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Abstrakt 

Aposematičtí ţivočichové upozorňují potencionální predátory na svou obranu 

výstraţnými signály. Pokud tyto signály působí na více smyslů predátora, jedná se o 

multimodální výstraţnou signalizaci. Působení multimodální signalizace aposematické kořisti 

na reakce predátorů bylo testováno méně neţ působení jednotlivých výstraţných signálů, 

navíc často u umělé kořisti. Pro pochopení fungování multimodální signalizace je proto 

vhodné toto testování provádět u reálné kořisti. Tato práce jako jedna z prvních testovala 

působení multimodální signalizace reálné kořisti na chování ptačích predátorů ve srovnání 

s působením jejích jednotlivých výstraţných sloţek. Kořistí byla ploštice Tritomegas 

sexmaculatus, jejíţ multimodální signalizaci představují výstraţné signály vizuální (černobílé 

zbarvení), chemické (pach, případně chuť) a akustické (stridulace). Předmětem našeho 

zkoumání bylo porovnání reakcí dvou druhů ptačích predátorů sýkory koňadry (Parus major) 

a sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus). Předkládali jsme jim 3 typy ploštic, u kterých se 

lišilo působení jejich výstraţné signalizace. U normální ploštice působila její komplexní 

multimodální signalizace, u hnědě obarvené jsme zabránily působení jejího výstraţného 

zbarvení a u dealatizované ploštice jsme zabránili působení její akustické signalizace. Dospělé 

odchycené koňadry i modřinky se vyhýbaly všem těmto typům ploštic. S naivními sýkorami 

koňadrami jsme provedli experiment, při kterém jsme testovali jejich reakce vůči normální a 

dealatizované ploštici. Naivní koňadry nemají vůči Tritomegas sexmaculatus vrozenou averzi. 

Výsledky ukázaly, ţe akustická signalizace ploštic zlepšuje zapamatování si této kořisti, 

nezrychluje však averzivní učení naivních koňader.  

 

Klíčová slova: multimodální signalizace, výstraţné signály, aposematismus, Tritomegas 

sexmaculatus, ptačí predátoři, stridulace 
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Abstract 

 Aposematic animals advertise their defensive mechanisms to potential predators using 

warning signals. Signalling through more than one sensory pathway is called multimodal 

warning display. Most experimental studies of aposematism have been focused on the effect 

of a particular warning signal rather than on importance of multimodal signalling. Focusing 

on the multimodal signalling of real prey is the best way how to understand its effect in 

nature. The present study is focused on comparing the effect of multimodal warning display 

of insect prey with its particular warning signals on two species of bird predators. Multimodal 

warning signalisation of the burrowing bug, Tritomegas sexmaculatus consists of visual 

(black and white coloration), chemical (odour, possibly taste) and acoustic (stridulation) 

signals. We compared reactions of wild-caught great tit (Parus major) and blue tit (Cyanistes 

caeruleus) to three types of bugs with different warning displays. The non-manipulated bugs 

displayed multimodally, the brown painted bugs had their warning coloration manipulated 

and the dealatized bugs couldn't emit acoustic signals. The wild-caught birds of both species 

avoided all types of bugs. In an experiment with naive hand reared great tits we compared 

their reactions to non-manipulated and dealatized bugs. Naive birds do not have any innate 

avoidance of Tritomegas sexmaculatus. We have found that acoustic signalisation does not 

increase the rate of avoidance learning, but it improves memorability of the aposematic 

signalisation of Tritomegas sexmaculatus. 

 

Key words: multimodal signalisation, warning signals, aposematism, Tritomegas 

sexmaculatus, bird predators, stridulation 
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1 ÚVOD 
 

V přírodě existuje mnoho druhů ţivočichů, kteří jsou nejedlí, jedovatí nebo jiným 

způsobem nebezpeční. U řady z nich se vyvinuly nejrůznější antipredační signály, kterými 

tuto svojí vlastnost dávají potenciálním predátorům najevo a tím je odrazují od útoku (Cott 

1940). Varovné signály těchto aposematických ţivočichů tvoří nejenom vizuální výstraţná 

sloţka, ale často také chemické nebo akustické výstraţné signály, souborně označované jako 

multimodální výstraţná signalizace (Ruxton et al. 2004). 

Většina prací zabývající se varovnými mechanismy aposematické kořisti se převáţně 

soustředila na testování účinnosti většinou jediného výstraţného signálu a to často u umělé 

kořisti. Abychom nejlépe porozuměli tomu, jak funguje chování predátora ve vztahu 

k aposematické kořisti v přírodě, je třeba testovat jeho reakce vůči reálné kořisti a její 

multimodální signalizaci. Jelikoţ toto testování není moţné provádět přímo v terénu, 

nevyhneme se jeho provádění v laboratorních podmínkách.  

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak působí jednotlivé sloţky multimodální 

výstraţné signalizace ploštice Tritomegas sexmaculatus na různé druhy ptačích predátorů na 

příkladu sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus). Druh 

Tritomegas sexmaculatus jsme zvolili proto, protoţe jeho antipredační ochrana je zajištěna 

vizuální, akustickou a chemickou sloţkou multimodální výstraţné signalizace. Jedná se 

pravděpodobně o první testování účinnosti multimodální signalizace u reálné kořisti na reakce 

ptačích predátorů s porovnáním účinnosti působení jejích jednotlivých signálů. 

Tato diplomová práce vychází z dosavadních poznatků reakcí predátorů vůči výstraţným 

signálům aposematické kořisti, které byly popsány v bakalářské práci Binderová (2008), a 

které jsou zde v rámci teoretického úvodu rozšířeny o nové poznatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2 CÍLE 

Jako konkrétní cíle této diplomové práce jsme si vytyčili zjistit: 

1) Jak reagují odchycení predátoři (sýkora koňadra, sýkora modřinka) na Tritomegas 

sexmaculatus. 

2) Jaký vliv má multimodální signalizace Tritomegas sexmaculatus na odchycené 

predátory v porovnání s působením jednotlivých sloţek výstraţné signalizace této 

ploštice. 

3) Jaká je vrozená reakce ručně odchovaných sýkor koňader na Tritomegas 

sexmaculatus. 

4) Jak působí multimodální signalizace Tritomegas sexmaculatus na averzivní učení 

odchovaných sýkor koňader a nakolik ovlivňuje zapamatování si této kořisti 

v porovnání s kořistí, které byla znemoţněna akustická signalizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3  LITERÁRNÍ PŘEHLED 

3.1  Aposematismus a multimodální signalizace 

Ţivočichové, kteří jsou nejedlí, jedovatí, mechanicky či jinak bránění, informují o této své 

obraně případné predátory výstraţnými signály. Tato antipredační strategie se nazývá 

aposematismus (Cott 1940).  

Pod tímto pojmem si většinou lidé vybaví výstraţně zbarvený hmyz. Tato představa ale 

není zcela přesná. Aposematičtí ţivočichové (a to nejen hmyz) často vyuţívají kromě 

vizuálních výstraţných signálů, případně zvláštních obranných projevů chování, jiné typy 

varovných signálů. Tyto signály mohou být olfaktorické, chuťové či akustické, které tak 

působí na různé smyslové receptory predátora. Tento komplexní způsob výstraţné signalizace 

označujeme jako multimodální (Ruxton et al. 2004). Jedná se tedy o celkový varovný projev 

ţivočicha zahrnující různé smyslové modality.  

 

3.2  Jak působí multimodální signalizace 

V zásadě existují dvě moţnosti, jak multimodální signalizace můţe na predátory působit. 

Buď mohou působit všechny signály na jednoho predátora, nebo kaţdý typ signálu zvlášť na 

různé predátory. 

Predátoři se liší ve svých smyslových schopnostech, proto lze předpokládat, ţe jednotlivé 

sloţky multimodální signalizace mohou působit jinak na různé predátory řídící se různými 

smysly. Na většinu vizuálně se orientujících predátorů nejspíše jako první zapůsobí právě 

vizuální výstraţná sloţka, díky které predátoři získají informace o nejedlosti či nebezpečnosti 

kořisti. Vizuální signály jsou nejnápadnější sloţkou multimodální signalizace aposematické 

kořisti, které jsou představovány nejenom zbarvením kořisti, ale také jejím kontrastem vůči 

pozadí, velikostí a tvarem těla, nebo obranným způsobem ţivota např. shlukováním jedinců 

do agregace. Aby bylo působení daného vizuálního signálu co nejúčinnější, je třeba, aby 

predátoři byli schopni rozeznávat jednotlivé barvy nebo alespoň barevný kontrast (Kaupinnen 

& Mappes 2003).  

Působení jednotlivých sloţek vizuální výstraţné signalizace na chování predátorů bylo 

podrobně popsáno v bakalářské práci Binderová (2008), proto je zde nebudu dále uvádět, 

pouze zdůrazním, ţe různé komponenty vizuálních signálů mohou působit rozdílně. Samotná 

barva aposematické kořisti můţe být významnějším signálem pro predátora (Sillèn-Tullberg 



11 

 

1985b, Gamberale-Stille & Guilford 2003, Exnerová et al. 2006, Aronsson & Gamberale-

Stille 2008), neţ jiné typy vizuálních signálů, podle kterých se učí rozeznat nejedlou kořist. 

Naopak Roper & Redstone (1987) uvádějí větší důleţitost kontrastu nejedlé kořisti na pozadí, 

bez ohledu na její barvu, podle kterého se jí predátoři rychleji naučili vyhýbat a tuto asociaci 

nejedlosti s nápadností si také déle pamatovali.  

Ne všichni predátoři se primárně řídí zrakem, ale vyuţívají jiné smysly. Pokud loví za 

šera a ve tmě, kdy vizuální signály aposematické kořisti nemohou být ani dostatečně 

rozpoznány, můţe je varovat zvuková výstraţná signalizace kořisti. Tito predátoři jsou na 

detekci zvukových vln obvykle přizpůsobeni (Dunning & Krüger 1995, Hristov & Conner 

2005). 

Obdobně můţe na predátory působit chemická olfaktorická signalizace, pokud se při 

vyhledávání potravy řídí čichem. Predátoři mohou také chuťově detekovat obranné látky 

napadené kořisti, v případě, ţe je sekretuje na povrch těla.  

 

Druhý způsob působení multimodální signalizace je takový, ţe všechny komponenty 

multimodální obrany mohou působit zároveň na jednoho predátora, přičemţ princip 

takovéhoto působení lze vysvětlit vzájemně se posilujícím účinkem jednotlivých typů signálů.  

 

3.3  Vznik multimodální signalizace kořisti 

Se způsobem působení multimodálních signálů souvisí také to, proč a jak vlastně tyto 

signály vznikly. Několik moţnosti uvádějí Rowe & Guilford (1999). 

Působení jiných neţ vizuálních tj. chemických a akustických výstraţných signálů je 

zaměřeno na noční predátory. Tak aposematismus v některých případech opravdu funguje, 

kdy se noční predátoři řídí pouze těmito nevizuálními výstraţnými signály (Dunning & 

Krüger 1995, Hristov & Conner 2005), ale většina aposematických ţivočichů jimi dává 

najevo svou nejedlost převáţně denním predátorům (Rothschild & Haskell 1966 ex Rowe & 

Guilford 1999b). 

Vícenásobné výstraţné signály mohly vzniknout také kvůli lepší a rychlejší detekci 

predátorem (Rowe 1999), nebo jako přídatné varovné signály k signálům vizuálním 

(Edmunds 1974 ex Rowe & Guilford 1999b). Jiná hypotéza hovoří o tom, ţe nevizuální 

signály mají posilující účinek působení právě těchto vizuálních signálů (Rowe & Guilford 

1996, 1999a).  
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Dodnes není zcela jasné, jakým způsobem multimodální signalizace aposematické kořisti 

funguje. Pro porovnání vlivu působení multimodální signalizace na predátory oproti pouhému 

monomodálnímu výstraţnému signálu je třeba vědět, jak se liší  působení pouze samotných 

signálů a působení všech signálů dohromady. Při interpretaci výsledků pokusů je ale třeba 

brát v úvahu fakt, ţe predátoři mohou reagovat různě na typ předloţené kořisti, zda se jedná o 

kořist reálnou či umělou (Gamberale-Stille & Tullberg 2001).  

Vztah aposematické kořisti a jejích predátorů můţe být nahlíţen ze dvou pohledů. Jeden 

se týká vzniku a designu výstraţných signálů, ale stejně tak je důleţitý pohled ze strany 

predátora, jak vlastně tyto signály vnímá a reaguje na ně (Guilford & Dawkins 1993). 

 

3.4  Chování predátora vůči výstražným signálům 

Reakce predátorů na aposematickou kořist mohou být rozdílné v důsledku mnoha 

aspektů, které mohou mít vliv na jejich reakce vůči jednotlivým výstraţným signálům, např. 

smyslové a kognitivní schopnosti, potravní ekologie či získané zkušenosti.  

Do jaké míry je aposematický ţivočich před útoky predátorů chráněn, záleţí nejenom na 

kvantitě a/nebo kvalitě jednotlivých výstraţných signálů, ale do velké míry také na 

kognitivních schopnostech predátora.  Výstraţné signály by měly predátorovi usnadnit 

rozeznání aposematické kořisti, urychlit jeho učení vyhnout se této kořisti a být pro něho déle 

zapamatovatelné (Ruxton et al. 2004). Naivní predátoři tj. nezkušení s aposematickou kořistí 

(Wiklund & Järvi 1982) se musí naučit význam jejích varovných signálů. Bylo zjištěno, ţe 

někteří predátoři mají jiţ vrozenou averzi vůči výstraţnému zbarvení aposematické kořisti, a 

proto se asociaci nejedlosti s výstraţnými signály této kořisti učit nemusí. Vrozenou neučenou 

averzi vůči výstraţnému zbarvení jedovatých korálovců (Micrurus spp.) prokázala Smith 

(1975) u naivních pilanů (Eumomota superciliosa). Ta se u nich předpokládá jako adaptivní 

ochrana před útoky na smrtelně nebezpečnou kořist, se kterou se v ţivotě mohou běţně setkat 

(Smith 1975), na rozdíl od jiných druhů ptačích predátorů, kteří neţijí v oblasti, kde se 

korálovci vyskytují. U těch vrozená averze vůči stejné kořisti nebyla prokázána (Smith 1980). 

Vrozenou averzi vůči aposematickému ţluto-černému vzoru vykazují také sýkory koňadry 

(Parus major) (Lindström et al. 1999b) a kuřata kura domácího* (Gallus gallus domesticus) 

(Schuler & Hesse 1985). Schuler & Hesse (1985) tuto averzi kuřat popsali jako geneticky 

zafixovanou predispozici, která umoţňuje predátorům při styku s takto výstraţně zbarvenou 

kořistí oddálit jejich případný útok.  

* dále v textu jen jako kuřat 
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Některé druhy ptačích predátorů mají vrozenou averzi vůči samotným aposematickým 

barvám. Mastrota & Mench (1995) prokázali vrozenou averzi naivních křepelů virginských 

(Colinus virginianus) vůči červené barvě, která se projevuje také u naivních zebřiček 

(Taeniopygia guttata) (Sillèn-Tullberg 1985b) a kuřat (Gallus gallus domesticus) (Roper 1990 

ex Mastrota & Mench 1995). Tato vrozená averze vůči aposematické barvě můţe být 

neučenou adaptací predátora vyvarovat se útoku na výstraţně zbarvenou kořist, se kterou se 

později během svého ţivota můţe setkat. 

Predátor musí být schopen bezpečně rozeznat jedlou kořist, která mu přináší uţitek, a 

potenciálně nebezpečnou, aby se vyhnul případnému poškození zdraví či dokonce usmrcení 

v důsledku její chemické či fyzické obrany. Pokud tedy nemá vrozenou averzi vůči 

aposematické kořisti, musí se naučit význam jejích výstraţných signálů po zkušenosti s ní. 

Jakmile se jednou tuto asociaci naučí, je třeba, aby si ji také dlouhodobě pamatoval při dalším 

setkání. I kdyţ se v přírodě vyskytuje mnoho různých druhů aposematických ţivočichů, ne 

všichni jsou stejně zbarvení, ale často sdílejí podobné odstíny barev či vzory.  Predátor si 

můţe uvědomit při setkání s novou neznámou kořistí podobnost jejího výstraţného signálu se 

signály kořisti, se kterou má jiţ zkušenost, a díky generalizaci se vyvarovat útoku na tuto 

podobnou kořist. Ptáci jsou schopni vyhýbat se aposematické kořisti na základě generalizace 

nejen její barvy (Ham et al. 2006, Svádová et al. 2009), ale i jiných typů vizuálních signálů 

jako vzoru (Evans et al. 1987), velikosti kořisti (Gamberalle & Tullberg 1996) nebo velikosti 

skupiny aposematické kořisti (Gamberalle & Tullberg 1998). 

 

Utváření a design výstraţných signálů aposematické kořisti se snaţí být co nejvíce 

přizpůsoben vnímání predátorů (Guilford & Dawkins 1993). Tato problematika je předmětem 

zájmu mnoha badatelů, kteří vyslovují moţné hypotézy o jejich vývoji ať uţ na základě 

samotných teoretických hypotéz, experimentálních pokusů, nebo matematických modelů. 

Ačkoli není cílem této práce popis evoluce výstraţných signálů, přesto zde uvedu některé 

teorie, které tento vývoj popisují, protoţe zároveň vysvětlují princip jejich působení na 

predátory. 
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3.5  Vznik  a působení výstražných signálů 

Odpovědět na otázku, jak vlastně vznikl aposematismus, se snaţí vědci jiţ několik 

dlouhých let, a přesto se zdá, ţe ani dnes na ni neznají jednoznačnou odpověď (Lindström 

1999, Rowe & Guilford 2000).  

Jelikoţ aposematická kořist je zpravidla nápadná, a tudíţ snáze predátory detekovatelná, 

přináší ji tato vlastnost značnou nevýhodu ve srovnání s kryptickou kořistí, která je neškodná, 

nenápadná, a tedy hůř detekovatelná. (Mänd et al. 2007). Pokud se nápadní aposematičtí 

jedinci nově objevili v populaci kryptických jedinců, museli přeţít útoky nepoučených 

predátorů. Ačkoli výstraţné signály predátorům signalizují neprospěšnost dané kořisti, pokud 

predátor danou zkušenost ještě nemá, nápadná kořist je nepoučeným predátorem spíše 

atakována a tím pádem ve značné selektivní nevýhodě, dokud se predátor nenaučí chápat 

význam tohoto signálu. Existovalo proto velké riziko, ţe pokud frekvence výskytu 

aposematiků byla zpočátku nízká, mohli v důsledku útoků nepoučených predátorů vymřít 

dříve, neţ se stihli rozšířit a tím „zvýšit povědomí“ o významu jejich výstraţných signálů 

mezi predátory (Lindström 1999).  

Přesto existují důvody, proč je nápadnost nejedlé kořisti výhodnější neţ její kryptické 

zbarvení. Predátor se nejedlé aposematické kořisti naučí rychleji vyhýbat (Sillèn-Tullberg 

1985a, Roper & Restone 1987, Alatalo & Mappes 1996, Lindström et al. 1999a) a tuto 

asociaci nejedlosti a výstraţných signálů si déle pamatuje (Roper 1994). To záleţí právě na 

kognitivních schopnostech predátorů.  

Guilford (1988) zmiňuje tři hypotézy o vzniku aposematismu v souvislosti s výstraţným 

zbarvením a vznikem obrany kořisti na základě posloupnosti daných vlastností. (1) První 

vznikla obrana kořisti a poté nápadnost této kořisti. Tento evoluční scénář vysvětluje 

v důsledku mutace a tím vytvoření nebo přizpůsobení se ţivočicha získávání jedovatých látek 

z rostlin, které způsobí jeho nejedlost. Je-li tato obrana účinná, pak dojde k vytvoření signálu, 

podle kterého predátor pozná nejedlého ţivočicha. Tuto hypotézu experimentálně podporují 

například Alatalo & Mappes (1996) nebo Halpin et al. (2008 a,b). 

(2) Nejdříve vznikl výstraţný signál a poté obrana kořisti. Tento evoluční scénář se zdá 

být neúčelný, protoţe neumoţňoval predátorovi asociaci signálu a nejedlosti. 

(3) Třetí teorií je vytvoření nápadného signálu a nejedlosti zároveň. Ačkoli je to spíše 

nepravděpodobné, lze to chápat tak, ţe pokud ţivočich v důsledku mutace je schopen přijímat 

a uchovávat toxické látky z ţivné rostliny, pak se stane na této nové rostlině, kde se ţiví, 

nápadný. A právě tato celková nápadnost můţe být povaţována za výstraţný signál. 
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3.6  Experimentální doklady působení výstražných signálů na 

predátory 

Teorie a výsledky experimentů popisující moţnosti vzniku a rozšíření aposematických 

jedinců v populaci kryptické kořisti lze stejně tak dobře aplikovat na vysvětlení toho, proč 

aposematická kořist přeţívá útoky predátorů i poté, co jsou jejich výstraţné signály jiţ 

utvořené a ustálené. 

Ačkoli je zpravidla nápadná kořist atakována a zkonzumována dříve neţ kořist 

nenápadná (Alatalo & Mappes 1996, Riipi et al. 2001), přesto to pro ni nemusí znamenat 

destruktivní selekční tlak ze strany predátorů. Ne všichni predátoři se při setkání s novou 

nápadnou kořistí rozhodnou na ni zaútočit. Přestoţe výstraţné zbarvení zvyšuje detektabilitu 

aposematické kořisti (Lindström et al. 1999a, Riipi et al. 2001), její novost můţe mít vliv na 

chování predátora. Nová neznámá kořist můţe u mnoha druhů predátorů způsobovat neofobii, 

která se projevuje strachem z přiblíţení k nové kořisti nebo objektu (Coppinger 1970, Kelly & 

Marples 2004). Přesto ani po přiblíţení nemusí dojít k útoku a následné konzumaci kořisti. 

Takovouto dlouhodobou averzi označujeme jako potravní konzervativismus (Marples et al. 

1998, 2005, Marples & Kelly 1999, Kelly & Marples 2004). Ten můţe být prolomen 

opakovaným setkáváním predátora s kořistí, kdy si na ni navykne a po čase přestane vůči ní 

reagovat averzivně (Mastrota & Mench 1994, Marples et al. 2005). Pokud se tedy predátor 

dlouhodobě vyhýbá nové aposematické kořisti a odmítá ji konzumovat, můţou se tak nové 

morfy rozšířit a ustálit v populaci (Marples et al. 1998, 2005). To potvrzují také výsledky 

pokusu Thomas et al. (2010), kteří vůbec jako první přinesli důkaz o potravním 

konzervatismu u ryb, dané do souvislosti s moţným vývojem aposematické kořisti.  

Další vysvětlení, proč se původně nevýhodná nápadnost mohla natolik rozšířit a ustavit, 

je díky agregaci (Alatalo & Mappes 1996, Riipi et al. 2001). Protoţe menší aposematický 

jedinec je napadán stejně jako kryptický (Mänd et al. 2007), coţ by pro aposematiky bylo 

nevýhodné, kompenzací této nevýhody tak můţe být vytváření agregací (Cott 1940).  

Agregace zvyšuje účinnost vizuálních výstraţných signálů (Gagliardo & Guilford 1993, 

Gamberalle & Tullberg 1996a, Gamberalle & Tullberg 1998), které způsobují větší averzi 

predátorů zaútočit na kořist. Tato averze je tím větší, čím větší je skupina agregovaných 

aposematických jedinců (Gamberalle & Tullberg 1998). Pokud se ale predátoři rozhodnou na 

agregovanou kořist zaútočit, je tento útok v porovnání s útokem na kořist solitérní důraznější, 

a následkem toho dochází k vyšší mortalitě napadené kořisti (Gamberalle & Tullberg 1996a, 

Skelhorn & Ruxton 2006). Agregace také urychluje averzivní učení predátorů (Gagliardo & 
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Guilford 1993, Gamberalle & Tullberg 1998), coţ potvrzují také Riipi et al. (2001) v pokusu 

se sýkorami koňadrami a umělou kořistí. Ti navíc zdůrazňují, ţe aposematický jedinec je lépe 

chráněn, pokud jeho výstraţný signál je dostatečně nápadný, čímţ se zvýší pravděpodobnost 

přeţití v případě napadení. Pokud je signál slabý ve svém působení, predátor ho nemusí 

vnímat jako výstraţný signál. Tato intenzita a účinnost působení výstraţného signálu souvisí 

s velikostí aposematického jedince (Gamberalle & Tullberg (1996b). Čím větší aposematický 

jedinec, tím nápadnější jsou jeho výstraţné signály, které tak predátora mohou odradit od 

útoku. Zatímco méně nápadné výstraţné zbarvení menšího jedince  není tak intenzivní, proto 

není jeho působení tak účinné (Gamberalle & Tullberg 1996b, Riipi et al. 2001, Mänd et al. 

2007). Predátor s větší a nápadnější kořistí v důsledku působení jejích výstraţných signálů 

zachází obezřetněji (Gamberalle & Tullberg 1996b, Mänd et al. 2007), a proto má 

aposematická výstraţně zbarvená kořist oproti kryptickým jedincům větší šanci přeţití útoku 

predátora (Järvi et al. 1981, Wiklund & Järvi 1982, Sillén-Tullberg 1985a, Exnerová et al. 

2006). 

Teorie evoluce aposematismu vychází především z averzivního učení naivních predátorů 

(Guilford 1990), ale i zkušení predátoři mohou vyvíjet selekční tlak na aposematickou kořist 

v závislosti na její chemické obraně. Ne všechna nápadná, chemicky bráněná kořist odradí 

predátora od útoku. Aposematická kořist kromě obranných chemických látek obsahuje také 

mnoţství ţivin, které pro predátora mohou být prospěšné. Predátor můţe takovou kořist 

atakovat, pokud pro něho není nijak závaţně škodlivá (Skelhorn & Rowe 2006b), nebo pokud 

z přijaté toxické kořisti získá nějaký uţitek (Sexton et al. 1966, Chai 1996, Koko et al. 2003, 

Barnett et al. 2007, Skelhorn & Rowe 2007).  

 Guilford (1994) uvádí jako jeden z moţných způsobů účinkování výstraţné signalizace 

tzv. go-slow signalling. Ten vysvětluje tak, ţe výstraţná signalizace nemá za úkol predátora 

informovat o jasné jedovatosti či nejedlosti kořisti, ale pouze ho upozornit, ţe je moţné, ţe 

kořist je nějakým způsobem bráněna a je vhodné na to být připraven opatrnou manipulací. 

Důvod, proč by aposematismus takto mohl fungovat je ten, ţe chrání pravé aposematiky a 

umoţňuje predátorům odhalit podvádějící mimetiky, kteří jsou na první pohled od jejich 

modelů k nerozeznání (Gaul 1952), ale v případě opatrné manipulace, by tento podvod byl 

predátory odhalen. 
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3.7  Experimentální doklady působení multimodálních signálů  

Chceme-li zjistit účinnost působení multimodální výstraţné signalizace kořisti jako celku, 

je třeba ji porovnat s působením jednotlivých výstraţných signálů. Testování reakcí predátorů 

vůči multimodální signalizaci aposematické kořisti je v naprosté většině prováděno s umělou 

kořistí. Pro větší přehlednost jsem rozdělila působení jednotlivých sloţek multimodální 

signalizace do samostatných kapitol v závislosti na typu pouţité kořisti. 

 

3.7.1   Testování  multimodálních signálů s umělou kořistí 

Chemické signály 

Aposematičtí ţivočichové varují predátory před útokem také chemickými signály, které 

se liší ve způsobu, jakým na predátora působí. Můţe se jednat o působení chuťové a/nebo 

čichové. 

Kromě výstraţných signálů se chemické látky podílejí také na toxicitě kořisti, tedy její 

vlastní obraně, na kterou kořist upozorňuje predátory dalšími výstraţnými signály. Pokud se 

jedná právě o chemické signály, ty pak mohou působit chuťově, kdy predátor vnímá pouhou 

nechutnost kořisti, a pomocí které můţe získat informaci o její toxicitě (Skelhorn & Rowe 

2010), nebo to mohou být látky zápašné odrazující predátory od útoku svým zápachem.  

Chuťově i čichově mohou působit rovněţ ty látky, které tvoří vlastní toxickou obranu 

kořisti, např. látky z mořských hub sekvestrované mnohými druhy nahoţábrých plţů (Rittson-

Williams & Paul 2007).  

Chemická signalizace různých druhů aposematického hmyzu je pouze málo 

prozkoumaná, proto se neví, jakým způsobem přesně působí, zda jako chuťové a/nebo 

čichové signály.  

Olfaktorická multimodální signalizace 

Mnoho druhů aposematického hmyzu pro svou chemickou olfaktorickou výstrahu 

vyuţívá pyraziny (Rothschild et al. 1984). Tyto zápašné chemické látky se dají uměle 

syntetizovat, proto se často vyuţívají v pokusech na reakce predátorů vůči olfaktorickým 

signálům kořisti.   

Naprostá většina pokusů zabývající se reakcemi predátorů na olfaktorické signály kořisti 

se týkala převáţně ptačích predátorů, kterým byla předkládána umělá kořist. 
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Rowe & Guilford (1996) testovali vliv olfaktorické výstraţné signalizace na averzi 

predátorů a zjistili, ţe pach pyrazinu způsobuje averzi naivních kuřat (Gallus gallus 

domesticus) vůči ţluté a červené umělé kořisti, tj. barvám, které jsou typicky aposematické, 

ale nezpůsobuje averzi vůči zelené obarvené kořisti. Jelikoţ vůči jednotlivým barvám bez 

přítomnosti pachu averze prokázána nebyla, autoři toto chování predátorů vysvětlují jako 

skrytý předsudek, který se projeví ve spojení s dalším typem výstraţného signálu, tedy pachu.  

 Rowe & Guilford (1999) dále chtěli 

zjistit, jaké faktory mají vliv na tuto 

skrytou averzi kuřat. Replikací výše 

uvedeného pokusu (Rowe & Guilford 

1996), potvrdili, ţe předloţení ţluté i 

zelené barevné kořisti, která pro ně byla 

nová, a která byla předloţena bez pachu, 

ţádnou averzi nezpůsobovala, a obě 

barvy byly konzumovány stejně. V 

případě předloţení nové obarvené kořisti 

(zelené a ţluté) s pachem pyrazinu, na 

který byla kuřata navyklá v pre-

trainingu, se opět ţádná averze 

neprojevila. Pokud ale byla kuřatům 

předloţena nová obarvená kořist s novým 

pachem (kuřata se tedy s barvou a pachem 

kořisti setkali poprvé), pak se zvýšila jejich averze vůči ţlutě obarvené kořisti. Averzi kuřat 

tak zapříčinila novost pachu spíše neţ samotná barva kořisti. V dalším experimentu se autoři 

zaměřili na vliv novosti pachu i barvy a zjistili, ţe averze způsobena novostí pachu přetrvává 

jak v případě předloţení kořisti nové neznámé barvy, ale také kořisti, která je pro predátora 

známá (viz Obr. 1). Z toho vyplývá, ţe pach, pokud je pro predátora nový neznámý, 

způsobuje jeho averzi vůči kořisti, která je pro něho jak nová, tak vůči takové, která je pro 

něho známá. Tato averze vůči známé kořisti ovšem můţe být sníţena déletrvajícím 

navykáním predátora na tuto kořist. 

Nabízí se otázka, zda i jiné olfaktorické látky mají podobný účinek na reakce predátorů. 

Působení dalších pachů testovali Jetz et al. (2001), kteří zjistili, ţe přítomnost pachu pyrazinu, 

metylsalicilátu a etylacetátu způsobují averzi predátorů vůči nové nejen aposematicky, ale i 

neaposematicky zbarvené kořisti. Obdobně jako Rowe & Guilford (1996) potvrzují skryté 

Obr. 1 Míra averze kuřat vůči různému 

způsobu předložené potravy (podle Rowe & 

Guilford 1999) 
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averze predátorů, které se projeví v přítomnosti nového olfaktorického signálu, ale nejen vůči 

aposematické, ale téţ neaposematicky zbarvené potravě. Rozdílnost efektu působení pyrazinu 

na chování predátorů vůči nové neaposematicky zbarvené kořisti v pokusu Rowe & Guilford 

(1996) a Jetz et al. (2001), je druhými zmiňovanými autory vysvětlován tak, ţe pyrazin 

zvyšuje neofobní chování vůči nové potravě, spíše neţ averzi vůči její vlastní barvě, ať uţ 

aposematické či neaposematické.  

Vliv dalších pachů na averzi kuřat testovali Marples & Roper (1996). Ti předkládali 

kuřatům buď neobarvenou, nebo obarvenou potravu (zelená) a vodu (modrá) v přítomnosti 

různých pachů a zjistili, ţe zatímco pach dvou typů pyrazinů (2-metoxy-3-sec-butyl pyrazin a 

2-metoxy-3- isobutyl pyrazin) a pach mandle vyvolal averzi kuřat, tj. zvýšil latenci, s jakou 

byla kořist pozřena, vůči nové obarvené potravě i vodě, menší efekt měl pach vanilky a 

thiazol nepůsobil averzivně vůbec. Autoři tento jev vysvětlují tím, ţe zatímco pyrazin je 

známý chemický deterent u mnoha druhů aposematického hmyzu, mandlový pach má 

obdobnou funkci v rostlinách, jsou to tedy pachy v přírodě spojené s varovnou funkcí. Moţná 

je také rozdílnost jednotlivých pachů způsobená různou koncentrací, která pokud by byla 

nízká, nemusel být pach ptáky vnímán. V kaţdém případě nově zbarvená kořist v přítomnosti 

pachů byla pozřena s delší latencí v porovnání s kořistí, která byla nová, ale prezentována bez 

pachu. Známá potrava a voda byly přijímány stejně bez rozdílu s pachem nebo bez pachu, 

ţádný z předkládaných pachů tak sám o sobě nepůsobil averzivně.  

Reakce predátorů na olfaktorické signály testovali Kelly & Marples (2004) také na 

zebřičkách (Taeniopygia guttata). Ty reagují vůči nové aposematicky zbarvené potravě za 

přítomnosti nového pachu pyrazinu také averzivně, ale autoři toto chování vysvětlují tím, ţe 

pyrazin způsobuje větší averzi ve smyslu latence k pozření nové potravy neţ přiblíţení se ke 

kořisti. 

Dá se předpokládat, ţe pyraziny působí na více skupin ptačích predátorů stejně, a je proto 

moţné, ţe by olfaktorické signály mohly tímto způsobem působit i na další skupiny 

ţivočichů. 

Lindström et al. (2001) zjistili, ţe averze naivních kuřat vůči umělé kořisti nápadné na 

pozadí bez ohledu na její barvu a novost je také větší za přítomnosti pyrazinu. 

Na rozdíl od testování působení olfaktorické signalizace na averzivní chování predátorů, 

Siddall & Marples (2008) zkoumaly, zda pyrazin zvýší rychlost averzivního učení u naivních 

kuřat vůči ţluté umělé kořisti a zda díky pachu bude tato kořist déle zapamatovatelná oproti 

kořisti bez výstraţného zápachu. Z výsledků vyplynulo, ţe pyrazin opravdu zvýšil  averzivní 

učení kuřat, a této kořisti se po čase také stále vyhýbali, zatímco kořisti bez zápachu se 
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vyhýbali jiţ méně. Přítomnost olfaktorického signálu navíc způsobila, ţe kuřata lépe vizuálně 

rozlišovala předkládané barvy ţlutou a zelenou, a proto se více vyhýbala barvě s pyrazinem a 

nedocházelo tak ke generalizaci obou barev. Pro situaci v přírodě z toho vyplývá, ţe jednou 

poučený predátor si déle zapamatuje kořist s multimodální výstrahou, kterou je schopen lépe 

rozlišit od případných monomodálních mimetiků. 

Olfaktorická signalizace ve spojení s vizuální výstraţnou sloţkou aposematické kořisti, 

působí silnějším efektem na predátora, který se snáze a rychleji naučí vyhýbat kořisti a také si 

její multimodální obranu lépe zapamatuje oproti pouze monomodálnímu výstraţnému 

zbarvení kořisti (Rowe & Guilford 1996, Siddall & Marples 2008). Vše je ale dáno 

podmínkou, ţe prezentovaný pach je pro predátora nový neznámý (Rowe & Guilford 1996, 

Jetz et al. 2001). Těţko říct, zda různé druhy aposematického hmyzu vyuţívají ve 

své olfaktorické signalizaci i jiné pachy, které nebyly testovány, ale je zřejmé, ţe novost 

mnoha různých pachů způsobuje averzi predátora více neţ pouze vizuální novost 

aposematické kořisti.  

Přesto z pokusu provedeného autory Roper & Marples (1997) vyplynulo, ţe kuřata 

domácí (Gallus gallus domesticus) se rychleji naučila vyhýbat chininem ochucené vodě díky 

jejímu zbarvení neţ pachu pyrazinu. Pokud ale byla naučena vyhýbat se chininové vodě 

obarvené s vůní mandle, pak se více vyhýbala vodě s tímto pachem, bez ohledu na její barvu. 

Olfaktorický signál (pach mandle) zde zastínil efekt vizuálního signálu, tedy barvy vody, coţ 

by mohlo vysvětlovat reakce některých predátorů v přírodě, které pokud neodradí výstraţné 

zbarvení kořisti, odradí aţ její případná olfaktorická výstraha. 

 

Chuťová signalizace 

V laboratorních pokusech se při testování reakcí predátorů na chemickou chuťovou 

obranu pouţívají látky, které mají nepříjemnou chuť, ale jsou zcela bez zápachu, aby 

nepůsobily také jako olfaktorické výstraţné signály. K těmto účelům se pouţívá chinin, coţ je 

hořká toxická chemická látka, která ve větším mnoţství po pozření vyvolává u ptáků 

nevolnost (Alcock 1970 ex Skelhorn et al. 2008). Oproti tomu lze pouţít chemické látky, 

které jsou pouze nepříjemné svou hořkostí, ale nijak toxické pro predátory, jako např. bitrex 

(denatonium benzoát), který se přidává do přípravků proti kousání nehtů (Skelhorn & Rowe 

2009).  

V přírodě nelze působení chemických látek u reálné kořisti zcela odlišit, avšak 

v laboratorních pokusech lze díky pouţití specifických chemických látek tyto efekty dobře 
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kontrolovat. To ovšem za předpokladu, ţe testovaní predátoři vnímají předkládané látky 

pouze těmi smysly (např. pouze chutí nebo pouze čichem), které jsou pro dané testování 

ţádoucí. To závisí především na smyslových schopnostech různých druhů predátorů.  

Oproti jiným typům výstraţných signálů, chuťové signály kořisti mohou být detekovány 

aţ po útoku predátora. Pokud jsou chemické látky prezentovány na povrchu kořisti, predátor 

je můţe detekovat chuťovými buňkami ihned po útoku, aniţ by kořist musel pozřít (Skelhorn 

& Rowe 2006 a,b,c, Halpin et al. 2008 a,b), pak se této kořisti naučí rychleji vyhýbat, neţ 

kořisti,  u které nemůţe toxiny detekovat ihned a jejichţ přítomnost zjistí aţ po konzumaci. 

Následnou nevolnost případně zvracení si spojí s výstraţnými signály této kořisti (Skelhorn & 

Rowe 2006d). S čím silněji chemicky bráněnou kořistí se predátor setká, tím větší šance, ţe ji 

predátor po útoku nezkonzumuje (Skelhorn & Rowe  2006 b,c)(viz Obr. 2) a také se jí rychleji 

naučí vyhýbat oproti kořisti méně bráněné (Skelhorn & Rowe 2006a)(viz Obr. 3). Ne vţdy 

chemická obrana kořisti predátora odradí od jejího pozření. Pokud je chemická obrana poţité 

kořisti nízká, predátor můţe vyhodnotit riziko z mnoţství přijatých toxických látek pro jeho 

zdraví a podle toho se rozhodnout, zda kořist zkonzumuje, jak dokázali Skelhorn & Rowe 

v pokusu s naivními kuřaty (Gallus gallus domesticus)(2006 b,c) a špačky (Sturnus vulgaris) 

(2007, 2010). Špačci mohou konzumovat chemicky bráněnou kořist také proto, protoţe ji 

dokáţou zbavit chemických látek na jejím povrchu například otřením o zem a tím sníţit 

mnoţství přijatých toxických látek (Skelhorn & Rowe 2006d). Špačci jsou schopni na základě 

míry pouhé nechutnosti (hořkosti) kořisti poznat sílu její chemické obrany (toxicity) a podle 

toho se mohou rozhodnout, zda se jim vyplatí přijmout toxickou kořist, aby získaly potřebnou 

energii (Skelhorn & Rowe 2010). Pokud je kořist bráněna pouze nechutnými látkami na 

povrchu kořisti, kde je ptáci mohou detekovat ihned po útoku, pak se vyhnou útoku na 

takovouto kořist pouze za předpokladu, ţe mají dostupnou jinou jedlou kořist, jinak jim čistě 

Obr. 3 Počet útoků kuřat na kořist 

s různým stupněm chemické obrany (podle 

Skelhorn & Rowe 2006a) 

Obr. 2 Zamítnutí napadené kořisti dle 

různého stupně chemické obrany (podle 

Skelhorn & Rowe 2006c) 
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nechutnou, netoxickou kořist nevadí pozřít (Skelhorn & Rowe 2009). Je tedy zřejmé, ţe nijak 

neškodná hořkost kořisti nemusí být dostatečná ochrana v odrazení predátora od útoku nebo 

jejího pozření, ale aţ ve spojení s vlastní toxicitou, kterou predátor můţe být schopen 

odhadnout na základě ochutnání kořisti. 

 

Akustická signalizace 

Mnohé druhy aposematického hmyzu vydávají nejrůznější zvuky, které kromě jiných 

funkcí plní úlohu akustických výstraţných signálů (Cott 1940, Rowe & Guilford 1999a). 

Tento typ výstraţné signalizace je doposud nejméně prozkoumán, a proto je velmi těţké 

vyvodit shrnující závěry o jeho moţném působení na predátory. V laboratorních pokusech 

s umělou kořistí byly pouţity různé zvuky, ať uţ zcela umělé tóny nebo nahrávky zvuků 

reálného hmyzu. 

V pokusu s naivními kuřaty zjistili Rowe 

& Guilford (1999), ţe nahraný bzukot 

čmeláka (Bombus terrestris), který byl 

pouštěn po celou dobu předkládání kořisti, 

zvýšil averzi predátorů vůči nové barvě 

předkládané kořisti, v tomto případě zelené a 

ţluté, a také vůči aposematické ţluté kořisti 

(Obr. 4). Autoři předpokládají, ţe působení 

zvukových signálů, by mohlo obdobně jako u 

olfaktorických signálů, zvyšovat averze 

naivních predátorů, jakmile bude 

prezentovaný jakýkoli jiný nový akustický 

signál. 

Rowe (2002) provedla pokus, kde zvuk 

vydávaný pouze v okamţiku útoku naivních kuřat na kořist zvýšil rychlost jejich vizuálního 

diskriminačního učení. Podle zvukového signálu tak kuřata lépe rozlišila jedlou a nejedlou 

kořist. Oproti předchozímu pokusu (Rowe & Guilford 1999a), se lišil jak druh pouţitého 

zvuku, tak také načasovaní jeho působení. Zatímco Rowe (2002) ho přehrála v okamţiku 

útoku kuřete na nejedlou kořist, Rowe & Guilford (1999) pouštěli zvuk po celu dobu, kdy 

kuře bylo testované v přítomnosti předkládané kořisti. 

Obr. 4 Míra averze kuřat vůči 

různým typům předkládané kořisti 

bez a s přítomností zvuku (podle 

Rowe & Guilford 1999a) 
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Poslední dosud provedený pokus působení akustické signalizace vůči ptačím predátorům 

provedli Hauglund et al. (2006), kteří testovali působení zvuku letu vosy (Dolichovespula 

media) v kombinaci s vizuálními výstraţnými signály. I zde byl zvuk přehráván po celou 

dobu předloţení kořisti. Překvapivě z výsledků vyplynulo, ţe tento zvuk u kuřat nijak 

nezvýšil averzivní chování vůči výstraţným signálům kořisti při prvním setkání, jako 

v případě pokusu Rowe & Guilford (1999). Ani při dalším setkání predátora s kořistí neměl 

zvuk vliv na jeho averzivní učení, naopak, kořist v přítomnosti zvuku byla napadána více neţ 

bez něho, čímţ se také nepotvrdily výsledky pokusu Rowe (2002).  

Je vidět, ţe i z tak málo pokusů s ptačími predátory vycházejí rozdílné výsledky, je proto 

třeba dalších pokusů testující vliv zvukové výstraţné signalizace. Je ovšem těţké zvolit 

vhodné parametry pouţitých zvuků, týkající se jejich typu, hlasitosti, způsobu přehrání, aby 

dané pokusy mohly být v budoucnu srovnány, díky čemuţ bychom mohli vyslovit přesnější 

poznatky o působení této multimodální výstraţné signalizace na reakce predátorů. 

 

3.7.2 Působení více komponent multimodální signalizace reálné 

kořisti 

Zajímavý pokus provedli Marples et al. (1994), kteří testovali vliv jednotlivých 

výstraţných signálů slunéčka sedmitečného (Coccinella septempunctata) vůči křepelkám 

(Coturnic coturnix japonicus). Křepelky se nejvíce vyhýbaly slunéčku, u něhoţ působily 

všechny výstraţné sloţky – vizuální, olfaktorické i chuťové. Pokud jim byla předkládána 

kořist pouze s určitými komponenty výstraţné obrany, jejich averze byla menší. Jako 

nejúčinnější samostatný signál působilo výstraţné červeno-černé zbarvení. Méně je 

odrazovala chuť slunéčka spojená s pachem a samotný pach (pyrazin) na křepelky nepůsobil 

nijak averzivně. Pokud ale byla křepelkám předloţena kořist, která byla výstraţně zbarvená 

spolu s pachem, nebo s chutí, křepelky se jí vyhýbali ve stejné míře jako celému slunéčku. 

Tento pokus dokládá nejefektivnější působení multimodální signalizace v odrazení predátora 

od útoku a pouze částěčnou efektivitu působení jednotlivých signálů.  

Další pokus provedený s částečně reálnou kořistí provedli Kauppinen & Mappes (2003). 

Ti testovali reakce šídla velkého (Aeshna grandis) na jednotlivé výstraţné signály vosy 

(Vespula norwegica) a upravené mouchy (Diptera: Sarcophagidae). Opět zde největší úlohu 

hrálo vizuální výstraţné zbarvení, které odradilo šídlo od útoku jak na vosu, tak obarvenou 

mouchu s výstraţným ţluto-černým vzorem (viz Obr. 5). Dále zjistili, ţe tvar kořisti má také 

vliv na averzi predátora (Obr. 6). Zatímco tvar mouchy na averzi šídla neměl vliv, tvar vosy 
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byl dostatečný k tomu, aby predátora odradil 

od útoku. Oba typy kořisti byly obarveny 

načerno. Autoři dále testovali vliv pachu 

předkládané kořisti a zjistili, ţe tento 

chemický signál nemá na predátora ţádný 

vliv (viz Obr. 7). Je tedy zřejmé, ţe šídlo 

jako predátor orientující se převáţně zrakem, 

se řídí hlavně vizuálními signály, zatímco 

pach kořisti buď nebyl schopen vnímat, nebo 

se jím neřídil. Akustické signály nebyly díky 

designu prováděného pokusu kořisti 

umoţněny, proto není moţné odvodit, 

nakolik by na šídlo ve skutečnosti působily. 

         

 

 

 

 

 

Účinnost multimodální výstraţné signalizace mořských plţů vůči rybím predátorům 

dokázali Rittson-Williams & Paul (2007). Tento pokus je jedinečný kromě pouţití částečně 

reálné kořisti také tím, ţe byl celý proveden v přirozeném prostředí. Autoři testovali averzi 

různých druhů ryb na výstraţně zbarveného plţe Phyllidiella granulatus (Nudibranchia: 

Phyllidiidae), který jím upozorňuje na svou obranu způsobenou chemickými látkami 

sekvestrovanými z mořské houby Acanthella cavernosa (Porifera: Desmospongiae). Ryby 

pozorovaných druhů Abudefduf sexfasciatus, A. vaigiensis, (Pomacentridae), Cheilinus 

fasciatus, Thalassoma lutescens, T. hardwickii, Bodianus axillaris (Labridae), Naso vlamingii 

Obr. 5 Míra averze (1 nejmenší, 5 

největší) šídla vůči různé kořisti (fly-

moucha, wasp-vosa;  černé zbarvení 

(bíle), žluto-černé (šrafovaně), (podle 

Kaupinnen & Mappes 2003) 

Obr. 6 Míra averze (1 nejmenší, 5 největší) 

šídla vůči tvaru kořisti (fly-moucha, wasp-

vosa (podle Kaupinnen & Mappes 2003) 

Obr. 7 Míra averze (1 nejmenší, 5 

největší) šídla vůči pachu kořisti 

(fly-moucha, wasp-vosa (podle 

Kaupinnen & Mappes 2003) 
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(Acanthuridae) a Bodianus axillaris (Labridae) se plţi vyhýbaly, pouze v několika málo 

případech kořist pozřely, v tom případě byla ihned vyplivnuta. Z výsledků ale nevyplývá, do 

jaké míry byla tato averze ryb způsobena výstraţným zbarvením či chemickou obranou, proto 

autoři dále testovali vliv několika různých výstraţných vzorů, které se přirozeně vyskytují u 

aposematických druhů plţů rodu Phyllidiella, zde ovšem vytvořené na umělé kořisti. Některé 

vzory ryby odrazovaly od útoku, zatímco jiné tento vliv neměly. Testování chemické obrany 

ukázalo, ţe extrakty z mořské houby Acanthella cavernosa ve spojení s výstraţným 

zbarvením kořisti, mělo vliv na odrazení ryb od útoku v závislosti na jejich koncentraci 

v kořisti. Pokud byla koncentrace chemických látek stejná jako je přirozeně v plţi Phyllidiella 

granulatus, pak odradila ryby od útoku na kořist bez ohledu na její zbarvení, ať uţ nápadného 

nebo kryptického, na základě olfaktorického vnímání. Jestliţe byla prezentována kořist 

s menší koncentrací extrahovaných látek, pak se jí ryby vyhýbaly pouze ve spojení 

s výstraţným vzorem.  

To dokazuje, ţe predátora od útoku na kořist můţe odradit působení pouze jednoho 

výstraţného signálu, ale za jiných podmínek ho odradí aţ působení multimodální signalizace 

kořisti. 

 

Jeden z velice zajímavých pokusů se zcela reálnou kořistí provedli Hristov & Conner 

(2005), kteří testovali reakce naivních netopýrů hnědých (Eptesicus fuscus) na akustické 

signály aposematických přástevníků (Lepidoptera: Arctiidae). Někteří zástupci této čeledi 

vydávají vysokofrekvenční cvakavé zvuky, kterými dávají najevo svou nechutnost, jako 

odpověď na ultrazvukové signály netopýrů (Dunning et al. 1992, Dunning & Krüger 1995). 

Neopýři se naučili vyhýbat nejedlým motýlům, kteří vydávali tyto výstraţné zvuky, zatímco 

druhy jedlé bez signalizace napadali a jedli. Obdobné výsledky zjistili Dunning & Krüger 

(1995), kteří potvrdili averzi tadaridy malé (Tadarida pumila) vůči aposematickým 

přástevníkům vydávající cvakavé akustické signály. 

Reakce různých druhů predátorů na akustické signály aposematického hmyzu testoval 

Masters (1979), který ve svém pokusu předkládal pavoukům Lycosa ceratiola a Geolycosa 

ornatipes z čeledi slíďákovití aposematickou kodulku (Dasymutilla spp) (Hymenoptera: 

Mutillidae) a písečníka (Omophron labiatus)(Coleoptera: Carabidae), kteří upozorňují na 

svou obranu stridulací. Prezentovaná kořist buď normálně stridulovala, nebo jí v tom bylo 

zabráněno. Oba druhy testovaných pavouků více útočili na kořist, která ţádné výstraţné 

zvuky nevydávala, zatímco na kořist, která stridulovala, útočili méně a její mortalita byla 

proto menší. Jelikoţ slíďákovití pavouci nejsou dobrými vizuálními predátory, nelze u nich 
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předpokládat, ţe by se řídili výstraţným zbarvením kořisti, ale naopak jsou schopni reagovat 

na akustické signály kořisti vnímané jako vibrace. 

Obdobné reakce byly zjištěny také u křečka (Peromyscus floridanus) vůči aposematické 

kodulce Dasymutilla occidentalis, na kterou křeček také více útočil, pokud nemohla vydávat 

výstraţné zvuky, zatímco normálně stridulujícím vosám se vyhýbal (Masters 1979). 

 

3.8  Reakce více druhů predátorů na aposematickou kořist 

Veškeré výše zmíněné pokusy dokládají reakce jednoho druhu predátora vůči 

předkládané kořisti. V přírodě ale aposematickou kořist potkává více různých druhů 

predátorů, proto je moţné, ţe tito predátoři budou reagovat odlišně na stejnou kořist. Predátoři 

se liší v mnoha aspektech např. jiţ výše zmíněných smyslových a kognitivních schopnostech, 

zkušenostech, ale také sloţením vyhledávané potravy nebo způsobem manipulace s kořistí, 

které mohou mít vliv na chování predátora při setkání s kořistí.  Mezidruhové rozdíly 

v chování některých druhů ptačích predátorů vůči aposematické a neaposematické nahnědo 

obarvené ploštici Pyrrhocoris apterus dokázali Exnerová et al. (2003, 2006, 2007). Zatímco u 

nijak manipulované aposematicky zbarvené ploštice působilo na predátory jak její výstraţné 

červeno-černé zbarvení, tak také její chemická signalizace daná sekrecí látek z jejích 

metathorakálních ţlaz, u nahnědo obarvené ploštice působila pouze její chemická obrana. Ta 

ovšem můţe účinkovat pouze po přiblíţení se predátora ke kořisti, zatímco vizuální signály 

mohou působit z větší vzdálenosti. Testované druhy odchycených predátorů se vůči 

předkládaným typům kořisti chovaly rozdílně. Kos černý (Turdus merula), zvonek zelený 

(Carduelis chloris), strnad obecný (Emberiza citrinella) a pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 

nebyli odrazeni od útoku ani výstraţným zbarvením ani chemickou obranou kořisti. 

Manipulovali a zabíjeli oba typy kořisti bez rozdílu (Exnerová et al. 2003). Rozdílně 

manipulovali s aposematickou a neaposematickou formou ploštice červenka obecná 

(Erithacus rubecula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), sýkora koňadra (Parus major), 

sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus), sýkora parukářka (Lophophanes cristatus), sýkora 

uhelníček (Periparus ater), sýkora babka (Poecile palustris) a sýkora luţní (Poecile 

montanus). Ty napadaly aposematickou ploštici méně neţ neaposematicky zbarvenou 

(Exnerová et al. 2003, 2006, 2007). Přesto s kaţdým typem ploštice jednotlivé druhy 

predátorů manipulovaly zcela jiným způsobem ve smyslu zpracování kořisti vedoucí k její 

případné mortalitě. Sýkora modřinka, sýkora babka a pěnice černohlavá s oběma typy ploštic 

zacházely patrně v důsledku působení chemické obrany velice obezřetně, a tudíţ jejich 
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manipulace vedla k pouze minimální mortalitě kořisti (Exnerová et al. 2003, 2007). Výstraţné 

zbarvení pro ně bylo pravděpodobně dostatečně účinným signálem, který je odradil od 

pouhého přiblíţení. Červenka a sýkora koňadra atakovaly a zabíjely výstraţně zbarvenou 

ploštici méně neţ hnědou ploštici, kterou více zpracovávaly a tím způsobily její větší 

mortalitu (Exnerová et al. 2003, 2007). Naopak sýkora parukářka zabíjela předloţené ploštice 

obou typů (Exnerová et al. 2007). Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) se vyhýbal 

oběma typů předkládané kořisti (Exnerová et al. 2003). Variabilitu v rozdílném chování 

mnoha druhů ptačích predátorů vůči aposematické a neaposematické ploštici lze vysvětlit 

několika moţnostmi. Ať uţ rozdílnou potravní preferencí testovaných druhů, tak také 

získanými zkušenostmi či odolností přijmout chemicky bráněnou kořist. V kaţdém případě je 

zřejmé, ţe různí predátoři jinak reagují na výstraţné signály aposematické kořisti. 

 

3.9  Přehled experimentálních pokusů s aposematickou kořistí 

Aposematismus je široce rozšířený mezi mnoha taxonomickými skupinami ţivočichů. 

Přesto je vztah aposematické kořisti a jejích predátorů testován převáţně na ptačích 

predátorech s  aposematickým hmyzem nebo umělou kořistí, coţ je k pochopení toho vztahu 

pouze malý zlomek z toho, co by nám mohlo přinést další testování  jiných predátorů a 

kořisti. Aposematické ţivočichy - nahoţábré plţe (Becerro et al. 2006, Aguado & Marin 

2007, Ritson-Williams & Paul 2007), pláštěnce (Young & Bingham 1987, Lindquist & Hay 

1996) a jejich predátory najdeme také v mořském prostředí, jejichţ vzájemný vztah je 

doposud minimálně prozkoumán. Naopak v suchozemském prostředí je aposematismus 

rozšířen nejenom mezi hmyzem.  

Co se týče predátorů, naprostá většina pokusů byla prováděna s ptáky, méně jiţ s jinými 

obratlovčími zástupci – savci (Masters 1979, Dunning & Krüger 1995, Hristov & Conner 

2005), plazy (Sexton et al. 1966, Terrick et al. 1995, Krall et al. 1997), rybami (Lindquist & 

Hay 1996, Becerro et al. 2006, Aguado & Marin 2007, Ritson-Williams & Paul 2007), 

obojţivelníky nebo bezobratlými (Masters 1979, Berenbaum & Miliczky 1984, Bowdish & 

Bultman 1993, Bonacci et al. 2006, VanderSal & Hebets 2007).  
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 Obr. 8 Parus major (převzato z 

http://www.ezoo.cz/zvire.php?zvire_id

=142 

 

4  BIOLOGIE TESTOVANÝCH DRUHŮ 

4.1  Sýkora koňadra (Parus major) 

Sýkora koňadra (L. 1758) (Obr. 8) je v České 

republice pravidelně hnízdící stálý pták z řádu 

pěvců (Passeriformes: Paridae). Areál jejího 

rozšíření zahrnuje téměř celou palearktickou oblast, 

od níţin po horské oblasti, kde nachází vhodné 

hnízdní podmínky. Pouze severské populace 

nepravidelně migrují (Hudec 1983).   

Sýkora koňadra dosahuje délky 13,5-14,5 cm  

a hmotnosti 12-22 g (del Hoyo et al. 2007). 

Vzhled obou pohlaví je velmi podobný. 

Určovacím znakem, podle kterého je můţeme odlišit, je černý pruh na břiše. Zatímco u samců 

je tento pruh lesklý, široký a táhne se od brady aţ na břicho, kde vytváří velkou skvrnu, u 

samic se postupně zuţuje, aţ rozpadá na šedočerné skvrnky (Hromádko et al. 1993). 

 Obývá všechny typy lesů, především listnaté a smíšené, otevřené terény s nepravidelně 

roztříštěnými stromy v krajině, ale najdeme ji také v sadech a zahradách, v blízkosti lidských 

obydlí, ve městech a vesnicích (Cramp & Perrins 1993). Během většiny roku se vyskytuje 

jednotlivě, v zimě se často společně s dalšími druhy ptáků sdruţuje v hejnkách. Na jaře se 

hejnka rozpadají, ptáci se párují a hledají místa vhodná k hnízdění. V tuto dobu jsou přísně 

teritoriální. Hnízda si staví v přirozených dutinách, ale často vyuţívají vyvěšené budky nebo 

jakékoli umělé dutiny (Hudec 1983). K hnízdění dochází zpravidla dvakrát ročně od dubna do 

června, kdy samička snáší obvykle 7-12  vajec, na kterých sedí 12-15 dní. O vylíhlá ptáčata 

v hnízdě se starají oba rodiče po dobu 16-22 dní, dokud mláďata hnízdo neopustí, a i nadále 

jsou pak oběma rodiči krmena další 1 aţ 2 týdny (del Hoyo et al. 2007).  

Potravu koňadry hledají převáţně ve větvích vegetace, pod kůrou stromů a v suchém listí 

na zemi. Sloţení závisí na její dostupnosti během roku. Po většinu roku jsou to zejména hmyz 

a pavouci, v zimě hlavně semena a ovoce. Detailní rozbor sloţení potravy koňader ukázal, ţe 

jsou zde zastoupeny zástupci mnoha řádů hmyzu (včetně ploštic) a jiných bezobratlých např. 

stonoţky, malí plţi a zřídka také ţíţaly (Cramp & Perrins 1993). Rozbory sloţení potravy u 

několika druhů ptáků provedli Exnerová et al. (2003b), jejich výsledky ale ukázaly, ţe 

v potravě mláďat sýkory koňadry ploštice ţádné zastoupení neměly. Hanzák & Hudec (1974) 

uvádějí, ţe sýkory koňadry preferují měkké ţivočichy- larvy motýlů a pavouky. Z jejich 

http://www.ezoo.cz/zvire.php?zvire_id=142
http://www.ezoo.cz/zvire.php?zvire_id=142
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pozorování vyplynulo, ţe při nadměrném výskytu obaleče dubového, tvořily jeho larvy aţ 

80% veškerého sloţení potravy mláďat krmených rodiči.  

Rozdílnost dat týkající se potravní skladby můţe být dána tím, ţe různí autoři analyzovali 

sloţení potravy buď u dospělých jedinců, kteří si potravu hledali sami, nebo u mláďat 

krmených rodiči. V zimě, kdy není dostupný hmyz, převaţuje v potravě sýkor koňader 

rostlinná sloţka, tvořená semeny rostlin a stromů, ořechy a ovocem (Cramp & Perrins 1993). 

Potrava koňader se mění nejen v závislosti na její dostupnosti během roku, ale její výběr můţe 

být ovlivněn také věkem a zkušenostmi jedince (Järvi et al. 1981, Exnerová et al. 2006, 2007).  

Byla prokázána rozdílnost v chování sýkor koňader vůči aposematické a neaposematické 

kořisti v závislosti na jejich věku. Zatímco dospělé koňadry manipulují s aposematickou 

kořistí - plošticí Pyrrhocoris apterus méně neţ s neaposematickou (Exnerová et al. 2003, 

2007), naivní sýkory koňadry nemají vrozenou averzi vůči této aposematické kořisti, proto ji 

napadají stejně jako neaposematicky zbarvenou (Exnerová et al. 2007). Chování sýkor 

koňader můţe být do velké míry také ovlivněno jejich personalitou tj. souborem provázaných, 

částečně dědičných rysů chování, uplatňujících se v různých kontextech (Sih et al. 2004, 

Drent et al. 2003). Podle jejich chování vůči novému předmětu ve známém prostředí či 

naopak chování v neznámém prostředí můţeme rozlišit dva typy personalit. Fast jedinci jsou 

při exploraci v novém prostředí rychlí, zbrklí, nebojácní, zato méně důkladní aţ povrchní a 

naopak slow jedinci, kteří jsou pomalí, důkladní, obezřetní, více bázliví a opatrní (Verbeek et 

al. 1994, Drent et al. 2003). Způsob chování ptáka vlivem jeho personality však můţe být 

časem modifikován (Fuchsová 2007).  

Exnerová et al. (2010) zjistili, ţe personalita jedinců můţe ovlivňovat chování naivních 

koňader také vůči aposematické kořisti. Slow jedinci déle váhali atakovat aposematickou 

ploštici a rychleji se jí naučili vyhýbat, zatímco fast jedinci s útokem váhali kratší dobu a 

averzivní učení jim trvalo déle. Zkušenost s aposematickou kořistí si druhý den pamatovaly 

oba typy stejně, jejich latence k útoku na kořist byla delší neţ první den.  
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Obr. 9 Cyanistes caeruleus 

(http://www.ckrumlov.cz/cz1250/ak

tual/region/t_ho0405.htm) 

 

4.2  Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 

Sýkora modřinka (L. 1758) (Obr. 9) je drobný 

pták z řádu pěvců (Passeriformes: Paridae), jejíţ 

areál rozšíření je menší neţ u sýkory koňadry.  

Nepravidelně migrují pouze její severské 

populace, v České republice je stálá (Hudec 1983).  

Velikostně je sýkora modřinka menší neţ 

koňadra, dosahuje délky pouze 11-12 cm, čemuţ 

odpovídá také menší hmotnost 8-15 g (del Hoyo et 

al. 2007). U sýkory modřinky je velmi obtíţné, ba 

nemoţné z jejího vnějšího vzhledu bezpečně určit 

pohlaví ptáka. Někteří autoři uvádějí, ţe ho lze 

rozeznat dle šířky modrého límečku na šíji a intenzity modré barvy na hlavě modřinky 

(Hromádko et al. 1993). Tyto znaky však nejsou jednoznačné, pohlaví tak bezpečně určí 

pouze odborník. 

Sýkora modřinka obývá světlé lesy, zahrady a parky, kde hledá potravu vysoko 

v korunách stromů, často se zavěšuje na tenkých koncových větvičkách. Vyhýbá se 

jehličnatým porostům, ale nevadí ji městské prostředí ani přítomnost lidí (Cramp & Perrins 

1993). V zimě se vyskytuje v hejnkách, s jinými druhy ptáků navštěvuje krmítka v okolí 

lidských obydlí. Na jaře se stejně jako koňadry stávají teritoriální, hledají místa vhodná k 

hnízdění, kterými jsou přirozené nebo umělé dutiny. (Cramp & Perrins 1993). K hnízdění 

dochází obvykle jednou, výjimečně dvakrát ročně, kdy samička snáší 7-12 (18) vajec, ze 

kterých se po 12-16 dnech inkubace vylíhnou ptáčata, o která rodiče v hnízdě pečují 16-23 

dní. (del Hoyo et al. 2007). 

Potrava sýkory modřinky odpovídá stejně jako u sýkory koňadry sezónní dostupnosti. 

Během jara a léta jsou to především hmyz (chvostoskoci, váţky, kobylky, škvoři, ploštice, 

vajíčka, larvy a dospělci motýlů, dvoukřídlých, larvy a dospělci blanokřídlých a brouků) 

pavouci, sekáči, roztoči i jiní bezobratlí (stonoţky, plţi). V zimě je to převáţně rostlinná 

sloţka, kterou tvoří ovoce, ořechy, semena různých trav a stromů a pupeny rostlin (Cramp & 

Perrins 1993).  

Naivní sýkory modřinky se vyhýbají aposematicky zbarvené ploštici Pyrrhocoris apterus 

(Exnerová et al. 2007), stejně jako dospělí ptáci, kteří v případě manipulace s plošticemi 

zacházejí velmi opatrně (Exnerová et al. 2006).  

http://www.ckrumlov.cz/cz1250/aktual/region/t_ho0405.htm
http://www.ckrumlov.cz/cz1250/aktual/region/t_ho0405.htm
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Obr. 11 Detail zubů na stridulitru 

(podle Drašlar & Gogala 1976) 

4.3  Tritomegas sexmaculatus 

Jako kořist byla pouţita ploštice (Heteroptera) 

druhu Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839; česky 

hrabulka jiţní) (Obr. 10) z čeledi Cydnidae. Někteří 

zástupci této čeledi ţijí většinu ţivota zahrabáni pod 

zemí, kde se ţiví sáním kořenů rostlin (larvy a částečně 

dospělci podčeledi Cydninae), zatímco zástupci 

podčeledi Sehirinae, kam patří rod Tritomegas (Amyot 

& Serville, 1843), ţijí nad zemí, ukrytí v hrabance 

ţivící se sáním nadzemních částí rostlin. Pro celou 

čeleď je typická péče samičky o potomstvo, která hlídá 

nakladenou snůšku vajíček i první instary vylíhnutých 

larev, a také nejrůznější hlasové projevy týkající se 

páření a obrany (Wachmann et al. 2008).  

Tritomegas sexmaculatus je běţnou plošticí jihu 

střední a východní Evropy, má ráda teplé, ne příliš vlhké biotopy. Dospělci Tritomegas 

sexmaculatus dorůstají velikosti 6-8 mm (Wachmann et al. 2008). Jejich zbarvení je černé 

s drobnými bílými skvrnkami. Toto černo-bílé, i kdyţ ne zcela kontrastní zbarvení působí 

jako výstraţný vizuální signál pro predátory. Chemická výstraţná signalizace je zajištěna 

sekrecí pachových látek z metathorakálních ţlaz. Sloţení těchto látek není u tohoto druhu 

prozkoumané, ale je moţné, ţe se bude jednat o chemické látky podobného sloţení, jaké byly 

zjištěny u příbuzného druhu Sehirus cinctus cinctus (Cydnidae: Sehirinae). Jako majoritní 

sloţka u něho byly určeny α-pinen a β-pinen, které obě tvoří 90 % veškerého sloţení  

sekretovaných látek, a které se nachází také u jiných čeledí ploštic. Jedná se o organické 

těkavé vonné látky tzv. terpeny. Dále byly zjištěny β-myrcen, limonen a terpinolen. U samic 

byla prokázána navíc přítomnost dalších dvou látek, a to 2-octenalu a 2-hexenylu, které se u 

samců nevyskytovaly (Krall et al. 1997).  

Akustická výstraţná signalizace se u Tritomegas sexmaculatus uplatňuje díky stridulaci. 

K té dochází aktivním třením plektra o stridulační zuby (tzv. stridulitrum, Obr. 11) na 

postcubitální ţilce druhého páru křídel.  

 

Obr. 10 Tritomegas sexmaculatus 

(převzato z 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzw

ei%C3%9Fe_Erdwanze 
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Obr. 12 Detail limy (podle Drašlar & Gogala 

1976) 

Obr. 13  Tergální destička (druh Cantophorus  

melanopterus) podle Drašlar & Gogala 1976) 

Plektrum neboli lima (obr. 12) jsou laterální vyvýšeniny na anteriorní straně tergální 

destičky. Tergální destička (obr. 13) vznikla srůstem prvních dvou abdominálních terg. 

V místě jejich srůstu se upínají svaly, které zajišťují pohyb celé této destičky (Drašlar & 

Gogala 1976). Morfologická stavba těchto akustických orgánů u ploštic čeledi Cydnidae je 

druhově i pohlavně specifická (Drašlar & Gogala 1976). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stridulace je zvuková vibrace o frekvenci aţ 10 kHz (Čokl & Virant-Doberlet 2003) tzn. 

pro člověka, ale také ptáky běţně slyšitelná (Schwartzkopff 1955), kterou ploštice vyuţívají 

v mezidruhové komunikaci při objevení nebo vyrušení predátorem, často kdyţ samice hlídá 

snůšku vajec (Gogala 2006). Tyto akustické signály nejsou druhově specifické (Gogala 1968, 

Gogala & Hočevar 1990). Kromě stridulace vydává Tritomegas sexmaculatus stejně jako jiné 

čeledi ploštic (Gogala 1984, 1990) také nízkofrekvenční vibrace (o frekvenci 50-200 Hz). 

K těmto vibracím dochází při námluvách, kdy samci vábí samičky k páření a ony jim 

odpovídají, ale také při střetu dvou samců během doby páření (Gogala & Hočevar 1990). Tyto 

vibrace vydávané pohybem tergální destičky tedy slouţí k intraspecifickému dorozumívání 

jedinců mezi sebou a jsou u zástupců čeledi Cydnidae druhově specifické (Gogala 1968, 

Gogala & Hočevar 1990). Nízkofrekvenční vibrace můţe být vydávána nezávisle nebo 

současně se stridulací v závislosti na druhu, pohlaví a typu zvukového projevu (Gogala 1984, 

1990). 

Ţivotní cyklus Tritomegas sexmaculatus probíhá během dvou sezón. Po přezimování 

dospělců v období května června dochází k rozmnoţování a kladení vajec. Plně dospělí 

jedinci se začínají objevovat na přelomu září a října, v závislosti na klimatických podmínkách 

v dané sezóně.  
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Ţivnou rostlinou Tritomegas sexmaculatus je měrnice černá (Ballota nigra), na které 

ploštice sají zavrtáni v květních kališích její semena (Kabíček 1980). Měrnice černá je 

ruderální rostlina, která roste v teplých suchých oblastech v blízkosti cest a na lokalitách 

ovlivněných antropogenním faktorem (Slavík 2000).  
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5  MATERIÁL A METODIKA 

5.1  Predátoři 

5.1.1   Odchycení predátoři 
 

Dospělé sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus) byly 

chytány do nárazových sítí v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Podle 

určeného pohlaví byli ptáci rozsazeni buď v párech nebo jednotlivě do plastových klecí 

s výsuvným dnem a přední drátěnou stěnou, případně do celodrátěných klecí s výsuvným 

kovovým dnem. V kaţdé kleci měli k dispozici vodu a jednotlivě misky se slunečnicovými 

semínky a larvami potemníka moučného (Tenebrio molitor).  Fotoperioda v místnosti byla 

nastavena tak, aby odpovídala délce světla v přírodě. Teplota se pohybovala kolem 18-22°C.  

Po otestování byli ptáci okrouţkováni (licence vydané Krouţkovací společností 

Národního muzea č. 876 a 1079) a opět vypuštěni do volné přírody v lokalitě odchytu, coţ 

bylo většinou do pěti dní od jejich odchytu, v závislosti na příznivosti počasí. Odchyt ptáků a 

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 ţivotního prostředí magistrátu hlavního města Prahy. 

5.1.2   Naivní predátoři 

Ptáčata sýkor koňader (Parus major) byla vybírána ve stáří 11- 16 dní z hnízdních budek 

na lokalitách Praha Cibulky, Praha Bohnice a v Hradci Králové. Z jednoho hnízda byla 

vybrána nejvýše dvě ptáčata z celkového počtu. Po okrouţkování barevnými rozlišovacími 

krouţky byla ptáčata umístěna do plastových přepravek s vytvořeným umělým hnízdem 

z látky a papíru. Zde byla ručně krmena pomocí pinzety larvami potemníka moučného 

(Tenebrio molitor) přibliţně kaţdé dvě hodiny po dobu denního světla. Jako zpestření potravy 

jim byly podávány máčené piškoty, vařené vejce nebo drobný hmyz či pavouci, samozřejmě 

ne aposematicky zbarvený.  Podávaná potrava byla namáčena do vody a přípravku Roboran, 

zajištující potřebné vitamíny a minerály důleţité pro růst a vývoj ptáčat. Po necelých dvou 

týdnech, kdy ptáčata začala vylétávat z přenosek, byla přemístěna do drátěných přepravek, 

kde seděla na bidýlku. Za další dva aţ tři dny byla přemístěna do prostorných klecí 

vybavených stejně jako pro odchycené ptáky bidýlky a miskami s vodou a potravou, kterou uţ 

byla schopna samostatně přijímat. K dispozici měla také vaječnou směs určenou pro výţivu 

ptáčat. Některá ptáčata byla případně ještě dodatečně přikrmována pomocí pinzety. Klece 
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byly v místnosti s nastavenou fotoperiodou 16 hodin světlo a 8 hodin tma, o pokojové teplotě 

kolem 22°C. Jakmile sýkory dosáhly stáří 30 dní, mohly být zařazeny k vlastnímu pokusu.  

Po skončení pokusů byli ptáci okrouţkováni (licence vydané Krouţkovací společností 

Národního muzea č. 876 a 1089) a v menších skupinkách společně vypuštěni v místě, kde byli 

vybráni z budky. Vybírání mláďat z hnízd a provádění experimentů bylo moţné na základě 

povolení 29532/2006-30 a ČZU150/99 uděleného ÚKOZ, 10918/2004/ŢP3/Voj a 

MMHK/10568/2009/ŢP/Han17386 uděleného Odborem ţivotního prostředí magistrátu města 

Hradce Králové a S-MHMP-043585/2009/OOP-V26/R-8/Pra uděleného Odborem ochrany 

prostředí magistrátu hlavního města Prahy. 

 

5.2  Kořist 

5.2.1   Tritomegas sexmaculatus 

Dospělé jedince Tritomegas sexmaculatus jsem sbírala během dubna a května, jakmile 

se začali objevovat na ţivných rostlinách poté, co opustili své úkryty v zemi, kde přezimovali. 

Jedinci nasbíraní v této době byli pouţiti v pokusech s naivními ptáčaty, které probíhaly 

během měsíců června aţ srpna. Pro testování dospělých odchycených ptáků bylo třeba 

nasbírat nové jedince Tritomegas sexmaculatus. Ty jsem sbírala na přelomu září a října, kdy 

se objevila nová generace dospělců. Ploštice jsem sbírala na lokalitách v Praze Modřanech, 

Praze Ďáblicích a v Petrově u Prahy. Ačkoli někteří autoři uvádějí (Kabíček 1980, Wachmann 

et al. 2008), ţe Tritomegas sexmaculatus se ţiví také hluchavkou nachovou (Lamium 

purpureum), která stejně jako Ballota nigra patří do čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae), já 

jsem Tritomegas sexmaculatus nacházela vţdy pouze na měrnici černé a nikdy na hluchavce 

nachové nebo jiné hluchavkovité rostlině. 

Aby bylo moţné provádět pokusy v době, kdy ploštice normálně přezimují, bylo třeba je 

udrţovat uměle v aktivním stavu. Ploštice byly umístěny v plastových krabicích 

s perforovanými víčky. Na dně krabic byl vloţen papírový ubrousek, do jehoţ záhybů se 

ploštice schovávaly. Jako potravu měly k dispozici nasbírané suché větvičky měrnice černé 

(Ballota nigra) se suchými semeny. Dále byla v kaţdé krabici s plošticemi vloţena vodou 

naplněná epruveta ucpaná vatou, aby byla zajištěna vlhkost. Voda v epruvetě byla 

vyměňována podle potřeby, přibliţně jednou za čtrnáct dní. Při tom byla vyměněna také 

vatová ucpávka, aby se zamezilo vzniku a rozšíření plísně na ţivné rostliny, které tak 

případně musely být odstraněny. Krabice s plošticemi byly uchovávány v klimaboxu 

s nastavenou denní teplotou 16 °C a noční teplotou 12 °C a světelných podmínek 12h 
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světlo:12h tma. Za těchto podmínek ploštice přeţily do počátku března, coţ byla dostatečná 

doba na provedení pokusů s odchycenými ptáky. 

 

5.2.2   Manipulace s kořistí 

Normální ploštice 

Pro testování reakce ptáků na působení komplexní multimodální výstraţné signalizace 

Tritomegas sexmaculatus  jim byla předkládána normální nijak manipulovaná ploštice, u které 

tak působily vizuální, chemické a akustické výstraţné signály.  

Hnědá ploštice 

Při testování vlivu vizuální sloţky výstraţné signalizace byla ptákům předkládána 

ploštice s manipulovaným zbarvením. Celé dorsum těla ploštice bylo nabarveno na hnědo 

pomocí hnědé křídy a vodových, netoxických barev, které byly zcela bez zápachu, a neměly 

proto pozměňující vliv na chování predátora v důsledku olfaktorického působení. Toto 

přebarvení neovlivnilo pachovou sekreci ploštice, která se tak nelišila od sekrece normálních 

jedinců. Díky zamaskování původního výstraţného černo-bílého zbarvení se tak ploštice 

jevila jako krypticky zbarvená. U takto manipulovaných ploštic mohla mít na averzi ptáků 

vliv pouze jejich výstraţná chemická a akustická signalizace. 

Dealatizovaná ploštice 

Abychom zjistili vliv působení akustické výstraţné signalizace kořisti na chování 

predátora, byl tento způsob signalizace ploštici znemoţněn. To bylo provedeno odstraněním 

druhého páru křídel ploštice, čímţ jsme zabránili tření plektra tergální destičky o stridulitrum 

na ţilce tohoto křídla (Gogala 2006). Jelikoţ při této manipulaci ploštice hojně sekretovaly 

zápašné chemické látky, k pokusu proto byly pouţity aţ následující dny, po znovuobnovení 

těchto chemických látek. U dealatizovaných ploštic působilo pouze jejich výstraţné zbarvení 

a chemická signalizace. 

 

5.2.3   Moučný červ 

Larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor) jsme předkládali ptákům jako kontrolu 

jejich potravní motivace při vlastním experimentu.  
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Obr. 14 Pokusná klec 

5.3  Obecný experimentální design 

5.3.1   Pokusná klec 

Pokusy probíhaly v experimentální kleci (Obr. 14)  

o rozměrech 71 x 71 x 71 cm vyrobené ze dřeva, jejíţ 

přední stěnu tvořilo jednosměrné zrcadlo a ostatní 

stěny husté drátěné pletivo. Osvětlení bylo zajištěno 

dvěma trubicovitými zářivkami (Osram, Biolux Combi 18 

W) umístěnými z vnějšku na svrchní straně klece. Uvnitř 

klece byla větev slouţící jako bidýlko a miska s vodou. 

Kořist byla předkládána v malých skleněných Petriho 

miskách, z vnějšku zasazených do otočného karuselu, 

díky němuţ nebyl pták stresován při vkládání kořisti do 

klece a jejím odebírání. 

 

5.3.2   Technické zařízení a programy 

Kaţdý pokus byl nahráván na VHS nebo miniDV kazetu pomocí videokamery SONY 

nebo digitální videokamery Panasonic. Zároveň jsem pozorovala a pomocí počítačového 

observačního programu Observer (verze 3.0) zaznamenávala kontinuální chování ptáka, kde 

jsem rozlišovala následující projevy chování: aktivní zkoumání klece, pozorování kořisti, 

přiblíţení se ke kořisti, manipulace s kořistí, konzumace kořisti, oklepávání se, čištění zobáku, 

pití, odpočinek/spánek, zvracení. K tomu jsem si dělala psané poznámky do zápisníku.  

Pro nahrávání stridulace ploštic byl pouţit citlivý elektretový kondenzátorový mikrofon 

vyrobený z mikrofonní vloţky typu “MCE2500“, připojený k počítači přes externí zvukovou 

kartu E-MU Tracker-Pre se zabudovaným předzesilovačem. Mikrofon byl upevněn v pokusné 

kleci nad Petriho miskou, kde byla umístěna ploštice. Zvuk vydávaný plošticí byl 

zaznamenávaný, pouze pokud se nacházela v misce. Jestliţe byla ptákem přemístěna na jiné 

vzdálené místo, nebylo bohuţel moţné v důsledku nastavené citlivosti mikrofonu vydávaný 

zvuk zaznamenat. Zvukové záznamy jsme pořizovali v programu pro úpravu digitálního 

zvuku Audacity 1.2.6, při nastavení vzorkovacího kmitočtu 48 000Hz v kanálu Mono. 
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5.3.3   Pre-training 

Před vlastním pokusem byl kaţdý pták nechán asi 2 hodiny hladovět, umístěný v pokusné 

kleci, kde si zvykal na nové prostředí. Abychom zjistili jeho motivaci přijímat předloţenou 

kořist, byly mu vloţeny do misky tři aţ čtyři mouční červi, které jakmile zkonzumoval, mohl 

začít vlastní experiment. 

 

5.4  Design experimentů 

5.4.1   Kontrola akustické a chemické signalizace ploštic 

Abychom potvrdili, ţe námi testovaný druh ploštice opravdu vydává výstraţné akustické 

signály při napadení predátorem, nahrávali jsme ji při různých způsobech úchopů simulujících 

manipulaci predátorem. K nahrávání byl pouţit mikrofon, kterým jsme na rozdíl od pevně 

umístěného v pokusné kleci mohli hýbat, a tím pádem nahrávat zvuky  vydávané plošticí, se 

kterou bylo manipulováno. Ta byla umístěna v Petriho misce, kde se volně pohybovala, a 

pomocí pinzety jsme jí buď dráţdili šťoucháním nebo drţeli v sevření. Kaţdá ploštice byla 

testována pouze jednou určitým způsobem manipulace po dobu 3 minut. Kromě zvukové 

signalizace jsme vyhodnocovali také sekreci pachových látek podle přítomného zápachu. 

Celkem jsme takto testovali 50 ploštic. Polovina z nich byla vystavena šťouchání, druhá 

polovina drţení.  

Pro kontrolu jsme dále nahrávali ploštice, se kterými jsme nijak nemanipulovali, 

abychom vyloučili moţnost, ţe by ploštice stridulovaly bez vyrušení predátorem.  

 

5.4.2   Test averzivního učení naivních ptáků (1. den) 

Test averzivního učení naivních sýkor koňader byl prováděn pouze s normální a 

dealatizovanou plošticí. Experiment sestával z opakujících se předkládání střídavě moučného 

červa, který zajišťoval kontrolu potravní motivace, a daného typu ploštice. Kaţdá sekvence 

začínala moučným červem. Předloţení jednotlivé kořisti trvalo do té doby, dokud nebyla 

seţrána, nebo neuplynuly 3 minuty. Celkový počet předloţení se odvíjel od reakce ptáka na 

ploštici. Pokud ani jednou s plošticí nemanipuloval, pak mu bylo předloţeno celkem 20 

poloţek tj. 10 červů a 10 ploštic. Pokud s nějakou plošticí manipuloval, pokračovalo 

předkládání sekvence červ-ploštice do té doby, neţ s ní třikrát po sobě nemanipuloval, čímţ 
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bylo splněno kritérium pro naučení se kořisti vyhýbat. Nejvýše bylo předloţeno 15 červů a 15 

ploštic. 

V sezóně 2009 byl pokus s normální plošticí proveden s 9 naivními sýkorami koňadrami 

a s dealatizovanou plošticí s 11 naivními sýkorami koňadrami. V následující sezóně 2010 

bylo otestováno 11 sýkor koňader s normální plošticí a 9 s dealatizovanou plošticí. Celkem 

jsme otestovali 20 naivních sýkor koňader jak s normální, tak s dealatizovanou plošticí. 

 

5.4.3   Test zapamatování naivních ptáků (2. den) 

Test zapamatování probíhal druhý den po testování averzivního učení. Ptáčata byla 

testována se stejným typem kořisti, tedy buď  normální nebo dealatizovanou plošticí, jako 

první den. Experiment opět sestával z opakujících se předkládání střídavě moučného červa, 

kterým sekvence začínala, a daného typu ploštice do celkového předloţení 5 moučných červů 

a 5 ploštic pro jednoho ptáka. Doba předloţení jedné kořisti (červa nebo ploštice) trvala 3 

minuty, pokud nebyla zkonzumována dříve. 

 

5.4.4   Test averze  odchycených ptáků 

Experiment sestával z opakujících se předkládání střídavě moučného červa a daného typu 

ploštice – normální, hnědé nebo dealatizované. Kaţdá sekvence začínala moučným červem. 

Pokus s jednou kořistí trval do té doby, dokud nebyla seţrána, nebo neuplynulo 5 minut. 

Celkem bylo předloţeno pro jednoho ptáka 5 moučných červů a 5 ploštic.  

Během první sezóny v letech 2008/2009 bylo otestováno s normální plošticí 20 sýkor 

koňader a 20 sýkor modřinek. S hnědou plošticí bylo otestováno 19 koňader a 9 modřinek. 

V sezóně 2009/2010 jsem otestovala dalších 6 sýkor koňader s normální plošticí, 7 koňader 

s hnědou plošticí a 26 koňader s dealatizovanou plošticí. Sýkor modřinek jsem otestovala 11 

s hnědou plošticí a 14 s dealatizovanou plošticí. 

Celkem tedy bylo otestováno 26 sýkor koňader s kaţdým typem ploštice. Experimenty se 

sýkorou modřinkou a normální plošticí byly provedeny s 20 jedinci, s hnědou plošticí také 

s 20 jedinci, s dealatizovanou plošticí bylo otestováno 14 jedinců. 
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5.5  Statistické zpracování dat 

Statistické hodnocení bylo provedeno v programu Statistica 6.1 (StatSoft Inc.). 

 

5.5.1   Kontrola akustické a olfaktorické signalizace ploštic 

Pomocí Chí-kvadrát testu (Yatesova korekce) jsme porovnali počet ploštic, které 

stridulovaly a sekretovaly chemické látky při dvou různých způsobech manipulace - 

šťouchání a drţení.  

Mann-Whitneyův test jsme pouţili pro vyhodnocení počtů jednotlivých stridulačních 

signálů a celkové délky stridulace ploštice při jednotlivých způsobech manipulace.  

 

5.5.2   Naivní predátoři – 1.den 

V experimentu s naivními sýkorami koňadrami jsme testovali jejich reakce vůči nové 

kořisti, se kterou se poprvé setkaly. Porovnávali jsme jejich chování vůči normální a 

dealatizované ploštici. 

Srovnání latence první manipulace  

Srovnáním latence první manipulace koňader s kořistí jsme testovali, zda akustická 

signalizace normálních ploštic ovlivní dobu, s jakou ptáčata na kořist zaútočí, ve srovnání 

s plošticí, které byla stridulace znemoţněna. Ke statistickému vyhodnocení jsme pouţili 

neparametrický Mann-Whitneyův test. 

Srovnání rychlosti averzivního učení  

Dále jsme testovali, jak rychle se naivní sýkory naučí vyhýbat normální a dealatizované 

ploštici. Ověřovali jsme hypotézu, ţe zabránění ploštici ve stridulaci má vliv na rychlost 

averzivního učení naivních koňader. Porovnávali jsme počet ploštic předloţených pro 

dosaţení kritéria naučení, dále počet ploštic, se kterými ptáci během tohoto averzivního učení 

manipulovali a kolik jich zabili. Ke statistickému vyhodnocení jsme pouţili neparametrický 

Mann-Whitneyův test. 

Ptáci, kteří nesplnili kritérium naučení, byli vyřazeni ze statistického hodnocení.  
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Srovnání délky první manipulace v rámci averzivního učení  

Porovnávali jsme délku první manipulace naivních koňader s jednotlivým typem ploštice 

během jejich  averzivního učení. Tím jsme testovali, zda stridulace ovlivňuje dobu, po kterou 

 koňadry s plošticí manipulují, dokud ji nezkonzumují nebo nepustí. K tomu jsme pouţili 

neparametrický Mann-Whitneyův test. 

 

5.5.3 Naivní predátoři –  srovnání 1. a 2. dne 

Testovali jsme, zda se ptáci budou na základě své předchozí zkušenosti druhý den chovat 

k plošticím jinak neţ první den a zda tato změna bude ovlivněna typem předloţených ploštic 

(normální nebo dealatizované).  

Srovnání počtu manipulovaných a zabitých ploštic  

Porovnali jsme počet normálních a dealatizovaných ploštic, se kterými jednotlivé 

koňadry v paměťovém testu manipulovaly a počet ploštic, které byly jednou koňadrou zabity. 

Obojí jsme vyhodnotili pomocí neparametrického Mann-Whitneyova testu.  

Počítali jsme také vnitroskupinové srovnání počtu manipulovaných a zabitých ploštic 

jednotlivého typu (z prvních pěti předloţení) první a druhý den pomocí neparametrického 

Wilcoxonova párového testu.  

Srovnání latence první manipulace  

Testovali jsme, zda stridulace ovlivní dobu, za jakou koňadra druhý den na ploštici 

zaútočí a začne s ní manipulovat. Pro vnitroskupinové srovnání latencí útoku koňader na 

jednotlivý typ ploštice první a druhý den (opět z prvních pěti předloţení) jsme pouţili 

neparametrický Wilcoxonův párový test. 

Pro srovnání latence útoku na normální a dealatizované ploštice druhý den byl pouţit 

neparametrický Mann-Whitneyův test. 
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5.5.4   Odchycení predátoři 

Srovnání dospělých sýkor koňader a sýkor modřinek 

Porovnali jsme chování dvou testovaných druhů predátorů sýkory koňadry a sýkory 

modřinky vůči předkládaným typům ploštice – normální, hnědé a dealatizované. K 

vyhodnocení jsme pouţili zobecněný lineární model s binomickým rozdělením a logitovou 

link funkcí. Také jsme testovali případný vliv pohlaví a věku ptáků (jednoletí, víceletí) či 

roční doby (X-XII: podzim, I-III: zima), kdy byli ptáci testováni. 

Srovnání averze dospělých ptáků vůči jednotlivým typům ploštic 

Srovnávali jsme počet sýkor koňader a sýkor modřinek, které manipulovaly s alespoň 

jednou plošticí testovaného typu. Testovali jsme také, zda pohlaví a věk ptáků (jednoletí, 

víceletí) či roční doba (X-XII: podzim, I-III: zima) má vliv na jejich chování. K vyhodnocení 

jsme pouţili zobecněný lineární model s binomickým rozdělením a logitovou link funkcí. 

Srovnání dospělých a naivních koňader vůči jednotlivému typu ploštic 

Pomocí Chí-kvadrát testu (Yatesova korekce) jsme porovnali počet dospělých a naivních 

sýkor koňader, které manipulovaly alespoň s jednou plošticí testovaného typu v prvních pěti 

předloţeních. 
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6  VÝSLEDKY 

6.1  Kontrola akustické a olfaktorické signalizace 

Zjistili jsme, ţe vydávání akustické a také chemické signalizace je závislé na způsobu 

manipulace s kořistí. Při pouhém šťouchání ploštice stridulovaly v 48% případů a v 60% 

sekretovaly chemické zápašné látky. V případě drţení stridulovaly častěji (v 80%) a všechny 

sekretovaly chemické látky (viz Obr. 15). Počet ploštic, které stridulovaly během drţení byl 

tedy signifikantně větší neţ počet šťouchaných ploštic (Chí-kvadrát test (Yatesova korekce): 

χ
2 

= 4,25, df = 1, p = 0,039). Průkazně větší byl také počet drţených ploštic, které sekretovaly 

zápašné látky ve srovnání s plošticemi, které jsme dráţdili šťoucháním (Chí-kvadrát test 

(Yatesova korekce): χ
2 

= 10,13, df = 1, p = 0,002).  

Ploštice, které byly drţeny, vydávaly během tříminutové simulované manipulace více 

jednotlivých stridulačních signálů (Obr. 16) ve srovnání s plošticemi, které jsme vystavili 

šťouchání (Mann Whitneyův test: n1 = n2 = 25, U = 209,5, p = 0,046) (viz Obr. 17). Celková 

doba stridulace ploštic při drţení byla signifikantně delší neţ při šťouchání (Mann-Whitneyův 

test: n1 = n2 = 25, U = 162, p = 0,004) (viz Obr. 18). Ploštice stridulovaly na frekvenci kolem 

1kHz. 

Ţádná ploštice z 25 testovaných bez přímého kontaktu nestridulovala ani nesekretovala 

zápašné látky.  

 

 

 

 Obr. 15  Počet ploštic, které stridulovaly a sekretovaly zápašné látky při simulované 

manipulaci 
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Obr. 17  Počet stridulačních signálů vydávaných plošticí při simulované manipulaci: 

s - šťouchání, d - držení  

Obr. 16 Oscilogram stridulačních signálů Tritomegas sexmaculatus  při simulované 

manipulaci (pořízeno v programu Audacity) 

0,5 s  
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Při vlastních pokusech probíhajících v pokusné kleci nebyla stridulace ploštic vţdy 

nahrávána. Nahrávání se uskutečnilo u 11 testovaných ptáků, z nichţ 9 s plošticemi 

manipulovalo. Ploštice stridulovaly v 10 případech, kdyţ s nimi pták manipuloval, v 11 

případech při manipulaci nestridulovaly. Ze způsobu nahrávání nebylo moţné zaznamenat, 

zda při pokusech ploštice stridulují také při drţení predátorem v zobáku, ale není důvod se 

domnívat, proč by tomu tak nebylo s ohledem na výsledky simulované manipulace. 

 

6.2  Naivní predátoři – 1. den 

Z celkového počtu 40 testovaných ptáčat jich 36 manipulovalo alespoň s jednou plošticí. 

To dokazuje, ţe naivní sýkory koňadry nemají vrozenou averzi vůči Tritomegas 

sexmaculatus. Čtyři ptáčata (2 z obou testovaných skupin), která během prvních deseti 

předloţení ploštic s ţádnou nemanipulovala, byla v důsledku jejich neofobie vyřazena z 

dalšího statistického hodnocení. 

Obr. 18 Celková doba trvání stridulace ploštice při simulované manipulaci : s- šťouchání, 

d - držení  
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Srovnání latence první manipulace pro normální a dealatizované 

ploštice  

Latence naivních koňader k prvnímu útoku na normální a dealatizované ploštice se mezi 

sebou první den neliší (Mann-Whitneyův test: n1 = n2 = 18, U = 162, p = 1) (viz Obr. 19). 

 

 

 

 

 

Srovnání rychlosti averzivního učení vůči normálním a dealatizovaným 

plošticím 

Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v rychlosti averzivního učení naivních sýkor koňader 

vůči normálním a dealatizovaným plošticím. Nelišil se počet předloţených ploštic před 

dosaţením kritéria naučení (Mann-Whitneyův test; U = 161, n1 = 18, n2 = 18, p = 0,975) ani 

Obr. 19 Latence naivních koňader k útoku na normální (N) a dealatizovanou 

(A) ploštici první den 
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počet ploštic, se kterými ptáci během averzivního učení manipulovali (U = 149, n1 = 18, n2 = 

18, p = 0,681) a které zabili (U = 148, n1 = 18, n2 = 18, p = 0,669) (viz Obr. 20). 

 

Všechny ploštice zabité ptáčaty byly částečně nebo zcela zkonzumovány. Ptáčata jim 

většinou nejprve odtrhla končetiny, případně tykadla, následně odstranila křídla a posléze 

vyklovala měkkou tkáň abdomenu.  

Počet ptáků, kteří první den manipulovali a zabili ploštice daného typu jsou uvedeny v 

tabulce (Tab.1). Tři ptáčata testovaná s normálními plošticemi po jejich pozření zvracela. Po 

pozření dealatizovaných ploštic zvracela dvě ptáčata.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Počet normálních (N) a dealatizovaných (A) ploštic, které byly předloženy 

pro splnění kritéria averzivního učení (bíle), se kterými naivní koňadry 

manipulovaly (šedě), a které zabily (černě). 
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typ 

ploštice 

              1.den 

manipulovalo zabilo 

              2.den 

manipulovalo zabilo 

N 18 8 7 4 

A 18 9 15 5 

 

 

 

 

Srovnání délky první manipulace pro normální a dealatizované ploštice  

Délka první manipulace naivních koňader během averzivního učení se neliší v závislosti 

na předloţeném typu ploštice (Mann-Whitneyův test: U = 150, n1 = n2 = 18, p = 0,716) (Obr. 

21).  

 

 

 

 

Obr. 21 Doba, jak dlouho naivní koňadry první den manipulovaly 

s plošticí normální (N) a dealatizovanou (A). 

Tab. 1 Počet ptáků, kteří manipulovali a zabili ploštice jednotlivých 

typů (N- normální, A - dealatizovaná) první a druhý den 
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6.3  Naivní predátoři – srovnání 1. a 2. dne 

6.3.1 Srovnání počtu manipulovaných a zabitých ploštic  

Srovnání počtu ploštic jednotlivého typu manipulovaných 1. a 2. den 

Byl prokázán rozdíl v manipulaci s plošticemi v závislosti na jejím typu. Zatímco 

s dealatizovanými plošticemi ptáci druhý den manipulovali stejně jako první den (Wilcoxonův 

párový test: Z = 0,74, n = 18, p = 0,460) (Obr. 22), s normálními plošticemi manipulovali 

druhý den signifikantně méně (Wilcoxonův párový test: Z = 3,52, n =18, p < 0,001) (Obr. 23). 

Pro hodnocení byla u obou skupin pouţita data z prvních pěti předloţení. 

 

 

 

 

Obr. 22 Počet dealatizovaných ploštic manipulovaných naivními koňadrami první a druhý den 
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Srovnání počtu zabitých ploštic jednotlivého typu 1. a 2. den 

Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v počtu zabitých dealatizovaných ploštic první a druhý 

den. (Wilcoxonův párový test: Z = 1,28, n =18, p = 0,203) (viz Obr. 24). 

Počet normálních ploštic zabitých první a druhý den se signifikantně lišil. Druhý den bylo 

koňadrami zabito signifikantně méně normálních ploštic neţ první den (Wilcoxonův párový 

test: Z = 2,37, n =18, p = 0,018) (viz Obr. 25).  

Pro obě skupiny byla opět pouţita data z prvních pěti předloţení. 

 

 

Obr. 23 Počet normálních ploštic manipulovaných naivními koňadrami první a druhý den 
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Obr. 24 Počet dealatizovaných ploštic zabitých naivními koňadrami první a druhý den 

Obr. 25 Počet normálních ploštic zabitých naivními koňadrami první a druhý den 
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Srovnání počtu normálních a dealatizovaných ploštic manipulovaných 2. 

den  

Zjistili jsme signifikantní rozdíl v počtu normálních a dealatizovaných ploštic, se kterými 

koňadry druhý den manipulovaly. S normálními plošticemi druhý den ptáci manipulovali 

signifikantně méně neţ s dealatizovanými plošticemi (Mann-Whitneyův test: U = 65, n1 = 18, 

n2 = 18, p = 0,002) (Obr. 26). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Počet normálních (N) a dealatizovaných (A) ploštic, se kterými naivní koňadry 

druhý den manipulovaly 
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Srovnání počtu normálních a dealatizovaných ploštic zabitých 2. den  

Počet zabitých normálních a dealatizovaných ploštic se druhý den signifikantně nelišil 

(Mann-Whitneyův test: U = 147, n1 = 18, n2 = 18, p = 0,635) (Obr. 27). 

Počet ptáků, kteří druhý den zabili jednotlivé typy  ploštic jsou uvedeny v tabulce (viz 

Tab.1). Zabité ploštice byly zcela nebo částečně zkonzumovány. Jediný pták zvracel druhý 

den po konzumaci normální ploštice. Ţádný pták po konzumaci dealatizovaných ploštic druhý 

den nezvracel.  

 

 

 

Obr. 27 Počet normálních (N) a dealatizovaných (A) ploštic zabitých naivními 

koňadrami druhý den 
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6.3.2   Srovnání latence první manipulace  

Srovnání latence první manipulace s jednotlivým typem ploštice 1. a 2. 

den  

Zjistili jsme signifikantní rozdíl v latenci první manipulace naivních koňader s 

jednotlivým typem ploštice. Latence útoku na normální ploštice byla druhý den signifikantně 

delší neţ první den (Wilcoxonův párový test n =18, Z = 3,20, p = 0,001) (viz Obr. 28). Také 

na dealatizované ploštice byla latence útoku druhý den signifikantně delší neţ první den 

(Wilcoxonův párový test: n = 18, Z = 2,07, p = 0,039) (viz Obr. 29). U obou skupin byla 

k vyhodnocení pouţita data z prvních pěti předloţení. 

 

 

 

 Obr. 28 Latence první manipulace naivních koňader s normální plošticí první 

a druhý den 
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Srovnání latence první manipulace s normální a dealatizovanou plošticí 

2. den 

Byl zjištěn signifikantní rozdíl v latenci první manipulace naivních koňader s normální a 

dealatizovanou plošticí druhý den. Latence útoku na normální ploštice byla druhý den 

signifikantně delší neţ na ploštice dealatizované (Mann-Whitneyův test: n1 = n2 = 18, U = 

66, p = 0,002) (viz Obr. 30).  

 

Obr. 29 Latence první manipulace naivních koňader s  dealatizovanou ploštici první a 

druhý den 
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6.4  Odchycení predátoři 

6.4.1 Srovnání dospělých sýkor koňader a sýkor modřinek 

Pravděpodobnost manipulace s alespoň jednou předloţenou plošticí byla stejná u koňader i u 

modřinek (GLM ANOVA: df = 1, W = 0,128, p = 0,721) a nezávisela ani na typu ploštice 

(normální, nahnědo obarvená, dealatizovaná; GLM ANOVA: df = 2, W = 3,365, p = 0,186), 

pohlaví (GLM ANOVA: df = 1, W = 0,025, p = 0,875) a věku (GLM ANOVA: df = 1, W = 

0,156, p = 0,925) testovaných ptáků ani na roční době (GLM ANOVA: df = 1, W = 2,119, p = 

0,145). Většina ptáků se plošticím vyhýbala a nezkoušela s nimi manipulovat.  

 

Obr. 30 Latence první manipulace naivních koňader s normální (N) a dealatizovanou (A) 

plošticí druhý den 
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6.4.2  Srovnání averze dospělých ptáků vůči jednotlivým typům ploštic  

Sýkora koňadra 

Odchycené sýkory koňadry se vyhýbaly všem typům předkládaných ploštic (GLM 

ANOVA:  df = 2, W = 0,001, p = 1) (viz Obr. 31). Pouze málo koňader některou ploštici 

zabilo. Všechny zabité ploštice byly zkonzumovány a všichni ptáci po jejím pozření zvraceli. 

Na manipulaci s plošticemi nemělo vliv ani pohlaví (df = 1, W = 0,144, p = 0,705) a věk 

ptáků (df = 1, W = 0,090, p = 0,764), ani roční doba (df = 1, W = 0,007, p= 0,932). 

 

 

 

 

Sýkora modřinka 

Stejně jako sýkory koňadry, také modřinky se vyhýbaly všem typům předkládaných 

ploštic (GLM ANOVA: df = 2, W = 0,586, p = 0,746). S kaţdým z testovaných typů ploštic 

manipulovala alespoň jedna modřinka, ani jedna z nich ale nezabila ţádnou ploštici (viz Obr. 

32). Toto chování modřinek nebylo ovlivněno ani jejich pohlavím (GLM ANOVA: df = 1, W 

= 0,570, p = 0,450), ani věkem (GLM ANOVA: df = 2, W = 0,297, p = 0,862), ani roční 

dobou (GLM ANOVA: df = 1, W = 1,852, p = 0,173). 

 

Obr. 31 Srovnání počtů odchycených sýkor koňader, které manipulovaly 

(šedě) a zabily (černě) jednotlivé typy ploštic 
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6.4.3   Srovnání dospělých a naivních sýkor koňader  

Zjistili jsme signifikantní rozdíl v manipulaci dospělých a naivních sýkor koňader 

s jednotlivým typem ploštice. 

S alespoň jednou normální plošticí manipulovalo signifikantně více naivních sýkor 

koňader neţ koňader odchycených (Chí-kvadrát test (Yatesova korekce): χ
2
 = 19,90, df = 1, p 

< 0,001).  

S dealatizovanou plošticí manipulovalo také více naivních koňader neţ odchycených 

koňader (Chí-kvadrát test (Yatesova korekce): χ
2 

= 34,76, df = 1, p < 0, 001). 

 

 

 

Obr. 32 Srovnání počtu sýkor modřinek, které manipulovaly (šedě) 

s jednotlivými typy ploštic  
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7  DISKUZE 

7.1 Působení akustické a olfaktorické signalizace kořisti při 

simulované manipulaci 

Výsledky simulované manipulace predátora s plošticí Tritomegas sexmaculatus ukázaly, 

ţe tento druh při útoku predátora vyuţívá svou multimodální signalizaci. Pokud byla  ploštice 

dráţděna pouhým šťoucháním, stridulovalo méně jedinců neţ těch, kteří byli drţeni. Počet 

jednotlivých stridulačních signálů během tříminutového dráţdění byl u obou způsobů 

manipulace téměř shodný, rozdíl je pouze marginální. Průměrná doba trvání stridulace ploštic, 

které jsme drţeli, byla téměř dvakrát delší neţ délka stridulace ploštic, které jsme šťouchali. 

Sekrece pachových chemických látek se vyskytovala častěji u drţených ploštic neţ těch, které 

byly šťouchány.   

Obdobné výsledky působení akustické a chemické signalizace zjistili Bura et al. (2009), 

kteří simulovali útok predátora na larvu martináče hruškového (Saturnia pyri) jedním nebo 

pětinásobným sevřením larvy do pinzety. Při jednom útoku larva vţdy stridulovala a méně 

sekretovala zápašné látky, ale v opakovaném útoku byla stridulace vţdy doprovázena sekrecí 

pachových látek.  

Domníváme se tedy, ţe pokud ptačí predátor drţí kořist v zobáku a zpracovává ji před 

pozřením, je působení její akustické a olfaktorické signalizace silnější neţ kdyţ do ní klovne, 

ale nijak s ní nemanipuluje. Čím intenzivnější je manipulace predátora s kořistí, tím 

intenzivněji působí její multimodální signalizace.  

To by mohlo vysvětlovat, ţe pokud predátora orientujícího se primárně zrakem neodradí 

výstraţné zbarvení či jiný vizuální signál aposematické kořisti, pak budou v závislosti na 

intenzitě jeho útoku působit další sloţky její multimodální signalizace. Ty by ho měly od 

útoku odradit nebo zabránit jeho další manipulaci s kořistí.  

Jelikoţ nevíme, jakým způsobem vnímají predátoři chemickou signalizaci Tritomegas 

sexmaculatus, je moţné, ţe sekretované chemické látky ploštice jsou detekovatelné nejen 

olfaktoricky díky pachu, ale také chuťově, například pokud predátor drţí ploštici v zobáku. 
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7.2  Naivní predátoři  

Cílem tohoto experimentu bylo porovnat chování naivních sýkor koňader vůči dvěma 

testovaným typům ploštic, které se lišily působením jejich výstraţné signalizace. Testovali 

jsme vrozenou averzi koňader vůči výstraţným signálům předkládané ploštice, dále rychlost, 

s jakou se těmto plošticím naučí vyhýbat a zda si tuto naučenou averzi druhý den pamatují. 

 Pokud se predátor setká s nějakou kořistí poprvé, je moţné, ţe určitý výstraţný signál na 

něho bude působit averzivně a tím ho odradí od útoku. Tuto averzi vyjadřuje latence, s jakou 

se predátor odhodlá k  prvnímu útoku na kořist. Doba, s jakou koňadry útočily na ploštici, ať 

uţ normální či dealatizovanou, byla stejně dlouhá. Jelikoţ stridulace se u Tritomegas 

sexmaculatus uplatňuje stejně jako pachová chemická signalizace aţ po útoku predátora, 

nejsou tyto výsledky aţ tak překvapivé, protoţe na koňadry působilo u obou typů ploštic 

pouze jejich výstraţné zbarvení. Normální ploštice s moţností stridulace proto nepůsobila 

více averzivně, ve srovnání s plošticí, která nestridulovala. Ptáky od útoku neodrazovala ani 

jedna ze sloţek multimodální signalizace ploštic. Naivní sýkory koňadry tedy nemají vůči 

Tritomegas sexmaculatus vrozenou averzi.  

Pokusů testujících averzi predátorů vůči akustickým signálům aposematické kořisti je 

málo a přesto jsou jejich výsledky především z důvodu rozdílného provedení málo 

srovnatelné. Zásadní rozdíl se týká především způsobu načasování přehrání výstraţného 

zvuku. Jak jiţ bylo uvedeno, akustická signalizace reálné kořisti se uplatňuje aţ po útoku 

predátora, coţ potvrzují také Bura et al. (2011), kteří simulovali a také provedli útok 

s reálným predátorem na larvu lišajovitého motýla Amorpha juglandis, která vydávala 

akustické výstraţné signály pouze po útoku predátora. Není ale vyloučeno, ţe u některých 

druhů aposematických ţivočichů mohou zvukové signály působit i před útokem predátora. 

Rowe & Guilford (1999) a Hauglund et al. (2006) testovali reakce predátorů na umělou 

kořist, která vydávala zvuk kontinuálně během jejího předloţení. Pokud bychom 

předpokládali, ţe by námi testované ploštice během jejich předloţení také kontinuálně 

stridulovaly, pak by bylo moţné porovnat výsledky těchto pokusů. V pokusu Rowe & 

Guilford (1999b) výstraţný zvuk zvýšil averzi predátora vůči nové i aposematicky zbarvené 

(ţluté) kořisti. V našem případě tomu tak nebylo, ačkoli námi předkládané ploštice byly pro 

koňadry také nové a aposematicky zbarvené. Vysvětlení se nabízí hned několik. Zatímco 

Rowe & Guilford (1999b) testovali naivní kuřata s umělou kořistí, také zvuk který pouţili, byl 

jiný. Naše výsledky jsou více ve shodě s výsledky Hauglund et al. (2006), kteří sice také 

testovali naivní kuřata s umělou kořistí, ale ani v jejich případě zvuk hraný při předloţení 
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kořisti nezvýšil vůči ní averzi predátorů. Ta zde byla způsobena pouze vizuálními signály 

kořisti. Averze predátorů vůči aposematické kořisti můţe být způsobena různými typy 

výstraţných signálů. Kromě akustických a vizuálních signálů to mohou být také signály 

olfaktorické. Pach pyrazinu, pokud je pro predátory nový, zvyšuje jejich averzi vůči 

vizuálním signálům předkládané kořisti (zbarvení či novému neznámému vzhledu). To 

dokládají Rowe & Guilford (1996, 1999a) v pokusech s naivními kuřaty a umělou kořistí, 

vůči které kuřata vykazovala větší averzi v přítomnosti pyrazinu neţ vůči kořisti bez 

pachového signálu. Pyrazin tedy v predátorech „probouzí“ skrytou averzi, která se projeví 

pouze v přítomnosti tohoto olfaktorického signálu. Tato averze můţe být způsobena nejen 

pachem pyrazinu, ale i jiných pachů, např. metylsalicilátem, etylacetátem či pachem mandle, 

pokud jsou pro predátory nové (Marples & Roper 1996, Jetz et al. 2001).  

Jestliţe více různých pachů způsobuje averzi predátorů vůči nové kořisti, nabízí se 

otázka, zda i různé akustické signály působí stejným efektem. Doposud toto nikdo netestoval, 

přesto se Rowe & Guilford (1999b) domnívají, ţe jak výstraţné olfaktorické, tak i akustické 

multimodální signály kořisti způsobují averzi predátora vůči jejím vizuálním signálům.  

Větší efekt multimodální signalizace na averzi ptačích predátorů ve srovnání s působením 

pouze jednotlivých komponent výstraţné signalizace dokládají Marples et al. (1994), kteří 

testovali vliv vizuálních a chemických signálů slunéčka sedmitečného (Coccinella 

septempunctata) na averzi křepelek (Coturnic coturnix japonicus). Nejúčinnější unimodální 

výstraţný signál v averzi křepelek bylo aposematické červenočerné zbarvení.  

Bylo prokázáno, ţe někteří naivní predátoři jednají vůči aposematicky zbarvené kořisti 

averzivně (Smith 1975, Schuler and Hesse 1985, Mastrota & Mench 1995, Lindström et al. 

1999b). My jsme zjistili, ţe naivní koňadry nemají vrozenou averzi vůči černobílému 

zbarvení Tritomegas sexmaculatus. Naivní koňadry nemají averzi ani vůči červenočernému 

zbarvení aposematické ploštice Pyrrhocoris apterus (Exnerová et al. 2007, Svádová et al. 

2009). Svádová et al. (2009) testovali, zda naivní koňadry mají averzi vůči různým barevným 

mutantním formám této ploštice. Jak se ukázalo, ani jiné barvy pokládané za typicky 

aposematické, v tomto případě ţlutá a bílá ve spojení s černým vzorem ploštic, neodrazovaly 

naivní koňadry od útoku. Na jejich averzi neměla vliv ani případná chemická signalizace 

těchto ploštic, která byla u všech mutantních forem stejná jako u přírodní červenočerné 

(Svádová et al. 2009). Exnerová et al. (2007) také zjistili, ţe vrozenou averzi vůči přírodní 

formě Pyrrhocoris apterus nemá ani naivní sýkora parukářka (Lophophanes cristatus). 

Naopak naivní sýkora modřinka a sýkora uhelníček (Periparus ater) vrozenou averzi vůči této 

formě ploštice projevují (Exnerová et al. 2007). Vrozenou averzi naivních sýkor koňader vůči 
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aposematickému zbarvení zjistili Lindström et al. (1999b), kteří jim předkládali obarvené 

ţluto-černé červy, vůči kterým sýkory reagovaly averzivně. Je ale moţné, ţe rozdíly 

v reakcích koňader mohou být způsobeny například rozdílným provedením pokusu, ale také 

typem kořisti (Gamberale-Stille & Tullberg 2001). 

Dále jsme testovali vliv akustické signalizace na averzivní učení naivních koňader. Ani 

zde nebyl rozdíl v účinnosti multimodální signalizace ploštic s působením nebo bez působení 

akustické sloţky. V případě averzivního učení jiţ můţeme uvaţovat nad rozdílem v působení 

jednotlivých výstraţných sloţek multimodální signalizace testovaných ploštic. Jelikoţ ptáci 

s nimi manipulovali v případě normálních ploštic se tak mohla uplatnit také akustická 

signalizace. Zkonzumované ploštice ptáčatům způsobovaly nevolnost a zvracení, coţ 

dokazuje, ţe Tritomegas sexmaculatus není jedlá ploštice, a proto se jí koňadry musí naučit 

vyhýbat. 

Efekt působení zvuku na averzivní učení kuřat nepotvrdili ani Hauglund et al. (2006). 

V jejich případě byla kořist prezentovaná se zvukem naopak napadána více neţ kořist bez 

akustického projevu. Hauglund et al. (2006) vysvětlují toto chování predátorů tím, ţe vizuální 

signály jsou těmi, které nejvíce odrazují predátora od útoku a tím urychlují jeho averzivní 

učení bez ohledu na působení akustické signalizace. Naopak zvukový signál zrychlil vizuální 

diskriminační učení, jak dokázala Rowe (2002) opět s naivními kuřaty. Způsob jejího 

experimentu ovšem spočíval v rozlišování dvou vizuálně rozdílných kořistí předloţených 

souběţně. V našem pokusu ale koňadry rozlišovaly mezi jednotlivě předloţenou plošticí a 

červem. Jednalo se tedy o vizuálně značně odlišné typy kořisti, ačkoli načasování působení 

zvuku bylo v obou pokusech srovnatelné – v pokusu Rowe (2002) byl přehrán aţ po útoku na 

nejedlou kořist.  

Obdobně jako v případě vrozené averze, mohou mít vliv na averzivní učení predátorů 

různé výstraţné signály kořisti. Působení olfaktorické multimodální signalizace na averzivní 

učení kuřat testovali Siddall et al. (2008), kteří jim předkládali umělou kořist obarvenou 

naţluto s pachem nebo bez pachu pyrazinu. Multimodální působení kořisti zvýšilo averzivní 

učení predátorů. Vliv výstraţných signálů reálné kořisti na averzivní učení naivních sýkor 

koňader testovali Svádová et al. (2009). Zjistili, ţe barva různých mutantních forem ploštice 

Pyrrhocoris apterus, včetně neaposematické hnědé neovlivňuje rychlost jejich averzivního 

učení. Obdobné výsledky zjistili Ham et al. (2006) v pokusu s naivními koňadrami, kterým 

předkládali různě barevnou umělou kořist. Ptáci se naučili vyhýbat aposematickým i 

neaposematickým barvám bez rozdílu. 
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Délka první manipulace koňader s oběma typy ploštic byla stejná bez ohledu na působení 

akustické signalizace. Je zajímavé, ţe ptáci, kteří manipulovali s normální plošticí, nebyli od 

jejího zpracování odrazeni působením její výstraţné chemické a akustické signalizace. 

S ohledem na výsledky simulované manipulace jsme předpokládali, ţe silnější působení 

multimodální signalizace predátora odradí od další manipulace případně konzumace ploštice, 

coţ se v tomto případě ale nestalo. Vysvětlit to můţeme tím, ţe koňadry neasociovaly 

výstraţné signály s vlastní chemickou obranou ploštice.  

Výsledky našeho experimentu ukázaly, ţe akustická signalizace má vliv na zapamatování 

si zkušenosti predátorů s testovanou kořistí z předešlého dne. Normálním plošticím se ptáci 

druhý den vyhýbali více neţ první den, zatímco dealatizované ploštice byly napadány druhý 

den stejně jako první. Ptáci si po prvním útoku na normální ploštici díky akustickému signálu 

lépe zapamatovali její výstraţné zbarvení, a proto druhý den na ni jiţ nezaútočili, protoţe si 

pamatovali tento její vzhled, který si asociovali s nechutností kořisti. Pokud koňadry druhý 

den na normální ploštici zaútočili, akustická signalizace jim připomněla nepříjemnou 

zkušenost z předešlého dne a tím je odradila od útoku dalšího. V případě dealatizovaných 

ploštic si ptáci nepamatovali nepříjemnou zkušenost s jejich chemickou obranou, na kterou je 

měly upomenout jejich výstraţné signály – výstraţné zbarvení, případně pach, a proto je 

napadali oba dny stejně.  

Komplexní multimodální působení výstraţné signalizace Tritomegas sexmaculatus 

včetně její akustické sloţky zvyšuje efektivitu zapamatování predátora, v porovnání 

s působením pouze výstraţného zbarvení a chemické signalizace této ploštice. 

Olfaktorická multimodální signalizace kořisti můţe také přispět k jejímu lepšímu 

zapamatování predátory ve srovnání s kořistí bez působení olfaktorického signálu, jak zjistili 

Siddall et al. (2008), kteří testovali naivní kuřata ovšem s umělou kořistí. 

 

Některé sýkory koňadry v našem pokusu atakovaly a konzumovaly ploštice během obou 

dnů. Ty neodradila ani výstraţná signalizace, ani vlastní chemická obrana ploštic, která 

některým jedincům způsobila nevolnost a zvracení. 

 

Latence k útoku na oba typy ploštic byla druhý den delší ve srovnání s prvním dnem 

testování. Tato doba, s jakou se predátor druhý den odhodlával zaútočit, ale byla signifikantně 

delší na normální ploštice neţ na ploštice dealatizované.  
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Delší latence koňader k útoku na normální ploštice dokazuje, ţe jejich akustická 

signalizace přispěla k zapamatování si zkušenosti s kořistí z předešlého dne, a proto koňadry 

při opětovném setkání s plošticí odrazuje od útoku.  

 

7.3 Odchycení predátoři 

Mezidruhové srovnání 

Nezjistili jsme rozdíl v počtu sýkor koňader a sýkor modřinek, které manipulovaly 

s alespoň jednou normální, hnědou nebo dealatizovanou plošticí. Oba druhy se vyhýbaly 

všem testovaným typům ploštic bez rozdílu. Na jejich chování nemělo vliv ani pohlaví či věk 

ptáků, ani roční doba, kdy byli ptáci testováni. 

Exnerová et al. (2003, 2007), kteří testovali reakce odchycených sýkor koňader a sýkor 

modřinek vůči aposematické ploštici Pyrrhocoris apterus, ale zjistili, ţe jejich chování bylo 

ovlivněno barvou této ploštice. Stejně jako v našem experimentu, Exnerová et al. (2003, 

2007) předkládali ptákům přírodní formu ploštice a nahnědo obarvenou. Oba druhy se více 

vyhýbaly přírodní červenočerné ruměnici neţ hnědě obarvené.   

 

Sýkora koňadra 

Chování dospělých koňader vůči normální, hnědé a dealatizované ploštici se nelišilo. 

Ptáci se vyhýbali všem typům. Manipulace s plošticemi nebyla ovlivněna ani věkem a 

pohlavím ptáků, ani roční dobou.  

Exnerová et al. (2006) v pokusu se sýkorami koňadrami a různými barevnými formami 

Pyrrhocoris apterus prokázali závislost manipulace koňader na barvě kořisti. Koňadry se 

nejvíce vyhýbaly červené přírodní a oranţové mutantní formě ploštice. Méně averzivně na ně 

působila ţlutá a bílá forma ploštice, hnědě obarvenou napadaly nejvíce. Barva ploštic měla 

také vliv na počet ptáků, kteří je při manipulaci zabili. Nejmíň ptáků zabíjelo červené a 

oranţové ploštice. Ţluté, bílé a hnědě obarvené byly zabíjeny více, bez rozdílu jejich barvy. 

Exnerová et al. (2006) prokázali také vliv věku koňader na manipulaci s plošticemi. Ikdyţ byl 

zjištěný rozdíl jen marginálně signifikantní, více dospělých neţ jednoletých koňader zabíjelo 

předloţené barevné formy ploštic.  
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Vliv věku na chování sýkor koňader vůči aposematické (ţlutočerné) a neaposematické 

(hnědé) kořisti zjistili také Lindström et al. (1999b). V jejich pokusu dospělí jedinci zabíjeli 

více ţlutočerných obarvených červů neţ jednoletí ptáci. 

 

Reakce dospělých sýkor koňader vůči Tritomegas sexmaculatus lze vysvětlit tím, ţe mají 

zkušenost s touto plošticí nebo s jiným druhem z potenciálního mimetického komplexu. 

Pokud tuto ploštici znají, je pravděpodobné, ţe si na základě její akustické multimodální 

signalizace pamatují zkušenost s její chemickou obranou. Ptáky proto od útoku na ploštici 

odradil její vzhled, který působil jako jediný výstraţný signál na větší vzdálenost. Pachová, 

případně akustická signalizace ploštice nepůsobily, protoţe predátor se k ní vůbec nepřiblíţil.  

Přestoţe u normálních ploštic působily všechny sloţky její multimodální signalizace, 

některým koňadrám nezabránily v jejich manipulaci a následné konzumaci. To se mohlo týkat 

nezkušených, i kdyţ dospělých predátorů. Na rozdíl od naivních ptáčat ovšem jeden dospělec 

pozřel nejvýše jednu ploštici, v jediném případě dvě. Pokud byla ploštice sýkorou pozřena, 

některým jedincům přivodila nevolnost a následné zvracení, ke kterému došlo do několika 

málo minut po pozření. To dokládá ţe Tritomegas sexmaculatus není jedlou plošticí ani pro 

dospělé ptáky, kteří by třeba mohli být odolnější vůči její chemické obraně na rozdíl od 

naivních ptáčat. 

Výsledky reakcí ptáků vůči hnědě obarvené ploštici byly obdobné jako vůči normální. To 

je docela překvapující, protoţe jsme očekávali, ţe sýkory na ploštice budou alespoň útočit, 

protoţe nepůsobilo jejich výstraţné zbarvení. Po útoku by působila chemická a akustická 

signalizace a mohly by rozhodovat o tom, zda je pták pustí či nikoli. Přesto je moţnou averzi 

ptáků vůči hnědě obarvené ploštici vysvětlit například tím, ţe koňadry generalizovaly 

zbarvení hnědé obarvené ploštice Tritomegas sexmaculatus s přírodní černobílou formou. 

Schopnost generalizace barev kořisti u naivních koňader zjistili Ham et al. (2006) i Svádová 

et al. (2009). Naivní koňadry v pokusu Ham et al. (2006) se po naučené zkušenosti jak 

s červenou, tak se ţlutou umělou kořistí posléze vyhýbaly předloţené oranţové umělé kořisti. 

Jejich generalizace byla symetrická. Svádová et al. (2009) zjistili u naivních koňader 

schopnost pouze asymetrické generalizace barev. To znamená, ţe po naučené zkušenosti se 

ţlutou mutantní formou Pyrrhocoris apterus se na základě generalizace vyhýbaly červené 

přírodní formě ploštice, ale opačně barvy nebyly schopny generalizovat. 

Averzi koňader vůči hnědé obarvené ploštici Tritomegas sexmaculatus můţeme 

interpretovat také tak, ţe samotný tvar ploštice byl pro ně dostatečně averzivní, a mohl jim 

připomínat tvar těla jiného nejedlého ţivočicha. Vliv tvaru těla kořisti na averzi predátora 
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dokládají také Kauppinen & Mappes (2003) v pokusu s mouchou a vosou předkládanými 

šídlu (Aeshna grandis), na kterého samotný tvar vosy působil narozdíl od tvaru mouchy 

averzivně. Koňadry, kterým byly v pokusu Exnerová et al. (2006) předloţeny různé barevné 

mutantní formy ploštice Pyrrhocoris apterus, atakovaly více hnědě obarvenou, bílou a ţlutou 

mutantní ploštici neţ přírodní červenou a oranţovou mutantní formu. Koňadry 

negeneralizovaly tvar atakovaných ploštic s tvarem přírodní červené ploštice, se kterou 

nejspíše měly zkušenost. 

 Pokud nebyly ploštice koňadrou atakovány, je nepravděpodobné působení jejich 

chemické a akustické signalizace, které by působením na dálku odradily predátora od 

případného útoku.  

Sýkory koňadry vůbec nemanipulovaly s dealatizovanými plošticemi. Od útoku je 

pravděpodobně odradilo samotné výstraţné zbarvení ploštic.  

 

Sýkora modřinka 

Odchycené sýkory modřinky se vyhýbaly všem typům testovaných ploštic - normální, 

hnědé i dealatizované. Jejich chování nebylo ovlivněno ani pohlavím a věkem ptáka, ani roční 

dobou.  

Vliv barvy testované kořisti na manipulaci modřinek prokázali Exnerová et al. (2006) s 

barevnými mutanty ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus). V jejich pokusu se sice 

modřinky do značné míry vyhýbaly všem předkládaným barevným formám ploštic, přesto 

červené a oranţové formě se vyhýbaly více neţ bílé a hnědé. Ani jedna modřinka, pokud 

s některou ruměnicí manipulovala, však ţádnou z nich nezabila. Manipulace sýkor modřinek 

ať uţ s aposematickou (normální) či neaposematickou (hnědou) Pyrrhocoris apterus je velmi 

opatrná, čímţ lze vysvětlit nulovou mortalitu případně napadené kořisti, jak dokládají také 

pokusy Exnerové et al. (2003, 2006, 2007).  

 

Odchycené versus naivní sýkory koňadry 

Vzhledem k tomu, ţe naivní sýkory koňadry nemají vůči Tritomegas sexmaculatus 

vrozenou averzi, ploštice obou testovaných typů atakovalo a konzumovalo více naivních 

ptáků neţ dospělých jedinců, kteří se všem typům předkládaných ploštic vyhýbali. Rozdílné 

chování obou věkových skupin ukazuje, ţe koňadry se Tritomegas sexmaculatus časem naučí 
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vyhýbat. Pravděpodobně i lépe vyhodnocují její toxicitu, vzhledem k tomu, ţe ţádný dospělý 

pták ploštici opakovaně neatakoval a nekonzumoval na rozdíl od některých ptáčat. 

Naivní sýkory koňadry nemají vrozenou averzi ani vůči přírodní a hnědé obarvené formě 

Pyrrhocoris apterus (Exnerová et al. 2007). V dospělosti se však chování sýkor vůči 

barevným formám těchto dvou druhů ploštic liší. V našem experimentu se dospělí odchycení 

ptáci vyhýbali oběma barevným formám Tritomegas sexmaculatus stejně, zatímco v případě 

Pyrrhocoris apterus se více dospělých koňader vyhýbalo její aposematické přírodní formě neţ 

hnědě obarvené.  

Také Lindström et al. (1999b) zjistili změnu chování sýkor koňader vůči aposematické 

kořisti vlivem jejich věku. Naivní koňadry měly vrozenou averzi vůči ţlutočerným 

obarveným červům. Jednoleté koňadry se také vyhýbaly této kořisti, ale dospělí ptáci jiţ 

méně. 
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8  ZÁVĚR 

Dospělé sýkory koňadry i sýkory modřinky se vyhýbají Tritomegas sexmaculatus. 

Jejich chování se nelišilo ani vůči ploštici, které bylo zabráněno ve stridulaci, ani té, která 

byla obarvená nahnědo, ani vůči ploštici, u které působily všechny sloţky její multimodální 

signalizace.  

 

Naivní sýkory koňadry nemají vrozenou averzi vůči Tritomegas sexmaculatus. 

Akustická signalizace Tritomegas sexmaculatus zefektivňuje zapamatování si kořisti na 

základě asociace jejího zbarvení a nejedlosti. Naopak akustická signalizace nemá vliv na 

averzivní učení a délku manipulace u naivních koňader.  
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