakládání hnízd 
se u všech jedinců v průběhu sezóny střídaly, změny v toleranci ke klimatu tedy nebyly 
způsobené individuální variabilitou. 

 Díky tomu, že sezóna tohoto druhu začíná velice brzy na jaře, jsou včely na 
počátku sezóny nuceny aktivovat při nižších teplotách a často méně vhodných 
klimatických podmínkách než později. Den, který byl na počátku považován za optimální, 
se tedy v průběhu sezóny může změnit na suboptimální.  

Důležitou proměnou, na které často závisela denní aktivita včel, bylo pořadí dnů 
v průběhu sezóny. Co přesně se skrývá pod touto proměnnou, není zcela zřejmé, 
pravděpodobně to však souvisí s celkovou reakcí včel na průběh sezóny. Včely by tedy 
z přibývajícího počtu dnů mohly získávat informaci o průběhu sezóny a kalibrovat tak své 
vnitřní hodiny, které mohou rozhodovat o behaviorálních odpovědích na různé vlivy 
prostředí v průběhu sezóny.  

Kromě předpokládaných změn tolerance k počasí v průběhu sezóny se tato 
tolerance pravděpodobně mění jinak u včel stylopizovaných, než včel zdravých. Tendence 
stylopizovaných včel aktivovat během horšího počasí může souviset s velice časným 
výletem těchto včel na jaře. Aby stylopizované včely v tomto období přežily, musí být 
mnohem odolnější vůči nepříznivým klimatickým podmínkám, než včely zdravé, a to se 
může projevit též později v průběhu sezóny.  

Nejčastějším mechanismem zvyšujícím odolnost vůči nízkým teplotám je u druhů 
v chladném klimatu částečná endotermie. Při tomto procesu se včely dokáží zahřát na 
teplotu nutnou k letu pomocí rozpražení metabolismu v létacích svalech či třesu létacích 
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svalů (Stone & Willmer, 1989), tento proces je však vysoce energeticky náročný. Jakým 
způsobem dochází ke zvýšení tolerance k nízkým teplotám u stylopizovaných jedinců není 
známo. Můžeme předpokládat, že částečně endotermní druhy přizpůsobené na nízké 
teploty, nebudou až na výjimky (např. Apis melifera, Heinrich & Esch, 1994) vlivem trade-
off odolné vůči vysokým teplotám a naopak. Pokud tedy přítomnost řasníka v těle včely 
skutečně zvyšuje jejich odolnost k nízkým teplotám, je pravděpodobné, že tyto včely 
nebudou zároveň odolné vůči vysokým teplotám a to může velice limitovat jejich aktivitu 
během slunečných dnů.   
 
3.4.4. Křivky přežívání 
Křivky přežívání vypočítané z minimálních  délek života včel pozorovaných alespoň dva 
dny a všech pozorovaných včel se lišily. Tuto odlišnost způsobovali jedinci pozorovaní na 
lokalitě pouhý jeden den, o jejichž dalším osudu není nic známo. Je otázkou, zda tito 
jedinci zemřeli, nebo se pouze přestěhovali.  

Bischoff (2003) zjistila při studiu několika populací A. vaga v údolí Rhôny, že až 
50 % jedinců ze studované hnízdní agregace na počátku sezóny zmizelo, žádný z těchto 
jedinců však nebyl nalezený v nejbližších agregacích vzdálených cca 200m od populace 
zdrojové. Podobně nebyl zaznamenán žádný jiný přesun jedinců mezi agregacemi 
v průběhu sezóny, nicméně Mohra et al. (2000) na základě analýzy mikrosatelitů ukázal, že 
migrace mezi jednotlivými i poměrně vzdálenými agregacemi je u druhu A. vaga 
dostatečná k udržení nízké genetické variability mezi studovanými populacemi. Na druhou 
stranu, velká část jedinců v agregacích je filopatrická a zakládá hnízda na místech svého 
narození (Bischoff et al., 2003), čímž šetří energii pro hledání vhodného místa k hnízdění. 
Jedinci, kteří z monitorované populace zmizeli na počátku sezóny, tedy buď zemřeli, nebo 
se přestěhovali na vzdálenost větší než 200m, aby se před založením hnízda dostali na 
nové lokality a vyhnuli se tak tlaku ze strany parazitů. 

Výše uvedená pozorování se shodují i s mým pozorováním. Přibližně jedna čtvrtina 
všech jedinců se na lokalitě v obou letech vyskytovala pouze jediný den a jejich další osud 
byl neznámý. Zároveň byly v okolí hnízdiště mimo vyznačenou část objeveny značené 
včely jen velice vzácně, pozorování jiných částí hnízdiště však bylo věnováno jen velmi 
málo času, proto tento výsledek nemusí být relevantní. V jednom případě v roce 2007 byla 
objevena jedna značená včela na vedlejší agregaci vzdálené cca 150m.  

Data o vzdálenosti stěhování naopak potvrdily filopatrické chování samic. Většina 
stěhujících se včel založila nové hnízdo do vzdálenosti jednoho metru od hnízda 
původního. 

Vraťme se zpět ke křivkám přežívání. Pokud do nich zahrneme včely žijící jeden 
den, získáme představu o dynamice včel na hnízdišti. Při tomto pohledu nám vyjde, že 
k největšímu úbytku včel na lokalitě dochází na počátku sezóny, další ubývání včel je již 
plynulé. Křivka zdravých včel klesá strměji než křivka včel stylopizovaných, má však 
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počátek výše, proto je pravděpodobnost zmizení (úmrtí či odstěhování) zdravých včel na 
počátku života nižší než u včel stylopizovaných, po dosažení 10.–15. dne života se však 
situace obrátí a zdravé včely po dosažení tohoto věku mizí z hnízdiště s vyšší 
pravděpodobností než stejně staré včely stylopizované.  

Křivka přežívání zahrnující pouze včely žijící na lokalitě alespoň dva dny vypovídá 
pravděpodobně více o skutečném přežívání včel. Křivky plynule klesají, pravděpodobnost 
úmrtí se tedy zvyšuje postupně v průběhu celého života. Křivka zdravých včel klesá 
strměji, než křivka včel stylopizovaných, křivky se však rozchází téměř na samém počátku 
délky života. Můžeme proto tvrdit, že stylopizované včely mají téměř po celý život vyšší 
pravděpodobnost, že se dožijí vyššího věku, než včely zdravé, což souhlasí s potvrzeným 
prodloužením délky života stylopizovaných včel.  
 
3.4.5. Hustota populace 
Jak bylo naznačeno v literárním přehledu, velikost populací v hnízdních agregacích může 
meziročně výrazně fluktuovat. Rozdílná hustota populace byla zjištěna i během mého 
výzkumu. Hustota hnízd v roce 2008 poklesla oproti hustotě zjištěné v roce 2007 o jednu 
pětinu a toto snížení velikosti populace bylo patrné už na první pohled.  

Odhad velikosti populace na základě počtu zjištěných hnízd není u druhu A. vaga 
příliš vhodný, neboť včely mívají běžně několik hnízd (Bischoff, 2003). Během mého 
výzkumu však bylo zjištěno, že hnízdo měnila v obou letech přibližně pětina včel (viz 
3.3.1.7.), meziroční porovnání hustoty hnízd je tedy v tomto případě poměrně relevantní 
způsob, jak zjistit celkové změny ve velikosti populace. 

Důvodů pro snížení populační hustoty může být několik. Jednoznačně 
nejpravděpodobnějším bylo snížení populační hustoty v důsledku vykopání části hnízdiště 
na konci sezóny 2007 kvůli sběru materiálu pro analyzování úspěšnosti metod značení (viz 
metodická část 4.). Další výkopy pak byly prováděny zimním období 2007/2008 pro jiný 
projekt týkající se výzkumu řasníků. Ačkoli byli jedinci v zimě vykopáni mimo 
sledovanou část hnízdní agregace, jejich nepřítomnost, společně s úbytkem jedinců 
v důsledku výkopů na konci sezóny, mohla způsobit snížení celkové populační hustoty.  

Dalším z možných faktorů spolupodílejících se na snížení hustoty mohlo být 
extrémní klima v roce 2007, které pravděpodobně limitovalo celkové množství zásobených 
buněk (viz 3.4.13.). Jelikož je velice obtížné přiřadit při kopání hnízd nalezené komůrky 
konkrétnímu hnízdu a tedy konkrétní včele, nebylo možné stanovit množství buněk 
zásobených jednou samicí a ověřit tak tuto hypotézu. Průměrné množství potomků na 
jednu samici by však v budoucnu mohlo být zpětně zjištěno pomocí analýzy maternity 
v sebraném materiálu. 
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3.4.6. Opouštění hnízd 
Opouštění hnízd bylo během terénní studie pozorováno velice často. Čtvrtina včel v roce 
2007 a pětina včel v roce 2008 během svého života alespoň jednou změnila hnízdo, tj. 
opustila své staré hnízdo. Ze všech těchto včel však bylo k opuštění hnízda donuceno 
ztrátou hnízda v důsledku usurpace v každém roce pouze 15% včel. Zbytek včel opouštěl 
hnízda z neznámých příčin. Opouštění hnízd z neznámých příčin popisuje také celá řada 
autorů zabývajících se pozorováním hnízdících samic různých druhů blanokřídlých (např. 
Field, 1989; Brockmann et al., 1979). 

Jedním z možných důvodů opouštění hnízd u druhu A.vaga mohlo být rozpoznání 
předchozí parazitace ať již konspecifickými samicemi, či kleptoparazitickou včelou 
Nomada lathburiana.  

Alcock (1982) uvádí, že samice kutilky Crabro monticola (Packard) opouštěly 
hnízda preventivně, pokud hnízdo navštívila jiná kutilka. Případů ohrožení hnízda jinou 
včelou u druhu A. vaga bylo pozorováno během obou let jen necelých dvacet, bylo však 
patrné, že větší část samic, jejichž hnízda byla ohrožená cizí samicí, v hnízdě zůstala a jen 
menší část hnízdo opustila. Počet hnízd, u nichž bylo monitorováno ohrožení cizí včelou, 
byl navíc mnohem menší než celkové množství opuštěných hnízd v průběhu sezóny, u 
většiny opuštěných hnízd tedy žádná podezřelá aktivita konspecifických včel pozorována 
nebyla. A. vaga svá hnízda neopouští preventivně a důvody tohoto chování je třeba hledat 
jinde. 

Další možností je opuštění hnízd v důsledku parazitace druhem Nomada 
lathburiana. Chování tohoto kleptoparazita v průběhu studie podrobně monitorováno 
nebylo, při vykopávání hnízd na konci sezóny však bylo množství hnízd zakladených touto 
kukaččí včelou značné.  

Poměrně zajímavý výsledek, vzhledem k vysokému množství hnízd opuštěných 
z neznámých příčin, je velice podobná průměrná délka pobytu včel v jednom hnízdě bez 
ohledu na pořadí hnízda. Včely, které měly jediné hnízdo, v něm tedy žily shodně dlouho, 
jako včely, které vlastnily během života více hnízd, žily v každém z nich. Tento výsledek 
je možné interpretovat například tak, že může existovat nějaká selekčně výhodná ideální 
délka pobytu včely v hnízdě, po jejímž překročení se majitel přestěhuje, nebo již zemře. 
Hnízda by tedy v tomto případě byla opouštěna v podstatě preventivně. Důvodem 
takovéhoto chování by mohla být ochrana investic do potomků, neboť samice rozdělením 
vkladu do potomků na několik míst zvýší pravděpodobnost, že alespoň část potomků 
přežije útoky parazitů, predátorů či disturbance (Slatkin, 1974). Toto chování bylo popsáno 
například u komunálního druhu Agapostemon virescens (Fabricius), kde se jedinci v 
průběhu života stěhují a připojují se k jiným společenstvím (Abrams & Eickwort, 1981). 
Tlak parazitů na jedince žijící v agregaci totiž může být veliký, jak popsali (Lin & 
Michener, 1972; Michener, 1974), a v extrémním případě může vést až k zániku celých 
kolonií.  
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Výsledek, který částečně svědčí proti výše uvedené teorii, je, že se samice většinou 
stěhovaly na malou vzdálenost nepřesahující jeden metr. Stěhováním na takto krátkou 
vzdálenost by tedy hnízda mohla jen těžko uniknout lokální disturbanci, na druhou stranu 
výhody rozmístění potomstva z důvodů snížení tlaku predátorů na jedno hnízdo je na 
vzdálenosti v podstatě nezávislá, předpokládáme-li podobnou intenzitu parazitace a 
predace v celé hnízdní agregaci.  

 
3.4.7. Usurpace a velikost populace 
Usurpace hnízda mohou významným způsobem snížit investici na jednoho potomka, neboť 
ušetří jedinci energii vynaloženou na stavbu hnízda (Field, 1992). Jelikož druh A. vaga 
hnízdí často i více než 50 cm hluboko pod zemí (Westrich, 1989, Rezková & Straka, 
vlastní pozorování), může být taková úspora opravdu značná.  

Usurpace hnízd jsou samozřejmě výhodné především v prostředí, kde jsou náklady 
na stavbu hnízda vysoké, a/nebo kde jsou naopak rizika spojená s krádeží cizího hnízda 
nízké a krádež je proto snadná (Brockmann & Barnard, 1979). V hustých agregacích 
bývají včely často limitované množstvím dostupných vhodných míst pro hnízdění a 
zároveň je v okolí dostatek hnízd cizích, usurpace zde proto bývají častější než 
v agregacích menších (Field, 1992). Vyšší tendence obsazovat cizí hnízda se zvýšením 
hustoty hnízd byla zjištěna i v průběhu studie u A. vaga. V roce 2007, kdy byla o pětinu 
vyšší hustota populace než v roce 2008, byl zjištěn více než trojnásobek pokusů obsadit 
cizí hnízdo, než v roce 2008, kdy byla hustota populace nižší. Vztah mezi tendencí 
usurpovat a velikostí populace však není pravděpodobně lineární. Na základě výrazných 
rozdílů v obou letech spíše předpokládám, že včely mohou začít tuto kleptoparazitickou 
strategii významněji využívat při překročení určité limitní velikosti populace. V roce 2007 
mohla být hustota populace natolik vysoká, že jedinci zakládající hnízdo byli limitováni 
množstvím vhodných míst. Proto zde byla poměrně vysoká tendence obsadit cizí hnízdo. 
Praktické ověření této hypotézy je složité, určité shodné prvky však byly popsány 
v matematickém modelu Ward & Kukuk (1998) popisujícím vznik kleptoparazitického 
chování uvnitř komunálních společenstev (viz 3.1.7.1.) či v modelu Kaitala et al. (1990), 
kde bylo zjištěno, že usurpace hnízd v solitérní fázi primitivně eusociálního druhu 
Lasioglossum sp. (Halictidae) může být evolučně stabilní strategií, ve které existují různé 
faktory ovlivňující spuštění kleptoparazitického chování. 

 
3.4.8. Usurpace a využívání cizích hnízd 
Mezi situacemi popsanými během terénního pozorování primárně jako usurpace byly 
později detailní analýzou chování původního majitele a usurpátora rozpoznány dva hlavní 
typy chování – skutečné usurpace a využívání opuštěných hnízd. Tyto dvě strategie, ač obě 
vedoucí k využití cizího hnízda, však mohou představovat dva velice odlišné evoluční 
přístupy. 
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Při prvním pohledu můžeme předpokládat, že včely preferují usurpaci aktivních 
cizích hnízd, neboť ta jsou určitou zárukou kvality, když v nich úspěšně sídlily jiné samice. 
Preferenční usurpování sousedních hnízd, i když bylo na hnízdišti dostatek jiných hnízd 
neosídlených, bylo popsáno například pro druh Chalicodoma pyrenaica (Fabre, 1914). 
Osídlení hnízda opuštěného je pak možné chápat jako situaci, kdy si včela vybrala hnízdo 
s vyšší pravděpodobností suboptimální, neboť předchozí majitelka hnízdo opustila či 
zemřela. Jednou opuštěná hnízda by tedy mohla znamenat, že hnízdo nebylo z nějakého 
důvodu pro hnízdění vhodné a původnímu majiteli se vyplatilo z něj vystěhovat. Schopnost 
rozlišovat hnízda aktivní a neaktivní byla dokázána například u kutilky Cerceris arenaria 
L., která si pro usurpování selektivně vybírala dobře zásobená aktivní hnízda (Field, 1994). 
Alespoň některé druhy jsou tedy schopné rozlišovat kvalitu hnízd. 

Obsazování cizích hnízd však může být na druhou stranu také důsledkem 
alternativní strategie, kdy se včela pouze snaží obsadit jakékoli vhodné místo, nejlépe již 
to, které bylo předem pro hnízdění upraveno, což ji ušetří velké množství času a energie. 
Tato strategie pak přesně odpovídá popisu chování „entering“ (Brockmann et al., 1979), 
viz 3.1.8., kdy se samice snaží obsadit jakékoli již hotové hnízdo, bez ohledu na to, zda je 
prázdné či obsazené. Selekce by v tomto případě měla pravděpodobně zvýhodňovat 
jedince, kteří jsou schopni rozpoznat hnízda opuštěná, neboť se tak vyhnou riziku souboje 
s původním majitelem. Brockmann et al. (1979) však u druhu Sphex ichneumoneus L. 
nenalezli žádné indicie naznačující, že by hledající samice byla schopná rozlišit mezi 
opuštěným a aktivním hnízdem. Je tedy pravděpodobné, že se tato schopnost u různých 
druhů liší. Neúspěšné pokusy o kolonizaci opuštěného hnízda při strategii „entering“ 
mohou být způsobeny tím, že včela vyhodnotí podmínky v hnízdě jako nevyhovující a 
raději hnízdo opustí. Usurpace by při tomto pohledu proto mohly být chápány jako chybný 
výběr hnízda a neúspěšné pokusy o usurpace mohou sloužit jako důkaz, že se usurpace 
aktivního hnízda vždy nevyplácí.  

Na studovaném hnízdišti bylo v průběhu sezóny každý den dostupné mnohem vyšší 
množství opuštěných hnízd, než kolik jich bylo při hnízdění včelami využíváno. Je 
zajímavé, že přes tento očividný nadbytek prázdných hnízd v každém dnu sezóny byla 
včelami zakládajícími hnízda využívána jen velice málo.  

V první polovině sezóny bylo zakládáno velké množství nových hnízd, proto jsem 
očekávala, že bude relativní množství osídlení cizích hnízd vyšší, neboť včely budou více 
limitované prostředím. Zvýšení relativní tendence využívat cizí hnízda bylo zjištěno v roce 
2007 den po velmi masivním zakládání nových hnízd, které mohlo dočasně snížit množství 
vhodných míst pro hnízdění. Pokud spolu tyto dvě události skutečně souvisely (což díky 
jedinému pozorování není možné dokázat), pak u druhu A. vaga existuje hranice hustoty 
hnízd, která limituje jejich další zakládání, tato hranice však může být posunutá výše, než 
je běžná populační hustota. Z tohoto důvodu byl nárůst četnosti osídlování prázdných 
hnízd zjištěn pouze jednou v tomto extrémním případě. Jelikož včely reagovaly na 
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nedostatek zdrojů přednostně využíváním opuštěných hnízd a ne usurpacemi, je 
pravděpodobné, že využívají spíše strategii „entering“ než cílené usurpace. Tomuto závěru 
napovídá i chování hledajících samic, které hrabou u cizích hnízd naprosto náhodně, stejně 
tak jako hrabou v různých přirozených dírách. Pravděpodobně se tedy snaží nalézt jakékoli 
místo vhodné k hnízdění bez preferencí k aktivním hnízdům. 

Dalším zajímavým aspektem průběhu využívání cizích hnízd během sezóny je, že 
ačkoli včely obecně dávaly přednost stavbě hnízda nového před využitím hnízda cizího, na 
konci sezóny byl zjištěn jednorázový prudký vzestup zahnízdění v opuštěných hnízdech. 
Jelikož toto maximum nebylo způsobeno pouhou celkovou vysokou aktivitou včel daný 
den, je možné, že toto chování bylo podmíněno blížícím se koncem sezóny, kdy je 
množství času na úspěšné zahnízdění již velice omezené. Nárůst množství usurpací u 
starých včel na konci sezóny ze stejných důvodů popisoval též Malyshev (1938). Toto 
pozorování bylo však v průběhu obou sezón ojedinělé, proto mohlo vzniknout též naprosto 
náhodně. 

U studovaného druhu A. vaga nebylo prokázáno žádné chování napovídající 
existenci kukaččího chování. Včely navštěvovaly hnízda cizích včel jen vzácně a spíše 
omylem v průběhu floatingu a tyto návštěvy byly velmi krátké (viz 3.3.3.1.). Prokazatelně 
dlouhodobější vniknutí do hnízda cizí samice však představují neúspěšné pokusy o 
usurpace. Včela během nich tráví uvnitř hnízda dost dlouhou dobu na to, aby nebyla 
zaměněna s pouhou návštěvou a dokázala zmást pozorovatele tak, že tato situace byla 
označená v terénu jako usurpace. Je proto teoreticky možné, že čas strávený v hnízdě 
věnovala kukaččímu chování. Pro potvrzení této hypotézy by však bylo nutné ověřit 
maternitu všech potomků v ohroženém hnízdě.  

Zastoupení obou typů využívání cizích hnízd se v obou sezónách lišilo. V sezóně 
2008 byla četnost obou strategií podobná, v roce 2008 však bylo zjištěno relativně více 
skutečných usurpací než v roce 2007. Reálná množství usurpací byla v roce 2008 nižší, což 
koreluje s celkově nižším množstvím obsazení cizích hnízd v tomto roce, řádově ale 
odpovídala množství usurpací v roce 2007. Důvodem nepoměru mezi usurpacemi a 
obsazováním prázdných hnízd v roce 2008 byl tedy především velice nízký počet 
obsazování prázdných hnízd, příčiny tohoto poklesu jsou však neznámé. Pokud by bylo 
hustotně závislé pouze obsazování prázdných hnízd, ne však usurpace, znamenalo by to, že 
včely preferují primárně usurpování cizích hnízd a prázdná hnízda využívají pouze ve 
stavu nouze. Pro rozpoznání skutečné preferované strategie obsazování cizích hnízd u A. 
vaga by bylo třeba další podrobnější studie zaměřené na tuto problematiku. 
 
3.4.9. Aktivity původních majitelů hnízd 
Původní majitel se mohl při ohrožení či ztrátě hnízda usurpací zachovat různými způsoby, 
v naprosté většině případů však nebylo zjištěno agresivní chování či bránění vlastního 



 

80  
 

hnízda. Výjimkou je pouze příklad uvedený ve výsledcích. Agresivní chování však 
rozhodně nepatřilo mezi běžně pozorované jevy u tohoto druhu. 

Včely v ohroženém hnízdě nejčastěji dále setrvaly, jen vzácně hnízdo opouštěly. Na 
skutečnou usurpaci hnízda původní majitel reagoval nejčastěji přestěhováním do jiného 
hnízda bez toho, aby se výrazněji pokoušel o znovuzískání svého původního hnízda. Další 
pozorované situace (zmizení a pobyt na hnízdišti bez hnízda) mohou být chápány jako 
neúspěšné pokusy o založení nového hnízda po usurpaci. 

Je zvláštní, že se samice A. vaga nesnaží svá usurpovaná hnízda získat zpět, což by 
se dalo čekat vzhledem k časové investici na budování hnízda nového. Eliot & Eliot (1987) 
popsali u kutilky Cerceris cribosa Spinola přesně opačné chování. Sledovaná hnízdní 
agregace tohoto druhu hnízdila ve velice tvrdé půdě, pro samice bylo proto velice obtížné 
vyhloubit hnízdo nové. Pokud tedy včela přišla usurpací o hnízdo, snažila se do něj ještě 
několik dnů vrátit a dokonce se jej občas zkoušela zásobovat. Investice do budování 
nového hnízda tedy včely A. vaga pravděpodobně nelimituje natolik, aby se jim vyplatilo o 
ně bojovat. Tolerance usurpací navíc také vzniká v situacích, kdy je obrana hnízda příliš 
náročná (Broom et al., 2004). Výše uvedená kutilka přetahováním o hnízdo ztratila často 
několik dnů. Pro mnoho druhů, které nehnízdí v tak extrémních podmínkách, tedy může 
být evolučně výhodnější se usurpovaného hnízda rychle vzdát a co nejrychleji vybudovat 
hnízdo nové.  

Jako důsledek velice nízké agresivity na hnízdišti může být chápáno též společné 
obývání hnízd dvěma samicemi po usurpaci. Toto chování bylo pozorováno pouze 
v několika případech, je však velice zajímavé z hlediska vzniku komunality. Včely mohly 
hnízdo opravdu společně sdílet, pravděpodobněji však měly společný jen vchod, od 
kterého vedly dvě nezávislé chodby. Tuto hypotézu nepřímo potvrzuje i jiné pozorování, 
kdy se včela prohrabávala opakovaně před odletem z tumulu hnízda sousedního, které se 
nacházelo 5cm od jejího. Při předchozím příletu se však vždy zahrabala ve svém tumulu. 
Díky tomu, že včely vchod do hnízda zahrabávají při odletu i za sebou při lezení do hnízda, 
jsou vchody do jisté míry pohyblivé. Pro včelu je tudíž klíčové, aby našla pod zemí svou 
chodbu vedoucí k hnízdu. Toto je možné dosáhnout i při hrabání o několik centimetrů 
vedle původního tumulu. Podobná situace byla popsaná pro druh Andrena agilissima 
(Scopoli). Včely tohoto druhu hnízdí komunálně v hustých agregacích. Několik včel často 
sdílí společný vchod do hnízda, běžné je také využívání několika různých vchodů, neboť 
chodby jsou pod zemí velice hustě propojené. Při vzájemném potkávání tyto včely nejevily 
žádné známky agresivity (Giovanetti et al., 2003). Velké množství vzájemně propojených 
hnízd bylo zjištěno též u A. vaga během terénních výkopů na hnízdišti. Je tedy možné, že 
jsou vztahy včel pod zemí složitější, než je na první pohled zřejmé. 

Závěrem této kapitoly je možné říct, že druh A. vaga tedy prokazatelně disponuje 
dvěma základními predispozicemi ke vzniku komunality, kterými je život v hustých 
agregacích a nízká agresivita vůči konspecifickým samicím. 



 

81  
 

3.4.10. Množství využívání cizích hnízd na včelu a hnízdo 
Velice zajímavým jevem je individuální specializace na kleptoparazitický způsob života, 
popsaná například u včely Dieunomia triangulifera (Vachal). Část jedinců byla 
behaviorálně (floating, nezásobování hnízda) i morfologicky (zvětšená ovaria) 
přizpůsobená kleptoparazitickému způsobu života (Wuellner, 1999). Jak bylo ukázáno 
v kapitole 3.3.2.2., včely během svého života v obou letech ve většině případů úspěšně 
obsadily maximálně jedno cizí hnízdo. V průběhu celého terénního pozorování zjištěny 
pouze tři případy, kdy se samice pokusila usurpovat během života dvě hnízda, v jednom 
z těchto případů byla včela úspěšná. Považuji tedy za pravděpodobné, že u tohoto druhu 
včely neexistují jedinci individuálně specializovaní na kleptoparazitický způsob života. 
Usurpace jsou tedy u A. vaga skutečně pouze fakultativní strategií výhodnou například na 
konci sezóny (Malyshev, 1938) či v extrémních podmínkách (Eliot & Eliot, 1987). 

Z několika stovek hnízd pozorovaných v průběhu obou sezón, pouze jedno hnízdo 
bylo úspěšně usurpováno dvakrát a dvě hnízda byla jednou usurpována a jednou využita 
coby hnízda opuštěná. U žádného hnízda nebyl monitorován ani vyšší počet neúspěšných 
pokusů o usurpace než jeden. V případě hnízd A. vaga tedy nebylo zjištěno, že by jednou 
usurpovaná hnízda měla vyšší pravděpodobnost, že budou usurpována znovu, jak bylo 
například popsáno u druhu Ammophila sabulosa L. (Field, 1989).  

 
3.4.11. Usurpační cykly 
Včely zakládající nová hnízda úspěšně využily hnízda cizí v 5–10 % případů. V průběhu 
studie nebyl zjištěn pozitivní vztah mezi ztrátou hnízda usurpací a snahou usurpovat 
hnízdo další, ztráta hnízda usurpací tedy výrazně nezvyšuje pravděpodobnost usurpačního 
chování v budoucnu, což je běžné u různých druhů samotářských blanokřídlých (např. 
Miller & Kurczewski, 1973, Field, 1992). Taktéž při stěhování a zakládání dalších hnízd 
byla v roce 2007 cizí hnízda využívána v podobném množství, jako při zakládání hnízd 
prvních. Pravděpodobnost, že včela využije cizí hnízdo, se tedy v tomto roce s dalšími 
hnízdy nezvyšovala. Opačný trend byl však zachycen v roce 2008. Procento využívání 
cizích hnízd se výrazně zvyšovalo s přibývajícím množstvím opuštěných hnízd. Jelikož se 
podobný trend nevyskytoval v datech z roku 2007, je otázkou, zda výsledek v roce 2008 
skutečně vypovídá o vyšší tendenci využívat cizí hnízdo při získání každého dalšího 
hnízda. Pravděpodobnější je, že bylo vysoké procento využívání cizích hnízd při zakládání 
třetích hnízd v roce 2008 zkreslené velice nízkým počtem pozorování.  

 
3.4.12. Etogram 
Řada z prvků chování popsaných v etogramu je společná mnoha druhům včel, druhově 
specifické je však jejich celkové složení, pořadí a délka. Níže diskutovány budou 
především prvky chování, které jsou druhově specifické, nebo jsou zajímavé z jiného 
důvodu. 
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Prvním ze zajímavých prvků chování je sezení ve vchodu hnízda. Významem 
tohoto chování je pravděpodobně ověřování venkovních podmínek před odletem, čemuž 
napovídá jeho častý výskyt především před prvním odletem. Může tedy představovat jedno 
z přizpůsobení časně jarních včel na velice proměnlivé klimatické podmínky (Schönitzer & 
Klinksik, 1990). Kontrola vnějších podmínek trvá zpravidla jen několik minut. Opakem je 
sezení ve vchodu do hnízda při nepříznivých podmínkách počasí. Je možné, že i v tomto 
případě včely hodnotí venkovní podmínky a čekají na vhodnou příležitost vyletět. Je 
zajímavé, že toto chování bylo velice časté u včel stylopizovaných během hezkých dnů a 
tyto včely tak trávily značnou část dne. Pokud stylopizované včely skutečně vnímají pěkné 
počasí jako příliš teplé, je možné, že podobně jako zdravé včely za ošklivého počasí čekají 
na vhodnou příležitost odletět. Sezení ve vchodu před odletem a za špatného počasí bylo 
zjištěno a shodně interpretováno také u druhu Andrena nycthemera (Schönitzer & 
Klinksik, 1990). 

Zahrabávání hnízda před odletem (a s ním spojené prohrabávání se do hnízda po 
příletu) je chování jistě druhově specifické. Je charakteristické pro celou řadu druhů rodu 
Andrena (např. Gebhardt & Röhr, 1987; Schönitzer & Klinksik, 1990; Bischoff et al., 
2003) a může sloužit k udržení konstantní teploty v hnízdě (Westrich, 1989) stejně tak jako 
k ochraně hnízda před parazity a predátory (Wcislo & Cane, 1996). Stejný průběh 
zahrabávání, včetně strnutí zadních končetin před vnořením se do hnízda, popisují 
Schönitzer & Klinksik (1990) pro A. nycthemera. U stylopizovaných včel se tento prvek 
nachází v daleko nižší míře, než u včel zdravých. Důvodem pravděpodobně je, že 
stylopizované včely své hnízdo nezásobují, pouze v něm přebývají, proto je pro ně 
zbytečné investovat do jeho ochrany. U zdravých včel se naopak takováto investice 
významně vyplatí, neboť snižuje pravděpodobnost parazitace zásobených buněk i 
nebezpečí usurpace hnízda (Wcislo & Cane, 1996). 

Se zahrabáváním těsně souvisí hrabání falešné nory. Toto zajímavé chování se 
pravděpodobně mohlo vyvinout jako poměrně účelná obrana hnízda před 
kleptoparazitickou včelou Nomada lathburiana. Tento kleptoparazit se prohrabává do 
hnízd A. vaga v době, kdy je samice na zásobovacím letu, a klade vajíčka do téměř 
dokončených, ale neuzavřených buněk (Westrich, 1989). Nomáda vždy začne hrabat 
v místě, kde tuší vstup do hnízda. V průběhu sezóny bylo často pozorováno, že pokud je 
nad hnízdem vytvořena falešná nora, kleptoparazit stráví mnoho cenného času a energie 
hrabáním zde. Tato strategie je pravděpodobně jednou z mála možností, které má A. vaga 
pro boj s tímto kleptoparazitem k dispozici. Během dlouhých zásobovacích letů je totiž 
hnízdo nechráněné a včela navíc neumí proto nomádě bojovat ani při přímé konfrontaci. 
Pokud samice A. vaga přiletí k hnízdu v momentě, kdy je uvnitř nomáda, je očividně 
zmatená. Nerozhodně hrabe kolem hnízda, neboť pravděpodobně cítí vetřelce. Přitom však 
z neznámých důvodů není agresivní, ale jen vyčkává. Po odletu nomády se majitelka 
hnízda bez problému do hnízda prohrabe a vleze dovnitř. Ztížení podmínek pro nalezení 
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vchodu hnízda tedy může být pro A. vaga velice výhodné, avšak rozhodně ne plně účinné, 
jak bylo zjištěno z vysokého procenta parazitovaných buněk během výkopů na konci 
sezóny. Velice účinnou obranu by představovala schopnost rozpoznat vajíčko parazita 
v buňce a odstranit ho. Takovéto chování však bylo zmíněno pouze u rodu Systropha 
planidens Giraud (Rozen & Özbek, 2008), je tedy otázkou, zda se jedná o běžnou strategii 
boje s kleptoparazity.  

Falešná nora často zmate majitelku hnízda samotnou. Ta po příletu často stráví 
několik minut času hrabáním ve falešné noře, než začne hrabat na místě správném. Jelikož 
tvorba falešné nory vyžaduje prodloužení času, kdy se včela vyskytuje na hnízdišti, nebylo 
v roce 2007 pozorováno pravděpodobně z důvodu nebezpečí přehřátí jedinců na horkém 
písku. Schönitzer & Klinksik (1990) popisovali, že Andrena nycthemera při zahrabávání 
hnízd občas zanechávala v místě vchodu do hnízda malou prohlubeň, tomuto chování však 
nepřikládali žádný význam. Je tedy možné, že A. nycthemera vytváří falešné vchody do 
hnízd podobně jako A. vaga a že je toto chování tedy běžné i u řady jiných druhů. 

Orientační let sloužící k zapamatování přesné polohy hnízda na hnízdišti je běžný 
pro celou řadu hnízdících blanokřídlých. Průběh orientačního letu u A. nycthemera 
(Schönitzer & Klinksik, 1990) se shodoval s chováním u A. vaga, jeho délka však byla 
u čerstvě založených hnízd delší než u hnízd starších, kde již majitelky polohu hnízda 
dobře znaly. Takovéto zkrácení orientačního letu u A. vaga pozorováno nebylo, na tento 
prvek chování však nebyl v průběhu pozorování kladen veliký důraz, proto změny v délce 
orientačního letu nemusely být postřehnuté. 

Velice zajímavým typem chování, popisovaným u celé řady druhů blanokřídlých, je 
popoletování po hnízdišti a hledání (tzv. floating). Floating bývá nejčastěji spojován se 
ztrátou hnízda, je tedy typický pro jedince hledající místo pro založení hnízda nového 
(Schönitzer & Klinksik, 1990). Floating byl velice detailně popsán u druhu Crawfordapis 
luctuosa (Smith), kde včely v populaci přecházely v průběhu sezóny střídavě mezi 
zásobováním hnízd a floatingem ve fázi zakládání hnízd nových (Jang et al., 1995). U A. 
vaga byl floating také jednoznačně spojen se ztrátou hnízda či alespoň ztrátou orientace při 
návratu k hnízdu. Včely se nejčastěji ztrácely v případě, že byly při odletu vyplašené a 
nebyly schopné provést orientační let. Pokud se včela pouze ztratila, pak hledání trvalo jen 
krátce. U včel, které o hnízdo přišly, však byla délka floatingu úměrná nalezení nového 
hnízda či zmizení z hnízdiště. Déletrvající floating nás proto během terénního pozorování 
mnohdy upozornil na proběhlou usurpaci. Velice často byla včela, která byla předchozí den 
pozorovaná při tomto typu chování, nalezená následující den v hnízdě novém, které si 
vyhrabala nebo obsadila. V roce 2007 bylo množství hledajících samic velké a na hnízdišti 
se v některých dnech objevovalo hned několik neoznačených jedinců, kteří očividně přilétli 
z jiné části hnízdiště. Některé z těchto včel se zde po nějaké době usadily, jiné opět odlétly.  

S floatingem byly u A. vaga spjaté občasné návštěvy v cizích hnízdech. Včely 
během floatingu často hrabaly na různých místech hnízdiště, tedy i u různých hnízd. 
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Návštěvy v cizích hnízdech je proto možné interpretovat jako pokus o hrabání, který 
náhodou vyjde. Protože byly návštěvy hnízd velice krátké, je díky velké hloubce hnízd 
téměř nemožné, aby navštěvující včela během něj stihla parazitovat cizí komůrku. 
Návštěvy hnízd proto nepokládám za příklad kukaččího chování u sledovaného druhu. 
Podobně nebyla prokázaná souvislost mezi návštěvami a usurpacemi, žádná ze 
zaznamenaných návštěv nevyústila v usurpování navštíveného hnízda. 

Pokusy o páření a obtěžování samic samci byly pozorovány na počátku sezóny 
téměř při každém příletu samice A. vaga na hnízdiště, neboť páření u tohoto druhu probíhá 
na hnízdišti. Samci napadali veškeré samice bez ohledu na to, jestli byly receptivní, či 
nikoli. Samice byly tímto chováním samců zřetelně rušeny a často musely z hnízdiště 
ulétnout, aby se zbavily náporu samců. Podobné obtěžování popisuje také Schönitzer & 
Klinksik (1990) při pozorování druhu Andrena nycthemera. Samice byly, podobně jako 
mnou sledované samice A. vaga, často doslova zavalené shlukem samců pokoušejících se 
kopulovat. Stone (1995) pozoroval, že samice druhu Anthophora plumipes byly samci 
obtěžovány tolik, že to způsobilo celkovou změnu jejich zásobovacího chování. Páření 
tohoto druhu probíhá na květech. Délky jednotlivých zásobovacích cest se díky nutnosti 
vyhýbat se samcům, kteří číhali v okolí květů, prodloužily a včely začaly preferenčně 
opylovat květy schované uvnitř korun stromů, kde bylo nižší množství patrolujících samců.  

Velice četným prvkem ve schématu aktivit bylo slunění či odpočívání. Odlišování 
těchto dvou prvků je do jisté míry umělé, neboť se behaviorálně se od sebe nelišily. 
Jediným rozdílem byla teplota, při které byly pozorované. Slunění je běžnou součástí 
předodletového chování včel, kdy se včela vyhřívá na teplotu potřebnou k letu, pokud je 
teplota okolí příliš nízká (Stone & Willmer, 1989). Jako odpočívání byly vyhodnocovány 
situace, kdy byla teplota tak vysoká, že bylo slunění nepravděpodobné. Jelikož se 
odpočívání zpravidla vyskytovalo po příletu na hnízdiště a navíc v jeho libovolné části, je 
možné, že představovalo skutečně pouze odpočinek po náročném letu.  
 
3.4.13. Zásobovací cykly 
V nashromážděné literatuře jsem nikde neobjevila popis žádného chování, které by 
odpovídalo rozdělení zásobovacích cyklů na dlouhé a R cykly. Jediná krátká zmínka o 
odletech včel od hnízda v důsledku nebezpečí přehřátí od horkého písku byla zmíněna u 
druhu Andrena nycthemera (Schönitzer & Klinksik, 1990). Je tedy pravděpodobné, že se 
tento typ chování vyskytuje i u jiných druhů, ale nebyla mu věnována dostatečná 
pozornost. Většina prací se totiž zabývá spíše délkou zásobovacích cyklů, než jejich 
detailním průběhem. 

R-cyklus vzniká s velikou pravděpodobností v důsledku zahrabávání hnízd. Pokud 
jsou včely při hrabání jakkoli vyrušeny, nebo se do hnízda nedokáží prohrabat dostatečně 
rychle, pak s velikou pravděpodobností opět odletí, což má za následek vznik R-cyklu.  
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Stylopizované včely svá hnízda zahrabávají mnohem méně často než druhy zdravé 
a jen velmi vzácně je zahrabávají důkladně. Hrabání falešné nory nebylo u 
stylopizovaných včel pozorováno ani v jednom případě. Z tohoto důvodu byla také u 
stylopizovaných včel zjištěna téměř o polovinu nižší pravděpodobnost, že včela po příletu 
vstoupí do R-cyklu, než u včel zdravých, které hnízdo vždy zahrabávají. Navíc platí, že 
stylopizované včely, které do R-cyklu vstoupí, z něj také s větší pravděpodobností s dalším 
příletem vystoupí, než včely zdravé. Na druhou stranu, délka jednoho R-cyklu byla 
v stylopizovaných včel několikanásobně delší, než u včel zdravých. Možným vysvětlením 
je nižší tolerance k vysokým teplotám u stylopizovaných včel za horkých dnů, 
stylopizované včely mohou být navíc méně motivované se do hnízda prohrabat, neboť 
nenesou žádné zásoby.  

R-cykly jsou pro včely samozřejmě nevýhodné, protože zvyšují časové a 
energetické nároky jednotlivých zásobovacích cyklů. Aby se zahrabávání hnízd 
v přírodním výběru udrželo, musí z něj pro včely vyplývat větší výhody, než kolik 
nevýhod přináší R-cykly, přičemž měřítkem je fitness samice a jejích potomků. Zvýšení 
tohoto fitness díky zahrabávání hnízd se tedy pravděpodobně vyplatí i přes vyšší 
energetický vklad ve formě R-cyklů a rizika spojená s vyšší pravděpodobností predace, 
přehřátí a opotřebování jedince. 

Celkové délky zásobovacích cyklů se u různých druhů liší v závislosti na 
vzdálenosti zdroje potravy, který z velké části určuje délku zásobovacího letu (Goodel, 
2003), a délce pobytu včely v hnízdě. A. vaga se svým zásobovacím letem dlouhým       
1,5 –2,5 hod patří jednoznačně mezi druhy s dlouhým zásobovacím letem. Podobně 
dlouhou dobu zjistili Gebhardt & Röhr (1987) u druhů Andrena cineraria L. a A. clarkella 
(Kirby). Délka pobytu v hnízdě se mezidruhově velice liší a souvisí pravděpodobně se 
zpracováním pylu uvnitř buňky. Druhy s velice krátkým pobytem v hnízdě často uvnitř 
komůrek pouze sundají pyl se sběráčku a letí pro nový (Danforth, 1991; Bohart & Joseph, 
1976; Alcock, 1999), druhy trávící uvnitř hnízda více času pravděpodobně komůrky a pyl 
mezi zásobovacími lety upravují (Miliczky et al., 1999; Schönitzer & Klinksik,1990). 
Délka pobytu v hnízdě mezi zásobovacími lety u druhu A. vaga byla dlouhá (průměrně 
téměř jedna hodina), včely tedy pravděpodobně pyl v buňce zpracovávají. Tomu 
odpovídaly nálezy malých upravených pylových kuliček, očividně z jednoho zásobovacího 
letu, občasně nacházené při vykopávání (viz 4.) v neuzavřených buňkách. 

S délkou zásobovacího cyklu bezprostředně souvisí počet zásobovacích cest během 
jednoho dne. Čím jsou cesty kratší, tím jich včela může stihnout během dne více. Délky 
zásobovacích cest se u A. vaga navíc výrazně odlišovaly podle toho, zda se jednalo o let 
pro pyl, nektar či let stylopizované samice. Analýzou dat bylo potvrzeno, že u A. vaga 
skutečně existují pylové a nektarové dny, jak uvádí Bischoff et al. (2003), včely tedy každý 
den nosí pouze pyl či pouze nektar.  
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U včel nosících nektar a včel stylopizovaných byly zaznamenány maximálně dva 
přílety denně. Stylopizované včely nezásobují buňky, pozorované lety tedy pravděpodobně 
většinou představují lety za potravou. Dá se proto očekávat, že jim jedno krmení denně 
stačí, což souhlasilo s pozorováním, že většina stylopizovaných včel přilétla pouze jednou.  

Zásobování komůrek nektarem je u celé řady druhů spojeno s poslední úpravou 
pylových zásob a bývá tedy posledním krokem před zakladením buňky (Danforth, 1991, 
Bischoff et al., 2003). Navíc díky tomuto bývá množství nektarových cest zpravidla nižší 
než množství cest pylových. Bischoff et. al (2003) popsala, že na jeden let pro nektar u 
druhu A. vaga připadají průměrně čtyři lety pro pyl a že během nekarových dnů včely 
nejčastěji přilétaly s jedinou várkou nektaru. U mnou sledované populace A. vaga bylo 
pozorováno pouze dvakrát více pylových cest než cest nektarových, tedy dva přílety 
s pylem na jeden přílet s nektarem. Množství nektarových cest během dne se však s výše 
uvedenou prací shodovalo. Pouze u malé části včel nosících nektar byly zjištěny dva 
přílety denně, druhý přílet mohl představovat pouze potravní let, jak je běžné u celé řady 
druhů včel na konci dne (Danforth, 1990). Pozorování jednoho celého zásobovacího cyklu 
(tedy dvou příletů) denně u stylopizovaných včel a zdravých včel nosících nektar je proto 
nutné pokládat spíše za odchylky od běžného zásobovacího chování. 

Pylový zásobovací let u studovaného druhu A. vaga trval přibližně 2 hodiny, pobyt 
v hnízdě necelou hodinu. Pokud tedy včely daný den nosí pyl, mohou se vydávat na cestu 
každé 3 hodiny a teoreticky tak přinést až čtyři várky pylu. Různé druhy rodu Andrena 
létají pro pyl nejčastěji jednou až třikrát denně, přičemž tento počet velice často nestačí na 
zásobení jedné komůrky. Výsledkem je poměrně nízká hodnota „provisioning rate“ (<1) 
popisovaná pro celou řadu druhů rodu Andrena (např. Giovanetti & Lasso, 1995; 
Schönitzer & Klinksik, 1990; Neff and Simpson, 1997). Nízká efektivita zásobování je 
pravděpodobně způsobena fylogenetickými omezeními vzniklými jako důsledek toho, že 
velké množství druhů rodu Andrena jsou časně jarní včely, jejichž zásobování bývá 
výrazně ovlivňováno nestálým počasím. Této teorii napovídá nízká efektivita zásobování 
nalezená i u druhů, které nejsou výrazně omezované počasím a mají tudíž pro zásobování 
lepší podmínky (Giovanetti & Lasso, 2005), či relativně krátký čas věnovaný nošení pylu 
pozorovaný u A. rudbeckiae (Cockerell & Casad) (Neff & Simpson, 1997). 
S fylogenetickým omezením chování také pravděpodobně souvisí nízká rychlost dozrávání 
vajíček popisovaná u celé řady druhů Andrena (Neff & Simpson, 1997; Bischoff et al., 
2003). 

Bischoff et al. (2003) zjistila, že na zásobení jedné komůrky u A. vaga bývá třeba 
tří zásobovacích cest a toto množství bylo také průměrným zjištěným počtem zásobovacích 
cest denně. Během mého pozorování byly zjištěny maximálně čtyři zásobovací cesty 
denně, takovýto počet byl však zjištěn pouze u malého množství včelodnů. Tato 
pozorování nicméně dokazují, že jsou včely A. vaga takto vysoké aktivity schopné. 
V polovině včelodnů byl pozorován jen jediný přílet s pylem, průměrná denní aktivita včel 
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je tedy mnohem nižší (1,6 příletů), než jaké jsou včely schopné. Z tohoto výsledku také 
vyplývá, že včely potřebují na zásobení jedné buňky průměrně dva dny. Samice navíc 
nejsou aktivní každý den (3.3.1.4. a 3.4.2.), A. vaga je tudíž dalším druhem rodu Andrena 
s nízkou hodnotou „provisioning rate“. 

Délka zásobovacích cyklů zjištěných u A. vaga je přímo úměrná jejich počtu za den 
a navíc se zkracuje s přibývajícím pořadím v průběhu dne. Nejkratší zásobovací cykly tak 
byly u včel s třemi cykly denně ty třetí. Je zajímavé, že Neff & Simpson (1997) popsali 
přesně opačnou tendenci u druhu Andrena rudbeckiae, kdy se délky zásobovacích cest 
v průběhu dne postupně prodlužovaly. Autoři tuto závislost přikládali úbytku dostupné 
potravy během dne. 

Je otázkou, zda včely přizpůsobují počet svých zásobovacích cyklů denně své 
aktuální zásobovací efektivitě, nebo naopak svou denní efektivitu přizpůsobí 
„plánovanému“ množství cyklů. Zkracování cyklů během dne napovídá, že je A. vaga 
schopná přizpůsobit délku zásobovacího cyklu svým potřebám a tedy má možnost 
regulovat svou efektivitu. Pokud tomu tak je, pak by to znamenalo, že včely s jedním 
zásobovacím cyklem „plánovaly“ letět pro pyl pouze jednou denně a tomu přizpůsobily 
celkovou délku tohoto zásobovacího cyklu.  

Efektivita zásobování, nižší než jakou jsou včely schopné maximálně vyvinout, 
dobře odpovídá teorii o fylogenetickém omezení daném příslušností k rodu Andrena. 
Pozorované samice A. vaga očividně nemaximalizovaly své úsilí, ale spíše jednaly podle 
jakéhosi vrozeného konstantního vzorce chování. Jelikož se takovéto chování vyvinulo 
pravděpodobně u časně jarních druhů (viz výše), může u A. vaga zajišťovat dlouhodobé 
přežívání včel v nestálých klimatických podmínkách brzkého jara. Daní za toto evolučně 
stabilní chování je však nižší celková efektivita, než jaké by včela mohla být schopná, 
kdyby svou hodnotu „provisioning rate“ dokázala pružněji přizpůsobovat počasí. 

  
3.4.14. Pokračování projektu 
Během magisterského studia bylo nashromážděno velké množství dat o chování A. vaga. 
Terénní pozorování probíhalo i na jaře roku 2009, data z letošní sezóny však ještě nebyla 
zpracována. V dalším hodnocení a zpracovávání dat budu proto pokračovat během 
doktorandského studia, neboť výsledky diplomové práce přinesly celou řadu nových 
otázek. 

Na počátku bude nutné získat podrobnějších data o fungování celé populace 
pomocí metod populační ekologie a populační biologie. 

Dalším z plánovaných úkolů je statistické porovnání chování v jednotlivých letech 
a nalezení proměnných, na kterých chování závisí. Pro meziroční porovnání budou použité 
matice pravděpodobnosti přechodu jednotlivých prvků chování a dále informace o délkách 
jednotlivých aktivit a intervalů v každém roce. 
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Poté budou vyhodnocována data o průběhu denních cyklů. Pro porozumění 
zásobování u A. vaga bude nutné zjistit průběh chování na vícedenní škále, tedy pochopit 
zda a jak přesně spolu souvisejí přílety s pylem a nektarem a jak souvisí množství příletů 
s pylem v jednotlivých dnech u jednotlivých včel. 

Posledním studovaným problémem pak bude chování stylopizovaných včel, neboť 
diplomová práce ukázala celou řadu zajímavých aspektů v chování, které by si zasloužily 
samostatný výzkum.  
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4. Metodická část 
 

4.1. Literární přehled – metody značení hmyzu 
Značení hmyzu je klíčovou součástí řady rozličných studií biologie, chování či demografie. 
Spolehlivé značení nesmí být toxické (tj. nesmí snížit míru přežívání značených jedinců ve 
srovnání s jedinci neznačenými), musí být dlouhodobě odolné, lehce použitelné, dobře 
čitelné a v neposlední řadě cenově dostupné. Nemělo by ovlivňovat normální chování, růst 
a reprodukci značených jedinců (Hagler & Jackson, 2001).  

Jelikož metod značení hmyzu existuje veliké množství, omezila jsem se na popis 
těch z nich, které byly využívány pro značení A. vaga během terénního pozorování, či 
metod, které v současné době testujeme. Pro informace o dalších typech značení a dalších 
citacích odkazuji na velice pěkné a podrobné review Hagler & Jackson (2001).  
 
4.1.1. Značení pomocí barev (Paint Marking) 
Barvy či rozličné inkousty byly vždy oblíbeným nástrojem pro značení hmyzu a dodnes je 
tento typ značení nejčastěji používanou metodou. Barva by měla být netoxická, rychle 
schnoucí, dobře roztíratelná (tenká vrstva = snížení hmotnosti), odolná vůči oděru či 
odlupování a hlavně dostupná vždy v několika různobarevných dobře viditelných 
variantách (Hagler & Jackson, 2001). Nejvhodnější pro značení jsou různé ve vodě 
nerozpustné barvy, které mohou být nanášeny pomocí rozličných tužek, propisek či štětců 
(Wineriter & Walker, 1984). Pro zvýšení množství rozdílných individuálních značek se 
používají kombinace barevných značek či různobarevné číselné kódy (Southwood, 1978). 

Zajímavá je též možnost využití barev pro masové značení velkých skupin hmyzu 
pro „mark-release-recapture“ ekologické studie. Postříkání hmyzu barvami pomocí 
jemného rozprašovače je totiž velice rychlá a efektivní metoda značení, přičemž barva 
bývá na jedincích patrná i po dlouhé době. Pro křehké a drobné druhy hmyzu však tato 
metoda vhodná není (Hagler & Jackson, 2001). 

Velikou výhodou tohoto typu značení je samozřejmě jeho neinvazivní povaha, 
nízká cena, jednoduché nanášení (tedy možnost využití v terénu), dlouhá trvanlivost a také 
to, že si díky možnosti kombinování vystačíme s několika málo barvami (McIntosh, 1999). 
Nevýhodou naopak je, že je značení jedinců poměrně časově náročné a vyžaduje jemnou 
manipulaci s hmyzem (tedy není praktické pro značení drobného či měkkého hmyzu) 
(Wineriter & Walker, 1984). Tato metoda je také nevhodná, pokud sledujeme jedince 
během larválního vývoje, neboť při každém svlečení svou barevnou značku ztratí (Hagler 
& Jackson, 2001). Posledním problémem je, že nejčastěji používané ve vodě nerozpustné 
barvy jsou většinou ředěny organickými rozpouštědly (např. acetonem), takže je nutné s 
nimi zacházet velice opatrně, aby nedošlo k otravě hmyzu (Southwood, 1978). Ze stejného 
důvodu tyto barvy nejsou vhodné pro hmyz s tenkou kutikulou (Hagler & Jackson, 2001). 
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4.1.2. Značení pomocí barevných prášků (Dust Marking) 
Metoda značení hmyzu pomocí barevných prášků je dnes jednou z nejvíce používaných 
(Hagler & Jackson, 2001). Hmyz je nejčastěji značen pomocí různých fluorescenčních 
prášků, které jsou lehce detekovatelné v UV světle (Stern & Mueller, 1968). Tato metoda 
je vhodná obzvláště pro větší druhy hmyzu a druhy, jejichž tělo je pokryto velkým 
množstvím set. Značený jedinec bývá zavřen do krabičky obsahující prášek a po krátkém 
zatřesení je jím celý obalen (Narisu et al., 1999). Alternativou je poprášení jedince pomocí 
jemného štětce či vytvoření jemného aerosolu, který drobným živočichům nevadí (Nakata, 
2008; Dunn & Mechalas, 1963). Stejného postupu lze využít pro označení velkého 
množství jedinců najednou (Hagler & Jackson, 2001). Cook & Hain (1992) však zjistili při 
použití vysokých koncentrací fluorescenčních prášků pro značení brouků čeledi Scolitidae 
nežádoucí vedlejší účinky, jako je zvýšená mortalita, snížení mobility a ovlivnění 
senzorických orgánů. Při značení barevnými prášky je proto třeba jich nenanášet zbytečně 
veliké množství. 

Barevný prášek je ideální prostředek pro samoznačení některých druhů hmyzu 
během terénních studií. Pokud je prášek umístěn například těsně k hnízdu či ke zdroji 
potravy, hmyz se označí sám prostým pohybem v přirozeném prostředí (DeGrandi-
Hoffman & Martin, 1995).  

Další možností je použití barev pro interní značení. Foltán & Konvička (2008) 
úspěšně použili fluorescenčního prášku pro značení slimáků. Roztok prášku byl injikován 
pod kůži a byl detekovatelný i po více než třech měsících, aniž by ovlivnil životaschopnost 
či chování značených jedinců. Barevná značka byla navíc inertní také pro predátora – 
brouka Pterostichus melanarius (Illiger). Vilarinho et al. (2006) testovali použití různých 
koncentrací v tuku rozpustných barviv, která přidávali do potravy značeného hmyzu. 
Vysoké koncentrace barev způsobily prodloužení larválního vývoje, ale nezvyšovaly 
výrazně mortalitu jednotlivých stádií. Barvy byly s úspěchem přeneseny též na vajíčka, 
pokud byla dospělcům podána značená potrava. Podobných výsledků dosáhli též Zhao et 
al. (2008). V obou pracích se však úspěšnost použití různých barev lišila, některé barvy 
bylo možné ve značeném hmyzu rozlišit lépe a některé vůbec. 

Barevné či fluorescenční prášky jsou tedy velice vhodné pro externí i interní 
značení hmyzu. Jsou levné, jejich použití nevadí životnímu prostředí a dají se velice 
snadno používat a detekovat i při studiích s velkým počtem jedinců. Prášky bývají často 
viditelné pouhým okem nebo po prostém ozáření UV-lampou. Využití značících prášků 
pro externí značení však není příliš vhodné pro dlouhodobé studie, neboť nejsou pevně 
přilepené k tělu hmyzu a za čas zmizí (Hagler & Jackson, 2001). 
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4.1.3. Značení vzácnými a stopovými prvky (Elemental Marking) 
Tento typ značení byl vyvinut v 70. letech jako alternativa ke značení 

radioaktivnímu, protože je bezpečnější a přátelštější k životnímu prostředí. Mezi vzácné 
prvky se řadí scandium, yttrium a dále pak lanthanoidy od lanthanu po lutetium. Ze 
stopových prvků je pro značení často používáno rubidium, stroncium, cesium, hořčík, 
hafnium či iridium (Hagler & Jackson, 2001). 

Pro detekci přítomnosti prvků ve vzorcích jsou používány různé metody. Stopové 
prvky bývají ve vzorcích analyzovány nejčastěji pomocí různých typů atomové 
spektrometrie (např. Jost & Pitre, 2002; Qureshi et al., 2004a). Alternativou ke 
spektrometrickým metodám je NAA (neutron activation analysis) (např. Qureshi et al., 
2004b; Weeks at al., 2004; James at al., 2006). Tato velice přesná analytická metoda 
používaná pro kvalitativní a kvantitativní analýzu prvků je mnohem citlivější než 
spektrometrické metody, což bylo dokázáno srovnáním obou metod pro detekci nízkých 
koncentrací RbCl a CsCl (Qureshi et al., 2004b).  

Praktická využitelnost tohoto typu značení závisí na řadě faktorů:  
a) Stopové prvky se v malých množstvích vyskytují v zemské kůře, takže se občas mohou 
vyskytnout v půdě či živých organismech i přirozeně. Před započetím studie musíme tudíž 
zjistit přirozené množství používaného prvku v prostředí a v testovaných organismech. 
b) Koncentrace stopového prvku podaného hmyzu je přímo úměrná množství stopového 
prvku v hmyzu detekovaného, takže je vhodné vždy použít maximální koncentraci 
stopového prvku, která ještě neovlivňuje fyziologii a chování hmyzu. c) Velké organismy 
obsahují více značky než malé. d) Množství stopového prvku v hmyzu také závisí na 
technice a metodě podání, stejně tak jako může kolísat v důsledku přirozených změn v 
chování či ve fyziologii hmyzu v důsledku vývoje (Hagler & Jackson, 2001). 

Když jsme si vědomi možných úskalí dané metody, můžeme ji bez problémů 
prakticky využít. Umožňuje například mapování potravních sítí, neboť značka může být 
předávána ze značené kořisti na predátora (Zhang et al., 2000), podobně byl dokázán 
přenos transovariálně z generace na generaci, i když byla značením možná snížena 
životaschopnost vajíček (Jost & Pitre, 2002). Samarium a pět dalších vzácných prvků bylo 
využito pro sledování chování jedinců při sběru potravy a jejím pohybu v kolonii 
mravenců Solenopsis invicta (Bure). Jednotlivými prvky byly značeny tři hlavní složky 
potravy – sacharidy, proteiny a tuky – takže bylo možné sledovat pohyb těchto látek 
kolonií (Weeks et al., 2004). 

Tato metoda je vhodná též pro zkoumání tritrofických vztahů. Vzácné i stopové 
prvky mohou být využity pro značení živných rostlin, a tudíž na ně vázaných různých 
druhů hmyzu. Rostliny totiž dokáží transportovat takovéto prvky z půdy do listů či 
asimilovat značku nastříkanou na listy (Xu et al., 2003; Showler et al., 2006; Qureshi et al., 
2004b).  
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Výhodou používání této metody, kromě bezpečnosti pro životní prostředí, je to, že 
se nikterak neprojevuje ve vzhledu organismu a neovlivňuje tak jeho přirozené chování a 
interakce. Tato metoda je navíc velice citlivá, proto pro detekci zpravidla stačí velice nízké 
koncentrace sledovaného prvku. To ji dělá použitelnou i pro značení velice drobných 
druhů hmyzu, jako jsou mšice či různí parazitoidi (Hagler & Jackson, 2001).  

Značení pomocí vzácných a stopových prvků též nemívá při běžně používaných 
koncentracích výrazný negativní efekt na životaschopnost jedinců. Wilkins et al. (2007) 
chovali komáry rodu Anopheles ve vodě obohacené RbCl. Při nízkých koncentracích bylo 
rubidium neškodné, ke zvýšení úmrtnosti kukel a zkrácení délky života docházelo až při 
relativně vysokých koncentracích těchto látek. Qureshi et al. (2004a) v testech na motýlovi 
Diatraea grandiosella Dyar chovaném na umělé dietě neprokázali negativní vliv přídavku 
RbCl či CsCl do diety na přežívání, množství zkonzumované potravy, získanou hmotnost, 
délku vývoje a plodnost, všichni jedinci byli prokazatelně označeni.  

Zajímavé však je, že se použití Rb a Cs od sebe liší. Jost & Pitre (2002) použili pro 
značení shodné koncentrace RbCl a CsCl a zjistili, že detekované množství Cs bylo vždy 
výrazně nižší než Rb. Při značení pomocí Cs je proto doporučováno použít vyšší 
koncentraci. Podobné závěry vyplynuly též ze studie Qureshi et al. (2004b). 

Další výhodou metody značení pomocí výše uvedených prvků je to, že při stálém 
přísunu značené potravy díky stabilitě jednotlivých prvků umožňuje dlouhodobé 
experimenty, na rozdíl od méně stabilních radioizotopů, které byly využívány dříve. 
Analýza vzorků pomocí NAA navíc bývá nedestruktivní, takže testovaný vzorek může být 
analyzován opakovaně (Showler et al., 2006). 

Jednoznačnou nevýhodou používání těchto prvků je však jejich krátká životnost 
v těle značených jedinců po odstavení od zdroje prvku. James et al. (2006) a Showler et al. 
(2006) značili nosatce Anthonomus grandis Boheman pomocí samaria přidaného do umělé 
diety. Samarium bylo detekovatelné ve všech značených broucích, jeho množství však po 
odstavení ze značené diety rychle klesalo (po 5-10 dnech bylo samarium nedetekovatelné). 
Toto je způsobeno tím, že samarium a další vzácné prvky nejsou využívány v metabolismu 
značených jedinců (Showler et al., 2006; James et al., 2006). V literatuře proto bývá pro 
dlouhodobější studie s jednorázovým značením doporučováno použití pro organismus 
esenciálních prvků či prvků je mimikujících (Showler at al., 2006). Velice vhodné pro tyto 
účely je například rubidium či cesium, které zastupují v metabolismu draslík (Jost & Pitre, 
2002; Wilkins et al., 2007). Nicméně výsledky studií s Rb a Cs ukazují, že rubidium je 
právě díky své schopnosti nahradit v metabolismu draslík vylučován z organismu podobně 
jako tento prvek. U larválně označených jedinců Anopheles se koncentrace rubidia v těle 
během života imaga postupně snižovala, rubidium bylo v tělech komárů při použití 
optimální koncentrace způsobující minimální mortalitu detekovatelné do desátého dne 
života samic a čtvrtého dne života samců, což znamená, že takovéto značení není 
trvanlivější než značení jinými vzácnými prvky (Wilkins et al., 2007). 
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Další nevýhodou tohoto značení je, jak již bylo naznačeno ve výčtu výše, limitace 
množstvím přijaté potravy. Nosatci Anthonomus grandis živící se na samariem označené 
rostlině obsahovali této značky jen velice málo (James et al., 2006; Showler et al., 2006), 
podobně při krmení můry Spodoptera exiqua Hübner listy značené rostliny se larvy žeroucí 
více potravy samariem označily bez problémů, u dospělců však nebyla přítomnost značky 
detekovatelná (Showler et al., 2006). Wilkins et al. (2007) testovali značení dospělých 
jedinců komárů Anopheles Meigen pomocí podávání cukerného roztoku obohaceného 
RbCL několik dní po vylíhnutí, výsledky však byly nejednoznačné. Nízkou koncentraci 
značek RbCl a CsCl v jedincích Pseudoplusia includens Walker chovaných na značené 
kukuřici zjistili i Qureshi et al. (2004b).  

Velikou nevýhodou pro praktické využití je dále to, že je značení pomocí 
stopových prvků nevhodné pro velké terénní studie, neboť detekce stopových prvků 
vyžaduje speciální technické zázemí a je poměrně drahá a časově náročná (Hagler & 
Jackson, 2001). 
 
4.1.4. Proteinové značení (Protein Marking) 
Tato metoda je aplikací klasické imunologické metody používané pro obratlovce na hmyz. 
Hmyz je označen pomocí různých proteinů typických pro obratlovce a ty jsou pak 
detekované pomocí specifických protilátek testem ELISA (enzyme-linked immunosorbent 
assay). Obratlovčí proteiny jsou netoxické, fotostabilní, tolerantní k vysokým teplotám a 
dostupné v řadě typů. (Hagler & Jackson, 2001). Zásadní vlastností protilátek proti 
rozličným obratlovčím proteinům je, že jsou velice specifické, takže nereagují s jinými 
proteiny v těle hmyzu kromě těch, proti kterým jsou určeny (Hagler & Miller, 2002). 

Hmyz může být značen proteiny topikálně i per-orálně. Pro větší druhy hmyzu se 
dá snadno použít postříkání jakýmkoli rozprašovačem (Hagler & Jackson, 2001), u 
drobných druhů hmyzu je nejvhodnější použít nebulizér, což je přístroj, běžně používaný v 
medicíně, který vytváří velice jemný aerosol pro inhalace léčiv např. při astmatických 
obtížích (Hagler, 1997). Přístroj je cenově dostupný, na evropském trhu se však bohužel 
neprodává, takže je nutné ho objednávat z USA (Rezková, nepublikováno). Nebulizérem 
tak byly úspěšně značeny velmi drobné druhy (Hagler & Jackson, 1998; Hagler, 1997). 
Alternativou je přidání proteinu do potravy či vody na pití, takže se hmyz samoznačí 
během krmení.  

Ve studiích srovnávajících tyto dva typy značení se ukázalo, že jsou oba velice 
efektivní, neboť v obou případech králičí IgG používaný pro značení vydržel v těle hmyzu 
po celou dobu života jedinců, i když jeho množství pomalu klesalo u jedinců značených 
orálně (Hagler & Jackson, 1998; Hagler, 1997).  

Proteinové značení bylo využito též pro zjišťování toku nektaru v koloniích včely 
medonosné. Nektar je totiž v úlu předáván pomocí trofalaxe a pokud byly včely krmeny 
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roztokem sacharózy obsahujícím králičí IgG, bylo možné posléze testovat přítomnost IgG 
u dělnic, larev i v zásobách potravy (DeGrandi-Hoffman & Hagler, 2000). 

Velice výhodnou vlastností této imunologické metody je velká specifita protilátek, 
což znamená, že ke zkřížené reakci proteinu s cizí protilátkou dochází jen velice zřídka. Je 
tedy možné použít naráz několik různých proteinových značek (a označit tak např. několik 
typů kořisti či věkových kohort), aniž by to snížilo účinnost jejich detekce (Hagler & 
Miller, 2002). To umožňuje celou řadu praktických využití, jako je zkoumání tritrofických 
vztahů, pokud použijeme značenou kořist (Hagler & Durand, 1994; Hagler & Naranjo, 
2005; Hagler, 2006). 

Množství značícího proteinu přeneseného mezi následnými instary se liší u různých 
druhů hmyzu. U druhu Pectinophora gossypiella Saunders byl králičí IgG detekovatelný 
ve všech larválních instarech a kukle, nikoli však v dospělém stádiu. U druhu Lygus 
hesperus (Knight) byl vertebrátní IgG detekovatelný ve všech stádiích, avšak jen dokud 
byl IgG přítomen v potravě. Po odstavení od jeho zdroje se množství IgG v těle rychle 
snižovalo (Hagler & Jackson, 2001). 

Hagler (2004) testoval účinnost pěti různých typů testů ELISA pro detekci 
obratlovčích IgG. Nejúčinnější je běžně používaná tzv. sandwich ELISA. Při topikálním 
značení bylo pro detekci účinnější značený hmyz homogenizovat než jej pouze vyluhovat. 
Rozdíly byly však spíše kvalitativní, neboť v obou případech hmyz obsahoval 
detekovatelné množství IgG. Podobných kvalitativních rozdílů bylo dosaženo při různě 
dlouhých dobách inkubace protilátky. Nejúčinnější byla nejdelší 60 minutová inkubace, 
nicméně IgG byl detekovatelný ve všech případech. Pro praxi nejvyužitelnějším 
výsledkem této studie však bylo zjištění, že se drahé čisté IgG dají nahradit daleko 
levnějšími séry bez snížení účinnosti detekce. 

Proteinové značení je poměrně nová technika značení, takže pro potvrzení jejího 
dalšího a přesnějšího uplatnění pro různé studie je třeba dalších testů. Jedním z nich by 
mohl být test, zda jsou proteiny absorbovány rostlinou při postřiku jako různé stopové 
prvky (viz kapitola 4.1.3.). Velkým nedostatkem této metody dále je, že doposud nebyly 
stanoveny letální dávky proteinů (Hagler & Jackson, 2001), ačkoli se během předchozích 
studií neobjevily žádné negativní efekty na životaschopnost či chování značených jedinců 
(Hagler, 1997; Hagler & Jackson, 1998). 

 Nespornou výhodou tohoto značení je možnost značit drobné druhy hmyzu. Také 
umožňuje naráz označit veliké množství jedinců, postříkáním či nakrmením značenou 
potravou. Test ELISA je relativně levný, nezbytné vybavení je běžnou součástí většiny 
laboratoří a jeho velikou výhodou je analýza až několika set jedinců naráz (Hagler & 
Jackson, 2001). 
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4.2. Metodika značení 
 
Test značení pomocí fluorescenčních prášků a značení pomocí imunoglobulinů probíhal 
současně během etologického pozorování v roce 2008. Propojení těchto dvou metod 
umožnilo, kromě úspory času, spolehlivěji určit účinnost a použitelnost obou metod.  
 
4.2.1. Průběh značení  
 
4.2.1.1. Příprava značek 

Aby bylo možné zkombinovat obě metody značení, musel být vytvořen značící 
roztok obsahující oba typy značek: 
IgG značky: 
Pro toto značení byly použity dva druhy IgG značek čtyř druhů obratlovců - vlastnoručně 
připravená obratlovčí séra či komerčně zakoupené roztoky čistých imunoglobulinů (Bethyl 
Laboratories, koncentrace 1 mg/ml). Séra byla získána z čerstvé krve jednotlivých zvířat 
sedimentací krevních buněk a následnou centrifugací 15-20 min při 1500 rcf. Vzniklý 
supernatant byl odpipetován a používán pro značení. Séra byla v průběhu terénní práce 
skladována v mrazícím boxu při -20°C. 
Fluorescenční značky: 
Pro značení bylo použito pěti různobarevných fluorescenčních prášků Radglo® JST/PS 
UV-fluorescent pigment (Radiant colour N.V.). Díky nepolární povaze jsou tyto 
fluorescenční barvy nerozpustné ve vodě, jsou však poměrně dobře suspendovatelné 
v polyetylenglykolu (PEG) (M = 400 g/mol) (Sigma-Aldrich). Rozpuštěním jednotlivých 
barev v PEG byly připraveny 10% zásobní roztoky (w/w) každé z pěti barev. 

Připravené IgG značky a PEG roztoky fluorescenčních barev byly smíchány v 
poměru 1 : 1, čímž byly získány výsledné roztoky pro značení. Každé fluorescenční barvě 
byla přiřazena konkrétní IgG značka a včelám se shodným prvním písmenem kódu (tedy 
první barvou trojkombinace) byla přidělena vždy jedna kombinace barvy + IgG značky. 
Výsledné kombinace barev, IgG značek a kódů včel v roce 2008 ukazuje tabulka 18.  

 
Název fluorescenční 

barvy 
Barva Sérum 

První písmeno kódu (barva) 
včely 

JST 12 oranžová ovce G (zlatá) 
JST 11 zelená králík Z (zelená) 
PS 29 modrá kráva (IgG) M+H (modrá + hnědá) 
JST 18 červená kůň (IgG) B (bílá) 
JST 10 žlutá kůň (IgG) L (žlutá) 

Tabulka 18: Přiřazení druhu fluorescenční barvy k IgG značkám a označení včely. 
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4.2.1.2. Značení v terénu 
Včely přinášející pyl byly během prohrabávání se do hnízda vždy postříkány 

značícím roztokem pomocí mechanického rozprašovače. Tím došlo ke kontaminaci pylu 
na zadních končetinách IgG a barvami, které pak sloužily jako specifická a stabilní značka 
buněk náležících dané včele. Včely byly vždy prokazatelně značícím roztokem potřísněné, 
tato metoda však bohužel neumožňuje přesnou kvantifikaci množství nanesené značky.  

Z technických důvodů nebylo samozřejmě možné použít IgG z jiného zvířete a 
rozdílnou fluorescenční barvu pro každou značenou včelu, proto jsem zvolila kombinaci 
čtyř různých IgG značek a pěti různých barev (celkem tedy pět kombinací, viz tab. 18). 
Tento počet byl dostatečný, aby ve většině případů nedocházelo ke značení sousedících 
včel stejnými IgG a tudíž bylo možné odlišit buňky náležící sousedním hnízdům.  

Na konci hnízdní sezóny byla hnízda v pozorovaných sektorech vykopána (viz obr. 
4 a 5 v příloze 7) a pyl ze všech nalezených buněk (označený vždy přibližnou polohou při 
promítnutí do horizontální souřadnicové sítě a pořadovým číslem) byl uchován v mrazicím 
boxu při -20°C pro následné analýzy. Bylo též vykopáno několik desítek kontrolních 
buněk z odlehlé části hnízdiště, kde značení neprobíhalo, pro různé předběžné testy a jako 
negativní kontroly do testů ELISA. 
 
4.2.2. Zpracování vzorků pro detekci fluorescence 
 Vzorky byly skladovány v mrazicím boxu při -20°C. Postup po rozmrazení: 
a) vymytí IgG z pylových vzorků pomocí PBS (viz 4.2.6.), 
b) k pylu po zpracování vzorků pro ELISA, čistému pylu v případě testovacích vzorků či 

barvě v PEG bylo přidáno 500 μl chloroformu, 
c) 15 min třepání na třepačce, 
d) centrifugace 60 s při 6000 rcf, 
e) odpipetování chloroformové fáze do skleněných kyvet pro následnou analýzu. 
 
4.2.3. Postup detekce fluorescence 
U všech vzorků extrahovaných v chloroformu bylo proměřeno pomocí spektrofotometru 
Aminco Bowman Series 2 emisní spektrum po 20 nm v rozsahu cca 400-690 nm. Přesný 
rozsah byl dán přibližně intervalem: alespoň 10 nm za excitační vlnovou délkou a nejvýše 
10 nm před jejím dvojnásobkem. 

Přesná excitační vlnová délka pro každý měřený vzorek byla stanovena 
proměřením excitačního spektra v maximu emisního spektra. Rozsah měření byl volen 
vždy tak, aby nedocházelo k překryvu excitačního spektra s maximem emisního spektra, 
mezi oběma byl vždy ponechán rozdíl alespoň 20-30 nm. Spektrum bylo tedy obvykle 
měřeno v rozsahu od cca 300 nm do 480 nm.  

Intenzita jednotlivých spekter byla měřena v pracovních jednotkách (A. U.), 
závisela tedy pouze na nastavení napětí na detektoru. Výšky jednotlivých píků (hodnoty na 
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ose y) jsou proto relativní a nevypovídají nic o absolutní síle signálu (tedy koncentraci) 
detekované barvy. 

 
4.2.4. Vymezení excitačních a emisních spekter 
 
4.2.4.1. Spektra barev 
Roztoky jednotlivých pěti barev v PEG (obsah barvy 10 % w/w) byly rozpuštěny 
v chloroformu (koncentrace 2 μl/ml). U každého takto připraveného vzorku bylo 
proměřeno excitační a emisní spektrum dle návodu výše. Cílem těchto měření bylo nalézt 
takovou excitační vlnovou délku, při které se budou výrazně odlišovat emisní spektra 
jednotlivých barev, což by umožnilo detekovat přítomnost či nepřítomnost konkrétní 
barvy. Emisní spektra jednotlivých barev změřená při šesti různých excitačních vlnových 
délkách se však od sebe výrazně nelišila, pro hodnocení z nich proto byly vybrány pouze 
dvě excitační vlnové délky (350 a 390 nm), kde bylo možné alespoň u některých barev 
nalézt odlišnosti v emisních spektrech a tudíž vzorek snáze analyzovat. 

U jednotlivých spekter barev byly popsány jejich charakteristické hodnoty maxim, 
které byly používány při hodnocení vzorků z terénu.  

 
Z předběžných měření vyplynulo, že jsou koncentrace barev v pylových vzorcích 

pro jednoduchou spektrální detekci příliš nízké. Při nízkých koncentracích totiž 
fluorescenční signál barev splýval s fluorescencí samotného pylu, což velmi pozměnilo 
tvar i hodnotu maxima jednotlivých spektrálních křivek oproti křivkám čistých barev. 
Fluorescence pylu je normálně velmi nízká, takže se při vysokých koncentracích barvy 
neprojevuje, avšak při velmi nízkých koncentracích fluorescenčních barev, s kterými jsem 
musela pracovat, byla při měření velice výrazná. Bylo tedy nutné zjistit, jak vypadá 
fluorescence čistého pylu a dále pak, jak se mění průběh excitačních a emisních křivek 
pylových vzorků při přidání různého přesně definovaného množství jednotlivých barev. 

 
4.2.4.2. Spektra pylových extraktů 
Z celkem 14 kontrolních vzorků čistého pylu byl připraven chloroformový extrakt. U 
každého vzorku bylo proměřeno emisní spektrum při 350 a 390 nm a excitační spektrum, 
čímž byla získána charakteristická spektra pylu pro porovnání s testovanými vzorky.  
 
4.2.4.3. Spektra barev v pylových extraktech 
Charakteristický průběh excitačních a emisních spekter (350 a 390 nm) barev ve směsi 
s pylovým extraktem byl zjištěn pomocí vzorků připravených přidáním čtyř různých 
množství 10% w/w roztoku barva+PEG (viz 4.2.1.1.) k chloroformovým extraktům čistého 
pylu (viz 4.2.2.). Celkem byla změřena spektra čtyř různých koncentrací barev v pylových 
roztocích: 1,2 μl/ml, 0,6 μl/ml, 0,12 μl/ml a 0,024 μl/ml, čímž byla získána referenční 
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spektra pro porovnání se spektry vzorků z terénu. Zelená, žlutá a oranžová barva byly při 
těchto koncentracích spektrálně neodlišitelné, byly proto spojeny do jedné kategorie = 
ZLO. U všech získaných spekter (čisté barvy, čistý pyl i směsi barev s pylem) byly 
popsány charakteristické prvky (počet a vlnová délka maxim), které byly využívány při 
hodnocení vzorků z terénu.  
 
4.2.5. Testování vzorků na přítomnost fluorescenčních barev 
U jednotlivých vzorků z terénu bylo změřeno emisní spektrum při 350 a 390 nm a 
excitační spektrum v maximu emisního spektra. Výsledná spektra byla porovnána 
s referenčními spektry (viz 4.2.4.3.). Vzorky, jejichž spektra obsahovala charakteristické 
prvky shodné s určitými barvami, byly přiřazeny k těmto barvám. Byly vytvořeny tři 
kategorie vzorků: modrá (M), červená (C) a kategorie ZLO. Pro vzorky, jejichž spektra 
vykazovala některé prvky charakteristické pro některou z barev, ale nebyly úplně 
jednoznačné, byly zavedeny zvláštní kategorie: M?, C?, ZLO?. Ostatní vzorky byly 
pokládány za negativní. 

 
4.2.6. Příprava vzorků pro test ELISA 
a) rozmražené vzorky pylu byly rozpuštěny a rozmíchány v 500 μl fosfátového pufru (= 

PBS,  příprava viz 4.2.7.), 
b) 15 min na třepačce pro maximální vymytí značek z pylu, 
c) centrifugace 45 s při 3500 rcf – odstranění pylových zrn, 
d) supernatant odpipetován do zvláštních mikrozkumavek pro následnou analýzu 

přítomnosti protilátek pomocí ELISA. 
 
4.2.7. Test ELISA 
Pro detekci IgG obsaženého ve vzorcích pylu byl použit test sandwich ELISA dle 
následujícího protokolu. Byly použity tři druhy sekundárních protilátek: protilátka proti 
králičímu IgG (Anti-rabbit IgG, Sigma), protilátka proti ovčímu IgG (Anti-sheep IgG, 
Sigma) a protilátka proti koňskému IgG (Anti-horse IgG, Sigma), vždy v neznačené 
podobě pro navázání na destičku a konjugované formě s HRP (horseradish peroxidase) 
(= konjugát) pro detekci. 
1) Navázání neznačené sekundární protilátky: 

a) Sekundární protilátka naředěna do navazovacího roztoku (1 : 500),  
b) naneseno 50 μl do každé buňky (pro kontrolu ponecháno vždy část buněk bez 
navázané sekundární protilátky), 
c) inkubace ve vlhké komůrce přes noc při 4°C. 

Navazovací roztok: 20 mM karbonát-bikarbonát, pH 9,0-9,5. 
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2) Blokování: 
a) 2x promýt v promývacím roztoku, 
b) naředit 1% roztok nízkotučného sušeného mléka v promývacím roztoku, nanést 
200 μl do každé buňky, 
c) inkubace 30 min při 37°C. 

Promývací roztok: PBS + 0,05% Tween, pH 7,2-7,5. 
PBS: roztok A  3 mM KCl + 1 mM KH2PO4 
         roztok B 150 mM NaCl + 8 mM Na2HPO4 
(přilévat A do B až je dosaženo správného pH). 
3) Nanesení vzorků: 

a) 3x promýt v promývacím roztoku, 
b) do každé buňky nanesení 100 μl vzorku ve dvojicích, v každé destičce vždy pozitivní 
kontrola (1 μl séra/ml PBS-Tween), negativní kontrola (vzorek pylu bez IgG 
zpracovaný dle návodu 4.2.6.), slepý vzorek (promývací roztok, bez navázání protilátky 
a blokování) a případné další kontroly testující fungování jednotlivých částí reakce, 
c) inkubace přes noc při 4°C. 

4) Konjugát: 
a) 4x promytí v promývacím roztoku, 
b) konjugát ředit 1 : 5000 do 1 % mléka v PBS-Tween – do každé buňky 100 μl,  
c) inkubovat 45 min při 37°C. 

5) Vyvolání: 
a) 6x promytí v promývacím roztoku, 
b) substrátový roztok s o-fenylendiaminem (OPD) a peroxidem vodíku (H2O2), do 
každé buňky 100 μl, 
c) inkubace cca 6 min ve tmě při pokojové teplotě (hlídat zabarvení), 
d) zastavení reakce pomocí 10% H2SO4 (do každé buňky přidat 100 μl). 

Susbstrátový roztok: pH = 5,5, 
A 0,11 M NaHPO4.12H2O,  
B 0,5 M k. citronová,  
smíchat před použitím – přidávat roztok B do A až dosaženo optimálního pH, poté 
přidat 0,005 g OPD a 10 μl 30% H2O2 na 10 ml roztoku. 
6) Detekce: 
Detekce byla provedena při vlnové délce 492 nm pomocí Tecan Infinite™ 200 Microplate 
Reader na oddělení parazitologie v laboratoři biologie hmyzích vektorů. Za pozitivní byl 
pokládán vzorek, jehož hodnota absorbance byla vyšší než součet průměrné hodnoty 
absorbance negativních kontrol a trojnásobku směrodatné odchylky hodnot těchto kontrol. 
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4.2.8. Ředění protilátek, zkřížené reakce a test stability  
Před stanovením obsahu IgG ve vzorcích z terénu bylo nutné stanovit základní vlastnosti 
používaných protilátek, jako je správné ředění sekundárních protilátek, míra zkřížené 
reaktivity jednotlivých sekundárních protilátek proti imunoglobulinům používaným pro 
značení a také stabilita IgG značek v pylových vzorcích. Pro detekci byly používány jen tři 
sekundární protilátky anti-horse IgG (Sigma), anti-rabbit IgG (Sigma), anti-sheep IgG 
(Sigma). Přestože byl bovinní IgG pro značení používán, od použití protilátky proti 
bovinnímu IgG (anti-bovine IgG, Sigma) pro jeho detekci muselo být po provedení 
předběžných testů upuštěno díky vysoké míře nespecifických reakcí, které se přes 
opakované pokusy nepodařilo odstranit. 

 
4.2.8.1. Stanovení optimálního ředění konjugátu pro ELISA 
Koncentrace neznačené sekundární protilátky pro navázání na destičku byla používána 
v doporučené podobě 1:500. U všech tří používaných sekundárních protilátek však byl 
proveden test optimálního ředění konjugátu (1 : 1000, 1 : 5000, 1 : 10000 a 1 : 20000). Pro 
stanovení optimální koncentrace konjugátu byl důležitý vysoký poměr intenzity signálu 
pozitivního vzorku a zároveň nízké hodnoty nespecifických reakcí. Jako nejvhodnější bylo 
u všech tří protilátek vyhodnoceno ředění 1 : 5000, které bylo dále používáno pro všechny 
testy ELISA. 
 
4.2.8.2. Testování zkřížených reakcí 
Zkřížené nespecifické reakce sekundárních protilátek s cizími IgG mohou mít vliv na 
hodnocení pozitivity testovaných vzorků. U každé používané sekundární protilátky byla 
proto otestována intenzita její nespecifické reakce se všemi používanými primárními 
IgG/séry (koncentrace 5 μl/ml) při ředění konjugátu 1 : 5000. Tato hodnota byla porovnána 
s hodnotou signálu reakce specifické (koncentrace 5 μl/ml) a hodnotou signálu slepého 
vzorku pro každou testovanou sekundární protilátku. Přestože nebylo možné použít 
protilátku proti bovinnímu IgG, byla otestována zkřížená reakce všech používaných 
sekundárních protilátek s bovinním IgG, neboť byl používán pro značení. Výsledky jsou 
uvedené v kapitole 4.3.2.1. 
 
4.2.8.3. Test stability IgG 
Jelikož byly vzorky pylu skladovány před zpracováním několik měsíců v mrazicím boxu, 
bylo nutné ověřit trvanlivost IgG značek v těchto podmínkách. 

Do kontrolních vzorků pylu byl přidán koňský IgG nebo králičí sérum, vždy 
v množství 1 μl nebo 5 μl. Paralelně byly zpracovávány dvě skupiny vzorků. V první 
skupině byly imunologické značky přidány ke vzorku kontrolního pylu (= “pyl“), což 
simulovalo přirozené podmínky. Vzorky byly posléze zpracovány dle návodu (4.2.6.). 
U druhého typu vzorků byly IgG značky přidány k již zpracovaným PBS extraktům 
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kontrolních vzorků pylu dle návodu (4.2.6.) (= “PBS“). Tyto vzorky sloužily kromě 
testování stability též jako kontrola účinnosti vymývání IgG z pylových vzorků dle návodu 
4.2.6.  

V každém z výše uvedených uspořádání bylo otestováno 6 vzorků, celkem tedy 
bylo každou z obou IgG značek označeno 24 vzorků, uspořádání znázorňuje tab. 19. 
Označené vzorky byly uskladněny 14 dní při pokojové teplotě (simulace neoptimálních 
podmínek), poté zamraženy na dva měsíce při -20°C (simulace skladování vzorků) a po 
uplynutí této doby analyzovány pomocí ELISA.  

 

IgG 
Typ 

značení 
Počet IgG 

Typ 
značení 

Počet 

králík 

1μl-PBS 6 

kůň 

1μl-PBS 6 

1μl-pyl 6 1μl-pyl 6 

5μl-PBS 6 5μl-PBS 6 

5μl-pyl 6 5μl-pyl 6 
Tabulka 19: Uspořádání testu stability IgG: 1/5μl - množství IgG přidaného ke vzorku, PBS - PBS extrakt 
pylu, pyl - originální pylový vzorek. 
 
4.2.9. Testování vzorků na přítomnost IgG 
Pomocí testu ELISA byly na přítomnost imunologických značek otestovány všechny 
vzorky testované na přítomnost fluorescenčních barev s výjimkou 15 vzorků pozitivních na 
modrou barvu (M + M?). Té odpovídalo použití bovinního IgG, protilátku proti bovinnímu 
IgG však nebylo možné pro vysoké procento nespecifických reakcí použít. Celkem tedy 
bylo testováno na přítomnost protilátek 85 vzorků.  

Všechny vzorky obsahující zelenou, žlutou či oranžovou fluorescenční barvu 
(ZLO) byly testovány postupně pomocí protilátek proti koňskému, ovčímu a králičímu 
IgG.  

Díky problémům s detekcí červené fluorescenční barvy bylo na červenou barvu 
pozitivních jen málo vzorků (viz 4.3.1.4). Včely značené červenou barvou však byly 
zároveň značené koňským IgG (tabulka 18, 4.2.1.1.), takže mezi vzorky bez nalezené 
barvy byl přepokládán výskyt koňským IgG značených vzorků. Vzorky pozitivní na 
přítomnost červené barvy (C, C?) a všechny vzorky, kde nebylo možné prokázat 
přítomnost žádné barvy, byly proto otestovány na přítomnost koňského IgG pomocí 
protilátky proti koňskému IgG. 
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4.3. Výsledky testování metod značení 
 
4.3.1. Fluorescenční značení 

Charakteristickými prvky, jimiž lze popsat křivky jednotlivých excitačních a 
emisních spekter, jsou maxima – jejich vlnová délka a počet. Tyto hodnoty pro pyly, barvy 
a testovací vzorky pylu s barvami jsou uvedené v tabulce 20 (kap. 4.3.1.3.). 
 
4.3.1.1. Spektra čistých barev 
Emisní spektra zelené, žluté a oranžové barvy jsou si velice podobná, jejich hodnoty a 
hodnoty excitace jsou uvedené v tab. 20. Oranžovou barvu je možné odlišit od zelené a 
žluté pouze při excitační vlnové délce 350 nm podle výskytu celkem čtyř maxim (viz tab. 
20 a graf 17), obzvláště výrazné je maximum v 550 nm. Při vyšších měřených excitačních 
vlnových délkách u oranžové barvy tato maxima chybí a emisní spektra zelené, žluté a 
oranžové proto nebylo možné při vlnové délce 390 nm rozlišit (viz graf 17, 390 nm). 
Červenou a modrou barvu je na základě odlišností v emisních maximech možno od zelené, 
žluté a oranžové barvy snadno odlišit (graf 17, tab. 20). 

 

 
Graf 17: Emisní spektra jednotlivých barev při excitační vlnové délce 350 nm (nahoře) a 390 nm (dole). 
Barvy čar odpovídají měřeným barvám. 
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Graf 18: Excitační spektra při vlnové délce maxima emisního spektra každé barvy. 

 
Excitační spektra oranžové, zelené a žluté barvy jsou si velice podobná, typický je 

jejich tvar s maximem ve 467 nm. Modrá a červená barva mají od ostatních tří barev i 
navzájem excitační spektra odlišná (graf 18). 

 
4.3.1.2. Spektra pylových vzorků 
Pro spektra čistých pylových extraktů jsou charakteristické jednoduché křivky s emisními 
maximy v 506-530 nm při excitační vlnové délce 350 nm (graf 19) i 390 nm. Maxima 
excitačních spekter pylu se pohybují okolo 350 nm (graf 20). 
 

 
Graf 19: Emisní spektra pylových extraktů při excitační vlnové délce 350nm. 

 
Graf 20: Excitační spektra pylových extraktů měřená v emisním maximu 520 nm. 
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4.3.1.3. Spektra směsí barev s pylem 
Spektra jednotlivých barev s pylem se lišila v závislosti na množství barvy rozpuštěné 
v pylu, jak ukazuje graf 21 znázorňující příklady emisních spekter červené barvy v pylu. 
Ukázková referenční excitační a emisní spektra dalších barev jsou uvedena v příloze 6.  

 

 
Graf 21 : Emisní spektra červené barvy, červené barvy v pylu a čistého pylu excitační vlnové délce 350nm. 
Čísla před C udávají koncentraci barvy v chloroformovém extraktu pylu (μl/ml). 
 

Intenzita, měřena v pracovních jednotkách (A. U.), závisela na nastavení napětí na 
detektoru, výšky jednotlivých píků (hodnoty y) jsou tedy relativní a nevypovídají nic o 
absolutní síle signálu (tedy koncentraci) detekované barvy.  

Charakteristické hodnoty vlnových délek maxim jsou uvedené v tab. 20 (str. 105).  
 
4.3.1.4. Vyhodnocení vzorků 
Celkově bylo na přítomnost fluorescenčních barev analyzováno 100 vzorků. Očekávaný 
poměr detekovaných barev ve vzorcích byl, na základě počtu značení jednotlivými 
barvami během terénní práce, 1,2(M) : 3(ZLO) : 1(C), jak ukazuje tab. 21. Na každou 
barvu by tedy mělo tedy připadat přibližně 1/5 pozitivních vzorků. 
 
Barva Počet značení Procenta Poměr 

M 191 23,07 % 1,2 
C 160 19,32 % 1 
Z 103 

57,61 % 3 L 156 
O 218 

Tabulka 21: Počet značení jednotlivými barvami v terénu.  
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Množství 

barvy (μl/ml) 
Maxima (nm) emise 

350 
Maxima (nm) emise 

390 
Maxima (nm) excitace 

Červená 

2 (čistá barva) 481+(548) + 584 579 
312+350+ 400+od 450 plynule 

stoupá 
1,2 (552)+580 (550)+581 315+355+396+ stoupá od 450 
0,6 (550)+580 (550)+581 315+355+stoupá od 460 

0,12 (547)+570 (539)+573 315+355+stoupá od 460 
0,024 535+(565) Plochý pík 530-580 360 

Modrá 

2 (čistá barva) 431 432 (368)+384 

1,2 
(420+445+475)+508

-522 
420+445+475+505 (368)+387 

0,6 
(420+445+475)+517

-523 
421+(445+475)+50

5 
366+(387) 

0,12 522 520 366+(387) 
0,024 522 520 357+(367) 

Žlutá 

2 (čistá barva) 491 487 467 
1,2 518 514 (395+419+445)+471 
0,6 520 520 (365+395+419+445)+471 

0,12 530-535 525-532 
358+(368+395)+(417+446)+47

2 
0,024 530-535 527-533 353 

Zelená 

2 (čistá barva) 488 486 467 

1,2 505-525 504-509 
(314)+372+(393+419+449)+46

9 

0,6 507-524 505-525 
(314)+372+(393+419+449)+46

8 

0,12 527 525 
(314)+357+(367+393+418+44

9)+471 
0,024 530 532 355+(470) 

Oranžová 

2 (čistá barva) 413+438+487+550 486 467 
1,2 504+552 503 466 
0,6 545 či (513)+546 504-525 355-370+(393+420+450)+466 

0,12 529-532 520 
314+355-370+(393+417+ 

450)+467 
0,024 540 528-532 357 

Pyl 502-525 514-524 354 + (367) 
Tabulka 20: Základní charakteristické prvky jednotlivých spekter: x+y výčet maxim jednoho vzorku, x - y – 
rozmezí, ve kterých se pohybují hodnoty maxima u různých vzorků, (x) – raménko (shoulder) či méně 
výrazné lokální maximum. 
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Celkem 55 vzorků ze 100 testovaných bylo jistě pozitivních (1 vzorek obsahoval 
červenou barvu = C, 10 vzorků modrou barvu = M a 44 vzorků zelenou, žlutou či 
oranžovou barvu = ZLO), celkem tedy bylo jistě pozitivních 55 % vzorků. Kromě jistě 
pozitivních se mezi vzorky navíc vyskytovalo 13 dalších, u kterých byla na základě 
některých znaků ve spektru přítomnost barev možná, ale nebyla jasně průkazná (barvy s 
“?“). Pokud započteme i tyto vzorky mezi pozitivní, procento úspěšnosti značení se zvedne 
z 55 % na 68 %, viz tab. 22. 

 

Barva 
Barva ve 
vzorku 

Počet 
vzorků 

Celkem 
vzorků 

Zjištěný 
poměr barev

(jen jisté) 

Zjištěný 
poměr barev 

(včetně ?) 

Očekávaný 
poměr barev 

Červená 
C 1 

5 1 1 1 
C? 4 

Modrá 
M 10 

15 10 3 1,2 
M? 5 

Zelená, žlutá, 
oranžová 

ZLO 44 
48 44 9,6 3 

ZLO? 4 
Negativní žádná 32 32 
Celkem vzorků 100 
Celkem jistě pozitivní 55 
Celkem ? 13 
Celkem jistě pozitivní + ? 68 

Tabulka 22: Výsledky detekce fluorescenčních barev ve 100 testovaných vzorcích. C,M,ZLO – jistě 
průkazná přítomnost barvy, C?,M?,ZLO? – možná přítomnost dané barvy ve vzorku. 

 
Nejspolehlivěji odhalitelné (na základě prvků excitačního spektra) byly barvy ZLO, 

které byly detekované ve 44 (48 včetně ZLO?) vzorcích, tedy u 44 % (48 % včetně ZLO?) 
vzorků. Modrá barva byla spolehlivě detekovatelná spíše při vyšších koncentracích (do 
0,6μl/ml), přesto je množství vzorků pozitivních na modrou barvu poměrně vysoké (10 
jistě pozitivních, 15 včetně M? vzorků). Pokud porovnáme poměr zjištěných barev u jistě 
určených vzorků s poměrem očekávaným, vyjde nám u modré barvy poněkud odlišné číslo 
oproti očekávané hodnotě. Na 44 ZLO pozitivních vzorků by mělo dle poměru 3 : 1,2 
připadat 17-18 M jistě pozitivních vzorků, zjištěný poměr je však 
10(M) :  44(ZLO) = 1 : 4,4. Tento poměr se však více přiblíží očekávanému při započítání 
vzorků nejistých (M?, ZLO?), čímž získáme poměr 15 modrých (M+M?) na 48 
ZLO+ZLO?, tedy 1 : 3,2. Poměru 1,2 : 3 by odpovídalo 19 M+M? vzorků na 48 
ZLO+ZLO? vzorků. Rozdíl tedy tvoří pouhé čtyři vzorky, ve kterých mohlo být množství 
modré barvy natolik nízké (<0,12μl/ml), že nebylo detekovatelné. 
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Vzhledem k počtu 44 na ZLO jistě pozitivních vzorků by očekávané množství 
červených vzorků mělo být 14-15 či 16 při započítání ZLO?. Pouhý jediný vzorek (5 
pokud započítáme i C?) pozitivní na červenou barvu ukazuje, že detekce červené barvy je 
velice nespolehlivá, při nízkých koncentracích pomocí této metody prakticky nemožná.  

 
4.3.2. Imunologické značení 
 
4.3.2.1. Zkřížené reakce 
Pro zjištění existence nespecifických reakcí sekundárních protilátek bylo nutné porovnat u 
každé sekundární protilátky hodnotu její specifické reakce s odpovídající protilátkou 
s hodnotou nespecifické reakce s každou cizí protilátkou.  

Průměrné hodnoty síly specifických reakcí jednotlivých sekundárních protilátek s 
odpovídajícími IgG, hodnoty signálu slepého vzorku (fosfátový pufr = PBS) pro každou 
sekundární protilátku a poměr těchto dvou hodnot jsou uvedeny v tab. 23. Reakce 
protilátky proti ovčímu IgG (Anti-sheep IgG) se vyznačovala silným pozadím (0,15), zbylé 
dvě protilátky měly pozadí velice slabé. 

 
  Anti-Horse IgG Anti-rabbit IgG Anti-Sheep IgG 

Odpovídající IgG 5 μl/ml 2,66 2,27 1,85 
PBS 0,08 0,05 0,15 
Poměr PBS/IgG 0,03 0,02 0,08 
Tabulka 23: Intenzita reakce sekundárních protilátek s odpovídajícími IgG a hodnoty reakce slepého vzorku 
(PBS). 
 

Tabulka 24 shrnuje hodnoty zkřížených reakcí jednotlivých sekundárních protilátek 
s každým z používaných primárních IgG jako poměr signálu reakce cizího IgG k síle 
reakce IgG odpovídajícího sekundární protilátce. Jeho maximální hodnota má tedy 
hodnotu 1. Čím více se hodnoty tohoto poměru blíží 1, tím silnější je nespecifická zkřížená 
reakce sekundární protilátky s daným cizím IgG. 

 

Protilátka 
Králičí IgG 
(5 μl/ml) 

Ovčí IgG 
(5 μl/ml) 

Koňský IgG 
(5 μl/ml) 

Bovinní IgG 
(5 μl/ml) 

Anti-rabbit IgG  1,00 0,36 0,11 0,06 
Anti-sheep IgG  0,1 1,00 0,12 0,45 
Anti-horse IgG  0,06 0,08 1,00 0,04 
Tabulka 24: Vyhodnocení zkřížených reakcí. Čísla v tabulce udávají hodnoty poměru signálu cizího IgG vůči 
IgG sekundární protilátce odpovídajícímu. Pozitivní reakce jsou vyznačeny tučně. 
 

Jako pozitivní nespecifické reakce byly vyhodnocovány ty, jejichž poměr oproti 
reakci specifické (udávaný v tab. 24) byl vyšší než hodnoty poměrů reakce slepého vzorku 
oproti reakci specifické uvedené v tab. 23. Z celkem devíti testovaných kombinací bylo pět 
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reakcí pozitivních (v tabulce 24 vyznačeny tučně). Hodnoty tří z nich (0,11; 0,1 a 0,12) 
jsou však téměř 10x slabší než reakce specifická (1,00). Na základě těchto informací lze 
říct, že mezi silné zkřížené reakce, které by se při analyzování vzorků mohly projevit a 
ztížit tak určování přítomnosti konkrétní IgG značky, tedy patří jen dvě: protilátka proti 
králičímu IgG (anti-rabbit IgG) s ovčím IgG (poměr signálu této nespecifické reakce vůči 
reakci specifické je 0,36) a protilátka proti ovčímu IgG (anti-sheep IgG) s bovinním IgG 
(poměr signálu je 0,45). Ostatní zkřížené reakce jsou ve srovnání s reakcí specifickou 
řádově nižší. Při nižší koncentraci IgG značky, než bylo používáno pro testy (5 μl/ml), jsou 
tedy pravděpodobně obvykle nedetekovatelné. 
 
4.3.2.2. Test stability 
Všech 24 vzorků označených IgG značkami (králičí sérum či koňský IgG) bylo na 
přítomnost značky pozitivní. Síla signálu byla u všech testovaných vzorků nižší než síla 
signálu odpovídající pozitivní kontroly obsahující shodné množství IgG značky. Nejnižších 
hodnot dosahoval signál u vzorků s koňským IgG v pylu (pouze 0,3 x hodnota signálu 
pozitivní kontroly) při množství 1 μl i 5 μl. Tyto výsledky tedy ukazují, že pokud je IgG 
značka ve směsi s pylem, dochází k tlumení jejího signálu během detekce oproti stejnému 
množství IgG značky v PBS (používané jako pozitivní kontrola). Důvod takovéhoto 
chování protilátek je však neznámý. Výsledky shrnuje tabulka 25. 
 

Testovaný 
IgG 

Typ vzorku 
Počet 

testovaných 
vzorků 

Počet 
pozitivních 

vzorků 

Signál 
vzorků 

Pozitivní 
kontrola 

(5/1 μl/ml) 

Poměr 
vzorky/ 
kontrola 

Králík 

1 μl+PBS 6 6 1,44 
2,15 

0,67 
1 μl+pyl 6 6 1,45 0,68 

5 μl+PBS 6 6 1,53 
2,22 

0,69 
5 μl+pyl 6 6 1,82 0,82 

Kůň 

1 μl+PBS 7 7 1,13 
2,80 

0,40 
1 μl+pyl 6 6 0,91 0,32 

5 μl+PBS 6 6 1,76 
2,86 

0,62 
5 μl+pyl 6 6 1,01 0,35 

Celkem 49 49 
Tabulka 25: Test stability IgG značek v pylových vzorcích. Počet mikrolitrů ve sloupci typ vzorku odpovídá 
použitému množství značek, PBS - rozpuštění IgG značky do připraveného PBS supernatantu čistého pylu, 
pyl - aplikace IgG značky do suchého vzorku pylu. 
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4.3.2.3. Vyhodnocení vzorků 
Na přítomnost IgG značek bylo otestováno celkem 85 vzorků z celkem 100 vzorků 
testovaných na přítomnost fluorescenční barvy. Výsledky jsou shrnuté v tab. 26. 
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C E 1 E 0 0 0 % NA NA 
C? E 4 E 2 E => C 2 50 % NA NA 

ZLO? 
Kr, Sh, 

E 
4 

E 0 

3 75 % 1 25% 

O 1 Sh => O 
Kr 0 

Kr+O 1 
Sh => O ? 

(ZR) 
E+O 1 ?? 

ZLO 
Kr, Sh, 

E 
44 

E 4 E => L 

23 52,3 % 11 25% 

O 5 Sh => O 
Kr 2 Kr => Z 

Kr+O 3 
Sh => O ? 

(ZR) 

silnéE+O 3 
E => O ? 

(ZR) 
E+O+Kr 4 ?? 

E+O 2 ?? 
Nic E 32 E 7 E => C 7 21,9 % NA NA 

Celkem 85 35 35 41,1 % 12 25% 
Tabulka 26: Vyhodnocení vzorků na přítomnost IgG značek. C,Z,L,O – barvy (červená, zelená, žlutá, 
oranžová); E,Sh,Kr – IgG (kůň, ovce, králík); ? – nejisté výsledky; (ZR) – vyhodnoceno na základě 
zkřížených reakcí; NA – na výpočet chybí data (netestováno na všechny druhy IgG). 
 

Výsledky testování vzorků nejsou příliš jednoznačné, mnoho vzorků vykazovalo 
současnou a tudíž nespecifickou reakci se dvěma i třemi druhy sekundárních protilátek. 
Celkově reagovalo pozitivně s jakoukoli protilátkou 35 z 85 testovaných vzorků (tedy 
41 %), řada z těchto reakcí však byla nespecifická. Odhad množství specifických reakcí je 
možné udělat při vyhodnocení reakcí vzorků pozitivních na ZLO a ZLO?. Ze 48 
testovaných vzorků reagovalo pozitivně 26 (= 53 %), z nich však jen 12 reakcí bylo možné 
pokládat za specifické (viz tab. 26). Je tedy patrné, že procento vzorků se specifickou 
reakcí je daleko nižší (v případě ZLO(?) o 54 %), než celkové množství pozitivních reakcí. 
Vzorky pozitivní na C, C? a „nic“ byly testované pouze na přítomnost koňského IgG (E), 
proto u nich nebylo možné vyjádřit procento specifických reakcí, jako v případě ZLO(?) 
vzorků. 
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Některé případy pozitivity se dvěma typy sekundárních protilátek je potenciálně 
možné přičíst zkříženým reakcím. To se může týkat současné pozitivity vzorku 
s protilátkou proti králičímu IgG (anti-rabbit IgG) i protilátkou proti ovčímu IgG (anti-
sheep IgG). Anti-rabbit IgG má totiž silnou zkříženou reakci s ovčím IgG (tab. 24). Dalším 
možným příkladem může být silná pozitivita při reakci s protilátkou proti koňskému IgG 
(anti-horse  IgG) a zároveň slabá pozitivita s protilátkou proti ovčímu IgG (anti-sheep 
IgG), neboť protilátka anti- sheep IgG slabě reaguje též na koňský IgG (tab. 24). 

Z důvodu vysoké míry nespecifických reakcí anti-bovinního IgG s jinými 
protilátkami nebylo možné tuto sekundární protilátku pro testy ELISA použít. Nelze proto 
vyloučit možnost, že některé ze vzorků pozitivních na přítomnost ovčího IgG mohou ve 
skutečnosti obsahovat bovinní IgG, neboť anti-sheep IgG vykazuje silnou reakci s bovinní 
IgG (tab. 24). K takovéto záměně však jistě nedošlo v mnoha případech, neboť většina 
vzorků obsahující modrou barvu (a tedy též bovinní IgG) byla odhalena již při detekci 
fluorescence a tyto vzorky nebyly pro testování přítomnosti IgG použity. Jelikož množství 
odhalených vzorků obsahujících modrou barvu bylo jen o málo nižší než by mělo být na 
základě četností značení jednotlivými barvami, viz tab. 21, je možné předpokládat, že byla 
tímto způsobem většina bovinním IgG označených vzorků z testů ELISA eliminována. 

Ostatní kombinace současných pozitivit u více sekundárních protilátek není možné 
vysvětlit pomocí zkřížených reakcí a jejich původ zůstává tudíž neznámý. Jejich relativně 
vysoké množství (7 vzorků z 85, tedy 8 %) zároveň též vznáší otázku na reálnou 
spolehlivost detekce a použitelnost této metody značení jako takové. 

Na základě vyhodnocení přítomnosti IgG značek byly v tabulce 26 též doplněny 
pravděpodobné barvy, které náležely jednotlivým vzorkům, což může být užitečné hlavně 
pro vzorky ZLO(?), u kterých rozlišení jednotlivých barev nebylo možné. 
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4.4. Diskuse - metody značení 
 
4.4.1. Zhodnocení použitých metod značení 
Použití fluorescenčních barev a imunoglobulinů pro značení podzemních hnízd 
samotářských včel nebylo doposud nikdy testováno, ačkoli se značení těmito látkami 
používá pro řešení celé řady otázek (viz 4.1.). Z tohoto důvodu bylo nutné vyřešit celou 
řadu technických problémů, které se během testování těchto dvou metod vyskytly.  

 
4.4.1.1. Metoda značení 
Největším problémem u obou metod značení je nízká koncentrace značek, které se 
dostanou po označení pylu do samotných komůrek. Ta velice snižuje účinnost detekce a 
tedy i použitelnost testované metody. Použitá metoda značení (postříkání samice přilétající 
s pylem roztokem s oběma značkami pomocí mechanického rozprašovače) tedy nebyla pro 
značení příliš efektivní. Ačkoli byly postříkané samice vždy pokryté vrstvou značky, 
množství, které kontaminovalo pyl, muselo být vzhledem k dosaženým výsledkům nízké.  

V sezóně 2009 byla proto metodika značení pozměněna. Každá přilétající samice 
byla odchycena a malé množství značky bylo umístěno přímo na pyl na zadní končetině. 
Výsledky z tohoto roku ještě nebyly zpracovány, jednoznačnou výhodou však byla 
možnost přesné kvantifikace množství nanesené značky. Nevýhodou této metody je na 
druhou stranu nutnost neustálé manipulace se značenými jedinci, která je může stresovat. 
Pokud je však na končetinu jednorázově naneseno množství značky, které stačí na 
označení jedné buňky, pak každou samici stačí značit pouze jednou denně, neboť samice 
A. vaga zásobují maximálně jednu buňku denně (Bischoff et al., 2003; kap. 3.4.13.). 
Samice po označení vždy odlétly na několik desítek minut pryč, ale toto zdržení 
pravděpodobně nemělo za celkové zásobovací chování včel zásadní vliv, neboť před 
zalezením do hnízda běžně dělají sérii R-cyklů (viz 4.3.3.2.), která je zdrží podobně 
dlouho. 

 
4.4.1.2. Fluorescenční značení 
Fluorescenční značení bylo úspěšnější, než značení pomocí protilátek, přítomnost značky 
byla zjištěna ve více než polovině testovaných vzorků. Velkým problémem při detekci 
fluorescenčních barev byla autoflourescence samotného pylu, ve kterém byly fluorescenční 
barvy detekovány. Ta způsobovala při nízkých koncentracích barev výrazné změny 
excitačních a emisních křivek těchto barev. Detekce přítomnosti barev ve vzorcích pylu tak 
byla možná pouze individuálním porovnáváním spekter testovaných vzorků se spektry 
referenčními, což je metoda jistě velice subjektivní, a navíc bylo zjišťování referenčních 
spekter pro všechny barvy časově náročné.  
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Referenční křivky jednotlivých barev se od excitačních a emisních křivek čistého 
pylu odlišovaly v různé míře. Křivka červené barvy se při nízkých koncentracích prakticky 
shodovala s křivkou čistého pylu, tato barva byla tedy ve vzorcích nerozpoznatelná. 
Excitační i emisní křivky žluté, zelené a oranžové barvy byly při nižších koncentracích 
barvy totožné, všechny však byly ve vzorcích velice dobře rozpoznatelné i při nejnižších 
testovaných koncentracích (0,024 μl/ml). Modrou barvu bylo též možné snadno detekovat 
při poměrně nízkých koncentracích (do 0,12 μl/ml).  

Je tedy možné shrnout, že značení pomocí fluorescenčních barev by bylo 
použitelné, pokud by se podařilo 1) nalézt metodu, jak účinně separovat fluorescenční 
barvu z pylu, nebo 2) nalézt větší množství dalších navzájem i od pylové autofluorescence 
dobře odlišitelných barev či 3) zvýšit množství barevných značek ve vzorcích. První 
možnost by byla technicky velice náročná, proto je pro účely značení nepoužitelná. 
Zvětšení koncentrace značky ve vzorcích je metodicky obtížné díky nutnosti aplikace 
značky na přinášený pyl (což je možné vždy pouze v omezeném množství) a nebezpečí 
toxicity při vysokých koncentracích značek, neboť pyl slouží jako larvální potrava. Jistého 
zvýšení koncentrace značky v pylu (a tedy v buňkách) by však bylo možné dosáhnout 
značením pylu pomocí malého množství vysoce koncentrované značky aplikované 
mikropipetou přímo na pyl na sběráčku včely, jak bylo popsáno v 4.4.1.1. Hledání nových 
barev v kombinaci se zefektivněním značení je tedy možnost, jak optimalizovat tuto 
metodu. 

 
4.4.1.3. Imunologické značení 

Značení pomocí imunoglobulinů bylo celkově mnohem méně úspěšné než značení 
pomocí fluorescenčních barev. Hlavními problémy během detekce imunologických značek 
ve vzorcích byly nízké koncentrace a dále vysoká míra nespecifických reakcí.  

Koncentrace protilátek v testovaných vzorcích se pohybovaly na hranici 
detekovatelnosti nebo pod ní, což velice ztěžovalo analýzy. Nízká koncentrace protilátek 
nebyla prokazatelně způsobená jejich degradací v průběhu času, musela být tedy 
způsobená jinými faktory. Kromě nízké efektivity značení se na nízké koncentraci 
protilátek ve vzorcích mohl podílet další faktor - přítomnost pylu ve vzorcích. Protilátka 
experimentálně přidaná ke vzorku pylu se z tohoto vzorku vymyla do testovaného roztoku 
v prokazatelně nižší koncentraci, než pokud bylo stejné množství protilátky pouze 
rozpuštěno v pylovém extraktu. Je tedy možné, že se značící protilátky nějak nespecificky 
vážou na povrch pylových zrn, který také obsahuje celou řadu proteinů, a tato vazba pak 
zabraňuje vymytí IgG z pylového vzorku, což dále sníží jeho koncentraci v testovaném 
vzorku (který obsahuje pouze pylový extrakt bez pylových zrn). 

Dalším závažným problémem, kromě nízkých koncentrací, byly nespecifické 
reakce protilátek. Nespecifické reakce s některými protilátkami byly zjištěny již při 
počátečních předběžných testech při použití vysokých koncentrací protilátek (5 μl/ml) (viz 
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4.3.2.1.). Většina z nich však byla slabá, takže je při znalosti koncentrace protilátky 
v testovaném vzorku a síle reakce protilátky o dané koncentraci bylo možné odlišit od 
reakcí specifických. V testovaných vzorcích však byla koncentrace protilátky neznámá a 
proto nebylo možné rozpoznat nespecifické reakce od specifických bez otestování každého 
vzorku všemi sekundárními protilátkami. Pokud by však byl vzorek testován na všechny 
protilátky, musel by se téměř 10x naředit, což by dále snížilo detekovatelnost přítomných 
protilátek. Z tohoto důvodu byla většina vzorků testována v koncentrované podobě na 
přítomnost pouze jedné protilátky v závislosti na výsledku testu přítomnosti fluorescenční 
barvy v daném vzorku. Výjimku tvořily ZLO pozitivní vzorky, které byly testovány na 
přítomnost všech tří protilátek. 

Je zvláštní, že Hagler & Miller (2002), kteří používali během experimentu současně 
několik různých protilátek, žádné nespecifické reakce nepozorovali a proto současné 
použití několika typů IgG značek ve své práci dokonce doporučují. Pravděpodobným 
důvodem rozdílů mezi mými a jejich výsledky je použití odlišných protilátek, neboť 
protilátky různých firem jsou různě citlivé a liší se i mírou nespecifických reakcí 
(Hostomská, osobní sdělení). Dalším faktorem, který jistě podpořil nespecifické reakce, 
byla práce s koncentracemi protilátek na hranici detekovatelnosti či dokonce pod ní. 

Značení promocí protilátek tedy není vzhledem k velice nízkým výsledným 
koncentracím značek ve vzorcích pro značení podzemních komůrek vhodné. 
 
4.4.2 Úspěšnost proznačení populace 

Úspěšnost proznačení populace je možné alespoň teoreticky odhadnout z výsledků 
detekce fluorescenčních barev. Jelikož byly všechny testované vzorky vykopány 
v z maximálně proznačené části pozorovacího území (hnízda byla značena průměrně 6,8x, 
maximální počet značení na hnízdo byl dokonce 20), očekávala jsem procento pozitivních 
vzorků blížící se 100 %.  

Pokud hypoteticky vyjdeme z množství vzorků pozitivních na ZLO barvu (48 
včetně ZLO?), u nichž se dá díky snadné detekovatelnosti barev ZLO předpokládat, že 
jejich počet odpovídá počtu skutečně označených vzorků, mělo by jim podle očekávaného 
poměru barev (viz tab. 21, kap. 4.3.1.4.) odpovídat cca 19 na modrou barvu pozitivních a 
16 na červenou barvu pozitivních vzorků. Dohromady by tedy množství pozitivních vzorků 
bylo 83, což odpovídá 83 % z celkového počtu analyzovaných vzorků. Teoretická 
proznačenost hnízdiště by tedy mohla převyšovat 80 %. Díky obtížné detekovatelnosti 
červené a modré barvy při nízkých koncentracích se však počty vzorků pozitivních na 
modrou a červenou barvu od těchto teoretických hodnot odlišují a výsledná úspěšnost 
značení byla výrazně nižší. 
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4.4.3. Značení pomocí lanthanoidů a budoucí projekty 
Největším problémem při značení podzemních buněk je tedy práce s nízkými 
koncentracemi. Jelikož z výše uvedených důvodů není možné příliš zvyšovat dávky značek 
nanášených na pyl (a tedy přinesených do komůrek), alternativou je použití citlivějších 
metod detekce.  

Vysokou citlivost a absolutní specifitu nabízí metoda značení hnízd pomocí 
různých druhů lanthanoidů. Tato metoda je běžně využívána v celé řadě studií (viz 4.1.3.) a 
její testování probíhalo na jaře 2009. Místo mechanického rozprašovače bylo na končetinu 
včely aplikováno mikropipetou přesné množství značky, což umožňuje přesnou 
kvantifikaci naneseného množství značky pro každou včelu a hnízdo. Výsledky nejsou 
doposud plně vyhodnocené, ale už je jisté, že tato nová metoda naprosto jistě překoná 
dosavadní problémy s nízkými koncentracemi, neboť její detekční limit je ještě o několik 
řádů níže, než jsou koncentrace značky obsažené ve vzorcích. Pro detekci je nutné 
speciální přístrojové vybavení pro optickou emisní spektrometrii (ICP-OES), to je však 
dostupné na půdě České Zemědělské Univerzity v Praze.  

Testování této metody bude tedy navazovat na již získané zkušenosti se značením 
podzemních komůrek včel a bude probíhat jako součást doktorandského studia. 

 
4.4.4. Detekce vnitrodruhového hnízdního parazitismu 

Pokud se metoda značení pomocí lanthanoidů prokáže jako skutečně vhodná pro 
značení hnízd, bude možné přistoupit k testování existence kukaččího chování u různých 
druhů včel. Toto chování je pravděpodobně široce rozšířené, ale metodicky velice těžko 
prokazatelné. Pokud bychom však pomocí značení lanthanoidy dokázali rozpoznat všechny 
komůrky zásobované jednou samicí a analýza maternity pomocí mikrosatelitů by umožnila 
rozpoznat potomky jedné samice, pak by nález cizího potomka v komůrce byl 
jednoznačným důkazem existence tohoto typu vnitrodruhového kleptoparazitismu u 
studovaného druhu včel. Tato metoda by tedy v budoucnu umožnila poměrně 
jednoduchým způsobem sledovat chování včel uvnitř hnízd způsobem, který v současné 
době není možný. 
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5. Shrnutí 
 
Diplomová práce měla dva hlavní cíle. Prvním z nich bylo popsání hnízdního chování 
druhu Andrena vaga a zjištění existence vnitrodruhového kleptoparazitismu, druhým 
úkolem bylo otestování různých metod značení podzemních komůrek náležících jedné 
samici. 
 
Etologickým pozorováváním bylo zjištěno, že se demografické charakteristiky druhu A. 
vaga  meziročně výrazně lišily. Hlavní příčinou rozdílů bylo odlišné klima v sezónách 
2007 a 2008. Velice teplé a suché počasí v roce 2007 způsobilo rychlejší nástup sezóny 
včel, časné odkvetení vrb a s těmito dvěma faktory související zkrácení délky života včel 
oproti sezóně 2008. Kratší délka života včel byla kompenzována zvýšenou aktivitou. 
 
Během pozorování byly nalezené významné rozdíly v chování stylopizovaných a zdravých 
včel. Stylopizované včely vylétaly na jaře výrazně dříve, žily déle a byly méně aktivní než 
včely zdravé. Aktivita zdravých včel byla vázaná primárně na příznivé počasí, 
stylopizované včely preferovaly počasí horší. Byl diskutován možný evoluční význam 
těchto rozdílů. 
 
Pomocí sestavení křivky přežívání byla zjištěna dynamika pobytu včel na hnízdišti i 
předpokládaný průběh mortality u zdravých i stylopizovaných jedinců. Stylopizované 
včely mají vyšší pravděpodobnost dožít se vyššího věku než včely zdravé. 
 
Zdravé i stylopizované včely byly velkou část života neaktivní, téměř polovina včel každý 
den zůstávala bez ohledu na počasí v hnízdě. Stylopizované včely aktivovaly méně než 
včely zdravé. Byly diskutovány možné příčiny tohoto chování. 
 
Terénní pozorování prokázalo, že včely dokáží využívat k hnízdění cizích hnízd. Množství 
osídlených cizích hnízd bylo pravděpodobně svázané s hustotou populace. Při větší hustotě 
hnízd v roce 2007 bylo využívání cizích hnízd při zakládání hnízd dvakrát častější než 
v roce 2008, kdy byla velikost populace nižší. 
 
Mezi jednotlivými situacemi využití cizího hnízda byly rozlišeny usurpace (aktivního 
hnízda) a osídlení opuštěných hnízd. Vyhodnocení dat ani chování včel na hnízdišti 
neprokázalo preferenční osidlování aktivních hnízd, tedy záměrné usurpace, chování 
tohoto druhu bylo proto vyhodnoceno jako „entering“. 
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Tendence využívat opuštěná hnízda nesouvisela s množstvím opouštěných hnízd každý 
den v průběhu sezóny, neboť množství opuštěných hnízd v jednotlivých dnech výrazně 
převyšovalo poptávku, byla však zjištěna možná pozitivní vazba na počet založených hnízd 
a blížící se konec sezóny. Množství skutečných usurpací bylo v průběhu sezóny konstantní. 
 
Byl vytvořen systém hodnocení chování původních majitelů hnízd po ohrožení hnízda či 
usurpaci. Při vyhodnocování interakcí mezi majiteli a potenciálními usurpátory na hnízdišti 
byla prokázaná jen velice nízká míra agresivity, včely svá hnízda při usurpacích opouštěly 
bez boje. 
 
U včel využívajících cizí hnízdo nebyla zjištěna individuální specializace na 
kleptoparazitický způsob života.  Včely, které přišly o hnízdo v důsledku usurpace, 
neusurpovaly hnízdo jiné samice, ale zakládaly hnízda nová. U jednou usurpovaných hnízd 
se nezvyšovala pravděpodobnost opakování tohoto chování v budoucnu.  
 
Během terénního pozorování druhu A. vaga bylo rozlišeno celkem 14 typů hnízdního 
chování, které byly detailně popsány v etogramu. Řada z těchto prvků chování se 
shodovala s literárními údaji u jiných druhů včel. Případné mezidruhové rozdíly, či rozdíly 
mezi zdravými a stylopizovanými včelami, byly diskutovány. Z  prvků chování popsaných 
v etogramu bylo vytvořeno podrobné schéma jejich uspořádání v rámci zásobovacího 
cyklu (tzv. schéma aktivit), kde byly znázorněné veškeré vztahy mezi jednotlivými 
aktivitami. 
 
V zásobovacím cyklu A. vaga byl popsán zcela nový komplex prvků chování, tzv. R-
cyklus, a byl diskutován jeho vztah k zahrabávání hnízda. 
 
U studovaného druhu byla potvrzena přítomnost oddělených pylových a nektarových dnů. 
Byly zjištěny rozdíly v průběhu zásobovacího cyklu u zdravých včel přinášejících nektar, 
pyl a u včel stylopizovaných.  Včely s nektarovými cykly a stylopizované včely přilétaly 
s potravou většinou pouze jednou denně. Včely nosící pyl přilétaly průměrně 1,6x (max = 
4x), přičemž délka zásobovacích letů (a celých cyklů) se s  rostoucím množstvím cyklů 
během dne zkracovala. A. vaga tedy zásobuje jednu komůrku alespoň dva dny a patří tak 
mezi druhy s nízkou hodnotou „provisioning rate“.  
 
Během značení podzemních buněk byla největším problémem nízká koncentrace značky 
ve vzorku, neboť metoda značení jedinců pomocí mechanického rozprašovače neoznačila 
dostatečně přinášený pyl. V předběžných testech se osvědčilo značení jedinců pomocí 
přesných dávek značky aplikovaných mikropipetou na přinesený pyl. 
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Díky nízkým koncentracím značky ve vzorcích byla největším problémem fluorescenčního 
značení autofluorescence pylu, které výrazně měnila tvar excitačních a emisních spekter 
jednotlivých barev. Fluorescenční značení by bylo použitelné při zvýšení množství značky 
ve vzorcích či nalezení barev se spektry výrazně odlišnými od spektra fluorescence pylu. 
 
Imunologické značení poskytovalo díky nízkým koncentracím značek ve vzorcích a 
vysokému množství nespecifických reakcí velice ambivalentní výsledky. Jako metoda 
značení podzemních buněk je proto značení pomocí protilátek nevhodné. 
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7. Přílohy 
Příloha 1: Průměrné hodnoty, mediány, minima, maxima a směrodatné odchylky délek 
jednotlivých dlouhodobých aktivit po odstranění odlehlých hodnot. N udává množství aktivit, ze 
kterých byly tyto hodnoty počítány. Šedě jsou vyznačeny statistiky spočítané z údajů včetně 
odlehlých hodnot v případě, že odebrání odlehlých hodnot zapříčinilo nulovou varianci.  
 

    Průměr Medián Min Max N 

B 
Zdravé 0:00:23 0:00:00 0:00:00 0:02:00 34 

Stylop.  -----  ----- 0:00:00 0:01:00 2 

F Zdravé 0:02:02 0:02:00 0:00:00 0:06:00 26 

Hl 
Zdravé 

0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 750 
0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:33:00 852 

Stylop. 
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 104 
0:00:12 0:00:00 0:00:00 0:05:00 111 

Hr 
Zdravé 

0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 457 
0:00:27 0:00:00 0:00:00 0:14:00 542 

Stylop. 
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17 
0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:02:00 19 

Lh 
Zdravé 

0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:02:00 44 
0:40:02 0:03:00 0:00:00 5:43:00 90 

Stylop. 
0:01:10 0:01:00 0:00:00 0:05:00 24 
0:24:39 0:02:00 0:00:00 3:11:00 38 

M 
Zdravé 0:01:23 0:00:30 0:00:00 0:05:00 8 

Stylop. 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5 

N Zdravé 0:02:12 0:02:00 0:00:00 0:05:00 5 

O Zdravé 0:02:24 0:03:00 0:01:00 0:04:00 5 

SH 
Zdravé 0:03:07 0:02:00 0:01:00 0:07:00 18 

Stylop. 1:12:03 0:37:00 0:01:00 4:04:00 36 

W 
Zdravé 0:00:36 0:01:00 0:00:00 0:02:00 73 

Stylop. 
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 4 
0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:05:00 6 

Z 
Zdravé 

0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 359 
0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:08:00 489 

Stylop. 
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 39 
0:00:07 0:00:00 0:00:00 0:03:00 41 
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Příloha 2: Průměrné hodnoty, mediány, minima a maxima délek nejdůležitějších intervalů mezi 
klíčovými aktivitami zásobovacích cyklů. N udává množství aktivit, ze kterých byly tyto hodnoty 
počítány. Šedě jsou vyznačeny statistiky spočítané z údajů včetně odlehlých hodnot v případě, že 
odebrání odlehlých hodnot zapříčinilo nulovou varianci.  
 

    Průměr Medián Min Max N 

Délka dlouhého 
c. P(p)l-P(p)l 

Pp zdravé 2:49:04 2:32:00 1:17:00 5:58:00 273 
P zdravé 1:58:32 2:09:07 0:23:45 3:17:08 15 
P stylop. 2:38:18 2:28:00 0:25:00 6:56:00 20 

Délka jednoho 
R cyklu  

P(p)r-P(p)r/l 

Pp zdravé 0:05:26 0:04:00 0:01:00 0:28:00 143 
P zdravé 0:07:58 0:06:30 0:01:00 0:23:00 62 
P stylop. 0:58:27 0:18:00 0:01:00 3:33:00 31 

P(p)l-Tl 
Pp zdravé 0:51:21 0:49:00 0:15:00 1:25:00 168 
P zdravé 1:40:00 1:41:00 1:33:00 1:47:00 2 
P stylop. 0:57:31 1:35:00 0:10:00 1:56:00 6 

P(p)r-Tr 

Pp zdravé 
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 421 
0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:15:00 495 

P zdravé 
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 149 
0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:05:00 170 

P stylop. 
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 75 
0:00:10 0:00:00 0:00:00 0:05:00 81 

Tl-P(p)l 
Pp zdravé 1:56:49 1:39:00 0:27:00 4:35:00 286 
P zdravé 2:16:19 2:34:00 0:18:00 3:16:00 21 
P stylop. 1:49:53 1:53:00 0:14:00 4:12:00 22 

Délka R cyklů 
P(p)r-D 

Pp zdravé 0:16:37 0:09:00 0:01:00 1:05:00 117 
P zdravé 0:36:31 0:11:00 0:01:00 2:32:00 25 
P stylop. 0:57:33 0:18:00 0:03:00 3:25:00 22 

P(p)l-D 

Pp zdravé 
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 549 
0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:33:00 650 

P zdravé 
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 185 
0:00:31 0:00:00 0:00:00 0:10:00 220 

P stylop. 
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 161 
0:00:10 0:00:00 0:00:00 0:05:00 170 

D-Z/Tl 
zdravé 0:50:47 0:49:00 0:01:00 1:25:00 163 
stylop. 0:28:30 0:24:30 0:03:00 0:56:00 8 
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Příloha 3: Pravděpodobnost přechodu mezi jednotlivými bezprostředně po sobě následujícími 
prvky chování v zásobovacím cyklu. Tučně je u všech třech typů cyklu vyznačen nejčastější 
přechod každého chování na jiné chování.  
 

    Zdravé Pp Zdravé P Stylopizované 
Aktivita1 Aktivita2 Počet Pst Počet Pst Počet Pst 

B/W D 3  --- 3  --- 3  --- 
B/W Hl 42  --- 5  --- 0  --- 
B/W Hr 16  --- 1  --- 0  --- 
B/W Tr 13  --- 3  --- 6  --- 
B/W Z 5  --- 0  --- 0  --- 

D O 4 1,9 % 0 0,0 % 1 3,3 % 
D SH 7 3,2 % 2 25,0 % 15 50,0 % 
D Tl 13 6,0 % 0 0,0 % 7 23,3 % 
D Z 192 88,9 % 6 75,0 % 7 23,3 % 
F Tl 20 95,2 % 3 75,0 % 0 0,0 % 
F Z 1 4,8 % 1 25,0 % 0 0,0 % 
Hl D 614 99,7 % 188 98,9 % 111 100,0 % 
Hl B/W 2 0,3 % 2 1,1 % 0 0,0 % 
Hr Tr 402 99,3 % 113 100,0 % 27 100,0 % 
Hr B/W 3 0,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
O Z 3 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

P(p)l D 3 0,5 % 17 8,2 % 59 34,7 % 
P(p)l Hl 575 92,9 % 185 88,9 % 111 65,3 % 
P(p)l B/W 41 6,6 % 6 2,9 % 0 0,0 % 
P(p)r Hr 387 80,3 % 112 69,1 % 27 33,8 % 
P(p)r Tr 69 14,3 % 46 28,4 % 47 58,8 % 
P(p)r B/W 26 5,4 % 4 2,5 % 6 7,5 % 
P(p) R cyklus 619 56,2 % 208 56,2 % 170 68,0 % 
P(p) dl. cyklus 482 43,8 % 162 43,8 % 80 32,0 % 
SH Z 10 100,0 % 5 100,0 % 4 100,0 % 
Tl P(p)l 130 72,2 % 15 68,2 % 3 100,0 % 
Tl P(p)r 50 27,8 % 7 31,8 % 0 0,0 % 
Tr P(p)l 135 45,8 % 21 28,0 % 19 67,9 % 
Tr P(p)r 160 54,2 % 54 72,0 % 9 32,1 % 
Z F 30 12,6 % 12 25,5 % 1 25,0 % 
Z Tl 202 84,9 % 33 70,2 % 2 50,0 % 
Z B/W 6 2,5 % 2 4,3 % 1 25,0 % 
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Příloha 4: Průměrné hodnoty, mediány a rozsahy reálních časů klíčových aktivit P (přílet) a T 
(odlet), náležící různým typům zásobovacích cyklů, mediány těchto hodnot byly používány pro 
tvorbu grafu 16. Číslováno dle pořadí dané aktivity v průběhu dne.  
 

  T1 P1 T2 P2 T3 P3 T4 P4 

Zdravé 1 x Pp 

Průměr 12:18 14:07 14:48      

Medián 12:19 13:59 14:35      
Min 9:25 10:26 10:45      
Max 15:56 17:59 16:47      
Počet případů 34 241 55      

Zdravé 2 x Pp 

Průměr 10:55 12:35 14:04 15:45      

Medián 10:38 12:41 14:09 15:54      
Min 9:02 10:20 11:32 12:34      
Max 14:06 16:47 16:29 18:10      
Počet případů 56 151 101 151      

Zdravé 3 x Pp 

Průměr 10:26 12:06 13:09 14:33 15:08 16:42   

Medián 10:16 11:59 13:27 14:40 15:09 16:50   
Min 9:05 10:53 11:24 13:00 13:47 14:55   
Max 12:16 14:02 14:32 16:20 16:54 18:02   
Počet případů 24 46 29 46 26 46   

Zdravé 4 x Pp 

Průměr 10:17 11:40 12:33 13:42 14:29 15:31 16:06 17:12 
Medián 10:17 11:27 12:50 13:44 14:23 15:37 16:16 17:05 
Min --- 10:37 11:49 12:19 12:46 14:06 14:53 16:16 
Max  --- 13:55 13:00 14:20 15:32 16:37 16:48 17:58 
Počet případů 1 10 3 10 8 10 6 10 

Zdravé 1 x P 

Průměr 11:10 13:58      

Medián 10:27 13:49      
Min 9:31 10:50      
Max 14:49 17:59      
Počet případů 19 221      

Zdravé 2 x P 

Průměr --- 13:19 14:58 15:18      

Medián --- 13:17 14:58 15:26      
Min --- 11:12 14:37 12:47      
Max  --- 14:37 15:19 17:29      
Počet případů --- 15 2 15      

Stylopizované 1 x P

Průměr 13:16 15:06      

Medián 13:22 15:15      
Min 9:59 11:15      
Max 17:45 18:00      
Počet případů 16 152      

Stylopizované 2 x P

Průměr --- 13:55 14:52 16:23      

Medián --- 13:44 15:19 16:54      
Min   11:00 13:23 13:42      
Max --- 16:45 16:58 18:00      
Počet případů --- 20 6 20      
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Příloha 5: Mediány délek klíčových intervalů v jednotlivých zásobovacích cyklech, které jsou 
znázorněné v grafu 16, P – přílet, T – odlet, číslování dle pořadí dané aktivity v rámci dne. Počty 
případů jsou shodné s počty pod aktivitami v příloze 4 (počet P1-P2 – počet u P1). 
 
délky intervalů (hod) P1-P2 P2-P3 P3-P4 T1-P1 T2-P2 T3-P3 T4-P4 P1-T2 P2-T3 P3-T4
Zdravé 1 x Pp 2:21 
Zdravé 2 x Pp 3:13 2:03 1:45 1:28 
Zdravé 3 x Pp 2:41 2:10 1:43 1:42 1:41 0:59 0:29 
Zdravé 4 x Pp 2:17 1:53 1:28 1:10 1:19 1:14 0:49 0:58 0:39 0:39 
Zdravé 1 x P 3:22 
Zdravé 2 x P 2:09 0:28 1:41 
Stylopizované 1 x P 1:53 
Stylopizované 2 x P 2:28 1:35 1:35 
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Příloha 6: Excitační a emisní referenční spektra používaná při detekování přítomnosti barev ve 
vzorcích. 

 
Emisní spektra zelené barvy a pylu při excitační vlnové délce 350nm. Čísla před Z udávají koncentraci barvy 
v chloroformovém extraktu pylu (μl/ml). 
 

 
Emisní spektra oranžové barvy a pylu při excitační vlnové délce 350nm. Čísla před O udávají koncentraci 
barvy v chloroformovém extraktu pylu (μl/ml). 
 

 
Emisní spektra žluté barvy a pylu při excitační vlnové délce 350nm. Čísla před L udávají koncentraci barvy v 
chloroformovém extraktu pylu (μl/ml). 
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Emisní spektra modré barvy a pylu při excitační vlnové délce 390nm. Čísla před M udávají koncentraci 
barvy v chloroformovém extraktu pylu (μl/ml). 
 

 
Excitační spektra zelené barvy a pylu. Čísla před Z udávají koncentraci barvy v chloroformovém extraktu 
pylu (μl/ml). 
 

 
Excitační spektra oranžové barvy a pylu. Čísla před Z udávají koncentraci barvy v chloroformovém extraktu 
pylu (μl/ml). 
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Excitační spektra žluté barvy a pylu. Čísla před L udávají koncentraci barvy v chloroformovém extraktu pylu 
(μl/ml). 
 
 

 
Excitační spektra modré barvy a pylu. Čísla před M udávají koncentraci barvy v chloroformovém extraktu 
pylu (μl/ml). 
 

 
 Excitační spektra červené barvy a pylu. Čísla před C udávají koncentraci barvy v chloroformovém extraktu 
pylu (μl/ml). 
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Příloha 7: Fotografie z průběhu terénní práce. 

 


