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Abstrakt 
Cílem této práce bylo prozkoumat možné antipredační funkce fulgurace, což je náhlé 

odhalení nápadné části těla u dosud zcela kryptického zvířete, spojené s útěkem. Jako 

modelová kořist sloužily dospělé ploštice vroubenky smrduté (Coreus marginatus, 

Heteroptera), jako modeloví ptačí predátoři pak sýkora modřinka (Cyanistes caerulus) a 

koňadra (Parus major). Bylo použito tří přístupů. 

Test palatibility měl určit, zda jsou vroubenky poživatelné pro ptačí predátory. 

Experiment probíhal v pokusné kleci, bez zásahu experimentátora a rovněž bez zapojení 

fulgurace. Bylo zjištěno, že chemická obrana vroubenek je ve srovnání s jinými druhy ploštic 

(Pyrrhocoris apterus, Graphosoma lineatum) slabá a že se účinnost obrany liší mezi 

přezimující a novou generací vroubenek. 

Test vlivu fulgurace na chování ptačích predátorů probíhal rovněž v pokusné kleci, 

tentokrát ovšem vroubenky zapojovaly při obraně i fulguraci, ke které byly nuceny 

experimentátorem. Bylo zjištěno, že sýkory modřinky útočí více na sedící než na letící (a tedy 

fulgurující) vroubenky, u sýkor koňader se podobná závislost neprokázala. Latence návratu k 

fulgurující vroubence nebyla ovlivněna barvou abdomenu kořisti. 

Ve třetím experimentu vystupovali dobrovolníci z řad studentů, kteří v počítačové 

simulaci hledali fotografii vroubenky na monitoru. Tento test měl ukázat, zda může fulgurace 

odpoutat pozornost predátora a/nebo zpomalit proces vytváření search image. Výsledky však 

tuto hypotézu nepodporují. 

 

Klíčová slova: fulgurace, antipredační chování, skrytý aposematismus, startling signály, 

Coreus marginatus, ptačí predároři, search image, počítačová simulace 

  



 

Abstract 
Aim of the present study was to test antipredatory function of fulguration (or flash 

display), which means sudden exposition of conspicous body part on otherwise cryptic 

animal during escape. Adult squash bugs (Coreus marginatus; Heteroptera) were used as 

model prey, while as model predator served two species of passerine birds - blue tit 

(Cyanistes caerulus) and great tit (Parus major). Three approaches were undertaken. 

Test of palatability should have assessed the efficiency of squash bug chemical defence 

against bird predators.  Experiment was carried out in experimental cage without 

interference of experimenter and without occurrence of fulguration. The results show that 

chemical defense of squash bug is less efficient than defense of other species of true bugs 

(Pyrrhocoris apterus, Graphosoma lineatum) and that the efficiency differs between two 

generations of squash bugs. 

In the test of efficiency of fulguration, the prey was forced by experimenter to fly in 

response to bird attack. Blue tits attacked the immobile prey more often than the flying and 

fulgurating one, but the same relation wasn't significant with great tits. The latencies of 

birds´ returns to the bugs that landed after fulguration wasn't influenced by colour of the 

bugs' abdomen. 

Third experiment consisted of computer simulation, in which human volunteers 

searched for the pictures of squash bug on the screen. This test should have answered 

whether fulguration can distract predator attention or slow down the process of search 

image formation. Results don't support this hypothesis. 

 

Key words: antipredatory defence, fulguration, flash display, hidden aposematism, startling 

signals, search image, computer simulation, Coreus marginatus, bird predators 
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1 Úvod 
Tato práce si vytkla za úkol prozkoumat, jak působí na modelové predátory antipredační 

chování, kterému se někdy říká fulgurace (Komárek 2004) a které se vyznačuje náhlou 

proměnou dosud nenápadné kořisti v nápadnou. S tímto jevem se můžeme setkat u řady 

živočišných,  zejména hmyzích skupin. Jelikož však byla práce zadána v rámci rozsáhlého 

výzkumu obranného chování ploštic (Heteroptera), zaměřila se na jeden druh ploštice  - 

Coreus marginatus, jenž je široce rozšířený a pověstný právě svým nápadným obranným 

chováním. 

Původní okruh predátorů (sýkora koňadra, sýkora modřinka) byl rozšířen o lidské 

dobrovolníky, na kterých byla s jejich souhlasem otestována jedna hypotéza, jejíž zkoumání u 

ptáků by přineslo řadu těžce překonatelných překážek. 

Práce navazuje na bakalářskou práci, která byla věnována antipredační funkci startling 

signálů (Pipek 2007) a teoretická část z ní čerpá. 
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2 Literární přehled 

2.1 Zbarvení a přírodní výběr 
Zbarvení zvířat fascinuje lidstvo již od nepaměti. Projít si historii jeho poznání ještě jednou 

může čtenář s Komárkem (2004). Jak píše Kleisner (2008), biologické disciplíny se ve 20. 

století přiklonily na jedné straně k funkčnímu vysvětlování zbarvení, ve smyslu evolučního 

významu, na straně druhé pak ke genetickému pozadí zbarvení a ontologickým procesům, při 

nichž dané zbarvení vzniká. Rovněž tato práce zůstává pevně uchycena v hlavním proudu a 

snaží se na zbarvení nahlížet ryze funkčním pohledem. Klade si tedy spíše otázky typu, jaké 

může konkrétní zbarvení a s ním spojené chování přinášet jeho nositeli výhody v evolučním 

zápase (Darwin 1854, Dawkins 1976, Flégr 2005).; 

Většina živočichů je v určité míře predována, a je tedy vystavena selekčnímu tlaku ze 

strany predátorů, což může měnit její morfologii či chování (Ruxton et al. 2004). Tlak 

predátorů neovlivňuje pouze chování či anatomii kořisti, ale v případě predátorů orientujících 

se zrakem také její vnější vzhled. To bylo již v minulosti nepřímo naznačeno fenoménem 

takzvaného industriálního melanismu (Cook 2000), v poslední době pak prokázáno v umělé 

2.1.1 Aposematismus versus krypse 
Co se vnějšího vzhledu týče, dělí se živočichové obvykle (Cott 1940, Ruxton et al. 2004) 

na kryptické, tedy ty, co splývají s pozadím nebo napodobují neživé předměty, a 

aposematicky zbarvené, kteří jsou naopak nápadní. Zatímco kryptičtí živočichové jsou 

povětšinou bezbranní a poživatelní, nápadně zbarvení živočichové bývají nepoživatelní, 

jedovatí či jinak nebezpeční a  svou nápadností predátory varují před případným útokem. 

Toto jednoduché schéma ovšem neplatí zcela, protože není evolučně stabilní. Je zde prostor 

pro podvodníky, např. pro tzv. batesovské mimetiky, kteří napodobují vzhled jedovatých nebo 

nebezpečných druhů, ale sami jsou neškodní. (blíže Ruxton et al. 2004, Komárek 2004) 

2.1.2 Startle signals 
Někteří živočichové však dokáží být nápadní i nenápadní zároveň. Mechanismus spočívá 

většinou v tom, že je nápadné zbarvení v klidu skryto, a při napadení dojde k jeho odhalení. 

Někteří autoři mají sklon spojovat pod jeden termín, například warning displays (Cott 1940), 

deimatic behaviour (Edmunds 1974 ex Ruxton et al.) nebo startle signals (Ruxton et al. 2004), 

všechny případy, kdy se kořist náhle znápadní. Ruxton et al. (2004) dokonce pod stejný 
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termín zahrnují i úzkostná volání ptáků 

či ultrazvukové odpovědi přástevníků, 

takže není jasné, na jakém základě je 

vlastně termín startle signals 

definovaný. Podle toho, jak vypadá? Či 

podle účelu a funkce?  

Podobně jako Sargent (1990) jsem 

si proto při sepisování své bakalářské 

práce (Pipek 2007) kladl otázku, 

nakolik je možné směšovat dohromady 

výhružné postoje baboček, kudlanek 

(viz Obrázek 2.1), různých žab nebo 

agam a „zbabělý útěk“ stužkonosek, 

létavých sarančat nebodráčka létavého 

(Draco volans). Nakonec jsem se 

rozhodl ve shodě s Komárkem (2004) 

druhý projev označovat jako fulguraci. 

2.1.3 Fulgurace 
Při fulguraci se nápadné zbarvení 

objeví současně se vzlétnutím (např. u sarančat, Obrázek 2.2), po dosednutí se pak živočich 

opět vrací k původnímu kryptickému vzhledu. Výsledný efekt připomíná záblesk, proto se pro 

tento typ chování podle Komárka (2004) používá výraz fulgurace (lat. fulgur je blesk), zatímco 

Cott (1940) pro stejný jev používá termín flash display, což na záblesk také odkazuje (angl. 

flash je blesk). 

Někdy dochází během letu dokonce 

k sérii záblesků, je-li pohybem křídel 

střídavě zakrývána a odhalována výrazná 

část těla (Štys & Exnerová 2003). Samotný 

let může mít silně nepředvídatelnou 

trajektorii (Humphries & Driver 1970), nebo 

alespoň překvapivý směr (Cooper 2006) 

Obrázek 2.1 Idolomantis diabolica při svém výhružném 
postoji (foto Igor Siwanowicz) 

Obrázek 2.2 Oedipoda germanica při fulguraci při 
fulguraci (podle www.nabu-lauda.de) 
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 Kromě toho bývá změna zbarvení často provázena ještě akustickými a pachovými signály 

(Cott 1940), které mohou být vnímány i silněji, než signály vizuální (Roper & Marples 1997).  

K tomu se ještě vrátím v následující části. 

Jako odpověď na otázku, jakým způsobem může zvyšovat fulgurace šanci kořisti na 

přežití,  byla vyslovena řada hypotéz. 

2.2 Antipredační funkce fulgurace 

2.2.1 Vyplašení predátora 
Obvykle se předpokládá, že má fulgurace zpomalit nebo odvrátit útok predátora tím, že jej 

vyplaší či zastraší (Ruxton et al. 2004).  I krátké zaváhání by totiž mohlo kořisti poskytnout 

dostatečný náskok k útěku do bezpečí. Schlenoff (1985) jmenuje charakteristiky podnětu, 

které mohou vyvolat úlekovou reakci: 1) novost (novelty), 2) nezvyklost (oddity), 3) 

nápadnost, 4) anomálie (nečekaný podnět). 

U některých predátorů může kombinace těchto charakteristik probudit vrozený strach 

z nového – neofobii (pro vynikající shrnutí této problematiky viz Beranová 2010) nebo vyvolat 

reminiscence na nepříjemné zkušenosti s některými aposematiky. Je nutné ještě jednou 

zdůraznit, že vše probíhá ve velké rychlosti, takže predátor nemá příliš času na rozhodování. 

Není-li varovný signál pravdivý, tedy nenese-li informaci o skutečném nebezpečí, při 

opakovaném setkání s tímto signálem hrozí, že na něj predátor přestane reagovat (Sargent 

1981). Aby zůstal signál účinný a zároveň umožňoval druhu dosáhnout početnějších populací, 

je nutné nějak zabránit, aby se predátor na signál habituoval. Toho lze docílit několika 

způsoby. 

Intenzita podnětu 
Má-li být účinek signálu co nejvyšší, musí být nápadná část těla co nejvýraznější. Toho je 

možné docílit použitím nápadných barev, tedy červené, žluté, oranžové, ideálně v kombinaci 

s tmavými pruhy nebo skvrnami. (Ingalls 1983) Oproti výhružným postojům (intimidating 

displays), které předvádějí například babočky paví oko (Inachis io), se však při fulguraci 

nesetkáváme s očními skvrnami, přestože o jejich účinku vůči ptačím predátorům již dnes 

prakticky nemůže být pochyb (Blest 1957, Vallin et al. 2005, 2006, 2007, Kodandaramaiah et 

al. 2009), byť někteří autoři účinek očních skvrn nepřičítají jejich podobnosti s očima, ale 

prostému faktu, že kruhové vzory jsou nejnápadnější (Tinbergen 1973, Stevens 2005, Stevens 
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et al. 2007). Důvod, proč při fulguraci nedochází k expozici očních skvrn,  se zdá být nasnadě 

(pokud tedy nepřijmeme pohled Stevense et al. 2007), útěkem by se efekt očních skvrn 

minimalizoval, protože vzdalující se oči nepůsobí nebezpečně. Proto také kořist při 

výhružných postojích setrvává na místě (viz pokusy Vallin et al. 2005). 

Výjimečně za to však platí smrtí, protože ne každý predátor je schopen oči vnímat 

(Wiklund 2005) a někteří mají převážně noční aktivitu. (Wiklund et al. 2008). 

V pokusech Vaughana (1983) s naivními predátory - sojkami chocholatými (Cyanocitta 

cristata) - byla potrava (moučný červ) schovaná pod barevnými nebo kontrolními disky, které 

byly ukryty pod klapkami. Kontrolní disky měly stejnou barvu jako klapky. Aby se pták dostal 

k potravě, musel klovnout dvakrát – nejdříve do klapky, a když klapka po klovnutí zmizela, 

ještě do disku. Důležitá byla latence, tedy doba, která uplynula mezi odkrytím klapky a 

klovnutím do disku. Barvy, které byly pro sojky nové, vyvolaly úlekovou reakci, stejně jako 

barvy, se kterými se sojky sice již v minulosti setkaly, ale byly pro ně vzácné (v rámci sekvence 

zastoupené v malém počtu). 

Ingalls (1993) rovněž testovala naivní sojky chocholaté, zopakovala též Vaughanovu (1983) 

metodiku. Cílem jejích pokusů bylo zjistit, zda 1) pruhy zvyšují intenzitu reakce k neznámému 

(novel coloured) podnětu a 2) jestli množství různých podnětů ovlivňuje rychlost habituace. 

Výsledky prvního experimentu ukázaly, že při prezentaci nové barvy s tmavými pruhy váhaly 

sojky déle než u nové barvy bez pruhů. Také byl potvrzen předpoklad, že výrazné barvy, které 

se vyskytují u aposematických živočichů, tedy červená a žlutá, prodlouží latenci. Význam 

nápadných barev potvrdil i pokus Schlenoff (1985), opět s naivními sojkami chocholaté, které 

se habituovaly na nápadná zadní křídla (mechanického modelu), se šedých zadních křídel, 

které pro ně byly novým podnětem, nelekly. Přitom opačné pořadí podnětů úlekovou reakci 

vyvolalo. 

Ve druhém pokusu Ingalls (1993) zjistila očekávanou negativní korelaci mezi množstvím 

různých podnětů a rychlostí habituace. Za habituované byli považováni ti ptáci, kteří váhali 

nad experimentálními disky stejně dlouho jako nad těmi kontrolními. Jeden z ptáků, kteří byli 

vystaveni 5 různě zbarveným diskům, se nehabituoval ani po 149 krocích, a to i přesto, že 

několikrát omylem klovl do barevného disku a byl za to odměněn potravou. 
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Polymorfismus ve zbarvení (na příkladu rodu Catocala) 
Jestliže proměnlivost signálu zpomaluje (ne-li přímo znemožňuje) habituaci, pro kořist je 

výhodné, aby signalizace nebyla uniformní, a predátor byl pokaždé překvapen něčím jiným.  

Udržet vysokou variabilitu ve zbarvení v rámci jednoho druhu však není jednoduché. 

Se zajímavým řešením této situace se můžeme setkat u stužkonosek rodu Catocala. Tyto 

můry sice nevykazují vnitrodruhový polymorfismus, ale zato vykazují polymorfismus 

mezidruhový, a to navíc se stabilními poměry. Na jednom místě (často i jednom stromu) žije 

několik druhů stužkonosek, které mají skoro stejná krypticky zbarvená přední křídla, ale 

výrazně odlišná křídla zadní (viz Obrázek 2.3). 

  Mezi stužkonoskami živícími se na ořešácích (Juglandaceae) bylo dokonce nalezeno 

několik ekologických párů se stejnou potravní nikou, které se liší prakticky jen ve zbarvení 

zadních křídel. Jeden druh má vždy zadní křídla oranžová s černými pruhy, zatímco druhý 

achromatická, černá. Za normálních okolností by nejspíše kompetice mezi těmito druhy v 

rámci párů vyústila v rozdělení nik, predace však mohla podpořit jejich koexistenci. Početní 

zastoupení tmavých druhů v rámci párů se pohybuje stabilně okolo 25 % (Sargent 1981). 

Poměry jednotlivých variant (červená, oranžová, achromatická) byly dlouhodobě stabilní i 

na větších sledovaných lokalitách, přestože se proporční zastoupení konkrétních druhů 

měnilo. 

Mezidruhový polymorfismus by mohl být udržován zvláštním způsobem frekvenčně 

závislé predace (Punzalan et al. 2005, Bond & Kamil 2002, Fitzpatrick et al. 2009), otázkou 

ovšem je (a kladou si ji i Punzalan et al. 2005), jakým mechanismem by probíhala. Search-

image (viz kapitola 2.2.4) se zde totiž těžko může uplatnit, neboť pro detekci jsou použitelná 

pouze přední křídla, která mají naopak nízký stupeň polymorfismu. Fulgurace by však mohla 

být dobrým vysvětlením - čím by konkrétní barevné varianty zadních křídel bylo více, tím 

spíše by se na ni predátor habituoval a přestal by na ni reagovat úlekem. Ve chvíli, kdy by 

však populace konkrétního barevného typu klesla pod určitou úroveň, predátor by ji potkával 

zřídka, a reakce by se tím mohla obnovit. 

Výskyt achromatické varianty zaručuje, že si predátor na konkrétní variantu signálu 

nezvykne a je pravidelně překvapován jeho obměnou (Komárek 2004). 

Skutečnost, že obměna signálu obnoví reakci, dokázala Schlenoff (1985), která 

experimentovala se sojkami chocholatými (Cyanocitta cristata) a umělými modely se vzorky 

na zadních křídlech simulujícími křídla reálných druhů rodu Catocala. Každý den dostaly sojky 
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7 modelů s šedými zadními křídly, na které byly předem naučeny, a 1 model s nápadně 

zbarvenými křídly. To se opakovalo, dokud si sojky na nápadně zbarvená křídla modelů 

nezvykly. Poté jim autorka předložila model s jiným typem křídel. Sojkám opět trvalo nějakou 

dobu, než se na nový signál habituovaly. Doba habituace byla poměrně dlouhá (6 – 24 dní), 

přičemž záleželo na pořadí jednotlivých typů vzorků. Pokud byly naivní sojky navyklé na jeden 

z nápadných modelů a poté byly vystaveny modelu s šedými zadními křídly, k žádné úlekové 

reakci nedošlo. Autorka z toho usuzuje, že pouhá novost podnětu k vylekání predátora 

nestačí. 

Zajímavé je, že zatímco příklady mezidruhového polymorfismu ve zbarvení zadních křídel 

jsou známy, příklad vnitrodruhového polymorfismu ve zbarvení zadních křídel nebo jiné 

skryté nápadné části zaznamenán nebyl. Nelze tedy vyloučit domněnku, že selekční tlak na 

diverzitu fulguračních signálů je velmi malý a že mezidruhový polymorfismus ve zbarvení je 

vedlejším produktem jiných mechanismů, například pohlavního výběru. Fulgurace by tedy ve 

skutečnosti mohla sloužit jiným než antipredačním účelům. (Sargent 1973) 

 

 

Obrázek 2.3: polymorfismus zadních křídel u syntopických druhů rodu Catocala, zleva postupně C. coccinata, 
C. cerogama a C. retecta (podle Vermese, bcrc.bio.umass.edu) 

Multimodální signalizace 
Jak již bylo naznačeno výše, fulgurace může být doplněna o nevizuální složky - olfaktorické 

nebo akustické signály (Cott 1940). 

V pokusech s pyraziny, které jsou součástí repelentní sekrece řady druhů hmyzu, a 

naivními kuřaty jako modelovým zvířetem (Rowe & Guilford 1999) přítomnost nového pachu 

podpořila neofobickou reakci vůči nově zbarvené potravě. Pokud si měla kuřata vybrat mezi 

dvěma novými barvami – zelenou a žlutou (aposematická), v přítomnosti pyrazinů si vybírala 
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přednostně zelenou, jinak mezi barvami nerozlišovala. Zajímavé je, že i pokud měla kuřata 

předchozí opakovanou pozitivní zkušenost se žlutě zbarvenou potravou, pyraziny u nich opět 

vyvolaly averzi vůči žluté barvě. U nápadného zbarvení (potrava kontrastující s podložkou) se 

dokonce nedala pyraziny podmíněná averze ani předchozí zkušeností vymýtit. 

V dalším pokusu těchto autorů vyvolal neznámý zvuk (bzučení čmeláka Bombus terrestris) 

na pozadí o takové hlasitosti, která kuřata za jiných okolností neodrazovala, neofobickou 

reakci vůči nově zbarvené potravě. 

Ptáci tedy zřejmě mají určité vrozené předpoklady pro vznik averzí. A právě těchto 

vrozených předpokladů by fulgurace mohla využívat. Proto nápadné (aposematické) barvy a 

hlasová produkce. Spojení více smyslových modalit by mohlo vyvolat silnou neofobickou 

reakci. 

Symetrie 
Pokusy se včelami, holuby a lidmi (Horridge 1996; Delius & Habers 1978 & Bruce Morgan 

1975 ex Langridge 2006) potvrdily domněnku, že symetrické objekty a vzory jsou snadněji 

detekovány a lépe se pamatují, podobně jako vzory nápadné (Rotschild 1984). Na základě 

těchto zjištění lze usuzovat, že by kryptická zvířata měla být vystavená selekci ve prospěch 

asymetrie, zatímco zvířata aposematická selekci ve prospěch symetrie (Kirkpatrick & 

Rosenthal 1994). 

Forsman & Merilaita (2003) předpokládali, že tyto rozdílné selekční tlaky by mohly u 

jednoho druhu působit dokonce současně – například u nočních motýlů s odlišně zbarvenými 

předními a zadními křídly (tzv. underwing moths). Výsledkem by byl asymetrický vzor na 

předních křídlech a symetrický na křídlech zadních. Ze 3 zkoumaných druhů z různých čeledí 

(Arctiidae: Arctia caja, Noctuidae: Noctua orbona, Sphingidae: Smerinthus ocellata) byl však 

rozdíl v symetrii na zadních a předních křídlech signifikantní pouze u samic lišaje paví oko 

(Smerinthus ocellata). Autoři to vysvětlují vývojovými nebo genetickými omezeními. 

Problémy s asymetrickým zbarvením lze pozorovat i u sépie (Sepia officinalis) při barvoměně 

(Langridge 2006). 

Nápadné vzory u fulgurace  by tedy měly podléhat protichůdným tlakům s ohledem na 

symetrii. Symetrie na jednu stranu signál zvýrazňuje a tím zesiluje, na stranu druhou 

usnadňuje jeho učení - predátorovi stačí si zapamatovat pouze polovinu obrazu (Forsman & 

Merilaita 1999), a tím pádem zřejmě i habituaci. Proto by výsledná symetrie měla být 
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výsledkem trade-off mezi krátkodobým (aby se predátor lekl) a dlouhodobým účinkem (aby si 

predátor nezvykl moc rychle). Nakolik ovlivňuje symetrie rychlost habituace, dosud 

zjišťováno nebylo, nicméně Speed (2000) předpokládá, že kryptické zbarvení má takové 

charakteristiky, aby si je predátor pamatoval co nejhůře. 

2.2.1 Skrytý aposematismus 
Méně pozornosti v literatuře je věnováno dalšímu možnému vysvětlení, totiž že signál 

nemá predátora vylekat, ale na poslední chvíli předat informaci o tom, že fulgurující živočich 

není vhodnou kořistí, že je jedovatý nebo jinak nebezpečný. Fulgurace by tak spojovala 

výhody plynoucí jak z kryptického, tak nápadného zbarvení. (Ruxton et al. 2004) Signalizací až 

v okamžiku napadení by se však kořist vystavovala nebezpečí, že již nestihne útok zarazit. Co 

by ji tedy k takovému způsobu obrany vedlo? 

Někteří predátoři dokážou obrannou strategii kořisti překonat, proto není dobré na sebe 

upozorňovat. 

Stálá prezentace aposematického signálu se neslučuje s převážným způsobem života 

kořisti. 

Někteří predátoři aposematiky běžně loví - ťuhýci (např. Lanius ludovicianus) jsou pověstní 

tím, že svou kořist (např. saranče Romalea guttata) napichují na trny nebo ostnaté dráty, což 

jim umožňuje překonat chemickou obranu kořisti - jednoduše počkají, než se toxiny rozloží 

(Eisner 2003, Yosef & Whitman 1992). Drozdci hnědí (Toxostoma rufum) jsou zase schopni 

bleskurychle odzbrojit blanokřídlé vybavené žihadlem (Evans & Waldbauer 1982 ex Exnerová 

et al. 2003). Kořist by tedy mohla teoreticky začít predátory rozlišovat a rozhodnout se až 

v konkrétní situaci, zda signalizovat, či raději spoléhat na to, že si jí predátor ještě nevšiml. 

(Ruxton et al. 2004). Jednoduchým rozhodovacím kritériem by mohla být velikost predátora. 

Právě na velikosti predátora by totiž mohla rovněž záviset jeho odolnost vůči toxinům. Kosi 

(Turdus merula) například nerozlišovali mezi aposematicky a neaposematicky zbarvenými 

ruměnicemi (Heteroptera: Pyrrhocoris apterus), zatímco menší hmyzožravé druhy (např. 

Parus major, Sylvia atricapilla) ano (Exnerová et al. 2003). V pokusech Vallina et al. (2007) 

zabíjely sýkory koňadry (Parus major) více kořisti s očními skvrnami, baboček (Inachis io) i 

lišajů (Smerinthus ocellatus), než sýkory modřinky (Parus caerulus), což však nemusí nutně 

souviset s rozdílem ve velikostech těchto dvou druhů. 



10 
 

Příkladem, kdy může být nápadné zbarvení v konfliktu s životní strategií kořisti, jsou 

například kudlanky (viz Obrázek 2.1, kapitola 2.1), které na svou kořist číhají, a proto musí být 

nenápadné. U fulgurujích živočichů jsem ovšem příklad nenašel, rozhodně však nelze 

vyloučit, že nějaký existuje. 

Že je potencionálně možné kombinovat výhody krypse i aposematismu, naznačily 

experimenty Tullberg et al. (2005). Lidští dobrovolníci aposematicky zbarvenou housenku 

otakárka fenyklového (Papillio machaon) hledali na fotografiích pořízených z větších 

vzdáleností (70 cm) signifikantně delší dobu než na fotografiích zblízka (30 cm), zatímco u 

fotografií, kde byly housenky uměle znápadněny, tento rozdíl signifikantní nebyl. Jejich 

argumentace mi však nepřijde přesvědčivá, protože zatímco na kratších vzdálenostech 

provedli srovnání všech tří variant – tj. housenky manipulované pro větší krypsi, normální 

housenky a housenky uměle znápadněné, u těchto srovnání detekčních časů na kratších a 

delších vzdáleností kryptičtější housenky zcela přehlížejí a pravděpodobně je vůbec neměřili. 

V pozdějším experimentu Bohlin et al. (2008) dospěli ke stejnému závěru i u housenek jasoně 

červenookého (Parnassius apollo). 

2.2.2 Go-slow signál 
Guilford (1994) se ve svém vynikajícím článku zamýšlí nad tím, jaký problém představují 

pro evoluci výstražného zbarvení automimikové, tedy jedinci z převážně jedovatého druhu, 

kteří jsou sami neškodní. Argumentuje, že při velkém zastoupení automimiků by již zbarvení 

ztrácelo svůj význam, protože by predátor stejně rozlišil kořist až podle její skutečné toxicity. 

Navrhuje však koncept tzv. Go-slow signálu. Pokud by totiž predátor nevnímal 

aposematické zbarvení jako signál „jsem jedovatý“, ale jako „můžu být jedovatý, proto 

nespěchej“, signál by neztratil význam ani při velkých koncentracích automimiků, a byl by tak 

evolučně stabilní. 

Kdyby go-slow signál fungoval i všeobecně, tedy tak, že by již poučení predátoři 

automaticky přistupovali k nápadné kořisti s větší opatrností, vznikl by zde další prostor, který 

by mohla fulgurace využít. Predátor by po spatření nápadné barvy zpomalil svůj útok, a kořist 

by díky tomu získala více času k úniku.  Aposematická kořist (včetně batesovských mimetiků) 

se obvykle vyznačuje pomalými pohyby, a proto opatrný přístup nemusí pro predátora 

automaticky znamenat ztrátu kořisti. 
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2.2.3 Odvedení pozornosti 
Jak již bylo uvedeno výše, nápadné zbarvení se v případě fulgurace odhalí současně 

s pohybem pryč a po dosednutí opět mizí. To může mít za následek, že predátor, který se 

mezitím přeorientoval na nápadné zbarvení, již nebude schopen staronovou kryptickou kořist 

nalézt (Komárek 2004).  Nepředvídatelná, chaotická trajektorie letu tomuto efektu ještě 

může dále napomoci, jelikož predátor nebude schopen určit novou polohu zvířete na základě 

předpokládaného místa přistání (Humphries & Driver 1970). Tato strategie se uplatní 

dvojnásob v mozaice světlých a tmavých skvrn v pralesích, čehož zdatně využívají někteří 

svižníci (Schultz 2001). 

Že je důležité, na co je upřena pozornost, prokázali například Dukas & Kamil (2000). Pokud 

se musely sojky chocholaté soustředit na náročnější úkol, tj hledaly kryptičtější kořist, častěji 

přehlédly situaci na periferii svého zorného pole. Problematiku omezené pozornosti shrnul ve 

své review Dukas (2004) 

Lidský mozek má navíc sklon extrapolovat pohyb, a když mu pohybující se objekt náhle 

zmizí z dohledu, oči jakoby pokračují ve směru původního pohybu. Pokud by ptačí mozek 

nebo mozek jiného vizuálně se orientujícího predátora fungoval podobně, náhlé opětovné 

znenápadnění kořisti by zapříčinilo, že by ji predátor hledal na špatném místě. O tomto 

fenoménu jsem se poprvé dozvěděl od svého konzultanta (Štys, osobní sdělení), když mi 

navrhoval, abych svůj počítačový experiment (viz kapitola 8) ještě rozšířil. 

2.2.4 Interference se search-image 
Termín search-image poprvé použil Von Uexkull (1934 ex Gazit et al. 2005), když 

popisoval, jak nemohl najít konvici s vodou, protože ve své hlavě stále nosil představu svého 

starého hliněného džbánu a na novou skleněnou konvici si dosud nezvykl. Usuzoval, že mu 

právě představa toho, jak má daný objekt vypadat, dříve pomáhala při hledání, a že by to 

mohlo u živočichů fungovat obdobně. Tento koncept přejal Tinbergen (1960) ve snaze 

vysvětlit, proč predátoři reagují na zvýšenou nabídku alternativní kořisti s určitým zpožděním. 

Podle Tinbergena za to může fakt, že predátoři nejsou schopni účinně hledat více typů kořisti 

najednou. Musí se vytvořit představu, jak má kořist vlastně vypadat, tedy jakási její mentální 

reprezentace, přesně jak předpověděl Von Uexkull. Přičemž search-image nemusí být 

omezen jen na jeden smysl, ale i na sluch a čich (Gazit et al. 2005, Cross & Jackson 2010). Ve 
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výsledku by search-image měl zvyšovat šanci predátora na nalezení daného druhu kryptické 

kořisti, čemuž některé pokusy (Pietrewicz & Kamil 1981, Kono et al. 1998) také nasvědčují. 

Jak ovšem poznamenávají Gazit et al. (2005), termín search-image se v poslední době, 

zejména kvůli několika laboratorním pracím dosti zamlžil. Zatímco v terénních pracích se 

operuje se search-image, který trvá v řádu několika dní, v experimentálních laboratorních 

studiích se zkoumá krátkodobé zlepšení detekčních schopností, které má životnost do 

několika minut a které je třeba spíše přisoudit selektivnímu zaměření pozornosti. Sami pak 

navrhují dvou-krokové vytvoření search-image. V prvním kroku si predátor vytvoří search-

image (tedy mentální představu), který pak udržuje cíleným zaměřením pozornosti. 

Podle mě není vůbec jasné, který krok je tím prvním. Jestliže je predátor (zcela naivní), 

schopen v krátké době dosáhnout zlepšení svých výsledků, znamená to, že vytvoření 

dlouhodobého search-image není nutným předpokladem. Může to fungovat i přesně naopak. 

Podobně jako se krátkodobé vzpomínky postupně přesouvají do paměti dlouhodobé, tak se 

může krátkodobé zaměření pozornosti a s ním spojené zlepšení detekčních schopností 

postupně upevnit. 

Náhlé znápadnění v okamžiku útoku, což je pro fulguraci typické, by paradoxně mohlo 

prodloužit vytváření vhodného search-image, v tomto případě krátkodobé zlepšení 

detekčních schopností (predátor si bude spíše pamatovat výrazný signál) a tím snížit 

detekovatelnost kořisti. Byla-li predátorovi opakovaně prezentována nápadná kořist, ovlivnilo 

to v pozdějším experimentu negativně jeho rychlost učení a vytváření search-image kořisti 

kryptické (Bond & Kamil 1999). Při pokusech s klasickým podmiňováním se signálem 

složeným z více prvků se navíc ukázalo, že nejnápadnější charakteristika zastínila ostatní 

prvky, na něž se díky tomu utvořila dokonce ještě slabší reakce, než když byly podmiňovány 

každý samostatně (Pearce 2008). 

Testování této hypotézy, tedy že fulgurace může zpomalovat vytváření krátkodobého 

search-image, byl zasvěcen experiment s lidskými dobrovolníky (viz kapitola 8). 

2.2.5 Zahlcení informacemi 
Zpomalení útoku může být také způsobeno tím, že predátor nestíhá zpracovat množství 

informací (kontrast dvou vzhledů, často podpořený zvukovou produkcí), kterému je vystaven 

(Stevens 2005). Corbetta et al. (1990) změřili u lidí, že při stoupajícím počtu parametrů, které 
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se mohly měnit, klesala rychlost, s jakou zaznamenali změnu. U ostatních živočichů by to 

mohlo být obdobné. 

2.2.6 Satyrické mimikry 
Informací nemusí být ani příliš mnoho, stačí, když budou v konfliktu. Howse & Allen (1994) 

zavedli termín satyrické mimikry (satyric mimicry) pro takové chování, kdy jsou predátorovi 

předváděny informace v neobvyklém kontextu. Přirovnávají to k surrealistickým obrazům, na 

nichž jsou najednou zobrazeny kombinace objektů, se kterými se ve skutečnosti nesetkáme. 

Svoji hypotézu zformulovali, když se snažili vysvětlit existenci podezřele nedokonalé 

podobnosti pestřenek z čeledi Syrphidae vosám z čeledi Vespidae. Jejich evidentní dvojakost 

(ani vosa ani moucha) podle Howse a Allena představuje pro predátora dilema, na jehož 

rozřešení potřebuje čas, který může kořist využít k útěku. Pokud se pestřenka stane 

náhodnou mutací podobnější vose, pták ji identifikuje jako batesovského mimetika, tedy jako 

kořist, která nese varovný signál, ale je neškodná. Ditrich et al. (1993) zkoumali, jak dokáží 

holubi odlišit mimetické pestřenky od vos. Pomocí odměn (potrava) a trestů (zhasnutí) 

nejdříve naučili holuby rozlišovat mezi vosami a nemimetizujícími pestřenkami a poté jim 

promítali sérii, ve které se střídaly vosy s mimetizujícími a nemimetizujícími pestřenkami. 

Kvalitu nápodoby odvodili z toho, kolikrát do daného obrázku holubi klovli. Výsledky 

poukazují na to, že se holubi při diskriminaci kořisti řídí jinými vlastnostmi než lidé – 

z lidského pohledu velmi špatné mimetiky (Syrphus ribesii a Episyrphus balteaus) hodnotili 

holubi jako nejvíce podobné vosám. Odlišné vnímání bude zřejmě lepším vysvětlením 

existence špatných mimetiků, než koncepce Howse a Allena (1994). 

Při fulguraci jsou kryptické a nápadné zbarvení předvedeny v krátkém časovém sledu, 

takže jsou vnímány víceméně současně, přičemž jsou v evidentním konfliktu. Co je nápadné, 

bývá nebezpečné nebo jedovaté, co je kryptické, bývá jedlé, proto by predátorovi mohlo 

chvíli trvat, než by vyřešil tento paradox a rozhodl o dalším útoku. 

V experimentu Yokoyamy et al. (2006) se holubi, pokud dostali dvě konfliktní informace 

(barva pozitivní, tvar negativní), chovali, jako by žádnou informaci nedostali. Pokud by tedy 

v reálném světě byli ptáci vystaveni konfliktní situaci, mohli by rezignovat na dosud naučené 

vzorce a jednat jako zcela naivní predátoři. Autoři však bohužel neuvádí (a pravděpodobně 

ani neměřili), zda konfliktní situace nějak ovlivnila rychlost rozhodování. 
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Toto vysvětlení ovšem spěje k zajímavému závěru. Předpokládá totiž, že predátor již má 

nějakou zkušenost s aposematickou kořistí. Proto by fulgurace neměla fungovat nejlépe u 

nepoučených, naivních predátorů, jak se předpokládá (považuje-li se za hlavní funkci 

vylekání), ale u predátorů již poučených. Tento závěr podporují pokusy Schlenoff (1985), ve 

kterých se naivní sojky chocholaté (Cyanocitta cristata) lekaly méně než ty odchycené. 

2.2.7 Odklon k méně důležitým částem těla 
Zejména v minulosti (Komárek 2004) se skryté nápadné části těla živočichů vysvětlovaly 

jako atraktor, který má nasměrovat útok predátora k méně důležitým částem těla, a tím 

umožnit kořisti únik s minimálními ztrátami. U stužkonosek najdeme nápadná zadní křídla, a 

jak prokázali Jantzen & Eisner (2008), i bez nich jsou můry schopny letu. Zadní křídla totiž 

slouží jen jako kormidlo a umožňují bleskurychlé manévrovaní při nepředvídatelném letu. 
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2.3 Rozšíření fulgurace 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, fulgurace je rozšířena zejména u hmyzu, ale lze se s ní setkat 

rovněž u některých skupin obratlovců, konkrétně u žab a u dráčků. V této podkapitole se 

pokusím předložit jakési stručné přiblížení toho, jakých forem může fulgurace nabývat, 

přičemž v zásadě čerpám z práce Komárka (2004), kterou doplňuji jen o několik dalších prací. 

2.3.1 Ploštice (Heteroptera) 
Se zajímavou variantou fulgurace se lze setkat u 

ploštic z tribu Halyini (např. Zaplutus delicatus, 

Obrázek 2.4)Obrázek 2.4 Zaplutus delicatus Nápadné 

zbarvení u nich nalezneme na spodní straně předních 

křídel. (Štys & Exnerová (2003) předpokládají, že by 

toto zbarvení mohlo působit podobně jako například 

zadní křídla stužkonosek, jelikož predátor 

pronásledující tuto kořist ji uvidí spíše zespodu. 

U jiných druhů, například vroubenky smrduté 

(Coreus marginatus), která slouží v této práci jako 

modelová kořist, nebo vroubenky nohaté (Alydus 

calcaratus), je nápadné zbarvení ukryté na vrchní 

straně abdomenu, který je překryt blanitými křídly a polokrovkami.(Štys & Exnerová (2003) 

2.3.2 Sarančata (Orthoptera: Acrididae) 
Cooper (2006) se ve své práci snažil vyzkoumat, jestli 

se dá model optimální útěkové vzdálenosti 

(Ydenberg & Dill 1986), který byl dosud testován pouze 

na obratlovcích, aplikovat i na bezobratlé, v jeho studii 

konkrétně na saranče Dissosteira carolina (obr. 1.5). 

Dochází k zajímavému zjištění, že sarančata 

nejčastěji utíkají nikoli přímo od predátora, ale téměř 

pod pravým úhlem ke směru jeho pohybu. Cooperovo 

vysvětlení tohoto fenoménu jakoby podporovalo Obrázek 2.5 Dissosteira carolina (podle 
http://www.entomology.umn.edu) 

Obrázek 2.4 Zaplutus delicatus 
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hypotézu o odvedení pozornosti (viz kapitola 2.2.3). Podle něj totiž při bočním pohledu 

nápadná křídla při skládání dříve zmizí, a tím pádem je téměř nemožné kořist opětovně 

dohledat. 

2.3.3 Stužkonosky (Lepidoptera: Noctuidae: Catocalinae) 
Tato skupina již byla představena v 

kapitole o antipredačních funkcích 

fulgurace. V souvislosti s fulgurací či 

deimatickým chováním obecně jsou 

stužkonosky (např. Catocala electa, 

Obrázek 2.6) snad vůbec nejcitovanější 

skupinou. Jejich studiu se nejintenzivněji 

věnoval Sargent (1973, 1981, 1990), jinak 

sloužily též jako modely pro experimenty 

s umělou kořistí (Vaughan 1973, Schlenoff 

1984, Ingalls 1993)  

2.3.4 Svižníci (Coleoptera: Carabidae : Cicindelinae) 
Schultz (2001) popisuje 

chování dvou druhů svižníků - 

Odontocheila nicaraguensis (viz 

obr. 1.7) a Pseudoxycheila 

tarsalis. Zatímco Pseudoxycheila 

je velmi nápadný a jedná se 

zřejmě o typického aposematika, 

Odontocheila je díky svému 

hnědavému zbarvení poměrně 

nenápadný a nápadným se stane 

až po vzlétnutí.  

 

 

Obrázek 2.6 Stužkonoska vrbová (Catocala electa) v 
klidu (autor Viliam Ridzoň) 

Obrázek 2.7 Odontocheila nicaraguensis 
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2.3.5 Žáby (Amphibia: Anura)  
U některých druhů žab, zejména z čeledí Hylidae 

a Leptodactylide (jako například Phyllomedusa 

hypochondrialis, Obrázek 2.8) bývá nápadné 

zbarvení ukryto na částech, které se v klidu dotýkají 

a vzájemně se tak kryjí. Jedná se o vnitřní stranu 

nohou a bok těla. V okamžiku vyrušení a skoku se 

nohy prudce natáhnou a zbarvení tak zasvítí. 

(Komárek 2004) 

2.3.6 Dráčci (Reptilia: Agamidae) 
Dráčci (viz Obrázek 2.9) loví hmyz na kmenech stromů, přičemž se mezi stromy 

přesouvají plachtěním. K tomu jim slouží 

vystouplá žebra potažená kožním lemem. 

Tato primitivní křídla jsou pestře zbarvena, 

podobně jako krční lalok. V klidu je toto 

zbarvení skryto, podobně jako bývá ukryta 

kresba na složeném vějíři, během letu je 

však velmi výrazné.  

  

Obrázek 2.8 Phyllomedusa hypochondrialis 
(podle Paula Starosty©) 

Obrázek 2.9 Dráček létavý (Draco volans) 
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3 Biologie studovaných druhů 

3.1 Vroubenka smrdutá (Coreus marginatus) 
Vroubenky smrduté jsou běžným druhem ploštic 

(Heteroptera) z čeledi vroubenkovitých (Coreidae). 

Typickým znakem ploštic je přímý vývoj s pěti 

larválními instary (viz Obrázek 3.1), z nichž okřídlené 

je pouze imágo. Dalším typickým ploštičím znakem 

je bodavě savé ústní ústrojí, které bývá adaptováno k 

mnoha účelům. Nejrozšířenější je však fytofagie, což 

je případ i studovaného druhu, vroubenky smrduté. 

Vroubenky sají na mnoha rostlinách, ale nejčastěji se 

zdržují na různých druzích šťovíků (Rumex sp., 

Hrušková et al. 2005). Během jara sají na stoncích a 

listech, během léta pak přecházejí na zralá semena, 

která dostávají hnědou barvu, takže na nich 

vroubenky jsou pro nezkušené oko prakticky neviditelné.  

V případě vyrušení však vroubenky nelze přehlédnout, protože pod krypticky zbarvenými 

polokrovkami ukrývají červeno – černý abdomen, který při vzlétnutí náhle zableskne (viz 

Obrázek 3.2). Mimo visuální signalizaci také vydávají signály akustické (podobné bzučení 

blanokřídlých) a podobně jako například 

kněžice páskované (Graphosoma lineatum) 

reagují na manipulaci sekrecí a 

pravděpodobně aktivním vystřikováním 

deterentní kapaliny (reakce pokusovaných 

predátorů tomu nasvědčují, ale přímý proud 

kapaliny jsem nezaznamenal). Stejně jako 

většina našich ploštic přečkávají zimu ve 

stádiu imága -  ukrývají se hlavně v opadance. 

Na jaře se rozmnoží, během června zahynou a v červenci až srpnu pak dospěje další 

generace, která se opět rozmnoží až v dalším roce. 

Obrázek 3.1 Vroubenka smrdutá (podle 
http://www.johnsonscreek.co.uk) 

Obrázek 3.2 Fulgurující vroubenka smrdutá 
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Všechny larvální instary (viz Obrázek 3.3)mají krypticky zbarvený abdomen, teprve u imág 

se abdomen zbarví do červeno-černa, ovšem stále je v klidu kryptický, jelikož je krytý 

kryptickými křídly. 

 

  

Obrázek 3.3 Larvální instary a imágo vroubenky smrduté, jednotlivé instary jsou 
chronologicky seřazeny proti směru hodinových ručiček – první instar je vpravo 
nahoře, dospělec pak vpravo dole, čtvrtý instar, který je velmi podobný poslednímu 
larválnímu instaru, je na obrázku vynechán (podle www.britishbugs.org.uk) 
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3.2 Sýkora koňadra (Parus major) 
Sýkora koňadra je jedním z nejběžnějších 

evropských pěvců. Dosahuje zhruba 

velikosti vrabce (13,5 – 14,5 cm). (Šťastný at 

al. 2006) Na rozdíl od sýkor modřinek se dá 

u koňader snadno odlišit pohlaví – samci 

mají delší a širší prostřední pruh na 

ventrální straně těla (Winkler & Jenni 2009, 

viz Obrázek 3.4).   

Dokáže prospívat v různých habitatech, 

včetně městského prostředí. Potravu sbírá 

ve větvích stromů a keřů, na kmenech i na 

zemi. Vzácně chytá kořist za letu. (Hudec 

1983) 

Hnízdí v dutinách, a proto je i častým obyvatelem ptačích budek. V hnízdním období je 

teritoriální, mimo hnízdní období se pak shlukuje v hejnech. Často tvoří společná hejna se 

sýkorami modřinkami. Převážná část populace u nás i zimuje. (Hudec 1983) 

Její potravu tvoří na jaře a v létě zejména hmyz a pavouci, v zimě se přikrmuje semeny a 

ovocem. Typická velikost její kořisti je 1 cm. (del Hoyo 2007) Přestože se uvádí (del Hoyo et al. 

2007), že patří ploštice mezi hlavní skupiny, které slouží sýkorám jako kořist, průzkum 

Exnerové et al. (2003b) ukázal opak. Data získaná v tomto průzkumu však povětšinou 

pocházela z analýzy potravy mláďat, a ta mohou mít odlišné složení potravy než dospělci. 

Skladba potravy se navíc může měnit během roku, jak se mění nabídka například hmyzu. 

Úspěch sýkor koňader spočívá především v jejich schopnosti explorace a rychlé 

učenlivosti. Učebnicovým příkladem jejich vynalézavosti bylo rychlé osvojení techniky, kterak 

se dostat ke smetaně v lahvích s mlékem v Británii, které ovšem „vynalezly“ modřinky 

(Fisher & Hinde 1949 ex Lefebvre 1995), v poslední době pak pozorování o predaci 

hibernujících netopýrů v Maďarsku (Estók et al. 2010), které vzbuzuje menší sympatie. Sýkory 

koňadry nemají vrozené averze vůči aposematické kořisti a odmítat toxickou kořist se musí 

naučit na základě spojení nepříjemného zážitku s konkrétním zbarvením. (Exnerová et al. 

2006, 2007). Proto jsou ideálním modelovým predátorem pro výzkum učení. 

  

Obrázek 3.4 Sýkora koňadra  - samec (vlevo dole a 
vpravo nahoře) a samice (vlevo nahoře) a mládě 
(vpravo dole) - podle snaturou2000.sk 
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3.3 Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 
 

Sýkory modřinky jsou o něco menší než 

sýkory koňadry (11-12 cm), mají kratší zobák 

(Hudec 1983). I zbarvením se odlišují – jeho 

značná část je tvořena modrou barvu, která u 

našich ptáků není moc rozšířená (viz obr. 2.5). 

Samce od samice nelze bezpečně rozeznat, 

pomocným určovacím znakem je širší a sytěji 

zbarvený modrý krční límeček a sytěji 

zbarvené lemy ručních letek a ocasních per 

(Winkler & Jenni 2007) 

Stejně jako sýkory koňadry hnízdí modřinky 

v dutinách stromů a rády vyhledávají vyvěšené 

ptačí budky. 

Potravu sbírají zejména ve větvích stromů a keřů, jen výjimečně sbírají kořist na zemi 

(Hudec 1983) Typická velikost jejich kořisti je o něco menší (do 1 cm) než u koňader a tvoří ji 

zejméná zástupci hmyzu a pavouci (del Hoyo 2007). 

U modřinek tvoří ploštice překvapivě větší část potravní skladby (1,1 %) než u koňader, 

stále však tvoří výrazně menší část než například pavouci (Exnerová et al. 2003b). Na rozdíl od 

sýkor koňader vykazují naivní modřinky neofobické reakce (Exnerová et al. 2006, 2007, Ježová 

2009) a to nejen vůči aposematicky zbarvené kořisti. Dá se proto předpokládat, že by na ně 

mohla fulgurace (spojená s nečekanou proměnou kořisti) působit více. 

  

Obrázek 3.5 Sýkora modřinka (pohlaví nelze z 
obrázku určit)  - podle snaturou2000.sk 
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4 Cíle práce 
Přestože jsem v úvodu naznačil celou řadu možností, jak by fulgurace mohla působit na 

predátora, dají se víceméně shrnout do několika okruhů, s těmito testovatelnými 

předpoklady: 

1 Vroubenky jsou jedovaté 

2 Vroubenky jsou poživatelné, ale fulgurace zpomalí nebo odvrátí útok predátora  

3 Vroubenky jsou poživatelné a jejich zbarvení na predátora nijak nepůsobí. 

1) Pakliže by se v mé práci prokázalo, že jsou vroubenky nepoživatelné, nahrávalo by to 

nejjednoduššímu vysvětlení, totiž, že nápadné zbarvení na abdomenu je skrytým varovným 

signálem. Ke stanovení palatability vroubenek sloužil první experiment, ve kterém vroubenky 

nelétaly, a tím pádem ukryté nápadné zbarvení nebylo odhaleno. 

Situaci komplikuje fenomén batesovské mimése. Nápadný abdomen by totiž mohl stejně 

dobře fungovat jako skrytý falešný varovný signál. Pokud by však byl falešný, nemělo by to 

chování naivních sýkor koňader ovlivnit, jelikož nemají žádnou předchozí zkušenost. U 

dospělých by však nápadné zbarvení mohlo vyvolat reminiscenci na předchozí negativní 

zážitek spojený s podobným zbarvením, takže by se kořisti mohli vyhýbat. 

2) Pokud by vroubenky poživatelné byly, pravděpodobně by fulgurace sloužila k oklamání 

predátora. Druhý experiment (s kladkostrojem) sloužil právě k analýze účinku náhlého 

odhalení nápadně zbarveného abdomenu. Experiment s lidskými dobrovolníky pak měl 

odpovědět na otázku, zda může náhlé znápadnění kořisti odvést pozornost od typických 

znaků kořisti, podle kterých predátor kořist normálně detekuje, a zhoršit tak jeho detekční 

schopnosti. 

3) Pokud by fulgurace v konfrontaci s predátorem vůbec nepomáhala, svádělo by to 

k domněnce, že toto zbarvení má jinou než antipredační funkci (například v sexuálním 

výběru) či že dokonce nemá funkci vůbec žádnou (evoluční relikt). 
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5 Materiál a metodika 

5.1 Ptačí predátoři 

5.1.1 Mláďata 
Sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Cyanistes caerulus) byly ve stáří cca 14 

dnů vybrány z budek v lesích u Hradce Králové, v Praze na Cibulkách a v Praze v Bohnicích. 

Mláďata byla odchována na dietě složené z larev potemníka moučného (Tenebrio molitor), 

vařených vajec, piškotů a speciální vaječné směsi s vitamíny určené pro mláďata ptáků (Sluis 

Eggfood Plus). Zpočátku byla chována v umělých hnízdech vytvořených z plastových přenosek 

a tkaniny vystlané papírovými utěrkami, po dosažení vzletnosti se sýkory přesunuly do 

běžných drátěných klecí pro ptáky, kde byly i nadále krmeny ručně pomocí pinzety, dokud 

nebylo zřejmé, že se již dokážou postarat samy o sebe. 

Nejméně jeden den před samotným pokusem pak byly již samostatné sýkory  

přestěhovány do speciálních klecí s výsuvným dnem, s přední drátěnou stěnou a ostatními 

stěnami z plastu, které byly umístěny přímo v pokusné místnosti. Po celou dobu měly v kleci 

dostatek potravy a vody. 

K samotnému pokusu byly sýkory připuštěny nejdříve ve věku 35 dní, protože v té době 

jsou již plně samostatné. Některé sýkory koňadry vstupovaly do pokusů i v pozdějším věku 

(cca 50 dní), ale jak ukázaly experimenty Fuchsové (2007), zhruba do 90 dnů věku se sýkory 

koňadry chovají k nové kořisti stejně. V jednom pokusu nebyly testovány více než dvě sýkory 

z téhož hnízda. 

Po ukončení pokusů byly sýkory okroužkovány (licence č. 876 a 1089, vydané Kroužkovací 

společností Národního muzea) a vypuštěny do volné přírody – většinou ve větších 

skupinkách, a to buď v místě narození, nebo poblíž krmítka, které bylo pravidelně 

doplňováno. Experimenty byly prováděny na základě povolení 29532/2006-30  a ČZU150/99 

uděleného ÚKOZ, 10918/2004/ŽP3/Voj a MMHK/10568/2009/ŽP/Han17386 uděleného 

Odborem životního prostředí magistrátu města Hradce Králové a S-MHMP-

043585/2009/OOP-V26/R-8/Pra uděleného Odborem ochrany prostředí magistrátu hlavního 

města Prahy.  
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5.1.2  Dospělci 
Dospělé sýkory koňadry a modřinky byly chytány na podzim do nárazových sítí, a to v okolí 

Přírodovědecké fakulty a v Praze v Tróji. Po odchycení byly drženy ve stejných klecích jako 

mláďata těsně před začátkem experimentu, kde měly k dispozici dostatek vody a potravy 

složené z larev potemníka moučného, slunečnicových semínek a piškotů. Po skončení pokusů 

byly okroužkovány (licence č. 876 a 1079, vydané Kroužkovací společností Národního muzea) 

a vypuštěny do volné přírody v lokalitě odchytu. Experimenty byly prováděny na základě 

povolení 29532/2006-30 a ČZU150/99 uděleného ÚKOZ a MHMP-154521/2004/OZP-V-

1190/R-9/05/Pra a MHMP-154521/04/OOP-V-25/R-40/09/Pra uděleného Odborem 

životního prostředí magistrátu hlavního města Prahy. 

5.2 Kořist 

5.2.1 Ploštice 
Účinek fulgurace byl testován na dospělcích vroubenky smrduté (Coreus marginatus, dále 

jen vroubenky), kteří byli nachytáni zejména na rumištích v Praze, konkrétně na Barrandově a 

v jeho okolí a v Bohnicích. 

5.2.2 Cvrčci 
Jako kontrolní kořist sloužili cvrčci domácí (Acheta domesticus, dále jen cvrčci), zakoupení 

ve specializovaném obchodě, kteří byli pro sýkory podobně jako vroubenky zcela novou 

kořistí. Vybíráni byli takoví cvrčci, kteří velikostně odpovídali dospělcům vroubenek, což se 

týkalo zejména nižších instarů.  

5.3  Společné parametry pokusů 

5.3.1 Pokusná klec a její příslušenství 
Všechny pokusy probíhaly ve standardní pokusné kleci o rozměrech (71 cm x 71 cm x 71 

cm, obr. 4.1), jejíž přední stěnu tvořilo jednosměrné zrcadlo a zbylé čtyři stěny husté drátěné 

pletivo.  Na dně, jež bylo tvořenou dřevěnou deskou, byla umístěna velká větev, která sloužila 

jako bidlo. 
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Prostor byl osvětlen pomocí dvou trubicových 

zářivek simulujících bílé denní světlo, které byly 

umístěny zvenku na strop klece. Oproti podobným 

pokusům, využívajícím stejnou klec (např. Exnerová 

et al. 2003), byl z této odstraněn karusel, neboť 

kořist byla předkládána ptákům odlišnými způsoby 

(viz níže). 

 

5.3.2 Trvání pokusů 
Trvání pokusů se lišilo podle stáří a podle druhu 

sýkor. Zatímco mladé sýkory nemají s kořistí žádnou zkušenost a musejí ji během pokusu 

získat, dospělé sýkory se již s největší pravděpodobností s vroubenkami (nebo alespoň jinými 

druhy ploštic) setkaly a jejich přístup by se neměl během pokusu výrazně měnit. Mladé 

sýkory koňadry a sýkory modřinky musely absolvovat pokusy dvakrát, ve dvou dnech po 

sobě. První den proběhlo vždy 6 kol, v tom následujícím pak 3. Dospělé modřinky absolvovaly 

5 kol, dospělé koňadry pak jen kola 3. Pokaždé bylo přihlédnuto k aktuální velikosti populace 

vroubenek. 

V rámci každého kola byla sýkoře nabídnuta jedna vroubenka a pokus probíhal, dokud ji 

sýkora nesežrala nebo dokud neuplynulo 5 minut. Před každým kolem navíc dostala sýkora 

cvrčka, aby se ověřila dostatečná potravní motivace a zároveň vyloučila možnost, že se sýkora 

vroubenky bojí, protože je nová nebo veliká (cvrček byl novou kořistí srovnatelné velikosti s 

vroubenkou). 

5.3.3 Videozáznamy 
Pokusy byly zaznamenávány digitální videokamerou (od firmy Panasonic a Sony) na 

miniDV kazety. Záznamy byly poté sestříhány v grafických programech Adobe Premiere 

(http://www.adobe.com)a Kino (http://www.kinodv.org) a k jejich vypálení na DVD posloužil 

vypalovací software Nero Vision (http://www.nero.com) a K3B (http://k3b.sourceforge.net). 

Obrázek 5.1 Experimentální klec (v mých 
pokusech byl karusel nahrazen dřevěnou 
laťkou) 

http://www.adobe.com/
http://www.kinodv.org/
http://www.nero.com/
http://k3b.sourceforge.net/
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5.4 Specifika jednotlivých pokusů 

5.4.1 Test palatability 
V tomto experimentu byly ploštice i cvrčci upevňováni na nit, která byla zavěšena na 

tlustém měděném drátu visícím ze stropu. Nit byla upevňována na tělo ploštice pomocí 

včelího vosku, zatímco cvrčci, na jejichž těle vosk příliš nedrží, byli uvazováni – smyčkou okolo 

hlavy. 

Nit umožňovala vroubenkám vzlétnout, ale zabraňovala jim přemístit se příliš daleko 

(pohyb byl omezen na poloměr cca 5 cm). Vroubenky byly k niti připevňovány mimo klec a to 

tak, že byl drát uvolněn ze svého úchytu na stropu klece a pomocí jehly na háčkování přisunut 

k otvoru v přední stěně (vzniklém odstraněním karuselu). Sýkory tak nebyly zbytečně 

stresovány. 

Jednotlivé aktivity byly zaznamenávány v etologickém programu Observer (verze 3.0). Pro 

případnou zpětnou kontrolu byl pokus ještě nahráván na video a komentován do zápisníku. 

Sledovány byly tyto aktivity: 

Searching – pták se dívá z dálky na kořist 

Approach – pták se blíží ke kořisti a pozoruje ji zblízka 

Handling – pták manipuluje s kořistí 

Feeding – pták žere kořist 

Drinking – pták pije 

Cleaning Bill – pták si čistí zobák 

Grinning – pták se otřepává po zásahu repelentní látkou 

Exploring – vše, co nespadá do definice zbylých aktivit 

 

Experiment s naivními koňadrami byl prováděn po 2 sezony (pokaždé s 10 sýkorami 

koňadrami), v první sezoně (rok 2007) byla využita přezimující generace vroubenek k pilotním 

pokusům a k vlastním pokusům pak již generace nově se vylíhnuvší, zatímco ve druhé sezoně  

(rok 2008) byla použita pouze přezimující generace. Lze tedy říci, že byly použity ploštice z 

jedné generace (narozené v roce 2007), jenom za jiných okolností. 

Experimenty s dospělými ptáky probíhaly po 3 sezony (2007 - 2009), ovšem v žádné z 

nich se nezdařilo udržet dostatečně velkou populaci vroubenek dostatečně dlouho, proto 
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jsem zvládl otestovat jen malé množství jedinců a s malým počtem ploštic. První sezonu jsem 

otestoval 10 sýkor modřinek, v obou následujících letech pak po 6 sýkorách koňadrách. 

5.4.2 Test účinnosti fulgurace 
Metodika druhého pokusu byla podobná jako v testu palatability. Rozdíl spočíval 

především ve způsobu předkládání kořisti. Zatímco v předcházejícím experimentu byly  

vroubenky upevněny ke drátu, který nebylo možno ovládat, v tomto pokusu byly ploštice 

připevněny na nit, která byla zavěšena na malém kladkostroji vlastní konstrukce (viz Obrázek 

5.2). Uvnitř klece byla nit vedena tenkou duralovou tyčkou (1cm), aby se ptáci nemohli do 

nitě omylem zamotat. Druhý konec nitě držel v ruce pozorovatel, a když došlo k napadení 

vroubenky, pomocí tohoto kladkostroje ji přizvedl. Jelikož nelze zaručit, že člověk pokaždé 

zatáhne se stejnou intenzitou, byl pohyb nitě v kladkostroji omezen pomocí dvou kuliček 

(rybářských olůvek) pouze v rozsahu cca 2 cm. Přizvedávání mělo sloužit k tomu, aby 

vroubenky popolétly, nicméně pro kontrolu byli přizvedáváni i nelétaví cvrčci. 

Při terénním sběru ploštic bylo odpozorováno, že za slunečných dnů jsou ploštice 

aktivnější a mají větší tendence reagovat na vyrušení fulgurací. Proto byly vroubenky před 

pokusem zahřáty pomocí lampičky na cca 30°C a v samotné experimentální kleci byly 

udržovány v teple pomocí výhřevného kamene umístěného pod miskou, do níž byly 

vroubenky pokládány. 

Pro účely tohoto pokusu byl zhruba polovině z nich přebarven abdomen na nenápadnou 

hnědou barvu (pomocí směsi hnědé vodové barvy a nastrouhané hnědé křídy, viz Exnerová 

et al. 2003) 

Před začátkem každého pokusu jsem se přesvědčil, že se pták neleká pohybu kladky – za 

tímto účelem byla realizována testovací kola se zavěšenými moučnými červy. 

Bohužel nebylo možné zaznamenávat aktivity ptáka a ploštice v reálném čase, proto byly 

vyhodnocovány až zpětně z video záznamu. Přitom byly zaznamenávány aktivity jak ptáka, 

tak ploštice. Kódová označení aktivit byla zvolena tak, aby bylo možno jednou rukou 

zaznamenávat chování kořisti a druhou rukou zároveň i chování predátora. Sledovány byly 

tyto aktivity: 

Exploring – pták je daleko od ploštice 

Approach – pták sedí na okraji misky, tedy cca 3 cm daleko od vroubenky 

Striking – pták klove do ploštice 



28 
 

Carrying – pták si odnesl ploštici 

Feeding  - pták žere ploštici (nakonec nebylo hodnoceno – velmi často nebylo na 

hodujícího ptáka vidět) 

Grinning – pták se ošívá, třepe hlavou po chemickém zásahu 

Moving  - ploštice fulguruje 

Not moving  - ploštice nefulguruje 

  

Tento pokus probíhal rovněž po dvě sezony. První sezonu (rok 2008) bylo otestováno 15 

sýkor koňader, v roce následujícím pak dalších 8 sýkor koňader (pokaždé s novou generací 

ploštic) a k tomu 17 sýkor modřinek (většina, tedy 15 z nich s přezimující generací vroubenek 

z roku 2008). 

Pilotní pokusy vypadaly nadějně, ale nakonec se mi během tohoto experimentu nedařilo 

nutit vroubenky k fulguraci s dostatečnou efektivitou. Celkově se mi to zdařilo zhruba v jedné 

šestině případů, čímž jsou výsledky citelně poznamenány. 

 Obrázek 5.2 Schéma ukazující fungování kladkostroje (pohled z boku 
klece) 
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5.5 Statistické zpracování 
Získaná data z Observeru byla dále zpracována ručně i s využitím vlastního programu 

napsaného v jazyce Java a posléze analyzována pomocí volně šiřitelného statistického 

programu R. 

5.5.1 Test palatability 
Cílem tohoto testu bylo odhalit potencionální toxicitu vroubenek a tím získat odpověď 

na otázku, zda může být fulgurace skrytým aposematismem.   

Srovnání dvou generací vroubenek (naivní sýkory koňadry) 
Test palatability probíhal po 2 sezony, v každé z nich jsem měl jiný typ generace – buď 

čerstvě vylíhlou, nebo přezimující. 

U obou generací jsem srovnal počty manipulovaných vroubenek, počty zabitých 

vroubenek (myšleno jednou sýkorou) a latence do první manipulace. K tomu jsem použil 

Kruskal-Wallisův test, protože data nesplňovala podmínky pro parametrickou ANOVU. 

Dále jsem porovnával latence návratu k vroubence, která sýkoru postřikala deterentní 

kapalinou. Vyloučení deterentní látky bylo možné sledovat pouze nepřímo, tj podle toho, že 

pták začal třepat hlavou a ošívat se. Zkoumal jsem, za jak dlouho po vyloučení deterentní 

látky se sýkora k ploštici vrátí (a zda se to nějak liší mezi generacemi). Skupiny jsem porovnal 

pomocí Kruskal-Wallisova testu. 

Srovnání prvního a druhého dne (naivní sýkory koňadry) 
Zajímalo mě, zda se přístup k vroubenkám během pokusu nějak proměnil. Za tím účelem 

jsem porovnal průměrné hodnoty latencí do první manipulace z prvních tří (první den) a 

posledních tří kol (druhý den). K tomu posloužil párový a neparametrický Wilcoxonův test. 

Dále jsem porovnal i mortalitu, tj počet zabitých vroubenek jednou sýkorou, a počty 

vroubenek, se kterými jednotlivé vroubenky manipulovaly. Obojí jsem rovněž vyhodnocoval 

pomocí párového Wilcoxonova testu. 

Srovnání dospělých a naivních koňader 
V případě nápadných zbarvení se předpokládá, že predátoři vůči nim nemají vrozené 

averze, ale že tyto averze postupně získávají. Potom by se ovšem dalo předpokládat, že jsou-li 

vroubenky jedovaté, budou je naivní sýkory koňadry napadat častěji než koňadry dospělé. 
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Za tímto účelem jsem porovnal počet zabitých vroubenek u dospělých a naivních koňader.  

U naivních sýkor jsem pro tento účel počítal jen s prvními třemi koly, aby pro obě skupiny 

(naivní i dospělé koňadry) bylo stejné množství dat. 

Srovnání manipulovaných vroubenek prováděno nebylo, protože když dospělá sýkora na 

vroubenku již jednou zaútočila, tak ji rovnou sežrala. 

Srovnání dospělých sýkor modřinek s dospělými sýkorami koňadrami 
Sýkory modřinky bývají při setkání s novou kořistí opatrnější, projevují větší míru neofobie 

než sýkory koňadry (Exnerová et al. 2003, 2006, 2007, Ježová 2009). Současně jsou menší a 

vroubenky jsou velikostně již na horní hranici jejich obvyklé kořisti (Ježová 2009). Pomocí 

Kruskal-Walisova testu jsem srovnal počty vroubenek, které zabila jedna sýkora, mezi 

dospělými modřinkami a koňadrami. 

Srovnání s hnědě zabarvenými ruměnicemi (data pochází z 

experimentů Svádové et al. 2006) 
O relativní toxicitě vroubenek může vypovídat rovněž srovnání počtu manipulovaných 

vroubenek s počtem manipulovaných hnědě zamalovaných ruměnic, které představují 

toxickou, ale současně nenápadnou kořist. K tomuto srovnání jsem použil data z experimentů 

Svádové et al. (2009). Tyto experimenty byly prováděny za stejných časových parametrů (na 

každou ploštici 5 minut), ve stejném typu klece a taktéž s naivními sýkorami koňadrami. 

Rovněž bylo experimentováno se stejným počtem ptačích individuí, se 20. Lišil se ovšem 

počet kol (o 5 minutách), proto jsem pro zpracování použil jen data o množství 

manipulovaných ploštic z prvních 5 setkání. 

5.5.2 Test účinnosti fulgurace 
Cílem tohoto testu bylo odhalit, jestli fulgurace skutečně zpomaluje útok predátora a jestli 

tím zvyšuje šanci na přežití kořisti. Vzhledem k velmi řídkému výskytu fulgurace je zatěžko 

srovnávat, zda fulgurace mohla nějak ovlivnit přežití ploštice. Ovšem na otázku, zda může 

fulgurace pomoci přežít setkání s predátorem, může odpovědět jiná statistika – 

pravděpodobnost napadení při fulguraci a mimo ni. 

Tento experiment byl prováděn pouze s naivními ptáky, a to jak koňadrami, tak i 

modřinkami. 
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Frekvence útoků při fulguraci a mimo ni 
Pro tento účel jsem srovnal počet útoků, které proběhly v době, kdy ploštice fulgurovala, s 

počty útoků na ploštici nefulgurujícící. Jelikož obě činnosti (tj fulgurace versus nefulgurace) 

probíhaly po jinak dlouhou dobu, vydělil jsem vzniklé součty (pro každého jedince) právě 

odpovídající dobou trvání. Jako doba trvání sloužila doba, kterou daná činnost trvala do 

okamžiku, kdy si pták odnesl ploštici pryč, protože po úspěšném útoku již byla 

pravděpodobnost dalších útoků nulová a statistiku by to zkreslovalo v neprospěch fulgurace. 

Dále jsem série nepřerušovaných útoků počítal jako jeden útok, protože jinak by zejména 

u modřinek, které mnohokrát klovnou, než kořist uchopí, byla naopak fulgurace výrazně 

podpořena (po prvním klovnutí totiž ploštice pochopitelně přeruší let) 

Pro účely tohoto zkoumání jsem bohužel musel vyřadit jednu sýkoru koňadru, která se 

během celého pokusu s fulgurací nesetkala. Zbylo mi tak 12 sýkor z experimentu 

s vroubenkami s nezamalovaným abdomenem a 10 sýkor z experimentu s vroubenkami se 

zamalovaným abdomenem. Použil jsem neparametrický Wilcoxonův test a srovnal jsem 

pravděpodobnost útoku při fulguraci a mimo ni (nehledě na zbarvení) a pak to samé v rámci 

skupiny s nezamalovaným abdomenem, kde jsem očekával signifikantně větší frekvenci útoků 

mimo fulguraci. 

Frekvence útoků u zamalovaných a nezamalovaných vroubenek 
K porovnání účinnosti fulgurací u vroubenek se zamalovaným a nezamalovaným 

abdomenem jsem si vypočítal podíly frekvencí útoků při fulguraci a mimo ni a výsledná čísla 

porovnal mezi skupinami s vroubenkami se zamalovaným a nezamalovaným abdomenem. 

Tato statistika byla možná pouze u sýkor koňader, protože u modřinek často nedocházelo 

k útokům ani mimo fulguraci a opět bych narazil na dělení dvou nul. Nicméně porovnávat 

jeden útok ve skupině se zamalovaným abdomenem se dvěma útoky ve skupině 

s nezamalovaným abdomenem by stejně nemělo smysl. 

Srovnání průměrných latencí do prvního útoku během prvního a 

druhého dne 
Srovnal jsem průměrné časy mezi 1. - 3. prvního a 1. - 3. kolem druhého dne. K porovnání 

jsem použil neparametrický Wilcoxonův test pro párová data, jelikož příslušná data 

nesplňovala podmínku normality a stejného rozptylu. Latence jsem srovnal jak u koňader, tak 

i u modřinek. 
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Srovnání latencí prvního útoku v rámci prvního dne 
Srovnal jsem průměrné časy mezi 1. - 3. a 4. - 6. kolem prvního dne. K porovnání jsem 

opět použil neparametrický Wilcoxonův test pro párová data. 

Srovnání latencí přiblížení před a po fulguraci 
Měřena byla latence do prvního přiblížení před fulgurací a po ní. Tato statistika by měla 

poukázat, zda má fulgurace na predátora i nějaký psychický dopad, tedy jestli se jí bude příště 

více bát. Od každého ptáka jsem použil jen dva časy (latence před a po fulguraci), pocházející 

z jeho prvního setkání s fulgurací. Tyto časy jsem porovnal pomocí neparametrického 

Wilcoxonova testu pro párová data. 

Srovnání latencí do návratu 
Tady jsem měřil, kolik času uplynulo od ukončení fulgurace do dalšího přiblížení. Tyto časy 

jsem porovnal mezi skupinami s nezamalovaným a zamalovaným abdomenem pomocí 

Kruskal-Wallisova testu. 
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6 Výsledky 

6.1 Test palatability 

6.1.1 Srovnání přezimující a nové generace    

Manipulace    
Počty vroubenek, se kterými manipulovaly jednotlivé sýkory koňadry, se mezi přezimující a 

novou generací vroubenek signifikantně lišily (Kruskal-Wallis chi-squared = 7,7924, df = 1, p-

value = 0,005247). Vroubenky z přezimující generace byly manipulovány méně (viz Graf 6.1 a 

Tabulka 6.1) než vroubenky z generace nové. 

Graf 6.1 Porovnání počtů vroubenek ze dvou generací, se kterými manipulovaly 
jednotlivé sýkory během dvou dnů, tedy 9 kol (vodorovná tlustá čára – medián, 
krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 násobek výšky boxu) 
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Mortalita 
Signifikantní byl i rozdíl v počtech zabitých vroubenek na jednu sýkoru (Kruskal-Wallis chi-

squared = 9.3755, df = 1, p-value = 0,002199). Počet zabitých ploštic z letošní generace byl 

tedy signifikantně vyšší než počet zabitých ploštic z přezimující generace (viz Graf 6.2 a 

Tabulka 6.1). 

Graf 6.2 Porovnání počtů vroubenek ze dvou generací, které zabily jednotlivé sýkory 
během dvou dnů, tedy 9 kol (vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. 
percentil, vousy -  1,5 násobek výšky boxu) 
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Tabulka 6.1 Mortalita ploštic narozených v roce 2007 

Rok Manipulovalo Zabité ploštice Manipulované pl. Netknuté pl. Celkem 

2007 (vylíhlé) 10 76 81 9 90 

2008 (přezimující) 9 28 52 38 90 

Celkem 19 104 133 47 180 

 

Latence do první manipulace 
Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v latencích do první manipulace (Kruskal-Wallis chi-

squared = 0,0914, df = 1, p-value = 0,7624) mezi dvěma generacemi vroubenek. Situace je 

znázorňuje Graf 6.3. 

Graf 6.3 Srovnání latencí do první manipulace první a druhý den (vodorovná tlustá 
čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 násobek výšky boxu) 
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Latence do návratu po vyloučení deterentní kapaliny 
Rozdíl v latencích do návratu (dalšího přiblížení) mezi letošní a loňskou generací 

vroubenek po vyloučení deterentní kapaliny nevyšel v testech s naivními sýkorami koňadrami 

průkazný (Kruskal-Wallis chi-squared = 0,0139, df = 1, p-value = 0,9062). Situaci znázorňuje 

Graf 6.4. 

  

Graf 6.4 Srovnání latencí do návratu (prvního přiblížení) u obou generací vroubenek 
(vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 násobek výšky 
boxu) 
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6.1.2 Srovnání prvního a druhého dne 

Průměrná latence do první manipulace 
Průměrná latence do prvního útoku se signifikantně (Wilcoxon signed rank test, V = 5, p-

value = 0,0003162) liší mezi prvními třemi koly (první den) a posledními třemi koly (druhý 

den). Na začátku druhého dne tedy sýkory koňadry váhaly s napadením vroubenek déle než 

první den (viz Graf 6.5).  

 

Stejný test pro srovnání průměrných latencí do první manipulace během prvních tří a 

druhých tří kol, tedy v rámci prvního dne, však signifikantní výsledek nepřinesl (Wilcoxon 

signed rank test, V = 79, p-value = 0,5328). 

 

 

Graf 6.5 Srovnání průměrných latencí do první manipulace mezi prvním a druhým 
dnem (vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 násobek 
výšky boxu) 
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Počet vroubenek manipulovaných jednou sýkorou 
Počty manipulovaných vroubenek jsou počítány pro první tři kola prvního dne a pro 

všechna tři kola druhého dne. Druhý den sýkory manipulovaly signifikantně méně (Wilcoxon 

signed rank test, V = 52.5, p-value = 0,01085) než první den (viz Graf 6.6) 

 

Počet vroubenek zabitých jednou sýkorou 
Počty zabitých vroubenek jsou stejně jako u manipulací počítány pro první tři kola (první 

den) a poslední tři kola (druhý den). Počty vroubenek, zabitých jednou sýkorou koňadrou 

první a druhý den se signifikantně nelišily (Wilcoxon rank sum test, V = 36, p-value = 0,1156). 

Situace je znázorňuje Graf 6.7. 

 

 

Graf 6.6 Srovnání počtů vroubenek, se kterými manipulovala 1 sýkora během prvních 
tří kol prvního a druhého dne (vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. 
percentil, vousy -  1,5 násobek výšky boxu) 
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Graf 6.7 Srovnání počtů vroubenek, které zabila jedna sýkora během prvních tří kol 
prvního a druhého dne (vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, 
vousy -  1,5 násobek výšky boxu) 
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6.1.3 Srovnání dospělých a naivních sýkor koňader 

Mortalita 
Pro srovnání mortality (tj. počtů zabitých) vroubenek na jednu sýkoru jsem použil pouze 

data s novou generací vroubenek, jelikož jsem již dříve objevil signifikantní rozdíl v této 

proměnné mezi přezimující a novou generací a chtěl jsem srovnat data, pocházející z testů se 

srovnatelnými podmínkami. Pokusy s dospělými koňadrami probíhaly na podzim, tedy 

s novou generací vroubenek. 

Rozdíl v počtech zabitých vroubenek na jednu sýkoru mezi dospělými sýkorami (N = 12) 

koňadrami a mláďaty (N = 10) vyšel signifikantní (Kruskal-Wallis chi-squared = 6,6193, df = 1, 

p-value = 0,01009). Mladé sýkory koňadry zabíjely více vroubenek z nové generace než 

koňadry dospělé (viz Graf 6.8 a Tabulka 6.2) 

  

Graf 6.8 Mortalita vroubenek (nová generace) u dospělých a naivních sýkor koňader 
(vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 násobek výšky 
boxu) 
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Tabulka 6.2 Srovnání mortalit v experimentu s dospělými koňadrami (jen první 3 setkání) 

Sýkory Manipulovalo Sežrané ploštice Manipulované pl. Netknuté pl. Celkem 

Naivní (20) 19 37 52 8 60 

Dospělé (12) 5 14 0 22 36 

 

6.1.4 Srovnání dospělých sýkor koňader a dospělých 

modřinek 

Mortalita 
Nebyl prokázán signifikantní rozdíl (Kruskal-Wallis chi-squared = 2,4606, df = 1, 

p-value = 0,1167) v počtu vroubenek, které zabila jedna sýkora, mezi sýkorami koňadrami a 

modřinkami (viz Tabulka 6.3). 

 

Tabulka 6.3 Srovnání mortality v pokusech s dospělými modřinkami a koňadrami (jen první 3 setkání) 

Dospělci Manipulovalo Zabité ploštice Manipulované pl. Netknuté pl. Celkem 

Koňadry (12) 5 14 14 22 36 

Modřinky (10) 1 3 3 27 30 
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6.1.5 Srovnání vroubenek a hnědě zabarvených ruměnic 

(naivní sýkory koňadry) 

Manipulace 
Počet manipulovaných vroubenek (obou generací) jednou sýkorou  během prvních 5 kol se 

signifikantně (Kruskal-Wallis chi-squared = 3,9549, df = 1, p-value = 0,04674) lišil od počtu 

manipulovaných hnědě zamalovaných ruměnic (Pyrrhocoris apterus). Vroubenky byly 

manipulovány více než hnědě zamalované ruměnice. (viz Tabulka 6.4 a Graf 6.9)  

 

Tabulka 6.4 Srovnání počtu manipulací mezi vroubenkami a kryptickými (hnědě zabarvenými) ruměnicemi 
(Pyrrhocoris apterus) 

Rok Manipulované Netknuté Celkem 

Pyrrhocoris apterus 72 (72%) 28 100 

Coreus marginatus 84 (84%) 16 100 

 

Graf 6.9 Srovnání počtu hnědě zamalovaných ruměnic a vroubenek manipulovaných 
jednou sýkorou během 5 pokusů (vodorovná čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, 
vousy -  1,5 násobek výšky boxu) 
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6.2 Test účinnosti fulgurace 

6.2.1 Frekvence útoků 

Frekvence útoků na fulgurující a nefulgurujícící vroubenky (naivní 

sýkory koňadry) 
Rozdíl mezi frekvencemi útoků sýkor koňader na fulgurující a nefulgurující vroubenky, bez 

ohledu na zbarvení abdomenu, nevyšel průkazný (Wilcoxon signed rank test, V = 112, p-

value = 0,6556; viz Tabulka 6.5 a Graf 6.10) 

 

Tabulka 6.5 Souhrn útoků při fulguraci a mimo ni (u 22 koňader, ze všech pokusů) 

Činnost Celkový počet útoků Celková délka trvání 

(v s) 

Průměrná frekvence útoků 

(za s) 

Při fulguraci 33 1343,1 0.0652 

Mimo fulguraci 296 13926,8 0.0535 

Graf 6.10 Porovnání frekvencí útoků sýkor koňader na fulgurující a nefulgurující 
vroubenky (vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 
násobek výšky 
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Frekvence útoků na fulgurující a nefulgurujícící vroubenky (naivní 

sýkory modřinky) 
Oproti tomu stejný test a stejné porovnání u modřinek signifikantní rozdíl (Wilcoxon 

signed rank test, V = 121, p-value = 0,006633) ukázaly. Modřinky tedy útočily s větší frekvencí 

na nefulgurující než na fulgurující vroubenky (viz Graf 6.11 a Tabulka 6.6). 

 

Tabulka 6.6 Souhrn útoků při fulguraci a mimo ni (u 17 modřinek, ze všech pokusů) 

Činnost Počet útoků Celková délka trvání 

(v s) 

Průměrná frekvence útoků 

(za s) 

Při fulguraci 3 2063,0 0,0013 

Mimo fulguraci 183 33575,4 0,0080 

 
  

Graf 6.11 Porovnání frekvencí útoků sýkor modřinek na fulgurující a nefulgurující 
vroubenky (vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 
násobek výšky boxu) 



45 
 

Frekvence útoků u zamalovaných a nezamalovaných vroubenek (naivní 

sýkory koňadry) 
 U sýkor koňader nebyl objeven signifikantní rozdíl u poměrů frekvencí útoků na 

fulgurující ku útokům na nefulgurujícící vroubenky (Kruskal-Wallis chi-squared = 0,4564, df = 

1, p-value = 0,4993) a to ani poté, co jsem vyřadil značně vychýlenou hodnotu (Kruskal-Wallis 

chi-squared = 1,1801, df = 1, p-value = 0,2773; viz Tabulka 6.7 a Graf 6.12). 

 

Tabulka 6.7 Pravděpodobnost útoku u zamalovaných a nezamalovaných vroubenek (u koňader) 

Činnost Celkový počet útoků 

(tj u všech ptáků) 

Celková délka 

trvání aktivity (v s) 

Průměrná frekvence 

útoků (za s) 

Fulgurace (zam.) 9 722,9 0,0816 

Mimo fulguraci (zam.) 141 7200,5 0,0470 

Fulgurace (nez.) 24 620,2 0,0516 

Mimo fulguraci (nez.) 155 6726,3 0,0590 

 

 

  

Graf 6.12 Jakou část všech útoků tvořily útoky při fulguraci - pro přehlednost jsem 
odstranil hodnotu, která přesahovala téměř o dva řády všechny ostatní. (vodorovná 
tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 násobek výšky boxu) 
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Situace u modřinek nebyla z již zmíněných důvodů statisticky analyzována (viz  

Tabulka 6.8) 

 

Tabulka 6.8 Pravděpodobnost útoků při fulguraci u zamalovaných a nezamalovaných vroubenek (u 
modřinek) 

Činnost Celkový počet útoků 

(tj u všech ptáků) 

Celková délka 

trvání aktivity (v s) 

Průměrná frekvence 

útoků (za s) 

Fulgurace (zam.) 1 795,2 0,0001 

Mimo fulguraci (zam.) 73 16077,0 0,0048 

Fulgurace (nez.) 2 1267,8 0,0024 

Mimo fulguraci (nez.) 110 17498.4 0,0110 
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6.2.2 Latence do prvního útoku resp. přiblížení 

Srovnání průměrných latencí do 1. útoku během 1. a 2. dne 
U sýkor koňader byl objeven signifikantní rozdíl v průměrných latencích (tedy průměrných 

latencích do prvního útoku počítaných z prvních 3 kol daného dne) do prvního útoku mezi 

prvním a druhým dnem (Wilcoxon signed rank test, V = 51, p-value = 0,04405). Sýkory 

koňadry tedy první den váhaly s útokem kratší dobu než druhý den (viz Graf 6.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naproti tomu tento rozdíl nebyl signifikantní u sýkor modřinek (Wilcoxon signed rank test, 

V = 22, p-value = 0,1099; viz Graf 6.14) 

Graf 6.13 Srovnání latencí do prvního útoku během prvního a druhého dne - u koňader 
(vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 násobek výšky 
boxu) 
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Srovnání latencí do prvního přiblížení před a po úplně první fulguraci (u 

koňader) 
Na druhou stranu se u koňader siginifikantně lišily latence do prvního přiblížení před a po 

fulguraci (Wilcoxon signed rank test, V = 58, p-value = 0,02514), při omezení na  skupinu 

s nezamalovaným abdomenem je však již vzorek asi příliš malý (Wilcoxon signed rank test, 

V = 20, p-value = 0,08032). Když nebereme v potaz zbarvení, fulgurace prodloužila latence do 

prvního následného přiblížení (viz Graf 6.15). 

  

Graf 6.14 Srovnání latencí do prvního útoku během prvního a druhého dne - u 
modřinek (vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 
násobek výšky boxu) 
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Srovnání latencí do prvního přiblížení před a po úplně první fulguraci (u 

modřinek) 
U modřinek rozdíl v latencích do prvního přiblížení před a po první fulguraci nebyl 

signifikantní (Wilcoxon signed rank test, V = 100, p-value = 0,2842), ani když byl test omezen 

na skupinu s vroubenkami, kterým nebyl zamalován abdomen (Wilcoxon signed rank test, V = 

24, p-value = 0,9102). Situaci znázorňuje Graf 6.16 

 

  

Graf 6.15 Srovnání latencí do prvního přiblížení před úplně první fulgurací a po ní u 
koňader (vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 
násobek výšky boxu) 
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Srovnání latencí do dalšího přiblížení (v rámci stejného kola) 
U sýkor koňader byl nalezen signifikantní rozdíl (Kruskal-Wallis chi-squared = 3,8937, df = 

1, p-value = 0,04847) v latencích návratu po skončení fulgurace  mezi skupinami 

s vroubenkami se zamalovaným abdomenem a s vroubenkami bez manipulace. Paradoxně 

však vyšlo, že latence do návratu byla delší u vroubenek se zamalovaným než u vroubenek s 

nezamalovaným abdomenem (viz Graf 6.17). 

U modřinek stejné srovnání nebylo možné provést, jelikož vroubenky častěji fulgurovaly i 

bez příčiny a nebylo možné rozhodnout, co už vlastně je první setkání modřinky s fulgurací. 

  

Graf 6.16 Srovnání latencí do prvního přiblížení před úplně první fulgurací a po ní u 
modřinek (vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 
násobek výšky boxu) 
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Graf 6.17 Srovnání latencí do návratu po skončení první fulgurace u koňader 
(vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 násobek výšky 
boxu) 



52 
 

7 Diskuze 

7.1 Palatabilita 
Markantní rozdíl mezi podílem napadených ploštic (a zřejmě i palatabilitou) loňské a 

letošní generace svádí k několika vysvětlením. 

Loňská generace by mohla být lidově řečeno „přebraná“ – to znamená, že jedinci, kteří 

nebyli dostatečně chráněni, byli sežráni, a jedinci, kteří nebyli v optimální kondici, nepřežili 

zimu. 

Loňská generace se zdržuje na zelených částech rostliny (zatímco nová na zralých hnědých 

semenech), a je proto nápadnější. Proto musí investovat do aktivní obrany více. 

Loňská generace saje na jiných částech rostliny (na stonku a listech), a díky tomu 

metabolizuje jiné látky – je možné, že proto má účinnější repelentní látky. Nemusí se nutně 

jednat o jinou část, ale o část v jiném stádiu (nezralá semena mohou obsahovat více 

toxických látek) 

Letošní generace si ještě nestačila vytvořit dostatečně silné obranné látky nebo 

dostatečně silně sklerotizovanou kutikulu. 

Na začátku léta (přelom června a července) je v populaci posunutý poměr ve prospěch 

jednoho pohlaví 

 

Rozhodnout mezi těmito hypotézami bez dalšího výzkumu není možné. 

První vysvětlení je nejjednodušší a zdálo by se poměrně logické.  Selekční tlaky mohou být 

dva – jednak predace, jednak úmrtnost při hibernaci. Jak velké množství ploštic padne za 

oběť predaci, nelze ani odhadnout. Rovněž nemám představu, jaká část vroubenek se 

nedožije další sezony. Příklad z jiné čeledi ploštic však ukazuje, že může být i mortalita při 

hibernaci poměrně vysoká. U ploštic z čeledi Nabidae (Nabis rugosus, N. ericetorum a N. 

pseudoferus) dosahuje úmrtnost při hibernaci cca 55 % u samic a 90 % u samců 

(Roth & Reinhardt 2009). Pokud by byla životaschopnost současně korelována se schopností 

syntetizovat dostatečně množství kvalitní deterentní kapaliny (a není důvod se domnívat, že 

tomu tak není), přežily by do dalšího jara lépe chraněné vroubenky. 

Druhé a třetí vysvětlení by bylo možné rozlišit experimentálně, a to rozdělením jedné 

generace vroubenek na dvě skupiny, z nichž jedné by bylo umožněno sát na listech a 

nezralých semenech, a druhé pak jen na zralých semenech. Pokud by následná chemická 
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analýza objevila rozdíly, dalo by se zřejmě druhé vysvětlení, tedy že ploštice produkují větší 

množství deterentní kapaliny kvůli vyšší nápadnosti, vyloučit. Nezdá se mi totiž 

pravděpodobné, že by měly vroubenky schopnost posoudit vlastní nápadnost a na základě 

toho flexibilně změnit toxicitu deterentní kapaliny. Podle mě by tato flexibilita souvisela spíše 

s ročním obdobím (teplotu a fotoperiodu živočichové obecně vnímají). 

V budoucnu je v plánu provést chemickou analýzu sekretu repelentních žláz přezimující 

generace a generace čerstvě dospělé a porovnat obě skupiny i obě pohlaví. Bylo by záhodno 

rovněž porovnat jedince ze stejné generace sající na různých částech rostliny. Stejně tak 

výsledky srovnat s výsledky Duraka & Kalendera (2007a), viz níže. 

Čtvrté vysvětlení vyplývá z pocitu, který jsem při manipulaci s vroubenkami z nové 

generace měl. Připadaly mi měkčí. Toto vysvětlení by se dalo zhodnotit stanovením času, 

který musí sýkory při zpracování kořisti strávit (handling time). Moje data (vycházející z 

videozáznamů) na toto bohužel odpovědět nemohou, jelikož jsem často nechal sýkory 

vroubenky žrát i přes stanovených 5 minut. Opět je to věc, která by se dala zhodnotit v dalším 

výzkumu. 

Páté vysvětlení považuji za nepravděpodobné, i tak se je pokusím rozvést. Durak & 

Kalender (2007a) objevili, že se chemické složení repelentních látek u druhu Coreus 

marginatus liší mezi pohlavími, a to poměrně výrazně. V zásadě by mohlo déle přežívat 

libovolné pohlaví. Buď musí samice vydržet déle, aby v jejich těle stačila dozrát všechna 

vajíčka, a tím pádem přežijí samce, nebo je naopak vyčerpání spojené s kladením vajec tak 

veliké, že samice okamžitě po něm umírají, zatímco samci ještě nějakou dobu přežijí. Pokud 

by pohlaví, které by přežívalo déle, současně obsahovalo agresivnější repelentní látky, byl by 

rozdíl mezi generacemi jednoduše vysvětlen. Nicméně je klidně možné, že rozdílné složení 

hraje roli spíše ve vnitrodruhové komunikaci (feromony). Durak D. & Kalender Y. (2007b) Tuto 

spekulaci jsem si víceméně vyvrátil při sběru vroubenek na chemickou analýzu. Poměr 

pohlaví v době, kdy už na rostlinách sála první stádia nové generace, tedy v době, kdy pro 

bíhaly testy palatability, nebyl u starší generace vychýlen silně na žádnou stranu – 

z nasbíraných 55 jedinců bylo 28 samců a 27 samic (Exact binomial test, number of successes 

= 27, number of trials = 55, p-value = 1). 

Pokud jsem obě generace vroubenek bral jako celek a porovnal jsem jejich osudy s osudy 

hnědě zabarvených ruměnic (toxická, kryptická kořist), vyšlo mi, že vroubenky dopadly 

celkově hůře, tedy že byly častěji manipulovány. Nalezený rozdíl mezi těmito druhy však není 
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veliký, takže nemůžeme jednoduše prohlásit, že jsou vroubenky palatabilní, zatímco 

ruměnice nikoli. Spíše se zdá, že jsou vroubenky sice nepříjemnou kořistí, ale jsou méně 

chráněny než právě ruměnice. 

Nicméně jsem nezaznamenal případ, kdy by pozření vroubenky vyvolalo u sýkory dávivý 

reflex, k čemuž přitom u toxické kořisti dochází a u srovnávaných ruměnic k tomu docházelo 

pravidelně cca po 2 zkonzumovaných plošticích (Svádová et al. 2009). 

Po konzumaci ruměnic se dávivý reflex ovšem nedostavuje okamžitě, ale se zpožděním 

několika minut. Sýkory tak mají problém si asociovat nepříjemný pocit s konkrétním zážitkem 

v minulosti. (Hotová Svádová et al. 2010) Naproti tomu při zasažení deterentní kapalinou mají 

původce nepříjemného pocitu přímo před očima. Je proto výrazně jednodušší si tyto dvě 

informace spojit dohromady.  Kdyby spoléhaly vroubenky podobně jako ruměnice na 

nepoživatelnost, zřejmě by jim to šanci na přežití nezvyšovalo, jelikož by si predátoři 

nedokázali spojit krátkou visuální informaci s vlastní intoxikací. Ukryté nápadné zbarvení by 

tak postupně vymizelo, tedy za předpokladu, že je spojené s nějakými náklady. Snáze 

zapamatovatelná deterentní kapalina by však mohla zvyšovat šanci na přežití, a tím 

podporovat udržení nápadného zbarvení v populaci. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole o biologii druhů (3), vroubenky smrduté se brání aktivním 

vystřikováním deterentní kapaliny. Podobně se brání i kněžice páskované (Graphosoma 

lineatum, Hotová Svádová et al. 2010), proto by bylo vhodnější porovnat vroubenky právě s 

tímto druhem kněžic. Bohužel nebyly prováděny experimenty s hnědě zamalovanými 

kněžicemi páskovanými, nicméně pro ilustraci uvedu alespoň srovnání s jejich méně 

nápadnou formou (A. Johansen, A. Exnerová, K. Svádová, L. Fuchsová, B. Tullberg, P. Štys, 

unpublished data). Kněžice páskované se totiž vyskytují ve dvou barevných formách – čerstvě 

dospělé kněžice jsou oranžovohnědé a v suché vegerace poměrně nenápadné, zatímco 

přezimující generace se přebarvuje do známějšího sytě červeně-černého zbarvení.  (Tullberg 

et al. 2008, Gamberale-Stille 2009). Opět jsem použil data z prvních 5 pokusů. Sýkory 

koňadry váhaly signifikantně delší dobu s prvním útokem na kněžice než na vroubenky 

(Kruskal-Wallis chi-squared = 16,7233, df = 1, p-value = 4,325e-05), stejně tak manipulovaly s 

větším počtem vroubenek než kněžic (Kruskal-Wallis chi-squared = 23,6289, df = 1, p-value = 

1,168e-06) 

Experiment Gamberale-Stile et al.(2009) ukázal, že jsou mladé (méně nápadné) kněžice 

páskované hůře chráněné vůči ptačím predátorům než přezimující nápadné. Jestli je to však 
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způsobené pouze slabším aposematickým signálem, nebo mají mladé kněžice i méně účinné 

deterentní látky, součástí tohoto výzkumu nebylo. 

Nicméně že nejsou vroubenky příjemnou kořistí, naznačilo i srovnání osudů vroubenek 

v mých experimentech s naivními a dospělými sýkorami koňadrami. U naivních koňader byly 

žrány častěji než u dospělých, což nepřímo ukazuje na to, že se sýkory během svého života 

poučily. 

Ke stejným výsledkům, tedy, že jsou vroubenky smrduté méně nepříjemnou kořistí než 

ruměnice a kněžice páskované, dospěla ve svých experimentech s kosy Schlee (1986). Stejně 

tak jí vyšlo, že mláďata útočí na vroubenky více než dospělci. 

Proti palatabilitě, nebo spíše atraktivitě vroubenek hovoří signifikantní rozdíl mezi latencí 

do první manipulace první a druhý den. Tento rozdíl je zarážející, protože v rámci prvního dne 

nám signifikantní rozdíl v latencích nevyšel. Myslím, že by tento paradox mohla vysvětlit 

optimal foraging theory (MacArthur & Pianka 1966 ex Krebs & Davies 1993). První den ještě 

sýkory nemohly tušit, že po každé vroubence hned dostanou cvrčka, takže je hlad tlačil do 

většího rizika, postupně si však na tento rytmus zvykly a druhý den již jednoduše počkaly, až 

jim vyměním vroubenku za chutnější kořist. 

Navíc měly po prvním dnu zkušenost, že se po experimentu opět vrátí do původního 

prostředí s dostatkem potravy. To potvrzuje i signifikantně větší počet manipulovaných 

vroubenek v prvním dni než v druhém. 

Alternativním vysvětlením rozdílu v latencích první a druhý den může být skutečnost, že 

jsem každý den pokus prováděl v odlišnou denní dobu. To není zcela v duchu zásad 

správného pozorování chování zvířat, které jsou přehledně vyjmenovány v knize Martina & 

Baresona (2007), ale byl jsem k tomu veden skutečností, že je poměrně veliké riziko, že 

sýkora nebude spolupracovat. Snažil jsem se proto vždy na začátku nejdříve dokončit 

experimenty z předchozího dne, abych měl jistotu, že se stihnou, a pak jsem teprve začínal 

pokus další. Nechtěným vedlejším produktem této snahy mohla být situace, kdy první den 

probíhal pokus odpoledne, zatímco druhý den v pozdním dopoledni, tedy v době, kdy jsou 

ptáci méně aktivní. 

Zajímavý rozdíl (byť ne statisticky zpracovaný) byl pozorován v přístupu k plošticím. Naivní 

sýkory často zkoušely manipulovat s plošticí a pak ji nechaly být. Oproti tomu dospělé sýkory 

buď nemanipulovaly vůbec, nebo kořist sežraly. To by bylo zcela v souladu s konceptem go-
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slow signálu (Guilford 1994), o kterém jsem se již zmínil v kapitole 1.2.3., kdyby vroubenky 

během tohoto experimentu fulgurovaly. Jenže to se nestalo ani v jednom případě. 

O modřinkách se soudí, že jsou konzervativnější než sýkory koňadry a k nové potravě 

přistupují s větší opatrností a prokazují to i mnohé experimenty s aposematickou potravou 

(Exnerová et al. 2008). V experimentu sloužícímu ke stanovení palatability jsem však 

nezaznamenal signifikantní rozdíl mezi počtem zabitých vroubenek jednou sýkorou mezi 

dospělými sýkorami koňadrami a modřinkami. Nicméně, vzhledem k malému vzorku se z 

toho nedá usuzovat vůbec nic. 

7.2 Fulgurace 
Na úvod této části diskuze bych rád znovu upozornil na skutečnost, že v experimentu, ve 

kterém byly vroubenky k fulguraci nuceny, neměly oba druhy sýkor rovnocenné podmínky. 

Sýkory koňadry byly pokusovány pouze s novou generací vroubenek, zatímco modřinky 

převážně (v poměru 14:3) s generací přezimující. Tento samotný fakt (vynucený skutečností, 

že modřinky méně často hnízdí dvakrát) může vysvětlit řadu věcí a pro správný pohled na věc 

by bylo nutné u obou druhů provést ještě pokusy s dosud nepokusovanou generací (což se 

ovšem určitě nebude dát zvládnout během jedné sezóny) 

Signifikantní rozdíl ve frekvenci útoků sýkor modřinek na fulgurující a nefulgurující 

vroubenky může mít vedle ostrašujícího účinku fulgurace i jednoduché vysvětlení - modřinky 

jsou v manipulaci s kořistí výrazně opatrnější (Exnerová et al. 2008, Ježová et al. 2009) než 

koňadry a proto do ní často klovou opakovaně v krátké době. Tento nedostatek jsem částečně 

omezil tím, že jsem nepřerušovanou sérii po sobě jdoucích útoků bral jako jeden útok, i tak 

ovšem mohou být závěry zkreslené, neboť modřinky útočily i stylem – klovnutí – couvnutí – 

přiskočení – klovnutí – couvnutí..., což frekvenci útoků v porovnání se sýkorami koňadrami 

značně zvýšilo. A jak jsem již uvedl v metodice, po prvním klovnutí ploštice obvykle přeruší 

let, proto se obtížně dosahuje více jak jednoho útoku na jednu konkrétní fulgurující 

vroubenku. 

Fulgurace nezvyšovala šanci kořisti na přežití, ani signifikantně nesnižovala frekvenci 

útoků. Použitá statistika však není zcela čistá – jelikož vroubenky byly k fulguraci nuceny po 

příblížení sýkory, kdy měla sýkora již jasně o kořist zájem, samotná fulgurace tak koreluje s 

potravním zájmem sýkory. Zajímavé by tedy bylo porovnat pravděpodobnosti útoků na letící 

versus neletící kořist, pokud by kořist vydržela letět po celých 5 minut. Jak dlouho dokáže 
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vroubenka fulgurovat, jsem netestoval, ale ta nejschopnější vydržela letět téměř 223 sekund, 

přestože měla zem na dosah. Kdyby ji na dosah neměla, možná by vydržela ještě déle. 

Účinnost fulgurace je tak v porovnání s účinností deimatických signálů (Vallin et al. 2005, 

2006, 2007) velmi nízká. Jak jsem však již uvedl v úvodu, fulgurace je součástí útěku, tudíž by 

měla pouze útok zpomalit. V mém experimentu však vroubenky neměly možnost utéci. 

Srovnání s experimenty Schlenoff (1984) také nevyznívá dobře, jelikož v jejím experimentu 

nová nápadná barva jasně prodloužila latence do dalšího klovnutí, zatímco nová nenápadná 

barva podobný efekt neměla. U mě srovnání v latencích do návratu, což je v zásadě 

ekvivalent dalšího klovnutí, vyšlo přesně opačně, než by se dalo čekat. Nápadná barva 

způsobila kratší prostoj než nenápadná. 

Nicméně že může mít fulgurace i nějaký psychologický dopad na sýkory naznačuje 

srovnání latencí do prvního přiblížení před a po fulguraci. V tom vyšlo, že po prvním setkání s 

fulgurací se právě latence do prvního přiblížení prodloužila. 

7.3 Společné shrnutí 
Jako nejpravděpodobnější vysvětlení funkce fulgurace se mi jeví skrytý aposematismus. 

Kdyby bylo jejím smyslem pouhé vylekání predátora, sýkory by se k fulgurující ploštici vrátily 

(po krátké pauze způsobené vylekáním) a nečekaly by do okamžiku, kdy přestane fulgurovat. 

Také by se dal očekávat vyšší počet útoků na fulgurující kořist. 

Situace byla však přesně opačná. Sýkory se často chovaly, jako by v misce měly dva druhy 

kořisti. Ve chvíli, kdy se jim vroubenka proměnila na nápadnou variantu, zřejmě ji považovaly 

za nebezpečnou a dokud fulgurovala, tak si ji nevšímaly, případně ji z povzdálí pozorovaly, 

sotva však dosedla, často na ni okamžitě zaútočily, neboť v ní asi opět viděly vzcela 

neškodnou kořist. Tento přístup zde bohužel můžu zmínit jen anekdoticky, neboť se nedá 

podrobit důkladnější analýze (viz níže), nepřímo jej však dokládají nízké hodnoty latence 

návratu, stejně jako malý počet útoků během fulgurace. 

Předpokládám tedy, že se jedná o jakousi alternativní formu batesiánské mimése – pokusy 

ukázaly, že ploštice jsou víceméně jedlé a žádná z těch, které byly zkonzumovány, nezpůsobila 

ptákům pocity nevolnosti. Vroubenky by mohly využívat ve svůj prospěch ptačí schopnosti 

generalizace (Svádová et. al. 2009) 

Barevné, bzučící vroubenky skutečně vzdáleně připomínají čmeláka nebo jiného zástupce 

blanokřídlých. Je to však jen můj osobní dojem, přestože Exnerová & Štys (2007, osobní 
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sdělení) podobný předpoklad vyslovili u jiného druhu,  fulgurujích ploštic, u vroubenky 

nohaté (Alydus calcaratus). Tato podobnost by se dala objektivně stanovit, ideálně v pokusu 

s metodikou podobnou té, již  použili Dittrich et al. (1993), když zkoumali, nakolik jsou 

schopni holubi rozlišit pestřenčího mimika od modelu. Jejich metodika měla ovšem jeden 

zásadní nedostatek – vůbec neuvažovali podobnost zvukovou. Neprůkazný rozdíl mezi 

účinkem fulgurace u nezamalovaných a zamalovaných ploštic (ať už ve smyslu prodloužení 

latence návratu či ovlivnění frekvence útoků) svádí k domněnce, že hlavní není visuální signál, 

ale ten akustický. Nápadné zbarvení by sloužilo jen jako nezbytný doplněk k vyvolání 

averzivní reakce. Jak ukázali Rowe & Guilford (1999), zvuk dokáže vyvolat vrozenou 

neophobickou reakci jen pokud je v kombinaci s nápadnou barvou. 
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8 Počítačová simulace 

8.1 Úvod 
Tento pokus byl zaměřen na prozkoumání hypotéz odvedení pozornosti (viz kapitola 

2.2.3) a interference se search image (viz kapitola 2.2.4), k čemuž sloužila jednoduchá 

počítačová simulace fulgurující ploštice druhu Coreus marginatus na kryptickém pozadí. Jako 

pokusné subjekty sloužili dobrovolníci z řad studentů Přírodovědecké fakulty. Celkem se 

pokusu zúčastnilo 103 osob (36 mužů a 67 žen). 

8.2 Metodika 

8.2.1 Užitý software 
Program jsem naprogramoval podle vlastního návrhu v jazyce Java®, ve vývojovém 

prostředí Netbeans IDE 6.5 (http://netbeans.org). Jako inspirace i jako přímý zdroj dvou tříd 

(imageLoader a ImageSFX) mi sloužila kniha Programování dokonalých her v Javě (Davison 

2006), jako výukový materiál pak knihy Java 6 (Zakhour et al. 2007) a Java – grafické 

uživatelské prostředí a čeština (Herout 2001). 

8.2.2 Užité fotografie 
Pozadí je složené ze semen šťovíku 

(Rumex sp.), což je nejčastější hostitelská 

rostlina vroubenek smrdutých a zároveň 

jsou na nich vroubenky nejméně 

nápadné. Semena nebyla zarovnána do 

roviny, ale naopak tvořila 3D krajinu, aby 

se pozadí co nejvíce blížilo skutečnosti a 

aby krajina obsahovala mozaiku světlých a 

tmavých skvrn. Pozadí jsem vyfotografoval 

pouze jednou, ale zrcadlením jsem z něj 

vytvořil 4 varianty. Při vývoji programu se totiž ukázalo, že si lidský mozek dokáže během 

krátké chvíle zapamatovat pozadí do detailů a ukrytou kořist pak jednoduše identifikovat jako 

chybu v tomto pozadí. Posléze jsem zjistil, že stejný jev byl již dříve odhalen u holubů (Katz & 

Cook 2000). 

Obrázek 8.1 Ukrytá vroubenka (výřez z celé obrazovky) 

http://netbeans.org/
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Vlastní ploštici se nepodařilo vyfotit v 

dostatečné kvalitě, a proto byla využita 

fotografie stažená z internetu 

(http://www.johnsonscreek.co.uk), která 

byla zmenšena a pozadí zprůhledněno. 

Jelikož nebylo možné sehnat odpovídající 

fotografii vroubenky se zvednutými 

křídly, tato varianta vznikla úpravou 

původní fotografie v grafickém programu. 

Byly vytvořeny dvě varianty – s nápadným 

(kombinace červené a černé barvy, obr. 

7.2) a nenápadným abdomenem 

(kombinace dvou odstínů hnědé, Obrázek 

8.2) a každému dobrovolníkovi byla jeho 

varianta přidělena náhodně (pomocí 

pseudonáhodného generování čísel, 

funkce Math.random). Všechny úpravy 

fotografií byly prováděny v programu 

GIMP 2.6.8 (http://www.gimp.org).  

 

8.2.3 Měřená data 
Měří se čas (s přesností na 1 ms), který uplyne od okamžiku zobrazení ploštice do jejího 

odhalení, respektive do okamžiku, kdy je na ni kliknuto myší. Současně je uložena vzdálenost 

od středu. 

8.2.4 Průběh pokusu 
Program se skládá z 20 kol. V každém z nich je na náhodně vygenerované pozici ukryta 

ploštice (viz Obrázek 8.1). Pozice byly vygenerovány před začátkem pokusu a pro všechny 

pokusné subjekty jsou stejné. Kolo končí okamžikem, kdy hráč správně určí polohu ploštice a 

klikne na ni. Ploštice se přebarví (viz Obrázek 8.3 a Obrázek 8.2), uletí z obrazovky, načež ji 

vystřídá černá obrazovka a program automaticky nastaví kurzor doprostřed. Černá obrazovka 

Obrázek 8.3 Fulgurující vroubenka (výřez) 

Obrázek 8.2 Fulgurující vroubenka bez nápadného 
zbarvení (výřez) 

http://www.johnsonscreek.co.uk/
http://www.gimp.org/
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je vložena mezi jednotlivá kola z toho důvodu, že lidský mozek (přinejmenším mozek můj) 

vnímá změnu polohy ploštice (tj. že na jednom místě zmizí a na druhém se objeví) jako 

pohyb, a proto mu nečiní obtíže ji okamžitě odhalit. V tomto se neshoduji se závěry 

Matthews et al. (2007), kteří spekulují, že právě interval oddělující dva obrázky je nezbytným 

předpokladem k tomu, aby tuto sekvenci mozek vyhodnotil jako pohyb. 

 Během přestávky je současně kurzor přesunut doprostřed, aby jednak pokud možno 

přitáhl pozornost „predátora“ do středu obrazovky a jednak aby bylo možné jednoduše 

změřit vzdálenost, kterou je nutno urazit s myší. 

Na konci se uživateli zobrazí graf s výsledky dosaženými v jednotlivých kolech a 

průměrným časem. 

V původní verzi se vroubenka pouze přebarvovala, ale jinak zůstávala na místě. Při 

testování se však ukázalo, že takto statický signál je velmi slabý. Na popud Jana Rašky, který 

se první série testování zúčastnil, jsem vroubenku rozpohyboval, což přineslo hned dvojí 

efekt – signál je nyní výrazně silnější a program po celkové stránce zábavnější. Že jsou 

pohybující se objekty snadněji zapamatovatelné, ukázali již Goldstein et al. (1982), ale jejich 

metodika nebyla čistá – pohyblivý stimulus mohli testovaní dobrovolníci pozorovat déle než 

statický. Spolehlivě to bylo prokázáno až poměrně nedávno (Matthews et al. 2007, Buratto 

et al. 2009). Příčinou může být jednak více informací, které pohyblivý záznam obsahuje, 

jednak větší upoutání pozornosti. Pro můj pokus je relevantní zejména druhá varianta, tedy 

že pohyblivý záznam upoutá více pozornost. 

8.2.5 Fyzické parametry pokusu 
Testování probíhalo na jednom konkrétním počítači (Toshiba Satellite A-300) a jednom 

konkrétním monitoru (BENQ FP 93GP), aby se vyloučily rozdíly vzniklé odlišným nastavením 

jednotlivých zařízení. Předchozí testování totiž odhalilo, že ani identické modely při 

identickém nastavení nemají stejný obraz. 

Monitor byl usazen na stole v konstantní vzdálenosti (60 cm), nicméně vzdálenost očí 

dobrovolníků od obrazovky konstantní nebyla, protože se nedalo zabránit tomu, aby se 

trochu nakláněli či zakláněli, i když byli vybídnuti k tomu, aby tak pokud možno nečinili.  

8.2.6 Statistické zpracování 
Nejdříve jsme si upravili soubor dat tím, že jsme vyloučili první a poslední měření u 

každého pokusného jedince. První měření jsme vyloučili kvůli nerovným zkušenostem, se 
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kterými jednotliví respondenti do pokusu vstupovali. Poslední pak bylo vyřazeno z toho 

důvodu, že někteří jedinci se nechali zmást a považovali za poslední kolo předposlední. Zbylo 

nám tedy 18 měření pro každého jedince. 

Jelikož mě zajímalo a) jestli varianta ovlivní rychlost detekce kořisti a b) zda varianta ovlivní 

i rychlost učení, zajímá mě vlastně jak intercept, tak sklon u regrese. Pokud bych měl pěkně 

rozdělená data, jednoduše bych si spočítal lineární smíšený model a ten by mi na mou otázku 

odpověděl. 

Data z tohoto programu se však ukázala jako netransformovatelná (log, sqrt ani box-cox). 

Proto mi nezbylo, než se uchýlit k permutačním testům 

Permutační test pro celý soubor 
V každém z 10 000 kroků jsem zamíchal jedinci a náhodně je rozdělil do zmíněných skupin 

a spočítal smíšený model (lmer(cas ~ varianta * mereni+(mereni|cislo) + (1|cislo))). Rozdíly 

mezi intercepty a mezi sklony v jednotlivých skupinách jsem si uložil do dvou odpovídajících 

polí. 

Na závěr jsem si spočítal, kolikrát bylo v permutovaných výběrech dosaženo výraznějších 

rozdílů než v základním vzorku. Pravděpodobnost chyby prvního druhu jsem pak počítal 

podle následujcího vzorce (Moore et al. 2005): 

p =  (počet permutací s výraznějším rozdílem + 1) / (počet permutací + 1) 

Stejný test jsem aplikoval na prvních 6 měření, protože mým předpokladem bylo, že jestli 

bude fulgurace odvádět pozornost, tak právě v prvních pár kolech. 

Průměrné časy 
Jako kontrolu k permutačnímu testu jsem provedl srovnání průměrných časů jednotlivců 

mezi skupinami. Srovnání jsem provedl jak pro průměrné časy ze všech 18 kol, tak pro 

průměrné časy z prvních 6 kol. Časy jsem porovnal pomocí Kruskal-Wallisova testu. 

Srovnání časů na první pozici 
Pomocí neparametrického Kruskal-Wallisova testu jsem srovnal detekční časy na první 

měřené pozici. 
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8.3 Výsledky 

8.3.1 Permutační test 
Nejdříve jsem si pomocí funkce interaction.plot zobrazil průběh detekčních časů během 

měření (viz Graf 8.1). Překvapivě v něm není patrný žádný trend. Dále jsem si spočítal 

parametry fitovaných přímek pro základní soubor. Přestože residuály nesplňují požadavek 

normality, v permutačním testu by to nemělo vadit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny pozice 
Rozdíl v interceptech mi vyšel signifikantní, jelikož během 10 000 permutací bylo dosaženo 

ve 2,1% případů většího rozdílu (viz Graf 8.2). 

  

Graf 8.1 Vývoj průměrných časů pro jednotlivé pozice 
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Signifikantní však nebyl rozdíl ve sklonech přímek, při 10 000 permutacích vyšlo ve 6,4 % 

případů větší rozdíl sklonů (viz Graf 8.3) 

  

Graf 8.2 Permutační rozdělení rozdílů v interceptech (hodnota v základním souboru je 
-3036,6). Během permutací bylo dosaženo většího rozdílu 204krát, což odpovídá 2,1 % 
případů) 
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Prvních 6 pozic 
Omezíme-li se na prvních 6 pozorování, nenajdeme signifikantní rozdíl v interceptech 

(výraznějšího rozdílu než -4904 bylo při permutacích dosaženo v 965 případech, což odpovídá 

p = 0.097) ani ve sklonech (výraznějšího rozdílu než 737,8 bylo dosaženo během permutací v 

1914 případech, což odpovídá p = 0,194). Situace znázorňuje Graf 8.4. 

 

 

 

 

 

Graf 8.3 Permutační rozdělení rozdílů ve sklonech (hodnota rozdílu v základním 
souboru je 141,8, při permutacích bylo dosaženo většího rozdílu v 635 případech, což 
odpovídá 6,4% případů) 
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Graf 8.4 Permutační rozložení rozdílů v interceptech a sklonech mezi variantou s 
nápadným a nenápadným abdomenem (prvních šest vroubenek). 
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8.3.2 Srovnání průměrných časů 
Průměrné detekční časy, počítané na jedince ze všech 18 kol, se nelišily signifikantně 

(Kruskal-Wallis chi-squared = 2,1734, df = 1, p-value = 0,1404; Graf 8.5).  

Signifikantně se nelišily ani průměrné detekční časy, kterých bylo dosaženo v prvních 6 

kolech.(Kruskal-Wallis chi-squared = 3,5216, df = 1, p-value = 0,06057; Graf 8.6). 

 

  

Graf 8.5 Srovnání průměrných detekčních časů (ze všech 18 pozic ) kterých dosahovali 
dobrovolníci v jednotlivých skupinách. Pro přehlednost by obor hodnot byl omezen na 
maximálně 15 s. (vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  
1,5 násobek výšky boxu) 
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8.3.3 Srovnání na první měřené pozici 
Dobrovolníkům ze skupiny se zamalovaným abdomenem trvalo hledání kořisti 

signifikantně déle (Kruskal-Wallis chi-squared = 5,1786, df = 1, p-value = 0,02287; Graf 8.7) 

 

  

Graf 8.6 Srovnání průměrných detekčních časů (z prvních 6 pozic), kterých dosahovali 
dobrovolníci v jednotlivých skupinách. Pro přehlednost by obor hodnot byl omezen na 
maximálně 15 s. (vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  
1,5 násobek výšky boxu) 
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8.3.4  Nejtěžší pozice 
Když pomineme první měřenou pozici, při které respondenti ještě pravděpodobně neměli 

vytvořený search-image, nejdéle (průměrný čas necelých 9 s) se hledala vroubenka číslo 10, 

která měla x-ovou souřadnici 69 a y-ovou 31, což odpovídá levému hornímu rohu. Ze všech 

vroubenek byla nejdále od středu (746 pixelových jednotek) 

  

Graf 8.7 Srovnání časů potřebných k detekci druhé vroubenky mezi dvěma skupinami. 
Pro přehlednost byl omezen obor hodnot do 20 s. Maximální detekční čas přitom byl 
230 s (vodorovná tlustá čára – medián, krabice 25. - 75. percentil, vousy -  1,5 násobek 
výšky boxu) 
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9 Diskuze 
Jak jsem již uvedl v kapitole 8.3, u tohoto experimentu jsem se potýkal s rozdělením dat, 

jež nebylo možné transformovat ani pomocí logaritmické, ani box-cox transformace.  

Konzultoval jsem tuto problematiku (rozdělení dat) s lidmi, kteří mají se statistickými 

analýzami větší zkušenosti, ale žádný z nich se s podobně rozloženými daty nesetkal. Nakonec 

jsem se rozhodl pro test, který považuji za nejvhodnější, tedy pro permutace lineárního 

smíšeného modelu. Přestože lze o legitimitě této statistické metody polemizovat, považuji ji 

za nejlepší z možností, které se nabízely. 

Ve zvolených permutacích lineárního smíšeného modelu se ukázal signifikantní vliv 

zbarvení u fulgurace na počáteční detekční časy (=intercept), nikoli však již na rychlost učení 

(=sklon fitované přímky). Na počátku tedy byl patrný signifikantní rozdíl v detekčních 

schopnostech dobrovolníků, v pozdějším průběhu však není patrný rozdíl v rychlosti učení. 

Tento trend nebyl zřejmý, ani když jsem permutaci smíšeného modelu spočítal pro prvních 6 

pozic. Jedinými signifikantními výsledky tedy byly intercept a srovnání pozic na úplném 

začátku pomocí Kruskal-Wallisova testu, které popisují vlastně totéž. Hned u další pozice již 

rozdíl v detekčních časech signifikantní není.  

Jsou v zásadě dvě možná vysvětlení. 1) vliv, který má fulgurace na search-image, je velice 

pomíjivý a funguje jen při prvním setkání, 2) obě skupiny se lišily již na začátku, před 

setkáním s fulgurací. A tento rozdíl se sice zmenšil, ale stále ovlivňoval rychlost hledání. 

Abych problém rozhodl, srovnal jsem detekční časy, které potřebovali dobrovolníci 

k nalezení vroubenky, jež byla „mimo soutěž“ a sloužila k aklimaci a k smazání individiuálních 

rozdílů mezi jedinci. Tato data nejsou zcela čistá (původně ani k analýze sloužit neměla), 

protože jsem jedincům, kteří nebyli schopni vroubenku nalézt po více než 90 s, její pozici 

prozradil. V neparametrickém srovnání pomocí Kruskal-Wallisova testu by to však nemělo 

tolik vadit. Výsledek je přesvědčivý (Kruskal-Wallis chi-squared = 7,9701, df = 1, p-value = 

0,004756). Mezi skupinami tedy zřejmě existoval rozdíl v detekčních schopnostech ještě před 

zahájením experimentu a tento rozdíl se efektem dna (pod určitou linii se již nedá zlepšovat) 

smazal. Z grafu 8.1 je poměrně patrné, že skupiny se chovaly odlišně především na začátku a 

pak vykazovaly podobný průběh s tím, že skupina s variantou s nápadným abdomenem byla 

stále o něco horší. Nepodařilo se mi tedy prokázat, že by fulgurace mohla mít vliv na 

vytváření search-image ani, že by mohla odvádět pozornost. 
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Nestejnoměrné rozdělení lidí do dvou skupin bylo pravděpodobně způsobeno obrovskou 

variabilitou mezi lidmi. Schopnosti lidí jsou velmi variabilní a navíc jejich současná kondice je 

ovlivnitelná mnoha faktory, jako jsou únava, aktuální nálada a sebevědomí, či zápal do hry.  

Právě motivační faktor jsem podcenil. Lidé jsou různě soutěživí, a pokud je v případě lepšího 

výkonu nečeká žádná odměna, někteří z nich se prostě nesnaží. Přitom sýkory v přírodě si 

podobný přístup ke kořisti dovolit nemohou. Přestože jsem se snažil držet vzorek co 

nejhomogenější a nezval jsem nikoho jiného než studenty přírodovědecké fakulty, rozptyl byl 

skutečně značný. 

Svou roli mohla sehrát i nedokonalá simulace skutečnosti, zejména chybějící třetí rozměr – 

něco jiného je hledat objekty na ploše a něco jiného v prostoru – a vrstvení obrázků na sebe. 

Jsem si vědom toho, že prosté promítnutí dvou plochých obrázků přes sebe skutečnost 

nesimuluje nejlépe. Ideálním řešením by zřejmě bylo nejdříve vygenerovat náhodně pozice i 

natočení a pak vroubenku (silně podchlazenou) do příslušné pozice umístit a vyfotografovat 

dvě varianty – jednou s ní a jednou bez ní; přitom pokaždé pozadí náhodně přeskupit. 

Zajímavou alternativou by bylo použít generované pozadí (na způsob Bond & Kamil 1999). 

Ovšem v barevném provedení, které je pro testování fulgurace nezbytné, by to bylo výrazně 

náročnější než v šedém spektru. Navíc by taková projekce byla od skutečnosti ještě 

vzdálenější než moje varianta. 

Výsledky nejsou sice povzbudivé, přesto tento experiment beru podobně jako v případě 

experimentu s kladkostrojem především jako vyzkoušení nové metodiky. Zejména jsem 

přivítal možnost zpětné vazby, kdy se někteří účastníci dělili o své dojmy z programu a 

v průběhu pilotních studií (tedy u dřívějších verzí programu) mě současně upozorňovali na 

možné nedostatky programu. Také mě zajímalo, podle jakých charakteristik hledají. 

V předchozí verzi, kdy měly vroubenky nápadnější skvrnu na abdomenu (tvořenou blanitou 

částí polokrovek) a pozadí neobsahovalo stíny kulatého tvaru, většina lidí hledala právě podle 

této skvrny a navíc si toho byla plně vědoma. V novější verzi byly odpovědi rozmanitější (tvar, 

barva, hlava), zároveň však lidé často nevěděli, nebo jim dělalo problém si na to vzpomenout. 

Jak ukázaly experimenty Merilaity (2003), míra krypse je závislá zejména na komplexitě 

prostředí. Čím je komplexnější, tím musí predátor sledovat více parametrů, ve kterých se 

kořist od svého prostředí může lišit. 

I přes neúspěch uvažuji o zopakování celého experimentu, ovšem s nezbytnými 

modifikacemi. Bude potřeba vytvořit více různých pozadí, na kterých by byla vroubenka 
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přímo vyfotografována, jak jsem již výše popsal. Současně bude možná potřeba vytvořit 

aplikaci, jež by před začátkem experimentu zhodnotila aktuální detekční schopnosti jedinců, 

aby bylo možné počáteční rozdíly v pozdější analýze odfiltrovat. Rovněž by bylo zřejmě 

vhodnější (byť ne levnější) použít dotykový displej, podobně jako použili Tullberg et al. (2005) 

a Bohlin et al. (2005), čímž by se omezil vliv různých zkušeností s ovládáním myši. 
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10 Závěr 
Vroubenky smrduté jsou pravděpodobně palatabilní, přinejmenším sýkory koňadry jsou 

schopné rozlišit kusy jedlé od těch nejedlých. Žádná sýkora během pokusů nezvracela. 

Fulgurace je účinná v deterenci sýkor modřinek, u koňader jsem účinnost fulgurace 

neprokázal. 

Nepodařilo se mi prokázat, že by fulgurace měla vliv na vytváření search-image. 
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