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Souhrn 

Dizertační práce se zabývá hlasovými projevy eurasijských syslů rodu Spermophilus. 

Zaměřuje se především na mezidruhovou a vnitrodruhovou variabilitu v akustické 

struktuře varovných signálů, které jsou vydávány v přítomnosti predátorů.  

Hlavní část dizertační práce se zabývá mezidruhovou variabilitou v akustické 

struktuře varovných signálů pěti eurasijských druhů syslů, Spermophilus citellus, S. 

taurensis, S. xanthoprymnus, S. suslicus a S. fulvus. Ukázalo se, že varovné signály 

těchto syslů jsou vysoce druhově specifické. V dizertační práci jsou dále popsány 

další hlasové projevy tří eurasijských syslů, Spermophilus suslicus, S. citellus a S. 

fulvus. Lze říci, že s výjimkou varovných hlasů mají tyto tři druhy velice podobný 

hlasový repertoár. Poslední část dizertační práce se zabývá individuálními rozdíly v 

akustické struktuře varovných signálů tří eurasijských druhů syslů, Spermophilus 

citellus, S. taurensis a S. xanthoprymnus. Ukázalo se, že varovné signály těchto tří 

druhů mají velký potenciál kódovat informaci o identitě jedinců, kteří je vydávají.  

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakty z dizertační práce 

I.         Acoustic analysis of alarm calls of the European ground squirrel 

(Spermophilus citellus) and the Taurus ground squirrel (S. taurensis) 

(Mammalia: Sciuridae). 

Ačkoliv varovné signály pozemních veverkovitých hlodavců představují poměrně 

oblíbené téma mnoha rozličně zaměřených výzkumů a u některých druhů jsou 

poměrně dobře prozkoumány, o syslovi obecném (Spermophilus citellus) a syslovi 

taurském (S. taurensis) bylo z tohoto hlediska známo jen velmi málo. Předmětem 

první publikace je tudíž detailní analýza, popis a porovnání akustické struktury 

varovných signálů těchto dvou sesterských druhů. Zjistili jsme, že varovné signály 

obou těchto eurasijských druhů syslů se ve většině případů skládají ze dvou odlišných 

elementů, přičemž někteří jedinci vydávají varovné signály skládající se jen 

z prvního, nebo jen z druhého elementu. Pro první element je charakteristická téměř 

konstantní, nebo jen slabě klesající základní frekvence, zatímco druhý element je 

mnohem více frekvenčně modulovaný. Nicméně varovné signály obou druhů se 

výrazně liší, především s ohledem na základní frekvenci prvního i druhého elementu, 

která je u sysla obecného výrazně vyšší než u sysla taurského.  

 

II.          Acoustic analysis of the alarm call of the Anatolian ground 

squirrel Spermophilus xanthoprymnus: a description and comparison with alarm 

calls of the Taurus S. taurensis and European S. citellus ground squirrels. 

Předmětem této publikace je detailní analýza a popis varovných signálů sysla 

anatolského (Spermophilus xanthoprymnus) a také porovnání jeho varovných signálů 

s varovnými signály dvou blízce příbuzných druhů, sysla taurského (S. taurensis) a 

sysla obecného (S. citellus). Zjistili jsme, že u všech tří druhů mají varovné signály 

stejnou základní strukturu, nicméně tato struktura je dostatečně druhově specifická na 

to, aby bylo možné na jejím základě všechny tři druhy spolehlivě rozlišit. Tyto 

výsledky jsou pozoruhodné zejména s ohledem na fakt, že sysel anatolský 



(Spermophilus xanthoprymnus) a sysel taurský (S. taurensis) byli až do roku 2007 

považováni za jeden druh, a potvrzují tak určitý potenciál bioakustických metod pro 

identifikaci druhů v rámci pozemních veverkovitých hlodavců (Marmotini). Zdá se 

však, že fylogenetické vztahy určené na základě bioakustických dat nemusejí vždy 

zcela odpovídat fylogenetickým vztahům určeným na základě molekulárních dat. U 

těchto tří studovaných druhů jsme na základě akustické analýzy jejich varovných 

signálů našli větší podobnost mezi syslem anatolským (Spermophilus 

xanthoprymnus) a syslem taurským (S. taurensis), což je v rozporu s fylogenetickými 

vztahy určenými na základě molekulárních dat. Podle nich je sysel taurský 

(Spermophilus taurensis) sesterským druhem sysla obecného (S. citellus) a těmto 

dvěma druhům je dále nejbližším příbuzným druhem sysel anatolský (S. 

xanthoprymnus).  

 

III. Species-specific and shared features in vocal repertoires of three 

Eurasian ground squirrels (genus Spermophilus). 

Tato publikace se zabývá popisem hlasového repertoáru tří eurasijských druhů syslů, 

sysla perličkového (Spermophilus suslicus), sysla obecného (S. citellus) a sysla 

žlutého (S. fulvus).  Zaměřuje se také na výskyt nelineárních jevů v tonálních 

hlasových projevech těchto tří druhů a na ultrazvukové varovné signály sysla 

perličkového (Spermophilus suslicus). U studovaných druhů syslů jsme našli osm 

hlasových projevů, tři tonální a pět širokospektrých. Zjistili jsme, že varovné signály 

jsou nejvíce druhově specifické hlasové projevy těchto tří druhů syslů. Ostatní 

hlasové projevy, vydávané zejména během odchytů, mají u všech tří druhů víceméně 

shodnou akustickou strukturu.  Nelineární jevy byly nalezeny ve varovných signálech 

sysla perličkového (Spermophilus suslicus) a v tonálních hlasových projevech 

vydávaných během odchytu (screams) sysla obecného (S. citellus) a sysla žlutého (S. 

fulvus). V neposlední řadě jsme u dvou jedinců sysla perličkového (Spermophilus 

suslicus) zaznamenali varovné signály, jejichž frekvenční rozsah dosahoval až k 85 

kHz, tedy vysoko nad spodní hranici ultrazvuku.   



 

IV.  Alarm calls of the European ground squirrel Spermophilus citellus and 

the Taurus ground squirrel S. taurensis encode information about caller 

identity. 

Tato publikace se zabývá individuálními rozdíly v akustické struktuře varovných 

signálů sysla obecného (Spermophilus citellus) a sysla taurského (S. taurensis). 

Detailní analýzou varovných signálů jsme zjistili, že u obou studovaných druhů mají 

varovné signály velký potenciál kódovat informaci o identitě jedinců, kteří je 

vydávají. Tyto výsledky jsou v souladu s výsledky předchozích výzkumů, které 

taktéž ukázaly, že varovné signály některých druhů syslů a svišťů mají velký 

potenciál kódovat individualitu.  

 

V.          Frequency modulated elements of alarm calls do not enhance 

identification of callers in three Eurasian ground squirrels. 

Tato publikace se zaměřuje na individuální rozdíly ve varovných signálech tří 

eurasijských druhů, sysla obecného (Spermophilus citellus), sysla taurského (S. 

taurensis) a sysla anatolského (S. xanthoprymnus). Pro všechny tyto druhy je 

charakteristické, že mají varovný signál skládající se ve většině případů ze dvou 

strukturálně odlišných elementů. Předmětem této publikace proto bylo otestovat 

potenciál kódovat individualitu u každého elementu zvlášť a poodhalit tak možný 

význam frekvenčně modulovaných elementů ve varovných signálech těchto 

eurasijských syslů. Zjistila jsem, že oba dva elementy mají velký potenciál kódovat 

informaci o identitě jedinců, nicměně druhý element, zřejmě díky své poměrně velké 

variabilitě i v rámci jedinců, si v tomto ohledu vede o něco hůře než první element. 

Přidáním akustických parametrů naměřených na druhém elementu se ani u jednoho 

druhu signifikantně nezlepšily výsledky diskriminační analýzy oproti výsledkům 

založeným jen na akustických parametrech naměřených na prvním elementu. 

K diskriminaci jedinců tedy zřejmě postačuje jen první element s velmi jednoduchou 

akustickou strukturou. Druhý, frekvenčně modulovaný element, tedy nezlepšuje 



možnost diskriminace jedinců, ale má ve varovných signálech zcela jiný význam, 

například by mohl být důležitý pro lokalizaci jedinců, kteří je vydávají.   

 

 

 

 


