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1. Abstrakt

Má diplomová práce se zabývá hnízdním chováním a altrenativními reprodukčními 

startegiemi druhu Anthophora plumipes, který hnízdí v početných koloniích a staví si 

hnízda v zemi. Během pozorování v letech 2009 a 2010 byly zjištěny základní 

demografické charakteristiky druhu a byl sestaven etogram, kde byly popsány všechny 

pozorované prvky hnízdního chování. U daného druhu byla prokázána existence 

vnitrodruhového kleptoparazitizmu ve formě usurpací. Ze zjištěných usurpací v terénu 

bylo 22-33 % skutečných usurpací a 66-67 % tvořily případy využívání prázdného hnízda. 

Počet usurpací byl konstantní po celou sezónu. Ke konci sezóny docházelo k nárustu 

případů využívání prázdných hnízd. Pomocí lanthanoidů byla značena podzemní hnízda 

včel, což umožnilo lépe sledovat interakce mezi samicemi. Tímto způsobem byl zjišťován 

vnitrodruhový hnízdní parazitizmus. Ze 152 vzorků měřených na ICP bylo pouze 25-32 % 

vzorků pozitivních, což znamená, že efektivita značení byla poměrně nízká. Při zpracování 

lanthanoidů dochází ke ztrátám značky až 42 %. 

Klíčová slova: Anthophora plumipes, hnízdní chování, samotářské chování, usurpace, 

vnitrodruhový kleptoparazitizmus, značení vzácnými prvky, značení včel

Abstract

My thesis is focused on the nesting behaviour and reproductive strategies of solitary bee 

Anthophora plumipes, which nests in colonies and builds the nests in the ground. During 

behavioral observation in seasons 2009 and 2010 the basic demographic characteristics of 

studied species were described and all the observed behavioral patterns were described in 

ethogram. Existence of intraspecific cleptoparasitism in form of usurpations was proved. 

From field usurpations were 22-33 % assessed as a real usurpations and 66-67 % were 

cases of use of an empty nests. Number of usurpation was constant throughout the season. 

There was increase in cases of use of empty nests at the end of the season. The 

underground nests were marked by lanthanides. This way the interactions between females 

could bee observed.  In this way the intraspecific cleptoparasitism could be found out.     

25-32 % samples were positive from 152 samples, that were measured on ICP. It suggests

relatively low effectivity of marking. The mark losses reach up to 42 % during processing.

Key words: Anthophora plumipes, nesting behaviour, solitary behaviour, usurpations, 

intraspecific cleptoparasitism, rare elemnts marking, bee marking
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2. Úvod a cíle práce

Hnízdní perioda je nejkritičtější fází životního cyklu včel (Morato & Martins, 2006) a 

potažmo hnízdících zvířat obecně, neboť jsou v hnízdech umístěné energetické investice ve 

formě potomků a zásob (Kaitala, a kol., 1990). Pokud jsou navíc tyto energetické investice 

umístěny ve větších množstvích na malé ploše, což se týká agregací hnízd či velkých 

kolonií eusociálních blanokřídlých, snadno se mohou stát lukrativním cílem pro parazity a 

predátory. Proto je velmi důležitý dobrý výběr místa k hnízdění. Reprodukční úspěch je 

velmi ovlivňován přírodními podmínkami, sezónními změnami a přírodními katastrofami. 

U včel se hnízdní chování v podstatě netýká samců a parazitických včel, kteří hnízda 

nestaví, i když oba mohou mít na hnízdění značný vliv. U naprosté většiny druhů skupiny 

Aculeata, do které včely patří, se vyskytuje samotářské chování. Každá samice staví a 

zásobuje své hnízdo a tráví tedy velkou většinu svého života konstrukcí a zásobením hnízd, 

čímž se liší od eusociálních zástupců, kteří mají činnosti v hnízdě rozdělené. Samice 

samotářské včely musí v životě stihnout mnoho aktivit, pokud mají být její geny předány 

do další generace. Musí najít vhodné místo k hnízdění, postavit hnízdo a buňky v něm, 

zásobit buňky pylem a nektarem, naklást vajíčko a úspěšně hnízdo ubránit před predátory a 

parazity.

Stavba hnízda a používání materiálů se liší mezi jednotlivými čeleděmi včel i uvnitř 

čeledí a varíruje též mezi jedinci stejného druhu (Vinson & Frankie, 1991). Respektive 

jeden druh může využívat různá místa k hnízdění a různé stavební materiály, nicméně 

hnízdní typy jsou často charakteristické pro určité taxony (Stephen a kol., 1969). Při 

výběru místa k hnízdění může hrát roli několik faktorů, jako jsou vlhkost a teplota 

substrátu u včel kopajících si hnízda, velikost a tvar hnízdní dutiny u včel hnízdících v již 

hotových dutinách či filopatrie. Pro stavbu hnízda jsou využívány nejrůznější materiály od 

hlíny, písku a listí přes pryskyřici až po žlázové sekrety, z kterých jsou stavěna čistě 

vosková hnízda. 

Stavba a zásobení hnízda jsou nesmírně náročné na čas a energii. Kukaččím včelám 

a jiným kleptoparazitickým druhům se podařilo vyhnout se některým nákladným aktivitám 

spojeným s parentální péčí a využívají zdroje jiných jedinců (Field, 1992). K odhalení 

kleptoparazitického chování v praxi může být použito několik možných metod, které jsou

popsané v této diplomové práci. 

Diplomová práce se zabývá hnízdním chováním druhu Anthophora plumipes a 

jejími cílemi jsou: 1) popis hnízdního chování daného druhu v průběhu dvou sezón, 2) 
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popis jednotlivých prvků chování a vytvoření podrobného etogramu, 3) zjištění usurpací a 

kleptoparazitického chování u daného druhu, 4) otestování metody značení pomocí 

vzácných prvků a její zhodnocení. 
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3. Etologická část

3.1. Literární přehled – hnízdní chování

3.1.1. Hnízdní chování 

Hnízdní chování, a s ním spojená stavba hnízda, vzniklo nejen u včel, ale u řady jiných 

skupin obratlovců i bezobratlých. Včely se svým hnízdním chováním, stavěním hnízda, 

kladením vajec do hnízda a potravním chováním velmi podobají ptákům, kteří staví hnízda 

a v nich vychovávají potomky (Mayfield, 1961; Collias, 2011). Včely a ptáky bychom 

mohli společně rozdělit do dvou skupin. První skupina by obsahovala taxony stavějící si 

hnízda a starající se o své potomky i po vylíhnutí z vajíčka (progresive provisioning). 

Druhá skupina by obsahovala druhy, které se o svá mláďata po vylíhnutí nestarají. V první 

skupině by byla naprostá většina ptáků a menšina včel (typicky eusociální druhy) a ve 

druhé by pak byla naprostá většina včel (typicky samotářské druhy s tzv. mass 

provisioning) a jedna skupina ptáků (taboni). Ti sice své potomky nezásobují potravou, 

nicméně investice do potomků jsou uskutečňovány pouze před jejich vylíhnutím. Hnízdní 

chování se dále vyskytuje u krokodýlů (Ogden, 1978), kteří jsou nejbližšími příbuznými 

ptáků (Iwabe a kol., 2005). Také některé druhy ryb si staví hnízda a vajíčka ovívají svými 

ploutvemi, aby jim byl zajištěn dostatečný přívod kyslíku a ochrana. Toto chování je velmi 

dobře známe u některých labyrintek (Anabantoidei), které si stavějí pěnová hnízda. 

V tomto případě je tvorba hnízda a péče o vajíčka obvykle starostí samce (Rüber a kol., 

2006). U včel je hnízdní chování striktně vázáno na samice, buď vlastní nebo v případě 

sociálních druhů na dělnice (Stephen a kol., 1969).  

Hnízdní chování a struktura hnízd u včel jsou ještě do značné míry neprozkoumány. 

V některých pracích nalezneme podrobný popis hnízda, ale už není zmíněno nic o 

hnízdním chování dospělců nebo je popsáno neúplně a naopak.   

3.1.2. Strukturální diverzita hnízd

Hnízda včel vykazují velikou strukturální rozmanitost a mohou být rozdělena do dvou 

kategorií: 1) hnízda, která jsou hloubena v půdě a 2) nadzemní hnízda, která mohou být (a) 

vytvářena aktivním hloubením ve dřevě či rostlinných materiálech (např. dužina stonku). 

(b) Druhým typem je hnízdění v již existujících dutinách či puklinách (např. staré vývrty 

dřevního hmyzu, zvláště chodby brouků z nadčeledi Bostrichoidea, či duté stonky) c) 
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Některé druhy používají vnější materiály ke stavbě volných hnízd, která jsou přilepena na 

větve či skály (např. bahno) (Field, 1992). 

3.1.2.1. Hnízdění v zemi

Hnízdění v zemi je nejrozšířenějším typem u včel (Cane, 1991). Samice kopou tunely, 

které mohou být rozděleny na hlavní tunel, který je obvykle v pravém úhlu k povrchu a 

boční tunely, jejichž větve vedou k místům, v kterých jsou konstruovány buňky (Stephen a 

kol., 1969). Hrabavé chování je charakteristické pro čeledi Andrenidae (Schönitzer & 

Klinksik, 1990), Halictidae (Cane, 2008), Melittidae (Kuhlmann & Timmermann, 2011), 

Stenotritidae a velká většina zástupců Colletidae a Apidae také hnízdí pod zemí (Cane, 

1991). Hlavní a laterální tunely mohou mít různou délku. Ne všechny druhy kopou hlavní a 

vedlejší tunely. U některých druhů je pouze jeden tunel, do kterého jsou lineárně 

umísťovány buňky nebo na jehož konci je pouze jedna buňka. Model hnízda pouze 

s jednou buňkou je mezi včelami neobvyklý, ale u několika druhů je zaznamenán (Perdita 

maculigera, Emphoropsis miserabilis (Stephen a kol., 1969), Centris aethyctera (Vinson & 

Frankie, 1991)). Z ekonomického hlediska je na první pohled nevýhodné kopat tunel na 

jehož konci je pouze jedna buňka. Avšak i tento typ hnízda může být efektivní strategií, 

poněvadž potomci jsou rozptýleni do více různých hnízd a lépe chráněni před parazity 

(Eickwort, 1977). 

Velmi krátké hlavní tunely zhruba pár centimetrů pod zemí hloubí rod Anthophora 

(Rozen, 1969), a tunely extrémně dlouhé si kopou některé druhy rodu Andrena (Norden a 

kol., 2003) a čeledi Colletidae (např. Crawfordapis luctuosa) (Roubik & Michener, 1984). 

Délka tunelu, kterou včely hlobí záleží na fylogenetické příslušnosti druhu a na druhu a 

kvalitě substrátu, ve kterém kopou. Druhy rodu Anthophora často hnízdí v tvrdé zemině, a 

proto jsou energetické nároky na vykopání stejné délky tunelu větší. Druhy rodu Andrena 

si mohou dovolit hloubit dlouhé chodby, protože jejich hnízda jsou obvykle situována 

v písku.

Velká většina druhů rodu Halictinae kope tunely s krátkými laterálními chodbami, 

jejichž buňky jsou téměř přisedlé a navíc často tvarované do spirály, takže celý celek tvoří 

jakýsi „strom“ (Stephen a kol., 1969; Soucy, 2002). U některých zástupců čeledi Halictidae 

je nad shlukem buněk tvarovaná komora, případně komora obklopuje celý shluk buněk. 

Kopání komory a tvorba buněk se obvykle děje současně a následně komora určuje 

definitivní velikost shluku (Stephen a kol., 1969; Packer a kol., 1988). 
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Materiál, který je vykopán s hnízda se nazývá tumulus. Tumulus může být situován 

jednak na jednu stranu od vchodu do hnízda (Kuhlmann & Timmermann, 2011), či může 

být okolo celého vchodu dokola. Zůstává u hnízda do doby než je odnesen větrem či 

odplaven vodou (Stephen a kol., 1969). Hnízda včel nehnízdících v zemi tumulus 

neobsahují.  

Buňky jsou podél hlavního tunelu přidávány buď progresivně, kdy nejspodnější 

buňka tunelu je naposledy stavěnou, nebo regresivně, kdy včely hloubí každý tunel do plné 

hloubky a buňky jsou pak stavěny zpětně směrem ke vchodu. Mezi druhy stavějící buňky 

progresivně patří rody Systropha, Colletes a  Halictus. Mezi druhy s regresivním stavěním 

buněk se řadí rod Andrena, která stavbou horních buněk zároveň zasypává nižší tunely 

vedoucí k buňkám již hotovým (Stephen a kol., 1969; Batra, 1999). 

Nejčastějším typem řazení buněk u kopajících včel, podobně jako u včel 

nekopajících si hnízda v zemi, je skládání buněk za sebou. Tvorba lineárních sérií buněk 

odráží energetickou úspornost (Stephen a kol., 1969). Některé druhy jsou schopné 

v nepřítomnosti optimálního hnízdního substrátu modifikovat tuto strukturu. Druh Centris 

aethyctera hnízdí ve třech různých podložích, a to v hlinitém, písčitém a kamenitém. Tato 

vysoce behaviorální plasticita byla zkoumána v práci Vinson & Frankie (1991). V písčitém 

substrátu včely staví buňky lineárně za sebou, kdežto v kamenitém je musí klást do mezer 

mezi kamením. Většina včel konec tunelu, kde má být umístěna buňka, zvětšuje a tento 

prostor bývá tedy větší než přívodní chodba. Výjimku tvoří rod Colletes, který konečný 

prostor pro buňku nezvětšuje a buňky jsou stavěny lineárně za sebou na konci chodby 

(Torchio, 1965).

Pokud chceme zjistit strukturu hnízd, často nám nezbývá nic jiného než hnízdo 

s buňkami vykopat a tím pádem zničit. Novou a neinvazivní metodou, která umožňuje 

náhled na strukturu hnízd bez toho, aniž by bylo nutné hnízda a buňky poškodit, je 

počítačová tomografie (X-ray computerized tomography). Zařízení umožňuje vizualizovat 

strukturu hnízda a buněk, počítat a měřit buňky, vizuálně pozorovat a zaznamenávat stádia 

larvy a tvorbu kukly a posoudit míru parazitizmu. Tato metoda byla poprvé použita u 

druhu Amegilla holmesi (Greco a kol., 2006). 

3.1.2.2. Hnízdění nad zemí

Hnízdění nad zemí převažuje u skupin Megachilidae, Apidae a Hylaeinae (Colletidae) 

(Cane, 1991). Protože tyto včely hnízdí obvykle v malých dutinách, tvar a forma hnízd a 

jednotlivých buněk obvykle odpovídá do určité míry tvaru dutiny. Včely jsou schopné 
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obsazovat širokou škálu dutin v rostlinách a skalách a jsou schopné také snadno osídlovat 

skleněné trubičky, což usnadňuje studování těchto druhů (Torchio, 1984). 

Nejjednodušším typem hnízda jsou volně stojící buňky některých druhů z tribu 

Anthidini, Megachilini a Osmini. Některé druhy rodu Dianthidium konstruují malé shluky 

buněk mezi větvemi stromů nebo v mělkých prohlubních skal. Chalicodoma připevňuje 

své buňky z bláta ke skále. Prostor mezi takovými buňkami je vyplněn stavebním 

materiálem, jako je štěrk a smůla a celá buňka je tímto materiálem pokryta (Stephen a kol., 

1969). Obdobnou stavbu hnízda má druh Hoplitis anthocopoides, který buduje volně 

stojící hnízda z „malty“ na exponovaných skalách. Hnízda obsahují drobné kamínky a 

oblázky, které jsou stmeleny „maltou“ (směs půdy se slinami) (Eickwort, 1974). 

Rody jako Osmia a Ashmeadiella z tribu Osmini hnízdí v malých skalních kapsách 

a dělají jednobuňková hnízda (Stephen a kol., 1969). 

Včely hnízdící v již existujících dutých tubulárních prostorech stavějí buňky 

nejčastěji lineárně za sebou. Pokud stěna trubice je vhodná jako strana stěny buňky, může 

být takto využita. Například některé druhy čeledi Megachilidae a rod Ceratina konstruují 

pouze oddíly, které jsou odděleny septy, namísto komletních buněk. Většina druhů 

umísťujících buňky v lineárních sériích však konstruuje buňky kompletně celé (Stephen a 

kol., 1969). Konec série buněk bývá často uzavřen zátkou (Raw, 1972). 

Druhy z čeledi Megachilidae využívají ke stavbě hnízd především již existující 

dutiny ve dřevě a pouze vzácně si hloubí své vlastní díry (ve dřevě, stoncích a půdě). 

Nicméně půdní hnízdění je u čeledi Megachilidae zřejmě rozšířenější, než se dříve čekalo 

(Eickwort a kol., 1981). Hnízdění nad zemí je limitováno hnízdními místy. Tyto druhy jsou 

závislé na jiném hmyzu, který dělá ve dřevě díry o vhodné velikosti. Velké druhy mohou 

obecně využívat méně děr než druhy menších rozměrů (Tepedino & Torchio, 1994). Včely 

aktivně si vyvrtávající hnízdní prostory v rostlinných materiálech jsou vysoce závislé na 

kvalitě dřeva. 

Hnízdění v již hotových dutinách je odvozené od hnízdění v zemi a rozvinula se u 

něj schopnost shromažďovat materiály a izolovat jimi buňky proti vlhkosti a vysychání 

jako alternativa k izolaci buněk pomocí sekretů ze žláz (Frolich & Parker, 1983). Druhy 

z čeledi Megachilidae používají na stavbu svých buněk materiály rostlinného původu, 

nejčastěji listy a okvětní lístky (Frolich & Parker, 1983).

Hnízdění v různých  substrátech se vyskytuje u čeledi Colletidae. Xeromelissinae 

hnízdí v dutých stonkách a dírách od brouků. Hylaeinae hnízdí ve stéblech, opuštěných 
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hnízdech jiného hmyzu, již vytvořených škvírách a vulkanických skalách. Callomelitta 

perpicta si staví hnízda v trouchnivém dřevě (Almeida, 2008). 

Pod tlakem limitovaných hnízdních míst mohou včely používat širokou škálu 

substrátů. Naproti tomu jiné druhy vybírají velmi precizně situace pro hnízdní konstrukci. 

Například některé druhy rodu Osmia jsou specializovaní pouze na hnízdění v ulitách 

zemních plžů (Stephen a kol., 1969) a některé druhy rodu Xylocopa se vyznačují 

hnízděním v internodiích bambusů (Maeta a kol., 1985).

Všechny dosud zmíněné struktury hnízd se zabývaly druhy, které používají cizí 

materiály na výstavbu svých buněk a buňky jsou stavěny především lineárně za sebou. 

Odlišný přístup ke stavbě hnízda mají eusociální druhy (Bombini, Meliponini, Apini), 

které se považují za vrcholné skupiny, co se týče hnízdního chování, struktury 

společenstva a struktury hnízda. Tyto druhy používají na stavbu hnízda pravý vosk, což je 

materiál výhradně sekretovaný z tělních žláz, který někdy míchají s pryskyřicí nebo hlínou. 

Staví také své buňky seriálně a nikoliv lineárně a starají se o několik buněk s potomstvem 

najednou. Voskové buňky staví ve vrstvách a tvoří tak plástvy, které mohou mít vertikální 

polohu s téměř horizontálními buňkami (rod Apis), či horizontální polohu s vertikálními 

buňkami (rod Bombus a většina druhů tribu Meliponini) (Stephen a kol., 1969).

Rod Apis šetří prostor a materiál stavbou dvou vrstev hexagonálních buněk, které 

na sebe těsně navazují. Ostatní sociální včely staví buňky pouze v jedné vrstvě. Hnízda 

čmeláků jsou stavěna nejčastěji v norách drobných savců a v peleších obratlovců a na 

stavbu jejich hnízda je použita suchá tráva, chlupy a peří (Michener, 1964; Stephen a kol., 

1969). Meliponini a Apini hnízdí obvykle v dutinách stromů a skal a v norách tvořených 

jinými zvířaty. Někteří Meliponini hnízdí dokonce v aktivních hnízdech termitů (Roubik,

2006). U těchto dvou skupin je matka neschopná sama založit novou kolonii a potřebuje 

k tomu dělnice. U Meliponini mohou aktivní hnízda přetrvávat až několik desítek let 

(Roubik, 2006). 

Euglossini jsou jedinou skupinou košíčkatých včel, které nevytvářejí pravý vosk na 

stavbu hnízd, ale konstruují buňky z pryskyřice, kterou míchají s kousky kůry (Michener, 

1964). 

Struktura hnízda je ovlivňována řadou faktorů a limitními prvky prostředí, 

ve kterém se jedinci vyskytují a v neposlední řadě fyziologií samotné včely. Konstrukce 

hnízd se odvíjí od genetiky druhu a od nabídky možných substrátů a možností na lokalitě. 

Včely konstruují hnízda s cílem zdárného vývoje svých potomků, ve kterém jsou 

kumulovány veškeré jejich investice. Musí řešit určité kompromisní situace, tzv. trade off. 
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Například v hnízdním substrátu písku se snadněji kope, nicméně se často bortí oproti 

tvrdším substrátům. Výčet vyjmenovaných strukturálních uspořádání hnízd není úplný, ale 

měl by být přehledem, jaké druhy hnízd se u včel vyskytují. Pro další informace o hnízdění 

a hnízdech doporučuji review Stephen a kol., 1969.

3.1.3. Výběr místa k hnízdění

Nalézt vhodné místo k hnízdění je pro včely nesmírně důležité a má přímý efekt na 

životaschopnost jejich vyvíjejících se potomků v hnízdě. Špatné rozhodnutí může mít 

fatální vliv na vývoj a mortalitu potomků, neboť přírodní výběr bude favorizovat jedince, 

kteří jsou schopni vnímat rozdílné kvality heterogenního prostředí. Samice schopné vybrat 

vhodná místa, tak dosáhnou nejvyšší reprodukční zdatnosti (Potts & Willmer, 1997). 

Mnoho včel hnízdících v půdě je velmi náročných na výběr hnízdního místa, 

zatímco jiní tolerují značnou různorodost míst. Například druh Anthophora occidentalis

hnízdí pouze v hlinitých březích, kdežto druhy A. urbana a A. edwardsii jsou schopny 

obsazovat jak hlinité břehy tak také rovnou zem a tolerují širokou škálu hnízdních 

substrátů (Stephen a kol., 1969).

Výběr hnízdního místa je ovlivňován několika abiotickými a biotickými faktory. 

Nejdůležitější z nich jsou: dostupnost vhodného substrátu, vlhkost, teplota a konzistence 

substrátu, dostupnost vhodné hnízdní dutiny, vzdálenost od potravních zdrojů, přítomnost 

parazitů a filopatrie (věrnost místu kde se vylíhly) (Potts & Willmer, 1997; Morato & 

Martins, 2006). 

Aktivity včel vrtajících do dřeva jsou vysoce závislé na kvalitě dřeva, což může být 

důvodem proč některé včely začaly využívat již vzniklé dutiny vytvářené člověkem či 

jiným hmyzem (Morato & Martins, 2006). U hrabajících druhů do země existuje obdoba 

v opětovném využívání již vykopaných děr jinými včelami (Otis a kol., 1982) z minulé 

sezóny, či od jiných samic stejné generace. Tím samice šetří čas a energii, kterou by 

vynaložily na vykopání celého hnízda (Vinson & Frankie, 2000). Pokud jsou hnízda navíc 

v těsné blízkosti, může být nasnadě pokusit se hnízdo usurpovat jiné samici. 

Tvrdost substrátu je ovlivňována jednak složením substrátu a jednak jeho vlhkostí. 

Včely by měly preferovat měkčí substráty, do kterých je snazší kopat a tím šetřit čas a 

energii. Nicméně výhody měkkého substrátu mohou klesat se zvyšující se hustotou hnízd a 

tím pádem se zvyšující se blízkostí hnízd vůči sobě. U velmi blízkých hnízd hrozí větší 

riziko jejich zhroucení při hnízdění v sypkém substrátu než při použití substrátu tvrdšího, a 
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tím pádem mohou být pak preferovány místa s pevnějším substrátem (Potts & Willmer, 

1997).

Půdní vlhkost je velmi důležitá pro úspěšný larvální vývoj. Hnízdní substrát proto 

nesmí být moc vlhký ani moc suchý. Nasáknutí buněk se včely mohou vyhnout výběrem 

substrátu, který dobře propouští vodu, jako je například písek a hnízděním na nakloněných 

plochách. Nicméně je výhodné, pokud je substrát schopen udržovat mírnou vlhkost, neboť 

je minimalizováno vysoušení buněk s potomstvem (Potts & Willmer, 1997). 

Teplota hnízda a tedy hnízdního substrátu je velmi důležitým faktorem, neboť 

určuje rychlost vývoje vajíčka a larvy. Teplota hnízdního tunelu má vliv na první výlet 

včely z hnízda v sezóně i na každodenní startování aktivit např. u druhu Anthophora 

plumipes (Stone, 1994). Z tohoto důvodu některé druhy staví hnízda pod kameny či 

v blízkosti nich (Rozen, 1973; Packer a kol., 1988). Hnízdní vchody mohou dosáhnout 

vyšších teplot díky vysoké absorpci slunečního záření prostřednictvím kamenů. Na teplotu 

hnízda má vliv také sklon povrchu a jeho nasměrování vůči slunečnímu záření (Potts & 

Willmer, 1997).  

Některé druhy mají tendenci hnízdit v blízkosti míst, kde se vylíhly a obsazovat 

stejné hnízdní prostory po své rodičovské generaci z minulé sezóny (filopatrie). Je 

pravděpodobné, že hnízdní místo úspěšné pro produkci rodičů v minulé sezóně bude opět 

vhodné k zahnízdění a pro úspěšný vývoj potomků (Potts & Willmer, 1997). Filopatrie 

může vzniknout, pokud jsou podmínky prostředí stabilní.  

Výběr místa je také ovlivňován tlakem parazitů a predátorů. Hnízní vchody jsou 

často skrývány v husté vegetaci  (Celary, 2004) či pod kameny (Packer a kol., 1988) a 

v dutinách rostlin. V neposlední řadě musí být hnízda umístěna v dostupnosti zdroje 

potravy, případně hnízdního materiálu. Vzdálenost, na kterou musí včela létat pro pyl a 

nektar může mít vliv na její hnízdní úspěch. 

Pro včely, které mají všechny potomky a zdroje na jednom místě platí správný 

výběr místa dvojnásob. Hnízdní místo čmeláka (rod Bombus) může být udržováno samicí 

na jednom místě po celý její život (Stephen a kol., 1969). V případě zničení hnízda 

například jeho zaplavením v polovině sezóny, nemusí být samice schopna založit jinde 

nové hnízdo a vychovat potomky pro příští sezónu. Hnízda jsou stacionární útvary, které 

nelze někam přemístit a samice není schopná ani přemístit své potomky v případě 

nebezpečí.    

Samice při hledání místa v zemi používá obvykle charakteristický druh letu. U 

druhu Andrena nycthemera létá samice v mnoha smyčkách či dělá cik cak lety nad 
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hnízdním místem. Obvykle létá půl metru nad povrchem země se střídavým letem těsně u 

země, který je často přerušován lezením po zemi. Na zemi se samice snaží krátce škrábat či 

kopat do zeminy a  prozkoumávat určitá místa a kouty (Schönitzer & Klinksik, 1990). 

Obdobné chování se vyskytuje i u druhu Anthophora plumipes (Stone, 1994). U rodu 

Perdita byly zaznamenány pohyby napodobující plavání spíše než kopající pohyby. 

Samice tlačila hlavu do suchého písku a začala se kroutit do substrátu za pomoci předních 

a středních nohou a plochého zadečku a takto manévrovala mezi zrnky písku (Norden a 

kol., 2003). 

3.1.4. Agregace hnízd

Seskupování jedinců hnízdících v zemi je běžné a výběr hnízdního místa uvnitř lokality 

bývá jen zřídka náhodný proces (Potts & Willmer, 1997). Gregariózním chováním může 

být míněno buď agregování dospělců uvnitř limitované oblasti nebo koexistence více 

dospělců uvnitř jednoho hnízda (Stephen a kol., 1969). Naše pojetí se bude zabývat 

seskupováním hnízd na určitém území. Agregace hnízd jsou široce rozšířeny mezi 

samotářskými včelami a mohou představovat důležitý krok ve vývoji eusociality přes 

semisociální cestu (Lin & Michener, 1972). Běžné je také seskupování hnízd sociálních 

druhů. Velké agregace hnízd mohou na určitých místech přetrvávat po desetiletí (Cane, 

2008) nebo naopak jejich trvání, obvykle malých agregací, může být pouze krátkodobé 

(Vinson a kol., 1987). Hnízda mohou být obnovována sezónně na stejných místech i 

v případě, že se dospělci rozptýlí přezimovat jinam (Batra, 1978). Poněvadž je 

v agregacích kumulováno velké množství investic na relativně malém území, jsou často 

vyhledávány predátory a parazity. Agregace musí mít proto řadu důvodů či výhod. 

Existuje několik důvodů vysvětlujících proč dochází ke shlukování hnízd na 

určitých místech (Rosenheim, 1990). V první řadě je důvodem limitace vhodným 

prostředím. Nedostatek vhodných substrátů ke hnízdění bude podmiňovat shlukování na 

určitých místech. Z této myšlenky vyplývá, že by tyto druhy měly mít užší ekologické 

optimum a vyšší požadavky na habitat než druhy, které svá hnízda neshlukují (Michener a 

kol., 1958). Jak už bylo zmíněno v kapitole 3.1.3., substrát je ovlivňován několika faktory. 

Proto bude mít mikroklima stanoviště velký vliv na utváření agregací. Například rod 

Andrena často preferuje otevřená prosluněná místa s písčitým podložím (Schönitzer& 

Klinksik, 1990; Batra, 1999). 

Hnízdění v agregacích může být způsobeno tlakem parazitů (Coville a kol, 1983). 

V práci Antonini a kol. (2003) byl sledován parazitismus v různě velkých agregacích 
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samotářských včel. Čím byly agregace větší, tím menší byla jejich parazitace. Obrana proti 

parazitům a predátorům může mít několik možných vysvětlení. Více jedinců mate 

predátora, který si těžko vybírá z davu a je zde tedy menší pravděpodobnost parazitace 

určitého jedince (Rosenheim, 1990). Agrese či útok na parazita ze strany jedné samice, 

může zachránit investice jiné samice na hnízdišti (Batra, 1978). 

Agregace může být vytvářena určitou tendencí potomků hnízdit na stejném území, 

kde se vylíhli, a kde předtím hnízdila minulá generace (filopatrie) (Michiner a kol., 1958). 

Tyto druhy mohou hnízdit na stejném místě po řadu let a znovu využívat hnízdní chodby a 

buňky (Stephen a kol., 1969). Tato věrnost místu může být způsobena tím, že prodloužená 

doba hledání vhodného místa je z časového hlediska a tedy i energetického velmi 

nákladná. Agregování na určitých místech může ušetřit tento čas (Potts & Willmer, 1997). 

Včely mohou být do míst a k otvorům hnízd přitahovány vizuálně či pachem (Wcislo, 

1992). Norden a kol. (2003) uvádí, že samice druhu Perdita floridensis často přistávaly 

v těsné blízkosti vykopaného tumulu. 

U druhů jejichž samci hlídají hnízdní místa s cílem spářit co nejvíce samic, může 

být agregování způsobené menší hrozbou útoků parazitů a predátorů na samice. Samci 

některých druhů se bezhlavě vrhají po letících objektech a zahánějí a napadají samce 

stejných druhů i jedince jiných druhů hmyzu (Batra, 1978). Poněvadž u některých druhů 

dochází k páření na hnízdišti (Schönitzer & Klinksik, 1990), může být agregace brána jako 

prostor, kde se jedinci  opačného pohlaví snadněji naleznou (Michener a kol., 1958). 

Zatímco pro vysvětlení agregačního chování včel existuje řada hypotéz, důvod 

rozpadu agregací není znám (Vinson a kol., 1987). Lze však očekávat, že velký tlak ze 

strany parazitů a predátorů bude favorizovat solitérní hnízdění, kde parazité a predátoři 

nenaleznou tak snadno své hostitele (Michener a kol., 1958). Ve velkých agregacích jsou 

totiž snadno nalezitelní kvůli neustálé aktivitě jedinců na hnízdišti a množství otvorů 

s vyhrabaným tumulem. U některých druhů se vyskytují nestálé agregace, které trvají 

pouze pár dní až týdnů (Vinson a kol., 1987). 

3.1.5. Stavba hnízda a buněk

Pokud včela najde vhodné místo k hnízdění, následuje konstrukce hnízda a buněk. Tvorba 

buněk má jasná pravidla a u většiny nesociálních druhů včel je sekvence kroků po sobě 

jdoucích v následujícím pořadí: kopání, izolace (pokud k ní dochází), zásobení, ovipozice a 

uzavření buňky. Stejná sekvence je pak opakována pro další buňku (Michener, 1964). 

Avšak včely jsou schopné i jisté flexibility. Pokud například dojde k poškození části 
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hnízda, je včela schopná tuto část opravit (Raw, 1972). Každá aktivita včelám zabere určitý 

čas a energii a dochází při ní k opotřebování částí těl jedinců. Tomu se z velké části 

vyhnuly druhy, které začaly hnízdit již v existujících dutinách. 

U včel, které si nekopou hnízda v zemi, je první aktivitou čištění hnízdního 

prostoru (Stephen a kol., 1969). Odpad, který může obsahovat případně trosky mrtvých těl 

jiného hmyzu, je oškrábán ze stěn dutiny a smeten na bázi prostoru. Zvláště pokud je 

odpadu velké množství a v případě využívání hnízdního prostoru znovu jinou včelou, 

mohou být u některých druhů čeledi Colletidae konstruovány speciální buňky na odpad 

mezi bází dutiny a první buňkou s potomky (Eickwort, 1967). U čeledi Megachilidae je 

hnízdní tunel, který byl dříve obsazen jinou samicí, vyklizen. Staré buňky, které jsou 

postavené v lineárních sériích hnízda jsou odstraněny, aby mohl být celý hnízdní prostor 

znovu použit k hnízdění, nebo buňky v nelineárních sériích jsou vyčištěny  a znovu využity 

(Stephen a kol., 1969). U Megachilidae stavějících si hnízda v zemi, používají samice 

přední nohy a mandibuly k odstranění půdy z díry (Eickwort a kol., 1981). Druh Apis 

mellifera na rozdíl od rodu Bombus čistí a využívají znovu staré buňky, aniž by z nich 

odstraňovaly jemné kokony (Stephen a kol., 1969). U druhu Osmia lignaria je hnízdní 

prostor po vyčištění vystlán blátem, a tím zredukována velikost hnízda a jsou vyrovnány 

nesrovnalosti dutiny (Stephen a kol., 1969). 

Včely hnízdící v tvrdé hlíně (rod Anthophora) obvykle přinášejí vodu ve voleti a 

změkčují substrát před a během kopání (Stephen a kol., 1969; Norden, 1984). 

Včely kopající si svá hnízda v zemi obvykle nemají ve zvyku čištění hnízda po 

vykopání, nicméně druhy, které využívají hnízda po jiných včelách, čistí vstupní chodby a 

obvykle plní substrátem staré buňky (Stephen a kol., 1969). Kopající včela kouše a škrábe 

do substrátu mandibulami a předními nohami a tlačí uvolněný písek zadečkem a nohama 

ven z hnízda. Zadní nohy u druhu Andrena nycthemera stojí při kopání pozoruhodně 

nehybně (Schönitzer & Klinksik, 1990) a u druhu Anthophora plumipes slouží 

k rozhrnování substrátu od vchodu. Kopání je vyčerpávající a dlouhodobá záležitost. V 

práci Schönitzer & Klinksik (1990) byla zaznamenána doba kopání až na čtyři dny u druhu 

Andrena nycthemera a včela setrvávala v jednom hnízdě 5-10 dní.  

Po vyčištění prostoru jsou buňky obvykle izolované nejrůznějšími materiály 

(Stephen a kol., 1969) a včelími sekrety. Chodby obvykle izolované nejsou (Michener, 

2000). Tato izolace od okolního prostředí je velmi důležitá pro ochranu larev a zásob před 

houbami, mikrobi, nadměrnou vlhkostí a vysoušením (Eickwort, a kol., 1981), které 

způsobují mortalitu nedospělých stádií. Druhy čeledi Melittidae neizolují své buňky vůbec 
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(Rozen, 1973), nebo roztírají po jejich stěnách rostlinné oleje, které používají též místo 

nektaru jako potravu pro larvy (Cane a kol., 1983; Celary, 2004). Izolace chybí také u rodu 

Perdita z čeledi Andrenidae (Cane, 1989) a u Fidelinae a Lithurginae z čeledi 

Megachilidae (Eickwort a kol., 1981). 

U čeledi Colletidae je povrch buňky lemován voděodolnými sekrety z mandibulární 

žlázy, které jsou roztírány speciálně upravenou glossou s chloupky (Almeida, 2008). Tyto 

slinné sekrety jsou nanášeny na stěny vykopané chodby v místě budoucích buněk a tvoří 

vrstvu, která má po zaschnutí podobu celofánu či hedvábí (Torchio, 1965; Batra, 1972). 

Tvorba buňky probíhá následovně. Samice začne formovat spodní stranu buňky 

pokrýváním hedvábí a uzavřením buněčné báze. Produkce hedvábí pokračuje napříč celou 

buňkou a dochází k uzavírání horní buněčné stěny. Buňka je poté plně zásobena potravou a 

je nakladeno vajíčko. Nakonec dochází k tvorbě buněčného víčka ze stejného materiálu a 

uzavření horní části buňky. Larva se posléze krmí nanošenými zásobami a hedvábným 

materiálem (Torchio, 1984). Izolace buňky probíhá ve dvou krocích. Nejprve je pokládán 

slinný sekret na stěny hnízda a na něj je nanášena tekutina z Dufourovy žlázy a roztírána 

do tenka glossou (Torchio a kol., 1988). Zásoby  pylu a nektaru jsou polotekuté a plní 

buňku zhruba do poloviny (Eickwort, 1967). Izolační vrstva je tvořena polyesterem, který 

vzniká po smíchání slinných sekretů a sekretů z Dufourovy žlázy (Torchio a kol., 1988). 

Druhým typem izolace buněk je tvorba vosku podobné vrstvy. To je 

charakteristické pro zástupce tribu Anthophorini (Batra, 1972). Lipidy sekretované 

Dufourovou žlázou na vzduchu tuhnou a tvoří bílý vosk (Norden, 1984). Sekrety je 

vymazáván celý povrch buňky a tvořeno víčko, které buňku po zásobení potravou uzavírá 

(Norden, 1984). Druhy z čeledi Halictidae používají na rozetření sekretů z Dufourovy 

žlázy pygidiální oblast, glossu a zadní nohy (Batra, 1972).

U čeledi Apidae jsou vyvinuty speciální tělní žlázy (sternální a tergální) produkující 

vosk, ze kterého jsou za pomoci mandibulárních žláz konstruovány celé buňky (Batra, 

1972). Ty jsou potírány rostlinou pryskyřicí, která je známá svými antibakteriálními 

schopnostmi. Na rozdíl od čmeláků (Bombus) a včely medonosné (Apis mellifera) jsou 

buňky tribu Meliponini uzavřené víčkem (Roubik, 2006). Během evoluce včel byly 

pravděpodobně primitivní orální hedvábné sekrety postupně nahrazeny lipidy 

produkovanými z Dufourovy žlázy a ty následně vyměněny za tělní žlázy, které produkují 

vosk (Batra, 1972). 

U některých druhů čeledi Megachilidae se vyvinula izolace buněk blátem, které 

samice mísí se slinami (Raw, 1972; Eickwort, 1974). Většina však používá rostlinné 



15

materiály k izolaci svých buněk, případně své buňky neizolují vůbec, jak se tomu děje u 

Fidelinae (Eickwort a kol., 1981). Po odstranění nečistot z hnízda začnou včely z čeledi 

Megachilidae létat pro stavební materiál. Podle pozorování Frolich & Parker (1983) létají 

samice mimo hnízdo a přistávají na listech, které poté odřezávají a vracejí se s nimi do 

hnízda. Po vstupu do hnízda s nezpracovaným listem v mandibulách včely list rozžvýkají a 

tlačí ho do zadní stěny. Po vytvoření základu začnou samice létat pro velké kusy listů, 

které v hnízdě rozprostírají podél rozžvýkaných listů pomocí předních nohou a mandibul. 

Po ovipozici je hnízdo uzavřeno oválnými kusy listů. Alternativou listů mohou být také 

okvětní lístky rostlin. Rozžvýkané listy mohou být míchány s hlínou (Batra, 1978), či 

mohou být do hnízda přinášeny oblázky a pryskyřice (Baker a kol., 1985). Buňky jsou 

v tubulárním prostoru kladeny jedna za druhou a někdy mohou být od sebe odděleny 

prázdným prostorem (Batra, 1978). Zatímco naprostá většina druhů hnízdících v zemi své 

buňky izoluje, u druhů hnízdících v dutinách stromů se tomu tak vždy neděje a často jsou 

takové buňky izolovány jen částečně (Eickwort a kol., 1981). V půdě hrozí daleko větší 

nebezpečí napadení zásob potravy a larev houbami a přemokření substrátu. To může být 

důvodem, proč Fidelinae, kteří hnízdí v zemi a své buňky neizolují, jsou omezeny pouze 

na aridní oblasti (Eickwort a kol., 1981). 

3.1.6. Zásobení buněk

Po vytvoření stěn buňky a izolaci, následuje zásobení buňky potravou, obvykle pylem a 

nektarem. Tím se včely liší od ostatních Aculeata, kteří poskytují potomkům ve většině 

případů živočišnou potravu (Stephen a kol., 1969). Pouze Apis, Bombus, Meliponini a 

někteří Xylocopini jsou schopni uchovávat zásoby potravy v hnízdě pro vlastní konzumaci, 

ostatní včely tvoří zásoby v hnízdech pouze pro budoucí larvy (Stephen a kol., 1969). U 

některých druhů čeledi Mellitidae je připravována speciální potrava pro larvy, která se 

skládá z pylu a rostlinných olejů namísto nektaru. Tyto druhy mají pak speciální 

morfologické adaptace na sběr a transport olejů (Celary, 2004). 

U včel se vyvinuly dvě strategie zásobení buněk potravou (Stephen a kol., 1969). 

Prvním typem je mass provisioning (hromadné zásobení), kdy samice nanosí veškeré 

zásoby na celkový vývoj larvy. Po dokončení zásobování, naklade  do buňky vajíčko a 

uzavře ji natrvalo. Po dokončení jedné buňky začne připravovat další buňku. Mezi matkou 

a larvou nevzniká tedy žádný kontakt. Druhým typem je progresive provisioning (postupné 

zásobení). Samice připraví buňku, do které naklade vajíčko a začne larvě nosit průběžně 

potravu. Vzniká tedy dlouhodobý kontakt larvy se samicí. Průběžné nošení potravy po 
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malých částech probíhá dokud se larva nezakuklí. Samice takto zvládne zásobit více buněk 

najednou. V drtivé většině případů se u včel vyskytuje typ mass provisioning (hlavně 

samotářské druhy a eusociální Meliponii) a pouze někteří sociální zástupci mají typ 

progresive provisioning (Apis, Bombus a většina Allodapini) (Stephen a kol., 1969). 

Progressive provisioning je výhodný pro dlouhověké druhy, u nichž nabízí lepší využití 

zdrojů. Pokud dojde k úmrtí larvy může samice ukončit investice. V případě napadení 

larvy parazity je schopna larvu očistit. V případě úmrtí samice však hrozí, že veškeré 

dosavadní investice budou zmařeny. Mass provisioning je výhodný u druhů krátkověkých 

a tam, kde je vysoké riziko úmrtí samice (Field & Brace, 2004).

Rychlost buněčného zásobení může být ovlivněna několika faktory. Neff (2008) 

porovnával, jak je závislá rychlost zásobení buněk na transportní kapacitě včel. Transportní 

kapacita nemusí být konstantní po celou dobu života včely či trvání sezóny. U rodu Osmia

může docházet k opotřebování sběráčku (chomáček chlupů k transportu pylu, tzv. scopa). 

Tím pádem samice mají menší transportní kapacitu a musí podstoupit více zásobních cest 

na jednu buňku (Sugiura & Maeta, 1989). Mezi velikostí pylového nákladu a počtem cest 

na buňku existuje negativní korelace. Čím jsou pylové náklady větší, tím je potřeba méně 

cest a naopak (Neff, 2008). Schönitzer & Klinksik (1990) odpozorovali lišící se průběh 

zásobení buněk v průběhu sezóny u druhu Andrena nycthemera. Na začátku sezóny 

vykonávaly včely méně zásobovacích cest než uprostřed sezóny. Na konci sezóny pak 

došlo opět k určitému poklesu. Nejméně cest pro pyl je zaznamenáno u čeledi Andrenidae, 

kdy samice nosí dva (pro samce) nebo tři (pro samice) pylové náklady na buňku (Danforth, 

1990). Samice u některých druhů Megachilidae mohou absolvovat více než 40 zásobních 

cest (Frolich & Parker, 1983). Na rozdíl od Andrena vaga, jejíž zásobovací cesty trvají  

přes dvě hodiny (Rezková a kol., 2011), doba trvání u Eumegachilie pugnata je okolo dvou 

minut (Frolich & Parker, 1983). Některé druhy Hylaeinae a Euryglossinae a rod 

Lestrimellita (Stephen a kol., 1969) transportují pyl ve voleti, ale o jejich transportní 

kapacitě není nic známo.

Jelikož hodně druhů včel vykazuje velikostní sexuální dimorfismus, liší se také 

počet zásobovacích cest podle toho, zda je připravována buňka pro samce či pro samici 

(Danforth, 1990; Neff, 2008). Druh Calliopsis persimilis začíná ráno vykonávat tři 

zásobovací lety určené pro budoucí samice a v odpoledních hodinách přejde na dvě 

zásobní cesty určené pro samce. Poněvadž jsou buňky stavěny v lineárních sériích za 

sebou, nejdříve jsou v hnízdě vytvářeny samice a v apikálních částech jsou pak samci, kteří 
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vyletují v následující sezóně dříve (Danforth, 1990). Tato tendence nejprve formovat 

samičí buňky na bázi a samčí nad nimi je obecná pro většinu včel (Stephen a kol., 1969). 

Některé druhy nosí nejdříve pyl do hnízda a pak teprve začnou přinášet nektar, 

zatímco jiné druhy střídají sběr pylu a nektaru během zásobovacích letů (Bischoff a kol., 

2003). Včely obvykle stihnou zkonstruovat a zásobit jednu buňku v rámci jednoho dne, ale 

někteří zvládnou i více než tři buňky za den (Danforth, 1990). 

Počasí je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje všechny aktivity včel i květní 

periodu hostitelských rostlin. K poklesu aktivity může docházet v poledních hodinách

(bimodalita), pokud je teplota prostředí příliš vysoká a během této doby včely odpočívají 

ve svých hnízdech (Celary, 2006), nebo jsou schovány ve vegetaci. Pokud je příliš chladno 

či zataženo, včely často nelétají a setrvávají ve vchodu do hnízda, takzvaně sedí v hnízdě 

(Schönitzer & Klinksik, 1990). V případě sucha a špatných klimatických podmínek 

v určité sezóně může docházet k poklesu zásobovacích letů a produkce potomků (Packer a 

kol., 1988). To se může odrazit na počtu jedinců v následující sezóně. Sezóna je obecně 

kratší u oligolektických druhů na rozdíl od polylektických druhů, které nejsou omezeny na 

krátkou dobu kvetení jejich hostitelských rostlin (Stephen a kol., 1969).

Rychlost tvorby a zásobení buněk je závislá na rychlosti zrání vajíček uvnitř těla 

včely a v tomto ohledu je velmi důležitá energetická hodnota pylu. Pokud včely sbírají na 

protein bohaté pyly, může to přispět k vysoké rychlosti zásobení buněk, protože méně pylu 

na jednoho potomka je potřeba. A poněvadž dospělci využívají pyl jako zdroj proteinu pro 

tvorbu vajíček, může být pak produkce potomstva rychlejší (Danforth, 1990). 

Konzistence pylových zásob se u jednotlivých skupin liší. U čeledi Colletidae jsou 

zásoby velmi tekuté (Almeida, 2008), kdežto u čeledi Megachilidae tvoří zásoby pylu a 

nektaru kašovitou hmotu, která je promíchávána při každém zásobovacím letu (Frolich & 

Parker, 1983). Vajíčka jsou u většiny včel kladena přímo na zásoby potravy. U 

parazitických včel a zástupců čeledi Colletidae jsou obvykle kladena na stěnu buňky

(Torchio & Burdick, 1988).

 Pokud včela vylétá z hnízda, je důležité si zapamatovat jeho polohu. Včela, která je 

v hnízdě krátce, proto častěji provádí takzvané orientační lety. Nevylétne z hnízda přímo, 

ale otočí se ve vzduchu hlavou k hnízdu a začne kroužit v semicirkulárních smyčkách 

okolo místa, kde se nachází hnízdo. Tyto smyčky se postupně zvětšují, až nakonec včela 

úplně odletí (Schönitzer & Klinksik, 1990). Pokud se včela naopak vrací do hnízda ze 

zásobovacího letu, používá v jeho lokalizaci zrak a čich. Jak se včela blíží k hnízdu 

orientuje se podle značek kolem hnízda (landmarks). To mohou být různé kamínky a  
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předměty kolem hnízda, či nepřesnosti povrchu. Na bližší vzdálenost se pak orientuje 

pomocí čichu prostřednictvím svých tykadel v kontaktu s povrchem hnízda (Schönitzer & 

Klinksik, 1990; Wcislo, 1992).  

3.1.7. Zneužívání parazity

V hnízdech neparazitických včel jsou umístěny jejich energetické a časové investice (Field, 

1992) ve formě prostoru k hnízdění, zásob potravy a potomstva (Wcislo, 1987). Tyto 

investice mohou být snadno zneužívány parazitickými včelami. K parazitizmu může 

docházet mezi jedinci jiných druhů nebo mezi jedinci stejného druhu. Zde se jedná 

především o krádeže hnízdních prostor či o krádeže potravy. Vnitrodruhový a mezidruhový 

kleptoparazitizmus je evolučně stabilní strategií některých druhů ptáků (Payne, 1977; 

MacWhirter, 1989), kteří jsou v tomto ohledu velmi podobní včelám. Obdobně jako 

některé druhy včel, tak některé samice ptáků kladou svá vajíčka do hnízd stejných či jiných 

druhů. 

U některých druhů včel se vyvinuly dvě alternativní reprodukční strategie. Některé 

včely jsou poctivé a zásobují své vlastní hnízdo, které si postavily. Na rozdíl od jiných 

fakultativních parazitů, kteří se chovají kleptoparaziticky (vnitrodruhový 

kleptoparazitizmus) a kradou hnízda (Wuellner, 1999). Je velmi pravděpodobné, že se 

z vnitrodruhového kleptoparazitizmu v průběhu evoluce vyvinul kleptoparazitizmus 

mezidruhový (obligátní). Takové včely jsou pak nazývány kleptoparazitickými či 

kukaččími včelami a nestaví si hnízda a ani je nejsou schopni zásobit. Vznik takového 

kleptoparazitizmu byl podmíněn ztrátou chování spojeného s hnízděním a zásobením. 

Následovala ztráta morfologických rysů spojených s takovým chováním (např. ztráta 

pylosběrného aparátu) a nakonec se u nich rozvinulo chování a morfologie odpovídající 

parazitickému způsobu života (Wuellner, 1999). Aby druhy včel s parazitickou tendencí 

přešly na obligátní kleptoparazitizmus musí členové rodičovských druhů usurpovat vhodná 

hnízda jiných druhů včel. Takové vhodné hnízdo musí poskytovat adekvátní potravu a 

přístřeší larvě parazitického druhu a musí se jednat o strukturu, kterou usurpující včela 

rozpozná jako hnízdo. Proto taková hnízda musí být podobná a jsou obvykle produkty 

blízce příbuzných druhů (Eickwort, 1974). 

Je obecně známé, že parazitické formy se v evoluci včel objevily mnohokrát, a že 

byly odštěpeny od neparazitických, blízce příbuzných druhů (Stephen a kol., 1969). 

Dospělé parazitické samice kladou buď jedno, či více vajíček skrz buněčnou stěnu, či 

přímo do buňky  hostitelských druhů. Obvykle první instar zničí hostitelské vajíčko či 
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larvu, pokud nebyla zničena již dříve samicí parazita (Wcislo, 1987). Asi nejznámější 

parazitické včely jsou Nomadine z čeledi Apidae. První instar parazitické larvy je 

vyzbrojen dlouhými styletovitými mandibulami, kterými zabije vajíčko nebo larvu 

hostitele, případně jinou larvu stejného druhu a posléze konzumuje hostitelské zásoby 

potravy (Torchio & Burdick, 1988). 

Parazitické včely vstupují do hnízd buď v nepřítomnosti hostitelské samice nebo 

v její přítomnosti. Při vstupu za přítomnosti hostitele pak často dochází k bojům, kdy jedna 

ze samic může být zraněna (Bogusch a kol., 2006). Proto se většina druhů snaží vyhnout 

náhodnému setkání s hostitelem a čas, který tráví v hnízdě, omezují pouze na pár minut, při 

kterých je nakladeno vajíčko (Sick a kol., 1994). 

Vnitrodruhový parazitizmus je široce rozšířen mezi samotářsky a komunálně 

hnízdícími Aculeata a může mít několik podob: 1) usurpace hnízda, 2) usurpace hnízdního 

prostoru po odstranění původní buňky, 3) discarding, kdy parazit odstraní zásoby 

z hostitelské buňky a zásobí si ji sám, 4) krádež zásob z hnízda, 5) krádež zásob před tím, 

než jsou doneseny do hnízda, 6) hnízdní parazitizmus, kdy parazit odstraní vajíčko 

v hostitelské buňce a nahradí ho svým vlastním (Field, 1992). 

Usurpace hnízda představuje násilné odebrání hnízdního prostoru jiné samici 

(Wuellner, 1999) a následné zásobení buněk v hnízdě potravou, či případné dozásobení již

částečně zásobené buňky (Eickwort, 1974). V případě odstranění buněk a zásob z hnízda 

se jedná o velmi destruktivní typ parazitizmu, z hlediska nashromážděné energie (Field, 

1992) a může zapříčinit významný pokles v produktivitě populace (Eickwort, 1974). Velmi 

časté jsou usurpace hnízda u samotářských včel a v iniciační (samotářské) fázi u primitivně 

sociálních druhů. 

Pokusy usurpovat hnízdo jsou pravděpodobně jedním z důvodů silného selekčního 

tlaku získat hnízdo k zásobení. Hledající samice nepřetržitě zkoumají prázdné díry a 

takové chování může vést náhodně ke vstupům do obsazeného hnízda (Elliott & Elliott, 

1987). Usurpace hnízd samotářskými včelami hrozí zvláště v případech, kdy samice hnízdí 

v agregacích, kde jsou hnízda umístěna blízko sebe. U druhu Hoplitis anthocopoides

samice normálně hnízdí samotářsky, nicméně pokud jsou hnízda umístěna blízko sebe, 

vykazují samice dvě tendence hnízdního chování. Některé samice formují komunální 

společenství, kde každá samice má svou buňku, kterou zásobuje nebo dochází k usurpacím 

buněk tvořených jinou samicí (Eickwort, 1974). Zednice (Hoplitis) hledají místa 

k hnízdění rychlým zkoumáním otevřených buněk. Tuto buňku může zásobovat jiná včela, 

která je zrovna na zásobovacím letu. U tohoto druhu byl pozorován i úspěšný 
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kleptoparazitizmus uzavřené buňky (Eickwort, 1974). Studium takového druhu může 

přinést nahlédnutí na evoluci sociality a kleptoparazitizmu. Pokusy o usurpace mohou být 

velmi časté, ale nemusí být vždy úspěšné, zvláště pokud je usurpující samice menší než 

vlastník hnízda (Wuellner, 1999). Většina pokusů o usurpaci je neúspěšných, nicméně po 

úspěšné usurpaci se mohou původní majitelky vracet a pokoušet se dostat do hnízda i po 

několik dní a případně hnízdo opět usurpovat (Elliott & Elliott, 1987). Tepedino & Torchio 

(1994) zkoumali usurpace u druhu Osmia lignaria pomocí hnízdních pastí o různých 

průměrech. Přestože hnízdní pasti byly nabízeny v nadbytku, přibližně 75% samic 

usurpovalo alespoň jedno hnízdo a 65% samic ztratilo alespoň jedno hnízdo díky usurpaci. 

25 % ze všech konstruovaných hnízd bylo usurpováno a 50 % samic usurpovalo hnízdo a 

zároveň mělo své vlastní hnízdo, které jim bylo usurpované. Samice měly tendenci vybírat 

díry o stejném průměru a ve stejné oblasti jako byla jejich dřívější hnízda, ať už byla 

založená či usurpovaná. U kutilek (Sphecidae) se hnízdní usurpace často uskuteční, pokud 

samice hledající hnízdo (usurpátorka) vstoupí do nestráženého hnízda cizí samice a uzavře 

ho zeminou. Hostitel, který se posléze vrací s ulovenou kořistí do hnízda, kořist upustí a 

začne hledat další hnízdo (potencionální usurpátor), nebo se pokusí kopat skrz uzavřené 

hnízdo a zbaví se parazita (Field, 1992). 

Běžné jsou také usurpace hnízd u primitivně eusociálních druhů. Samice jsou 

v počáteční fázi solitérní a musí často opouštět a zásobit připravené buňky potravou. V této 

fázi hrozí parazitace hnízda v době nepřítomnosti samice. Před líhnutím dělnic je tedy 

hnízdo nejzranitelnější a nejvíce náchylné k usurpacím (Kaitala a kol., 1990). Usurpátor 

může kromě hnízda získat také dělnice, které budou pracovat na jeho reprodukčním 

úspěchu (Field, 1992; Paxton a kol., 2001). Hostitelské samice pomáhají královně bojovat 

s usurpátory a usurpace po vylíhnutí dělnic jsou daleko méně časté než v počáteční fázi 

hnízda (Field, 1992). 

Pokud je usurpátorem blízce příbuzný druh, pak hovoříme o sociálním parazitizmu. 

Sociálně parazitická včela ukradne hnízdo společně s dělnicemi a zaujímá pozici královny 

v hnízdě sociálně žijícího hostitele (Wcislo, 1987). Známým příkladem tohoto sociálního 

parazitizmu je pačmelák (Psithyrus), jehož hostitelským druhem je čmelák (Bombus).  

Jako vnitrodruhoví sociální parazité se chovají samice druhu Bombus terrestris, 

které jsou schopné zaletovat do cizích hnízd a klást tam neoplozená samčí vajíčka (Lopez-

Vaamonde a kol., 2004). Dělnice kapské včely medonosné (Apis mellifera capensis) 

hromadně zaletují do hnízd jiného poddruhu (Apis mellifera scutellata), v němž kladou 

samičí vajíčka thelytokií. Larvy tohoto poddruhu mají rychlejší vývoj než hostitelský 
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poddruh a první vylíhlá královna pak zabije ostatní nevylíhlé královny (Martin a kol., 

2002). 

Dělnice loupeživé včely Lestrimelitta limao mají vlastní hnízdo, ale pro pyl a 

nektar zaletují do hnízd jiných druhů včel. V cizích hnízdech používají alarm feromon 

citral, po jehož použití hostitelské včely opustí hnízdo (Pompeu & Silveira, 2005), které je 

pak pro parazita volně k dispozici.

Zvláštním typem vnitrodruhového parazitizmu vyskytujícího se u včel je parazitace 

matky či sestry na svých dcerách či sourozencích. U druhu Euglossa townsendi se nejstarší 

samice v hnízdě stává dominantní a klade svá vajíčka do zásobených a zakladených buněk 

podřízených samic. Vajíčko podřízené samice je pozřeno. Dominantní samice také jen 

vzácně opouští hnízdo (Augusto & Garófalo, 2004). 

3.1.8. Obrana

Mezi hostitelskou včelou a parazitem dochází neustále ke kontaktům a k určitému 

evolučnímu zápasu ve zbrojení. Hostitel se snaží zdokonalovat obranné mechanismy a 

parazit se je snaží opět překonávat. Jak parazitické druhy zneužívají své hostitele je 

popsáno v kapitole 3.1.7., zde budou nastíněny možnosti obrany hostitelských druhů.

Utajení hnízda je jednou z nejvíce zřetelných obranných mechanismů proti 

přírodním nepřátelům. Včely často hnízdí ve škvírách a dutinách, kde jsou jejich hnízda 

dobře schována (Stephen a kol., 1969), nebo svá hnízda ukrývají pod listí a kameny nebo 

do husté vegetace (Batra, 1999). Struktura hnízda a buněk je základní obranou před 

parazity a predátory. Buňka je uzavřena víčkem a izoluje potravu a potomka od okolního 

prostředí. Druh Centris flavofasciata kope slepé tunely a slepé buňky, které jsou naplněny 

zeminou a často konstruuje násyp nad vstupem do hnízda (Vinson a kol., 1987). U druhu 

Centris bicornuta je vytvářena olejovitá zátka blízko vchodu do hnízda sestávající se ze 

dvou částí, a to pryskyřično-voskové a olejovité (Vinson & Frankie, 2000), která zřejmě 

slouží v obraně před parazity. Druhy čeledi Andrenidae často zahrabávají svá hnízda. 

Druhy Andrena vaga a Andrena nycthemera zahrabávají své hnízdo při odletu na 

zásobovací cestu a při návratu jej opět odhrabují a zároveň za sebou opět zahrabují 

(Schönitzer & Klinksik, 1990; Rezková, 2009). Jiné druhy mohou zase uzavírat hnízda na 

noc (Eickwort, 1977). Mnoho druhů si staví věžičky a komíny okolo vstupu do hnízda, 

které mohou sloužit jako ochrana před parazity a predátory (Stephen a kol., 1969). 
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Některé včely uzavírají svá nekompletní hnízda vlastními těly. Čeleď Halictidae je 

známá svými strážci, kteří ucpávají vstupní otvory vlastními těly a většina druhů blokuje 

vstupní otvory hlavou (Stephen a kol., 1969). 

Vůči parazitovi a predátorovi může být použito nejrůznější agresivní chování od 

vyhánění a pronásledování parazita z místa hnízdiště, přes jeho vytlačování z hnízda až po 

velmi agresivní útoky, kdy agresivní samice kouše parazita mandibulami, nebo se ho snaží 

bodnout žihadlem (Batra, 1978). Mezi sociálními včelami se vyskytuje mnoho obzvláště 

agresivních druhů, které při kousání používají lepkavé pryskyřice. Rod Oxytrigona (fire 

bee) používá žíravé sekrety obsahující kyselinu mravenčí. Druhy které mají hnízda 

exponovaná a snadno napadnutelná, mají obvykle agresivní dělnice, které brání hnízdo. U 

druhů Tetragonisca angustula a Tetragona clavipes jsou dokonce pravidelně udržované 

vznášející se dělnice mimo hnízdo, což je u včel velmi neobvyklé, které mohou takto lépe 

bránit hnízdo proti loupeživým včelám Lestrimellita (Roubik, 2006).       

Druhy žijící v agregacích vykazují vysokou vnitrodruhovou toleranci a mají často 

empatické reakce vůči jiným samicím stejného druhu na hnízdišti i vůči svým parazitům 

(Batra, 1978). Mezi jedinci dochází k neustálým kontaktům. Jelikož jsou vyzbrojeni 

žihadly, není možné, aby se navzájem pozabíjeli. Tito jedinci často předvádí pouze rituály 

a hrozby vůči jiným samicím. Paraziti toho pak mohou snadno využívat tím, že se snaží 

napodobit hostitelské druhy (Straka, osobní sdělení).  

Shlukování hnízd do agregací může být také jistou taktikou úniku před parazity a 

predátory (Coville a kol., 1983) (viz kapitola 3.1.4.).

3.1.9. Rod Anthophora 

Rod Anthophora společně s rodem Amegilla tvoří monofyletickou skupinu v tribu 

Anthophorini. Rod Anthophora je rozšířen téměř kosmopolitně s nepřítomností v Austrálii 

a rod Amegilla úplně chybí v novém světě. Oba rody se vyvinuly pravděpodobně 

v oligocénu na rozdíl od zbylých rodů tribu Anthophorini, které vznikly pravděpodobně již 

v pozdní křídě (Dubitzky, 2007). Anthophora je největším rodem daného tribu, který 

zahrnuje přibližně 350 druhů. Rod Amegilla reprezentuje druhou nejpočetnější skupinu 

tribu Anthophorini se 250 zástupci (Dubitzky, 2007). V České republice se vyskytují 

zástupci obou rodů (Straka a kol., 2007). 

Zástupci rodu Anthophora jsou robustní rychle létající druhy (Stephen a kol., 1969). 

Několik druhů je schopno hnízdit ve dřevě (Stephen a kol., 1969; Brooks, 1999), ale 

naprostá většina druhů si staví hnízda v půdě (Stephen a kol., 1969), buď na vertikálních či 



23

horizontálních površích (Gonzalez & Chavez, 2004). Včely hnízdí samotářsky a často tvoří 

velké agregace. 

Po určité době od vylíhnutí a po spáření si samice začnou hledat místo k hnízdění. 

Samice pomalu létají 1-5 cm nad povrchem a často se zastavují blízko trhlin a otvorů 

(Norden, 1984). Norden (1984) pozoroval, že na začátku sezóny samice tráví hledáním 

vhodného místa k hnízdění delší dobu (až hodiny), kdežto na konci sezóny tráví samice 

hledáním méně času a jsou přitahovány do míst, kde jiné samice již kopaly. Anthophora 

abrupta hnízdící vertikálně tvaruje u vstupu do hnízda komín (Norden, 1984). Naproti 

tomu Anthophora walteri hnízdící na rovném povrchu žádné podobné útvary nevytváří a 

pokud jsou hnízda aktivní, je vytvářen asymetrický tumulus, který je rozhrabován na jednu 

stranu od vchodu (Gonzalez & Chavez, 2004). Funkce komínu je nejasná, ale nabízí se 

určité možnosti: komín může sloužit jako obrana proti parazitům, nebo může chránit 

hnízdo proti dešti. Možná nejvíce pravděpodobnou funkcí komínu je účinná termoregulace. 

V hnízdech s komíny byla opravdu naměřena vyšší teplota, což včele umožňovalo začít 

ráno dříve aktivovat (Norden, 1984).

Včely rodu Anthophora hnízdí obvykle v tvrdé zemině a během kopání jsou stěny 

tunelu vlhčeny vodou  a následně odkusovány mandibulami (Norden, 1984). Při kopání 

jsou střední nohy včely zapřeny proti stěně tunelu a přední nohy posouvají zeminu z tunelu 

ven, kde je rozhrabována zadními nohami a tvoří tumulus (Torchio & Youssef, 1968). 

Hnízda jsou obvykle mělká a sahají maximálně 10 cm pod povrch země (Gonzalez & 

Chavez, 2004). Samice v půdě za pomoci vody vytváří buňky oválného tvaru, jejichž 

vnitřní stěny jsou vymazávány sekrety z Dufourovy žlázy, jejíž vyústění má samice na 

konci zadečku (Gonzalez & Chavez, 2004). Po zaschnutí sekretů je na stěnách vytvořen 

bílý vosk, který tvoří hladký povrch buňky. Vosk působí jako izolace od vnějšího 

prostředí, obsahuje živiny a je konzumován larvou posledního instaru. Buňka je následně 

zásobena pylem, který je odstraňován ze zadních holení třením nohou o sebe a 

seškrábáváním mandibulami. Je mixován s nektarem a výměšky z Dufourovy žlázy do 

tvaru kašovité hmoty (Norden, 1984). Po naplnění buňky přibližně do poloviny až dvou 

třetin je na jeho povrch nakladeno vajíčko, které má zahnutý tvar. Pro druhy rodu 

Anthophora je charakteristický sýrový zápach jejich zásob v buňce, což je způsobeno 

právě sekrety z Dufourovy žlázy (Norden, 1984). V jednom hnízdě je obvykle větší počet 

buněk. Druh Anthophora plumipes, podobně jako většina včel, zvládne plně zásobit a 

uzavřít jednu buňku za den (Stone, 1994).
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Larva rodu Anthophora prochází čtyřmi instary během tří týdnů a během této doby 

sežere veškerý obsah zásob v buňce. Čtvrtý instar larvy defekuje a přemění se na prepupu, 

aniž by došlo ke svlékání. Ve stádiu prepupy druh Anthophora abrupta přezimuje a toto 

stádium trvá přibližně 9,5 měsíce (Norden, 1984).

Norden (1984) zjistil že průměrně 9,4 nákladů pylu bylo potřeba na zásobení jedné 

buňky u druhu A. abrupta a každá taková zásobovací cesta trvala v průměru 15,2 minuty. 

Dále pozoroval, že včely byly aktivní při teplotě v rozmezí 11-39 ºC, ale jejich aktivita se 

rapidně snížila pokud teplota klesla pod 15 ºC či začalo hustě pršet. Avšak za mírného 

deště při teplotě nad 15 ºC byl druh aktivní. Narozdíl od druhu A. walteri, který nelétal ani 

při lehkém dešti (Gonzalez a kol., 2006). Samice A. plumipes létaly na zásobní cesty i při 

silném větru a v dešti (Stone, 1994). U A. plumipes byla zaznamenána nejvyšší aktivita při 

teplotě 22 ºC a při vyšších teplotách aktivita rychle klesala. Samice A. plumipes žily zhruba 

5-7 týdnů a začínaly aktivovat již před východem slunce, kdy létaly nejdříve pro nektar (3-

4 lety) a až posléze začaly do hnízda nosit také pyl (Stone, 1994). U tří samic bylo zjištěno 

10-12 po sobě následujících příletů s pylem v jednom dni (Stone, 1994). 

Jedinci rodu Anthophora, obdobně jako čmeláci, jsou mezi včelami unikátní svojí 

částečnou endotermií. Tak nejsou úplně odkázáni na teplotu vnějšího prostředí, poněvadž 

jsou schopni se sami zahřát na letovou teplotu. U druhu A. plumipes závisí velikost těla 

jedince na době, kdy začne aktivovat a zásobovat buňku. Větší jedinci jsou schopni 

rychleji dosáhnout letové teploty při nízkých teplotách, ale zároveň u nich hrozí rychlejší 

dosažení letální teploty při letu při vysokých teplotách (Stone, 1994). Endotermie je 

výhodná u jarních druhů jako je A. plumipes, kde se podmínky prostředí často mění (Stone, 

1993). Samice A. abrupta stráví 50 % času stavěním hnízda, 26 % času zásobením a pouze 

5 % tvoří aktivity mimo hnízdo, což vypovídá o vysokých investicích do potomstva. 

Vrchol zásobovacích letů u A. abrupta probíhá okolo 12:30, kdežto vrchol kopání hnízda 

se odehrává v 17:30 (Norden, 1984). Druhy rodu Anthophora obvykle vykazují určitou 

bimodalitu s poklesem aktivity v poledních hodinách (Stone, 1994), což může být 

zapříčiněno potravní dostupností zdrojů (Stone a kol., 1999), či vysokou teplotou v tuto 

dobu. 

Každá samice se páří pouze jednou čerstvě po vylíhnutí, nicméně i spářené samice 

se samci pokouší pářit. V práci Stone (1995) bylo zjišťováno, jak se samčí pokusy o 

kopulaci podepíší na potravních preferencích a rychlosti zásobení buněk samicemi. Samice 

byly nucené tlakem samců sbírat pyl zevnitř rostlinné masy, kde nebyly tak často 

napadány, jelikož samci hlídkovali na vnějších rostlinách. Ukázalo se, že samčí obtěžování 
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může mít velký vliv na rychlost zásobení buněk potravou. Nicméně hlídkující samci 

mohou naopak zvýšit pylové a nektarové zdroje pro samice, poněvadž odhánějí jiný hmyz 

ze svého teritoria.

U druhu Amegilla dawsoni se vyskytují samci dvou velikostí. Na začátku sezóny 

jsou produkovány samice, uprostřed sezóny samice a velcí samci a na konci sezóny malí 

samci. Takovéto rozložení tvorby potomků koreluje s poklesem potravních zdrojů na konci 

sezóny a s daleko větší pravděpodobností úmrtí zásobujících samic. Z hlediska investiční 

taktiky je to výhodné, poněvadž na malého samce je potřeba méně potravních zásob 

(Alcock a kol., 2005). Nicméně větší samci mají oproti samcům malým větší šanci spářit 

více samic (Alcock, 1999).

Druhy této skupiny jsou parazitovány zástupci z tribu Melectini. Jedná se 

především o rody Melecta, Xeromelecta, Zacosmia a Thyreus (Rozen, 1969; Stephen a 

kol., 1969). Druh Anthophora plumipes je napadán druhem Melecta albifrons (= M. 

punctata) (Westrich, 1989; Straka a kol., 2007). 

Druh Anthophora plumipes (= A. acervorum) se vyskytuje po celé Evropě a je 

hojný také v České republice (Westrich, 1989; Straka a kol., 2007). Svou robustností a 

hustým ochlupením připomíná malé čmeláky. Jedná se o jarní polylektický druh, který je 

v České republice aktivní od poloviny dubna do začátku června s jednou generací do roka. 

Samice se vyskytují ve dvou barevných variantách, a to černé a hnědé, kdežto samci jsou 

pouze ve variantě hnědé (Westrich, 1989) (viz příloha 4, obr. 4 a 2).  



26

3.2. Etologická část - metodika

3.2.1. Výběr druhu

Pro studium hnízdního chování byl vybrán druh Anthophora plumipes (Pallas, 1772). 

Důvodem pro tento výběr bylo několik jeho charakteristik: 1) Druh je hojně zastoupený 

v České Republice. 2) Jedná se o samotářský druh hnízdící ve velkých agregacích, kde jsou 

jednotlivé vchody do hnízd umístěny blízko sebe ve velkém počtu na relativně malém 

území a zároveň 3) se jedná o druh, který si v rámci hnízda staví více buněk, což umožňuje 

analýzu více vzorků a většího množství potomků. 

3.2.2. Hnízdiště

Etologické pozorování probíhalo v letech 2009 a 2010 v centru hl. m. Prahy na lokalitě 

Strahov, Praha 6. Hnízdiště A. plumipes se nachází pod bočním schodištěm jednoho 

z bloku vysokoškolských kolejí. Konkrétně se jedná o budovu číslo 9. Pro studium bylo 

vybráno hnízdiště, na kterém se hustota hnízd zdála být nejvyšší. Nicméně na dané lokalitě 

se vyskytuje hnízdišť více, protože vhodné hnízdní podmínky se nacházejí i pod schodišti 

dalších budov. Na daném hnízdišti navíc výzkum probíhal i v letech 2007 a 2008 

(Doležalová, 2009). 

Téměř celá hnízdní agregace byla rozdělena na sektory pomocí provázku a hřebíků 

(viz příloha 4, obr. 1). V obou sezónách bylo vytvořeno celkem 80 čtvercových sektorů o 

velikosti jednoho sektoru 25x25 cm. Sektory byly označeny souřadnicemi 1-20 a A-D. 

Celková sledovaná plocha činila 5 m2. Pozorování včel bylo směřováno do takto 

vytyčeného prostoru. Několik hnízd bylo však označeno a pozorováno i mimo dané 

sektory. Rozdělení na sektory umožňovalo lepší přehlednost na studované ploše a 

zakreslování polohy jednotlivých hnízd na papír (do mapy hnízd). 

3.2.3. Individuální značení včel barvami  

Pro potřeby výzkumu je nutné včely individuálně označit. Druh má jednu generaci do roka, 

kdy na konci sezóny všichni jedinci umírají a na jaře dalšího roku se líhne generace nová. 

Proto je nutné včely každoročně značit znovu. V obou sezónách byly včely individuálně 

označeny. Na začátku sezóny je cílem proznačit, co nejvíce jedinců. Nicméně i během 

sezóny se na hnízdišti vyskytují stále nové neoznačené včely a je třeba je značit. Značené 

byly přednostně včely, které na hnízdišti měly své hnízdo, či létaly s pylem. Včely, které 
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hledaly nové hnízdo značené většinou nebyly, neboť při jejich pokusném značení se ve 

většině případů po odchycení a označení na hnízdiště již nevrátily. Důvodem byly migrace 

včel mezi jednotlivými hnízdišti. Hnízdící jedinci po označení obvykle své hnízdo 

neopustily. K odchytu včel sloužila entomologická síťka s rukojetí. Pro manipulaci se 

včelami byly používané kožené rukavice, které chránily od bodnutí žihadlem. Včela byla 

držena jednou rukou v rukavici a druhou rukou byla na včelu nanášena barevná značka. 

Barevný kód se skládal ze tří značek. Jedna značka byla umístěna na hruď jedince a další 

dvě značky vedle sebe na zadeček. Tento barevný kód byl unikátní pro každého jedince. 

Včely byly barveny tak, aby byly pro pozorovatele vizuálně snadno rozpoznatelné. Kód 

byl čten v posloupnosti hruď, levá strana zadečku, pravá strana zadečku. Každé barvě bylo 

přiděleno písmeno. Včely daného druhu se vyskytují ve dvou barevných variantách (hnědé 

a černé), a proto byl zápis pro jednotlivé varianty rozlišen. U černých jedinců se před kód 

přidávalo písmeno R. Při označení včely modrou barvou na hruď, zelenou na levou stranu 

zadečku a červenou na pravou stranu zadečku zápis vypadal: MZC pro hnědou včelu, 

RMZC pro černou včelu. Obdobně byly rozlišeny také hnízda obou variant (viz. 3.2.4.). Ke 

značení byly použity permanentní lakové popisovače Uni Paint Marker. Tyto lakové 

popisovače rychle zasychaly, takže nebyly pro včely jedovaté. Barvy byly relativně stabilní 

a moc se neloupaly z těl jedinců, nebyly však světlostálé. Pokud se některá značka loupala 

či světlem bledla, byly jedinci znovu odchyceni a značky dobarveny (přibližně jedenkrát za 

sezónu). V roce 2009 bylo použito 5 barev, a to červená, modrá, zelená žlutá a stříbrná 

(zkratky: C, M, Z, L, B).V sezóně 2010 byla k tomuto výčtu přidána ještě barva hnědá (T). 

Stříbrná barva byla značena písmenem S a dvě včely byly pokusně označeny oranžovou 

barvou (O). 

3.2.4. Značení hnízd barvami

Hnízdo včely bylo označeno kobercovým připínákem, který byl označen stejným 

barevným kódem, jako měla daná včela. Připínáky byly připevňovány do země vedle hnízd 

(viz příloha 4, obr. 3 a 6). Hnízdo hnědé samice bylo označeno totožným uspořádáním 

barev, jaké měla samice na sobě. Tedy ve sledu hruď, levá strana zadečku, pravá strana 

zadečku. Hnízdo černé samice pak bylo třeba odlišit a bylo označeno barvami kruhovitě, 

přičemž se značka četla od středu. Jelikož se v hnízdech vystřídalo více majitelů, bylo 

třeba pořadí majitelů v hnízdě odlišit. Též bylo nutné od sebe odlišit hnízda jedné samice, 

pokud jedna včela měla na hnízdišti více hnízd. Na každý připínák se psala číslice, o 

kolikáté hnízdo dané samice se jedná, a zároveň připínák obsahoval římskou číslici, která 
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značila pořadí dané samice v hnízdě. Pokud měla tedy například včela CCM na hnízdišti 

třetí hnízdo, které usurpovala jiné samici, připínák obsahoval tuto informaci a zápis 

vypadal : CCM 3II. Pokud se jednalo o třetí majitelku daného hnízda byla použita římská 

číslice III a podobně. Pořadí majitelů v jednom hnízdě nemuselo vždy znamenat usurpaci 

předchozímu majiteli. Hnízdo dané včely bylo označeno ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že 

včela do hnízda létá pravidelně nebo pokud do něj nosí pyl. Pokud bylo hnízdo označeno 

při počáteční fázi kopání či při vstupu samice hledající hnízdo, takové hnízdo bylo často 

opuštěno. Každý den při příchodu na hnízdiště bylo zkontrolováno celé hnízdiště a 

zkontrolována hnízda, která byla uzavřená či zahrabaná. Poloha veškerých označených 

hnízd během sezóny byla zanášena do mapy (mapa hnízd) s vyznačenými sektory. Mapa 

byla pravidelně aktualizována. Každému hnízdu bylo přiděleno unikátní číslo pro pozdější 

analýzu. 

3.2.5. Průběh pozorování

Hnízdiště bylo pozorováno dvě sezóny a to v letech 2009 a 2010. V sezóně 2010 bylo 

hnízdiště pozorováno od 13.4. do 9.6. kontinuálně téměř každý den. Mimo deštivých dnů 

bylo hnízdiště sledováno obvykle alespoň 5 hodin denně. V roce 2009 bylo hnízdiště 

sledováno od 20.4. do 28.5. po dobu obvykle 4-5 hodin, vyjma deštivých dnů. Konkrétně 

bylo hnízdiště sledováno ve dnech: 20-22.4., 24.-25.4., 27.4.-2.5., 4.-8.5., 13.-15.5., 18.-

23.5.,  a 28.5. Po dobu pozorování byl sledován veškerý pohyb a aktivita včel na hnízdišti. 

Jednotlivé aktivity (prvky hnízdního chování) byly zapisovány do notesu společně 

s názvem včely, která aktivitu provedla a časovým údajem s přesností na minuty, kdy se 

aktivita udála. Zároveň bylo zapisováno hnízdo, u něhož aktivita probíhala společně 

s polohou sektoru. Následně byla vyhodnocována i délka trvání jednotlivých aktivit. Po 

celou sezónu byl sledován pohyb hnízd (opuštění hnízda, založení hnízda nového) a změny 

majitelů v hnízdě. 

3.2.6. Prvky chování

Základem etologického pozorování bylo vedení zápisníku, do něhož se vše zapisovalo. 

Zapisováno je označení hnízda, označení včely, čas a vše, co je pozorováno. Pro každý 

prvek hnízdního chování byl používán písmenný kód, kterým byla daná aktivita 

zaznamenávána. Je však třeba dodat, že zaznamenávání odletů bylo značně problematické, 

neboť včely opouštěly hnízdo ve zlomku vteřiny (vyjma orientačních letů). Zejména 

povšimnout si, o kterou včelu se jednalo bylo často nemožné.  
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3.2.7. Tvorba databáze

Data shromážděná terénním pozorováním byla posléze přepsána do dvou tabulek:

1) Tabulka-Včely: tato tabulka obsahovala údaje o jednotlivých aktivitách včel v průběhu 

sezóny. Data byla seřazena následovně: název včely, název hnízda, poloha hnízda (sektor), 

datum aktivity čas aktivity s přesností na minuty, pořadí aktivity, pokud se v daný čas 

událo více aktivit jednou včelou, zkratka aktivity (písmenný kód) a poznámka (údaj, který 

nebylo možné zapsat zkratkou).

2) Tabulka-Hnízda: tato tabulka obsahovala všechny údaje o jednotlivých hnízdech. Data 

byla seřazena: název hnízda, název včely (majitel hnízda), datum označení hnízda, poloha 

hnízda (sektor), číslo hnízda a poznámka.

Generování dílčích tabulek a jednotlivých parametrů pro následnou analýzu a 

statistické zhodnocení bylo provedeno v PostgreSQL Database Server 8.3. Pomocí příkazů, 

které vytvořila Monika Žáková jazykem SQL, byly vygenerovány jednotlivé skupiny dat. 

Následující statistické zhodnocení probíhalo v programu Statistica. 

3.2.8. Demografické údaje

3.2.8.1. Délka života

Délka života každé včely byla vypočítána jako doba pozorování včely na daném hnízdišti. 

Jednalo se o minimální délku života včely, neboť datum prvního výletu a datum úmrtí 

včely nebylo možné přesně zaznamenat. Údaje proto mohly být výrazným způsobem nižší, 

než byla skutečná délka života včely. Průměrná délka života včel byla vypočítána z jedinců 

vyskytujících se na lokalitě alespoň dva dny, aby nedocházelo ke zkreslování výsledků, 

neboť velké množství včel bylo na lokalitě pozorováno jen jeden den. 

Množství aktivních dnů bylo určeno ze záznamů, kdy byla u dané včely 

zaznamenána alespoň jedna aktivita (alespoň jedno pozorování včely v daný den). Byl 

vypočítán poměr počtu aktivních dnů k počtu dnů života (relativní aktivita), který odstranil 

vliv skutečnosti, že pokud včela žila dlouho, byla také vícekrát pozorována, a tím pádem 

měla více aktivních dnů. Výsledná relativní aktivita pak sloužila jako měřítko celkové 

aktivity včely. 

Délka života, počet aktivních dnů a relativní aktivita byla porovnána mezi sezónami 

2009 a 2010. Normální rozdělení dat v obou sezónách bylo zamítnuto na hladině 

významnosti 5 % a byl použit Wilcoxonův párový test. Pomocí Spearmanovy korelace 

byla otestována doba života na relativní aktivitě včel v obou sezónách. 
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3.2.8.2. Žijící a aktivní včely

Pro jednotlivé dny bylo vypočítáno množství žijících a aktivních včel pro obě barevné 

varianty (hnědé a černé). Aktivní včely jsou takové, o kterých jsou v daný den vedeny 

nějaké záznamy. Množství aktivních včel bylo spočítáno jako součet všech včel, které 

v daný den aktivovaly (byly alespoň jednou pozorovány). Do žijících včel jsou zahrnuty 

aktivní včely a včely, které v daný den neaktivovaly, ale prokazatelně žily (jsou o nich 

vedeny záznamy v dřívější a pozdější době). Data pro obě sezóny byla vynesena do grafů a 

porovnána. Jelikož data pro některé dny v obou sezónách chyběla, byl pro porovnání obou 

sezón sestaven bodový graf, který byl proložen klouzavým průměrem. Chyběla také data 

pro začátek sezóny 2009.

3.2.8.3. Četnosti aktivit

Pro každý den byl vypočítán počet příletů s pylem, bez pylu a celkový počet příletů. 

Z těchto dat byly vypočítány průměry pro obě sezóny. V roce 2010 byla porovnána aktivita 

mezi první a druhou třetinou sezóny u jednotlivých včel. Sezóna byla rozdělena na třetiny 

od prvního dne pozorování včel do posledního dne pozorování včel. První třetina sezóny 

byla určena jako doba od 13.4. do 1.5. a druhá třetina jako doba od 2.5. do 20.5. Pro 

jednotlivé včely byly počty příletů v první a druhé třetině sezóny sečteny a mezi sebou 

porovnány. Normální rozdělení dat nebylo zamítnuto na hladině 5 % a byl použit t-test pro 

zjištění, zda se lišil počet příletů s pylem, bez pylu a příletů celkem mezi první a druhou 

třetinou sezóny. V roce 2009 nebylo možné testování provést z důvodu chybějících dat na 

počátku sezóny. 

3.2.8.4. Hnízda

Byla zjištěna průměrná hustota hnízd na celé ploše hnízdiště ze známého počtu hnízd 

v jednotlivých sektorech. Byl stanoven počet hnízd patřící jednotlivým samicím a zjištěno 

kolik včel mělo kolik hnízd. Dále byl zjištěn počet majitelů na hnízdo jako počet samic, 

které obývaly jedno (totéž) hnízdo. U včel obývajících více než jedno hnízdo na hnízdišti 

byla vypočítána vzdálenost stěhování jako vzdálenost středů jednotlivých sektorů, v nichž 

se původní i nové hnízdo nacházelo. 

Délka pobytu včely v hnízdě byla vypočítána z data založení či osídlení hnízda (= datum 

označení hnízda) po jeho opuštění v důsledku usurpace, založení nového hnízda či 

poslední aktivity včely v daném hnízdě. Byl testován rozdíl mezi délkami pobytu v hnízdě 
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v závislosti na pořadí hnízda včely pro oba roky. Normální rozdělení bylo zamítnuto na 

hladině významnosti 5 %, a byl proto použit Kruskal-Wallisův test.  

3.2.9. Usurpace cizích hnízd

Data z obou sezón byla zhodnocena pomocí generování dat příkazy v databázovém 

systému PostgreSQL tak, aby byly rozlišeny jednotlivé situace, ke kterým mohlo během 

potenciální usurpace (usurpace pozorovaná v terénu) dojít. Data průběhu aktivit původní 

majitelky byla porovnána s daty o průběhu aktivit potencionální usurpátorky. Skutečným 

usurpacím odpovídala jen část případů, které byly původně označené jako usurpace. 

Z tohoto důvodu bylo potřeba od sebe odlišit jednotlivé situace, které mohly během 

potencionální usurpace nastat. Klíčovou situací, která určovala skutečného majitele daného 

hnízda, bylo zásobování hnízda pylem (přílet s pylem (Pp)). 

Pokud do hnízda vstoupí cizí samice, existuje řada možností, co se s návštěvníkem, 

majitelem hnízda a hnízdem může stát (převzato z Rezková (2009)):

Hnízdo může být po návštěvě cizí včely:

1) usurpované (real usurpation = RU): cizí včela je usurpátor (US) - přilétla do hnízda 

s pylem (Pp)

2) ohrožené (in danger = ID): cizí včela je návštěvníkem (VI) - nezásobuje hnízdo pylem, 

v hnízdě zůstává dál původní majitelka

3) opuštěné (abandoned = A): po návštěvě cizí včelou (návštěvník = VI) v hnízdě nebydlí 

nikdo

Včela s aktivitou u cizího hnízda může být:

1) usurpátor (usurper = US): u včely byl zjištěn přílet s pylem do hnízda

2) návštěvník (visitor = VI): jednorázová aktivita bez následného příletu s pylem 

3) oportunista (oportunist = O): včela využívá prázdné opuštěné hnízdo. Situace není 

usurpací, nýbrž využitím volného hnízdního místa

Zkratek RU a ID u hnízd bylo dále využíváno při hodnocení aktivity původního majitele, 

jako následku aktivity cizí včely u hnízda:

Původní majitel po usurpaci hnízda (RU) může:

1) opustit hnízdo, ale vrátí se s časovou prodlevou alespoň jeden den (return = RURE) -

původní majitel přiletěl s pylem do hnízda 



32

2) přestěhovat se natrvalo (bez návratu) (move = RUMO) - podmínkou je založení nového 

hnízda, v němž je pak zjištěn přílet s pylem do hnízda

3) zmizet (disappear = RUDI) - žádná aktivita původního majitele na celém hnízdišti

4) zůstat v hnízdě (persist = RUPE) - usurpátor i původní majitel současně zásobují hnízdo 

pylem 

5) být bez hnízda (nestless = RUNL) - původní majitel bez aktivity u původního hnízda, je 

ale stále živý (v zápise se u něj vyskytuje nějaká aktivita), není však známo, zda si založil 

nové hnízdo  

Původní majitel po ohrožení hnízda (ID) (pokud cizí včela byla jen návštěvník (VI) může:

1) zůstat v hnízdě (persist = IDPE) - aktivita majitele u původního hnízda pokračuje bez 

časové prodlevy, majitel pokračuje v zásobování hnízda pylem

2) přestěhovat se (move = IDMO) - do jednoho dne po ohrožení hnízda (ID) založí hnízdo 

nové, které začne zásobit pylem, původní hnízdo je opuštěné (A)

3) zmizet (disapper = IDDI) - žádná aktivita původního majitele, hnízdo je opuštěné (A)

4) být bez hnízda (nestless = IDNL) -  původní majitel bez aktivity u původního hnízda, je 

ale stále živý (v zápise se u něj vyskytuje nějaká aktivita), není však známo, zda si založil 

nové hnízdo, hnízdo je opuštěné (A)

3.2.9.1. Usurpace v čase

Pro obě sezóny byly zjištěny počty skutečných usurpací, neúspěšných pokusů o usurpaci a 

počty osídlení volných hnízd. Všechny tři situace byly zaneseny do grafů. Navíc byl 

vypočítán poměr množství jednotlivých případů (usurpace, neúspěšné usurpace a osídlení 

prázdných hnízd) k počtu aktivních dnů, čímž byla opět odstraněna prostá závislost 

množství jednotlivých případů na počtu aktivních včel v jednotlivých dnech. Výsledkem 

byly relativní počty případů a ty byly též znázorněny v grafu. 

Pomocí Spearmanovy korelace byla testována závislost počtu usurpací a počtu 

využívání prázdných hnízd na pořadí dne v průběhu sezóny. Normální rozdělení dat bylo 

zamítnuto na hladině významnosti 5 %.

3.2.10. Aktivita včel v závislosti na počasí

Počet aktivních včel se odvíjel od množství žijících včel, ale zároveň množství aktivních 

včel kolísalo v průběhu sezóny. Proto byla otestována pro obě sezóny závislost aktivity 

(počet hnědých a černých aktivních včel) na době (datu) v průběhu sezóny a na různých 
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faktorech počasí (teplota, srážky, oblačnost) pomocí Spearmanovy korelace. Pro testování 

byla použita meteorologická data z období duben-červen 2009 a 2010, která byla získána 

od Českého hydrometeorologického ústavu, stanice Komořany. 

3.2.11. Etogram a prvky chování

Jednotlivé prvky chování zaznamenané během terénního pozorování byly popsány 

v etogramu. U jednotlivých prvků chování byly uvedeny charakteristické projevy, podle 

kterých je možné prvek rozpoznat. Protože má chování A. plumipes cyklický charakter, 

bylo sestaveno možné schéma po sobě následujících aktivit. Poněvadž výzkum na daném 

druhu probíhal již v minulých letech, bylo schéma posloupnosti aktivit (viz obr. 1) 

převzato z Doležalová (2009) a bylo pouze mírně poupraveno. 

U dlouhodobých prvků chování byly zjištěny průměry, mediány, minima a maxima  

jejich délky trvání (s odlehlými i bez odlehlých hodnot) pro obě sezóny a ty byly 

uspořádány do tabulky (viz příloha 3). Zároveň byla sestavena tabulka doby trvání 

jednotlivých příletů do hnízda  a odletů z hnízda pro hnědé a černé včely zvlášť (viz 

příloha 1 a 2). 
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3.3. Etologická část - výsledky

3.3.1. Základní přehled

V obou sezónách byla označena většina včel, které se na hnízdišti vyskytovaly.

V sezóně 2009 bylo označeno 133 včel, z nichž 97 mělo na hnízdišti alespoň jedno hnízdo. 

Z celkového počtu označených včel bylo 106 hnědých a 27 černých. Celkem bylo 

označeno 148 hnízd (hnízdních otvorů).

V sezóně 2010 bylo celkem označeno 207 včel, z nichž 143 včel mělo na hnízdišti hnízdo. 

Rozložení označených jednotlivých barevných variant činilo 166 hnědých a 41 černých. 

Bylo označeno 105 hnízdních otvorů. Přehled viz tab. 1.

rok délka pozorování označené samice samice s hnízdem počet hnízd

2009 20.4.-28.5. 133 (106,27) 97 148

2010 13.4.-9.6. 207 (166, 41) 143 105

Tabulka 1: Přehled počtu označených včel a hnízd v letech 2009 a 2010, čísla v závorkách značí počty 

hnědých a černých variant.

Na hnízdišti se v obou sezónách vyskytoval zhruba stejný počet včel a rozdíl v celkovém 

počtu označených samic mezi oběma sezónami byl dán délkou doby strávenou na hnízdišti 

po dobu aktivity včel (2009: 101 hodin  a 50 minut; 2010: 240 hodin a 12 minut) a počtem 

osob, které se na značení a terénním pozorování podílely (v roce 2009: 1 osoba, v roce 

2010: 3 osoby). 

Z celkového počtu označených včel v roce 2009 byly pouze 2 včely pozorovány jen jednou 

(1,5%) a jedna včela byla pozorována 149x. V roce 2010 byla jedna včela pozorovaná 

dokonce 352x a tři včely z celkového počtu označených včel byly spatřeny jen jedenkrát, 

což činilo 1,45%. Každá označená včela byla v průměru pozorovaná v roce 2009 31x a 

v roce 2010 26x (viz tab. 2).

2009 2010

prům 31 26

med 20 10

max 149 352

min 1 1
Tabulka 2: Průměr, medián, maximum a minimum počtu pozorování jednotlivých včel za sezónu 2009 a 

2010.
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3.3.2. Délka života

Vzhledem k migraci jedinců mezi hnízdišti se délka života včel velmi těžko určuje. Zde 

byla  brána jako délka života doba pozorování včel na hnízdišti. Velké množství včel bylo 

pozorováno pouze jeden den, a to 77 včel v roce 2010 a 27 včel v roce 2009. Průměrná 

délka života u včel žijících déle než 2 dny byla 13,48 dní v roce 2009. V roce 2010 žily 

včely v průměru 11,11 dní. V roce 2009 byla nejdelší doba života jedné včely 34 dní. 

V roce 2010 nejdelší doba života činí u jedné včely až 41 dní. Délka života u včel pro obě 

sezóny je znázorněna v grafu 1. 
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Graf 1: Počet včel a jejich délka života pro sezónu 2009 a 2010. Osa X znázorňuje počet dní života a osa Y 

počet včel s danou délkou života.

Délka života je spojena s počtem dní, ve kterých byla včela aktivní. Bylo 

otestováno, zda se liší délka života (počet dní života), počet aktivních dnů, a poměr počtu 

aktivních dnů ku počtu dnů života (relativní aktivita) mezi oběma sezónami 2009 a 2010. 

Rozdělení dat nebylo normálni, a proto byl použit Wilcoxonův párový test. Rozdíly mezi 

délkou života v obou letech byly signifikantní (Z = 7,015958, p = 0,000000), mezi počtem 

aktivních dnů v obou letech nesignifikantní (Z = 1,449215, p = 0,147279). Rozdíly mezi 

poměrem počtu aktivních dnů ku počtu dnů života byly mezi oběma lety signifikantní (Z = 

4,150256, p = 0,000033) a v roce 2009 včely aktivovaly relativně méně. 

Dále byla testována pomocí Spearmanovy korelace doba života na relativní aktivitě 

včel (poměr počtu aktivních dnů ku počtu dnů života) pro obě sezóny dohromady a pro 

sezóny 2009 a 2010 zvlášť. Všechny tři výsledky vyšly vysoce signifikantní (2009 a 2010: 
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R = - 0,822768, p = 0,000000; 2009: R = - 0,777833 , p = 0,000000; 2010: R = - 0,843680, 

p = 0,000000), což znamená, že délka života včel se odvíjí od jejich relativní aktivity. Čím 

včely žijí déle, tím je jejich relativní aktivita nižší (viz graf 2).  
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Graf 2: Závislost poměru aktivních dnů k počtu dnů života (relativní aktivita) na délce života pro rok 2009. 

Osa X znázorňuje délku života a osa Y poměr aktivních dnů a délky života.

3.3.3. Žijící a aktivní včely

Počty žijících včel jsou pro každý den vyšší než počty aktivních včel. V roce 2009 

průměrně aktivovalo každý den 60% včel (56% černých včel a 62% včel hnědých) a v roce 

2010 to bylo 52% včel (56% černých včel a 53% včel hnědých) (viz tab. 3). Tato čísla 

značí, že se jedná přibližně o polovinu všech žijících včel a zhruba polovina musí být tedy 

v daný den neaktivní. Podmínky pro zásobování jsou však vhodné, alespoň pro některé 

včely, jak značí aktivní včely. Aktivita včel navíc kolísala také v průběhu dne s poklesem 

množství aktivních včel okolo poledních hodin. 
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počet včel/den žijící vše aktivní vše žijící černé aktivní černé žijící hnědé aktivní hnědé

prům 42,69 25,62 9,48 5,33 33,58 20,69

med 48,50 25,00 10,00 5,50 36,50 19,50

max 71,00 53,00 15,00 10,00 59,00 44,00
2009

min 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00

prům 31,38 16,25 7,60 4,28 24,37 12,96

med 24,50 11,00 6,00 3,00 20,50 8,00

max 78,00 62,00 17,00 11,00 63,00 52,00
2010

min 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

Tabulka 3: Průměr, medián, minimum a maximum denního počtu žijících a aktivních včel v sezónách 2009 a 

2010 pro všechny včely a pro hnědou a černou variantu. 

Průběh početnosti včel napříč sezónou je pozvolna rostoucí, než je dosaženo 

maximálního množství včel na hnízdišti. Poté se počet včel opět snižuje. Sezóny 2009 a 

2010 byly od sebe diametrálně odlišné, což je patré z grafu 3. V roce 2009 se na hnízdišti 

vyskytovalo nejvíce včel od 26.4. do 2.5. a byly aktivní do 28.5., kdežto v roce 2010 byla 

nejvyšší početnost dosažena mezi 12.5. a 23.5. a včely aktivovaly až do 9.6. Sezóna 2010 

byla tedy oproti předchozí sezóně velmi opožděná z hlediska prvních výletů, maximálního 

množství včel na hnízdišti a konce života včel. V roce 2010 byly také velké výkyvy 

aktivity včel, což bylo patrně zapříčiněno počasím v dané sezóně (viz graf 14). Protože 

některé dny v obou sezónách data chyběla (nepřítomnost pozorovatele na hnízdišti) je graf 

3 sestaven jako bodový a proložen klouzavým průměrem. Navíc kvůli pozdnímu příchodu 

na hnízdiště v sezóně 2009 začínají počty a aktivita včel na čísle 43.

Počet žijících a aktivních včel podle barevné varianty pro oba roky je znázorněn na 

grafu 4 a5. 
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Graf 3: Počty aktivních a žijících včel napříč sezónou 2009 a 2010. Osa X znázorňuje datum a osa Y počet 
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znázorňuje datum a osa Y počet včel.
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Graf 5: Počty hnědých a černých aktivních a žijících včel napříč sezónou 2010. Osa X znázorňuje datum a 

osa Y počet včel.

3.3.4. Četnosti aktivit

Průměrný počet všech příletů na včelu (u včel, které daný den aktivovaly) za sezónu 2009 

byl 0,68, příletů s pylem 0,25 a příletů bez pylu 0,43. V roce 2010 to pak bylo 1,12 všech 

příletů, 0,62 příletů s pylem a 0,49 příletů bez pylu. Při srovnání počtů příletů s pylem, bez 

pylu a počtů příletů celkem jednotlivých včel v první třetině sezóny mezi sebou jednotlivé 

případy vysoce korelovaly, což znamená, že čím více jednotlivé včely létaly bez pylu, tím 

více létaly i s pylem a naopak. 

Pomocí t-testu bylo zjišťováno, zda se lišil počet příletů s pylem, počet příletů bez 

pylu a počet příletů celkem (s pylem i bez pylu) v první a druhé třetině sezóny 2010 pro 

jednotlivé včely. Pro sezónu 2009 nebylo toto porovnání možné z důvodu chybějících dat 

na začátku sezóny. Počet příletů bez pylu mezi první a druhou třetinou sezóny 2010 se 

signifikantně lišil (t = 3,041435, p = 0,002780), na rozdíl od počtu příletů s pylem, který se 

signifikantně nelišil (t = 0,739798, p = 0,460579) (viz graf 6 a 7). Počet příletů celkem se 

signifikantně lišil mezi první a druhou třetinou sezóny (t = 2,077597, p = 0,039451).
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Graf 6: Krabicový graf počtů příletů bez pylu (p) v první (0) a druhé třetině sezóny (1) pro rok 2010. Na ose 

X jsou znázorněny porovnávané skupiny a na ose Y průměrný počet příletů.

Graf 7: Krabicový graf počtů příletů s pylem (pp) v první (0) a druhé třetině sezóny (1) pro rok 2010. Na ose 

X jsou znázorněny porovnávané skupiny a na ose Y průměrný počet příletů s pylem.
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3.3.5. Hnízda včel

3.3.5.1. Informace o hnízdech

V sezóně 2009 bylo na hnízdišti pozorováno 148 hnízd a v roce 2010 počet činil 108 

hnízd. 

Nejvíce včel ze všech označených založilo na hnízdišti jedno hnízdo (viz tab. 4). V roce 

2009 to bylo 36 % včel a v roce 2010 75 % včel. Hustota hnízd na hnízdišti se pro obě 

sezóny lišila. V roce 2009 byla průměrná hustota 36 hnízd/m2 a v roce 2010 to bylo 30 

hnízd/m2. Maximální počet hnízd na jednu samici byl v roce 2009 7 hnízd, kdežto v roce 

2010 to bylo jen 6 hnízd. V roce 2009 mělo 95 hnízd pouze jednu majitelku a jedno hnízdo 

postupně obývalo dokonce 7 samic. V roce 2010 mělo 60 hnízd jednu majitelku a jedno 

hnízdo postupně obývalo shodně také 7 samic. 36 včel z celkového počtu označených včel 

v roce 2009 nezaložilo na hnízdišti svoje hnízdo a v roce 2010 nezaložilo hnízdo 64 

označených včel.

počet hnízd 1 2 3 4 5 6 7

počet včel 35 24 15 13 7 2 1
2009

procent (%) 36,1 24,7 15,5 13,4 7,2 2,1 1

počet včel 107 26 5 3 0 2 0
2010

procent (%) 74,8 18,2 3,5 2,1 0 1,4 0

Tabulka 4: Počet včel s daným počtem hnízd (a jejich procentuální vyjádření), které vytvořily během sezóny 

2009 a 2010 na hnízdišti.

3.3.5.2. Vzdálenost stěhování

K alespoň jedné výměně hnízda během života došlo u 64% včel v roce 2009 a u 25% 

v roce 2010. Histogram vzdálenosti stěhování byl vytvořen pro včely, které za svůj život 

založily na hnízdišti více jak jedno hnízdo. Pokud byla vzdálenost stěhování nula, jednalo 

se o včely, které své další hnízdo založily ve stejném sektoru jako hnízdo předchozí. 

Průměrná vzdálenost stěhování pro rok 2009 byla 0,98 m (N = 137) a pro rok 2010 1,16 m 

(N = 53) (viz tab. 5). 

vzdálenost stěhování (m) 2009 2010

prům 0,98 1,16

med 0,75 1,00

max 4,00 3,00

min 0,00 0,00

Tabulka 5: Vzdálenost stěhování mezi jednotlivými hnízdy na hnízdišti u včel, které měly více než jedno 

hnízdo pro sezóny 2009 a 2010.
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Nejvíce včel v roce 2009 se stěhovalo na vzdálenost 0,25 m a v roce 2010 na 

vzdálenost 0,5 m. Včel, které si založily další hnízdo ve stejném sektoru jako hnízdo 

předešlé (označeno hodnotou 0,000), bylo málo (2009: 3,6 %; 2010: 1,9 %) (viz graf 8).   
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Graf 8: Rozložení vzdáleností stěhování včel na hnízdišti pro sezóny 2009 a 2010. Osa X znázorňuje 

vzdálenost v metrech a osa Y počet včel, který se na danou vzdálenost přestěhoval.

3.3.5.3. Délka pobytu v hnízdě

Průměrná délka pobytu v hnízdě bez ohledu na pořadí hnízda v sezóně 2009 byla 3,21 dní 

a v sezóně 2010 činila 4,2 dní. Průměry doby pobytu včel v hnízdě v závislosti na pořadí 

hnízda (viz tab. 6) se od průměrných hodnot výrazně nelišily. Velké rozdíly byly až u 

vysokého pořadí hnízda, což bylo způsobeno nízkým celkovým počtem takových případů 

(nízké N). 

Byla testována délka pobytu v hnízdě v závislosti na pořadí hnízda včely pro obě 

sezóny. Data neměla normální rozdělení, a proto byl použit Kruskal – Wallisův test. 

Rozdíly mezi délkou pobytu včely v hnízdě v závislosti na pořadí hnízda  nebyly v obou 

letech signifikantní (2009: H = 3,661785, p = 0,7223; 2010: H = 2,709974 , p = 0,7446), 

což znamená, že délka pobytu v hnízdě nezávisí tedy na tom, o kolikáté hnízdo včely se 

jedná.  
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2009 2010

pořadí hnízda prům med min max N prům med min max N

1 3,27 3,00 1,00 11,00 97,00 4,08 3,00 1,00 20,00 143,00

2 3,18 3,00 1,00 11,00 58,00 4,03 2,00 1,00 21,00 36,00

3 3,24 3,00 1,00 8,00 38,00 5,67 4,00 1,00 19,00 9,00

4 3,09 2,00 1,00 4,00 23,00 3,80 1,00 1,00 10,00 5,00

5 3,70 2,50 1,00 12,00 10,00 6,50 6,50 3,00 10,00 2,00

6 2,00 1,00 1,00 4,00 3,00 8,50 8,50 1,00 16,00 2,00

7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 x x x x x

Tabulka 6: Délka pobytu včel v hnízdě (dny) v závislosti na pořadí hnízda pro sezóny 2009 a 2010 (průměr, 

medián, minimum, maximum a celkový počet hnízd). 

3.3.6. Usurpace

V roce 2009 bylo zjištěno při terénním pozorování 88 usurpací hnízda a v roce 2010 počet 

usurpací hnízda činil 86. Ne všechny usurpace pozorované v terénu byly však skutečnými 

usurpacemi hnízda. Po provedené analýze bylo zjištěno, že skutečných usurpací (RU) bylo 

v roce 2009 pouze 33 % a v roce 2010 jen 22 %. V roce 2009 bylo využito prázdné hnízdo

(OP) v 66 % případů a v roce 2010 v 67 % případů, což tvoří většinu ze všech 

potencionálních uzurpací pozorovaných v terénu. 

V roce 2009 skutečně usurpovalo hnízdo 25 samic a v roce 2010 to bylo 14 samic. 

Většina včel usurpovala pouze jedno hnízdo v obou sezónách a 4 samice v obou sezónách 

provedly shodně dvě usurpace. Usurpace byla zjištěna u 29 hnízd v sezóně 2009 a 19 hnízd 

bylo usurpováno v sezóně 2010. 

Pokud bylo hnízdo usurpováno či ohroženo, rozhodoval se původní majitel 

několika způsoby, jak tuto situaci řešit. Po úspěšné usurpaci se v roce 2009 majitel 

nejčastěji přestěhoval do nového hnízda (RUMO) a v roce 2010 zůstal nejčastěji bez 

hnízda. V roce 2009 v jednom případě dokonce zůstal v hnízdě společně s usurpátorem 

(RUPE) a docházelo k příletům obou aktérů do jednoho hnízda (nebo alespoň vchodu). 

Jednotlivé případy, co se dělo s hnízdem, majitelem hnízda a novým 

potencionálním obyvatelem hnízda, jsou pro oba roky uvedeny v tab. 7.  
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2009 2009 2010 2010

hnízdo původní majitel usurpátor počet procenta počet procenta

A AMO OP 40 45,45% 17 19,77%

A ADI OP 18 20,45% 41 47,67%

A IDDI VI x x 6 6,98%

ID IDNL VI 1 1,14% x x

ID IDPE VI x x 3 3,49%

RU RUMO US 22 25% 4 4,65%

RU RUNL US 6 6,82% 9 10,47%

RU RUPE US 1 1,14% x x

RU RUDI US x x 5 5,81%

RU RURE US x x 1 1,16%

88 100,00% 86 100,00%

Tabulka 7: Rozdělení potencionálních a skutečných usurpací, jejich počet a  procentuální vyjádření pro 

sezóny 2009 a 2010. A – hnízdo opuštěné, ID – hnízdo ohrožené (neúspěšný pokus o usurpaci), RU – hnízdo 

usurpované, OP – oportunista využívající prázdné hnízdo, VI – návštěvník (pokus o usurpaci), US –

usurpátor, MO – odstěhování majitele, DI – zmizení majitele, NL – majitel bez hnízda, PE – majitel zůstává 

v hnízdě, RE – návrat majitele po čase do hnízda.   

3.3.6.1. Usurpace v čase

Množství založených hnízd v průběhu sezóny bylo porovnáno s rozložením usurpací (US), 

využíváním volných hnízd (OP) a pokusy o usurpaci (VI) v obou sezónách (viz graf 9 a 

10). 

Pro obě sezóny byla testována pomocí Spearmanovy korelace závislost usurpací a 

využívání prázdných hnízd na pořadí dne (na datumu) v rámci sezóny. Rozdíly v obou 

letech pro počty usurpací v závislosti na pořadí dne nebyly signifikantní (2009: R = -

0,020516, p = 0,920760; 2010: R = 0,100163, p = 0,479874) a nebyly signifikantní ani 

rozdíly počtu využívání volných hnízd v závislosti na pořadí dne (2009: R = 0,350602, p = 

0,079083; 2010: R = 0,160106, p = 0,256875). Vysoce signifikantní byl však poměr počtu 

využívání volných hnízd k počtu aktivních včel v závislosti na pořadí dne pro obě sezóny 

(2009: R = 0,758741, p = 0,000007; 2010: R = 0,478441, p = 0,000334) (viz bodový graf 

12 a 13). Z této pozitivní korelace lze soudit, že v průběhu sezóny dochází k narůstání 

případů využívání volných hnízd, zatímco k narůstání usurpací v průběhu sezóny 

nedochází, jak lze vidět z grafu 11. 
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Graf 9: Počet skutečných usurpací hnízda (US), osídlení opuštěného hnízda (OP) a neúspěšných usurpací 

hnízda (VI) pro rok 2009. Na ose X je datum a na ose Y počet jednotlivých případů.
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Graf 10: Počet skutečných usurpací hnízda (US), osídlení opuštěného hnízda (OP) a neúspěšných usurpací 

hnízda (VI) pro rok 2010. Na ose X je datum a na ose Y počet jednotlivých případů. 
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Graf 11: Počty usurpací (US), neúspěšných pokusů o usurpaci (VI) a počty osídlení prázdných hnízd (OP) 

vztažených na počet aktivních včel napříč sezónou 2010. Na ose X je znázorněno datum, na ose Y poměr 

počtu jednotlivých případů (US, VI, OP) k množství aktivních dnů. 

Graf 12: Závislost poměru využívání prázdných hnízd ku počtu aktivních včel na pořadí dne v průběhu 

sezóny 2009. Na ose X je znázorněno datum, na ose Y poměr počtu využívání prázdných hnízd ku počtu 

aktivních dnů. 
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Graf 13: Závislost poměru využívání prázdných hnízd ku počtu aktivních včel na pořadí dne v průběhu 

sezóny 2010. Na ose X je znázorněno datum, na ose Y poměr počtu využívání prázdných hnízd ku počtu 

aktivních dnů.

3.3.7. Aktivita včel v závislosti na počasí

Aktivita včel je velmi ovlivňována počasím na dané lokalitě. Sezóny 2009 a 2010 se 

diametrálně lišily počasím v jarních měsících, kdy jsou včely aktivní a tím pádem byla 

aktivita včel mezi oběma roky velmi odlišná (viz graf 3). Průměrná teplota v měsících 

dubnu a květnu byla v roce 2009 14,49 ºC, kdežto v roce 2010 byla pouze 11,37 ºC, což je 

rozdíl přes tři stupně celsia. 

Aktivita včel (počet černých a hnědých včel) v závislosti na pořadí dne v rámci 

sezóny a na počasí (teplota, srážky, oblačnost) byla testována pomocí Spearmanovy 

korelace. V sezóně 2009 byla prokázána negativní korelace mezi pořadím dne a aktivitou 

včel (černé: R = -0,413357, p = 0,035820; hnědé: R = -0,822363, p = 0,000000), na rozdíl 

od sezóny 2010, kdy data nebyla signifikantní. V roce 2009 tomu tak bylo zřejmě proto, že 

příchod na hnízdiště byl opožděný (data ze začátku sezóny chyběla) a aktivita včel (a 

maximální počet včel na hnízdišti) již v podstatě stagnovala a dále měla klesající charakter 

(viz grar 4).         

Vysoká pozitivní korelace byla prokázána v obou sezónách mezi aktivitou hnědých 

včel a černých včel (2009: R = 0,721088, p = 0,000032; 2010: R = 0,871617, p = 

0,000000). Obě barevné varianty tedy nejvíce aktivují ve stejné dny. 
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V roce 2009 byla prokázána negativní korelace mezi aktivitou včel a oblačností 

(hnědé: R = -0,569908, p = 0,002371 ; černé: R = -0,526613, p =  0,005713) a srážkami u 

černých včel (R = -0,397933, p = 0,044084). V roce 2010 byla zjištěna pouze pozitivní 

korelace s teplotou (hnědé: R = 0,378989, p = 0,005594; černé: R = 0,318214, p = 

0,021505). Vysoké fluktuace teploty v tomto roce proto pravděpodobně velmi ovlivňovaly 

aktivitu včel, zatímco při relativně stabilní a vyšší průměrné teplotě v roce 2009 byla 

aktivita včel ovlivňována pravděpodobně jinými faktory než je teplota. Závislost včel na 

teplotě pro obě sezóny je uvedena v grafu 14,15 a 16. 
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Graf 14: Závislost aktivity včel na okolní teplotě vzduchu pro sezónu 2010. Osa X znázorňuje datum a osa Y 

počet aktivních včel a teplotu vzduchu.
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Graf 15: Závislost aktivity hnědých a černých včel na okolní teplotě vzduchu pro sezónu 2010. Osa X 

znázorňuje datum a osa Y počet aktivních hnědých a černých včel a teplotu vzduchu. 
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Graf 16: Závislost aktivity včel na okolní teplotě vzduchu pro sezónu 2009. Osa X znázorňuje datum a osa Y 

počet aktivních včel a teplotu vzduchu.

3.3.8. Etogram

Chování druhu Anthophora plumipes má výrazně cyklický průběh, který je daný 

přítomností zásobovacích letů a zahrnuje široké spektrum aktivit. Prvky chování daného 

druhu včely lze rozdělit do dvou kategorií:
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1) Podle délky trvání:

a) Jednorázové: přílet (P(p)), odlet (T), vstup do hnízda (D), orientační let (I). U 

jednorázových aktivit se čas pozorování rovná času, kdy daný jev skutečně nastal.

b) Dlouhodobé: hrabání (H), uzavírání hnízda (U), zahrabávání (Z), hledání hnízda (L), 

sezení v hnízdě (SH), čekání na hnízdišti (W). U dlouhodobých aktivit lze měřit jejich 

délku trvání a konec bývá ohraničen jakoukoli jednorázovou či dlouhodobou následující 

aktivitou. 

2) Podle vztahu k fázi cyklu:

a) Chování spojené s příletem: např. hrabání (H). 

b) Chování spojené s odletem: např. orientační let (I).

c) Prvky chování nezávislé na fázi cyklu: např. sezení v hnízdě (SH). Tyto prvky mohou 

nastat v důsledku podmínek v kteroukoli dobu během dne. 

Jednorázové prvky chování:

Přílet s pylem (Pp) nebo přílet bez pylu (P) 

Přílet s pylem a bez pylu se od sebe v behaviorálních projevech nikterak neliší. Toto 

chování obvykle končí dosednutím včely na podklad, nejčastěji v blízkosti vlastního 

hnízda (příloha 4, obr. 3). Včela obvykle dosedá přímo na tumulus u hnízda a často 

doslova vklouzne do hnízdního vchodu. Přílet včely, která je na počátku hnízdního cyklu 

se liší od příletu ve fázi zásobovacích letů. Přílet k hnízdu na začátku hnízdění v daném 

hnízdě je často nejistý a včela hnízdo často hledá. Přesnou polohu hnízda může zaměřit až 

po několika minutách či vteřinách. Ve fázi zásobení má včela přesně naučenou polohu 

hnízda a nalézt ho ji obvykle netrvá příliš dlouho. Včely v této fázi létají velmi rychle do 

hnízd a leckdy není možné rozpoznat přílet s pylem a bez pylu. U takového 

nerozpoznaného příletu byla používána zkratka Px. Doba mezi příletem s pylem a odletem 

(Pp-T) trvá v průměru 4-6 minut. Po tuto dobu je samice v hnízdě a sundává pyl z nohou a 

uskladňuje ho do buňky. Zásobovací let (interval mezi odletem a příletem s pylem (T-Pp) 

se pohybuje v průměru mezi 1 hodinou až 1 hodinou a 20 minutami. Doba trvání od příletu 

s pylem do příletu s pylem (Pp-Pp) je pak v průměru 1 h až 1 hodina a 30 minut, kdežto od 

příletu bez pylu do příletu bez pylu (P-P) je to pouze 24-50 minut. Délky jednotlivých 

příletů a odletů jsou uvedeny v příloze 1 a 2.
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Vstup do hnízda (D)

Následuje ihned po příletu včely na hnízdiště. Jedná se o okamžik, při němž včela 

prokazatelně zmizí celá v hnízdě. Včela, která je zevně hnízda se dostává dovnitř hnízda. 

Odlet (T)

Průběh odletu bývá odlišný v závislosti na fázi cyklu, v němž se včela nachází. Na začátku 

hnízdního cyklu, kdy včela začíná kopat nové hnízdo či nově obydlela již vytvořený 

vchod, je odlet často doprovázen orientačním letem. Tato aktivita se postupně ztrácí a je 

nahrazována přímým odletem z hnízda, při němž si je včela jistá polohou svého hnízda. 

Orientační let (I)

 Polohu hnízda si včela potřebuje zapamatovat především při prvním denním odletu, či při 

úplně prvním odletu z hnízda. Včela z hnízda odlétá pomalu a nejprve krouží nad místem 

hnízda v malých spirálách a postupně se od hnízda vzdaluje do výšky a spirály se zvětšují. 

Nakonec včela úplně odletí z hnízdiště. Orientační let se v průběhu dne a v závislosti délky 

pobytu v hnízdě zkracuje a posléze již není prezentován. Nicméně může nastat při 

předchozím nejistém příletu do hnízda, při němž včela nemohla nalézt své hnízdo či si ho 

spletla s jiným. 

Pokus o kopulaci (M)

Toto chování je časté zpravidla na začátku sezóny, kdy se samci vyskytují ve vysokém 

počtu. Většina pokusů o páření probíhá v místě zdroje potravy včel (viz příloha 4, obr. 2), 

nicméně bylo pozorováno, že i na hnízdiště samci občas zalétají. Samci se zastaví ve 

vzduchu a rychlým výpadem atakují samice přilétající na hnízdiště či je následují při 

odletu. Kolik pokusů o páření je skutečnou kopulací se nedá terénním pozorováním přesně 

určit. Napadání samci je pro samice velmi rušivé. Často musí opakovaně odlétat a přilétat, 

aby se zbavily samců a mohly nalézt své hnízdo či pokračovat v hnízdních aktivitách. 

Šarvátka s jinou samicí Anthophora plumipes (SA)

Poněvadž se na hnízdišti vyskytuje vysoký počet jedinců, může toto chování nastat při letu 

nad hnízdištěm při hledání hnízda, kdy se dvě samice střetnou v letu. Zaklesnuté do sebe 

obě zpravidla spadnou na zem při hlasitém bzučení a snaží se od sebe dostat. Tato aktivita 

trvá několik sekund než se samice od sebe oddělí. Další možností je, pokud je včela 

v cizím hnízdě vyrušena majitelkou, která právě přilétla do hnízda. Majitelka obvykle 
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táhne druhou samici mandibulami za nohu ven z hnízda opět při hlasitém bzučení. Po 

odletu cizí včely je majitelka obvykle zmatená a setrvává několik sekund na místě. Po této 

době se opět vrací ke svému hnízdu, kdy se obvykle krátce vznese a ke hnízdu doletí. 

Šarvátka s druhem Melecta albifrons (SM)

Toto chování je obdobné s výše popsaným střetnutím dvou samic Anthophora plumipes. 

Dochází k němu však nejčastěji při příletu majitelky do hnízda v němž je Melacta, která 

hledá vhodné hnízdo, do něhož by mohla naklást své vajíčko. Reakce na parazita v hnízdě 

je totožná jako na samici stejného druhu. To by mohlo naznačovat, že samice druhu 

Melecta albifrons zřejmě napodobuje hostitelský druh A. plumipes. A. plumipes pak 

zřejmě nepozná a neodliší od sebe, že se jedná o parazita a ne o jinou samici stejného 

druhu (Straka, osobní sdělení). Melecta albifrons při hledání hnízd obvykle chodí po zemi, 

či mírně popoletuje po hnízdišti. Ke střetnutí ve vzduchu tedy obvykle nedochází. 

Dlouhodobé prvky chování:

Kopání nového hnízda (K) a hrabání (H) zeminy z hnízda

Při hledání vhodného místa k hnízdění včela zkoumá povrch substrátu a snaží se kousat do 

zeminy a kopat na různých místech hnízdiště. Po nalezení vhodného místa začne nové

hnízdo kopat. V počáteční fázi sedí včela na povrchu a pomocí kusadel vykousává v tvrdé 

zemině díru. Následuje hrabání zeminy z nory. Včela vstoupí do již částečně vyhrabané 

nory a z hnízda vylézá pozpátku a zadními nohami na povrchu rozhrnuje vykopanou 

zeminu. Následně vstupuje do hnízda a opět vystupuje a vše se takto mnohokrát opakuje. 

Včela v hrabání a stavbě buňky pokračuje až do fáze zásobování. 

Včela hrabe a provádí úpravy hnízda i v případě, že je vchod již vyhrabaný či 

částečně vyhrabaný (při obsazení již vyhrabané díry) nebo pokud staví další buňky 

v hnízdě. Hrabání následuje zpravidla po příletu do hnízda. Vyhrabaná zemina na povrchu 

tvoří tumulus (viz příloha 4, obr. 5), který se množstvím vyhrabané zeminy zvětšuje dokud 

není odnesen větrem. Aktivní hnízdo se pozná především podle přítomnosti tumulu u 

hnízda. 

Hledání hnízda (= floating) (L)

Tento prvek chování je charakteristický pro začátek cyklu, kdy včela potřebuje nalézt 

vhodné místo k hnízdění a trvá až do doby, než vhodné místo či hnízdo nalezne. 

Charakteristickými projevy jsou popoletování po hnízdišti a vstupování do jiných hnízd a 
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otvorů s možností krátkého pobytu v nich a krátkým hrabáním. Důsledkem jsou potom 

návštěvy v cizích hnízdech. Včela může takto hledat hnízdo několik hodin až pouze 

několik minut (obvykle na konci sezóny). Na začátku sezóny včely věnují více času 

správnému výběru místa k hnízdění, kdežto na konci sezóny, kdy už je času málo, nejsou 

tolik vybíravé. Chování může nastat v důsledku ztráty hnízda (např. hnízdo usurpovala jiná 

včela). Může k němu dojít také kdykoliv během dne, pokud včela z nějakého důvodu 

nemůže naleznout své vlastní hnízdo. To je typické pro začátek hnízdního cyklu, pokud si 

včela nezapamatovala přesně polohu svého hnízda. Včela pak zmateně obletuje hnízdiště a 

toto chaotické poletování trvá, dokud hnízdo nenalezne. Pokud hnízdo nenalezne, hledání 

svého hnízda se po čase změní na hledání nového hnízdního prostoru. Průměrná doba 

létání a hledání hnízda po každém příletu činí 15-23 minut. 

Uzavírání hnízda (U)

Uzavřením celého hnízda končí v podstatě starost včely o poslední buňku a tedy o hnízdo. 

Uzavírání jednotlivých buněk, kterých může být v hnízdě více, pozorovat přímo nelze (lze 

ho pouze odhadnout podle doby, kterou včela stráví v hnízdě. Buňku v zemi samice 

uzavírá tak, že na ni nalepí buňku novou. Pozorovat přímo lze tedy jen uzavírání poslední 

buňky, která leží těsně pod povrchem. Typickým projevem je okusování zeminy z bočních 

stěn vchodu a vlastní uzavírání (tvorba víčka buňky). Včela se při uzavírání točí v hnízdě 

nasměrovaná hlavou ven a při tom používá Dufourovu žlázu, která má vyústění na konci 

zadečku (viz příloha 4, obr. 6). Na uzavření hnízda může ještě navazovat jeho zahrabání. 

Zahrabávání uzavřeného hnízda (Z)

Po uzavření hnízda následuje jeho zahrabání. Toto chování však nemusí nastat vždy a 

některá hnízda jsou pouze uzavřená a nikoliv zahrabaná. Pokud je hnízdo zahrabáváno, 

samice nejprve okouše zeminu kolem vchodu, která sama o sobě hnízdo přikryje. Dále pak 

na povrchu země hrabe předními končetinami substrát pod sebe a pozadu se vrací 

k hnízdu, do něhož hrne substrát zadními nohami. V podstatě se jedná o opak hrabání.  

Sezení v hnízdě (SH)

K chování typicky dochází pokud jsou klimatické podmínky velmi nepříznivé. Samice 

před odletem sedí chvíli v hnízdě a až po určité době (obvykle několik minut) z hnízda 

odlétne. Někdy se rozhodne neodlétnout a pak opět zaleze celá do hnízda.  

Charakteristickým projevem je nehybné sezení v hnízdě pouze s hlavou a tykadly částečně 
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vystrčenými z otvoru. K tomuto chování dochází jen velmi zřídka, nicméně může být též 

často nepovšimnuté, poněvadž včela je schovaná téměř celá v otvoru. 

Čekání na hnízdišti (odpočívání) (W)

Tato aktivita byla pozorována velmi zřídka. Včela po příletu na hnízdiště usedne obvykle 

v jiném sektoru, než má hnízdo a po dobu několika sekund sedí. Po této době vzlétne a 

doletí ke svému hnízdu. Pravděpodobně se jedná skutečně o odpočinek po náročném letu. 

Chování může být prezentováno při velmi horkých a slunečných dnech, kdy hrozí 

přehřívání včel.

Délky dlouhodobých aktivit jsou uvedeny v příloze 3. Délky jsou však uvedeny 

pouze pro aktivitu, dokud není změněna jiným prvkem chování, nikoliv tedy pro celou 

délku aktivity (např. nikoliv tedy pro celou dobu uzavírání hnízda, ale jen pro dobu 

uzavírání, než je aktivita uzavírání přerušena například odletem). 

3.3.8.1. Schéma posloupnosti aktivit 

Obrázek 1: Schéma posloupnosti jednotlivých aktivit samic v rámci jednoho hnízdního cyklu. P(p) – přílet (s 

pylem), L – hledá hnízdo, N – návštěva cizího hnízda, T – odlet, Td – definitivní odlet z hnízda, H – hrabe 

(kope hnízdo), D – vstup do hnízda, Du – uzavírání a stavění buňky v rámci jednoho hnízda, SH – sezení 

v hnízdě, I – orientační let, U – uzavírání poslední buňky hnízda, Z – zahrabávání hnízda. Černé kroužky 

vyjadřují prvotní přílet na hnízdiště a definitivní odlet z hnízda (Td), přerušované šipky znázorňují floating 

cycle, tedy počáteční fázy cyklu při hledání vhodného místa k hnízdění.

Hnízdní chování druhu A. plumipes má cyklický charakter. Jeden cyklus znázorněný na 

obr. 1 znázorňuje první přílet včely na hnízdiště, založení hnízda, jeho zásobení a uzavření. 

Posledním prvkem cyklu je definitivní opuštění hnízda. Aktivity v rámci cyklu nejsou 

pevně dané, ale jejich uspořádání může být různé, což znázorňují šipky na obrázku. Včela 

během svého života založí zpravidla více hnízd. V roce 2009 založila jedna včela na 
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hnízdišti až 7 hnízd. Tento počet nemusí být však úplný, neboť mohla založit další  hnízda 

i na jiném hnízdišti. Celý cyklus může trvat několik dní až týdnů a to v závislosti na počtu 

buněk v daném hnízdě. Například v roce 2010 létala včela CCZ do stejného hnízda 12 dní. 

Stavba jedné buňky a její následovné zásobení a uzavření může trvat 1-2 dny.  

Celý cyklus začíná tím, že si včela hledá vhodné místo k hnízdění, tzv floating 

cycle (na obrázku znázorněný přerušovanými čarami). Tento cyklus se vyznačuje létáním 

po hnízdišti (L) a krátkými návštěvami v cizích hnízdech, či případnou snahou o hrabání 

do zeminy. Po návštěvě cizího hnízda může včela hnízdo usurpovat. Tento krátký cyklus 

neustále se opakující může trvat několik minut, hodin až dní. 

Po nalezení místa k hnízdění začne včela hrabat (H). Toto hrabání je přerušováno 

odlety (T) a přílety (P). Při střídání těchto aktivit dochází k hloubení hnízda a následovné 

stavbě první buňky. Tato aktivita může trvat několik hodin až dní, v závislosti na 

náročnosti hrabání. Pokud včela využívá již vykopané otvory, doba se výrazně zkracuje. 

Následuje zásobovací cyklus, při němž včela začne létat s pylem (Pp). Doba pobytu 

v hnízdě je krátká, v průměru 4-6 minut. Jak dlouho včele trvá zásobení buňky a kolik 

dávek s pylem je nutných na jednu buňku je díky neúplným datům v podstatě nemožné 

určit. Nicméně mohu demonstrovat příklad v roce 2010 na včele, která nebyla obtěžována 

odchytem a značením: včela CZL: 7.5. pět příletů s pylem (8:27-10:57), dva přílety bez 

pylu (11:17-12:12), čtyři přílety s pylem (13:37-18:17), 8.5. tři přílety s pylem (7:59-9:36), 

dva přílety bez pylu (10:15-11:18) a od 13:09 opět začíná létání s pylem. Při prozkoumání 

dat z celodenního terénního pozorování vychází na včelu 4-5 (6) po sobě následujících 

příletů s pylem do hnízda v obou sezónách. Nicméně některé přílety s pylem mohly být 

opomenuty, či chybně zaznamenány jako přílety bez pylu. V roce 2009, kdy bylo 

prováděno zkušební značení bylo zaznamenáno 6 – 11 po sobě následujících příletů 

s pylem (u šesti včel) a z toho 4-7 v jednom dni. V důsledku značení byla zároveň 

prodloužena doba zásobovacích cyklů, jednak díky nutným odchytům a jednak kvůli 

vyrušování včel.

Po zásobení pylem následuje uzavírání buňky a stavba nové buňky v rámci jednoho 

hnízda (na obrázku jako Du). Po tuto dobu je včela v hnízdě delší dobu a může též 

odlétávat a přilétávat zpět. Cykly zásobení buněk se opakují až do posledního zásobení 

poslední buňky v hnízdě. 

Uzavírání poslední buňky hnízda (U) trvá celkově hodinu až dvě (viz tab. 8) a je 

přerušováno odlety a přílety. Po uzavření může a nemusí nastat zahrabávání hnízda. 
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Zahrabávání trvá obvykle několik minut (viz tab. 8). Bylo odpozorováno, že včely 

obvykle uzavírají svá hnízda brzy ráno. Daleko více záznamů uzavírání a zahrabávání je 

zjištěno pro rok 2009, kdy byly včely sledovány v dopoledních hodinách.

Na konci uzavírání a zahrabávání hnízda dochází někdy již k náznakům následující 

aktivity létání a hledání nového hnízda (L), kdy včela začne navštěvovat cizí hnízda (N), 

ale po chvíli se opět vrátí k uzavřenému hnízdu a demonstruje opět prvky uzavírání či 

zahrabávání. Po těchto krátkých střídáních aktivit N a U (Z) včela definitivně hnízdo opustí 

a začne létat a hledat nové hnízdo (L). Nastává opět floating cycle. Příklad můžu 

demonstrovat na příkladu: rok 2009, včela BCB: 6:52-8:23 probíhá U, v 8:23 zaznamenáno 

L, v 8:29 opět zaznamenáno U a v 8:34 nastává definitivní L. 

Po jakémkoli příletu do hnízda může následovat krátké hrabání, které znamená 

lehkou úpravu terénu před vchodem do hnízda. To se obvykle neděje při příletu s pylem, i 

když několik takových případů bylo také pozorováno.

včela rok datum aktivita doba aktivita doba aktivita doba

BLB 2009 1.5. U 7:01-8:06 L 8:06-10:59 OH 10:59

BZL 2009 18.5. U 7:20-8:16 L 9:26

MZC 2009 18.5. U 8:37-10:00 L 10:00

MBL 2009 21.5. U 6:41-7:34 L 7:34

BCB 2009 28.4. U 6:52-8:29 L 8:34

BBL 2009 29.4. U 6:30-8:29 L 8:29-9:48 OH 9:48

BCL 2009 4.5. U 6:42-7:54 L 8:00

CBM 2009 2.5. U 7:12-8:31 Z 8:31-9:07 L 9:07

CCZ 2009 24.4. U 8:26-9:15 Z 9:15-9:23 L 9:23

BZC 2009 29.4. U 7:42-8:50 Z 8:50-9:05 L 9:05

MCC 2009 4.5. U 6:19-7:02 Z 7:02-7:14 L 7:14

BCL 2009 8.5. U 7:18-7:50 Z 7:50-8:03 L 8:03

CMC 2009 25.4. U 9:10-10:22

CLL 2010 26.5. U 13:46-14:57 L 14:57

CZC 2010 22.5. U 10:51-11:37 L 11:37
Tabulka 8: Vybrané intervaly a sled po sobě jdoucích aktivit uzavírání hnízda (U), zahrabávání hnízda (Z), 

hledání nového hnízda (L) a označení nového hnízda (OH). Pokud není uveden interval, čas znamená začátek 

nové aktivity. V tabulce včela jsou uvedeny zkratky konkrétních včel. 
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3.4. Etologická část – diskuse

3.4.1. Aktivita včel

Chování, aktivita včel a délka jejich života závisí na několika faktorech. Důvodem snížené 

aktivity, může být špatné počasí v daný den, nicméně druh Anthophora plumipes je 

schopný aktivovat a zásobovat buňky i při silném větru a dešti (Stone, 1994) a díky své 

částečné endotermii i při nízkých teplotách (Stone, 1993), při kterých ektotermní druhy 

včel nejsou schopné aktivovat. Důvodem jisté bimodality v rámci jednoho dne, kdy 

aktivita včel klesá v poledních hodinách, může být naopak vysoká teplota okolního 

vzduchu (Celary, 2006). Stone (1994) pozorovala, že samice A. plumipes aktivují již před 

východem slunce a jejich aktivita klesá až po soumraku, ale jisté poklesy aktivity přesto 

existují. Stone (1994) zjistila, že u větších jedinců dochází při letu v teplých dnech rychleji 

k přehřívání a dosažení letální teploty. Proto u tohoto druhu aktivita rapidně klesá při 

vyšších teplotách okolního vzduchu. Optimální teplota pro let byla stanovena na 22 ºC. 

Dalším důvodem bimodality by mohly být denní vzory pylové dostupnosti 

z potravních zdrojů včel. Stone (1999) zjistila u druhu Anthophora pauperata bimodální 

aktivitu. Včely v ranních a odpoledních hodinách aktivovaly podstatně více, než 

v poledních hodinách, kdy po dobu 2-3 hodin zůstávaly neaktivní ve svých hnízdech. 

Nicméně A. pauperata je oligolektický druh žijící v pouštním prostředí a sbírá nektar a pyl 

téměř výhradně z jednoho druhu rostliny (Alkanna orientalis). Proto by květní perioda 

rostlin u druhu A. plumipes neměla hrát tak výraznou roli v jeho aktivitě, neboť se jedná o 

polylektický druh. Nicméně nejvyšší aktivita včel byla odpozorována v dopoledních 

hodinách a je tedy klidně možné, že v pozdější denní době jsou zásoby pylu a nektaru 

vyčerpány. 

Důvodem poklesu aktivity určitých jedinců v určitý den by mohla být také nějaká 

vnitřní limitace včel, což by vysvětlovalo poklesy aktivity při relativně konstantním počasí 

v sezóně 2009. Pokud jsou podmínky počasí relativně stabilní jako v sezóně 2009 a 

fluktuace aktivit nemůže být vysvětlena výkyvy počasí, tato možnost se nabízí. Danforth 

(1990) zkoumal závislost rychlosti stavby buněk a jejich zásobení na rychlosti zrání 

vajíček uvnitř těla samic. Jako důležité kritérium se ukázala být energetická hodnota pylu. 

Pokud včely sbíraly na proteiny bohatší pyly, mohlo to přispět k vysoké rychlosti zrání 

vajíček a k rychlejší tvorbě potomstva, zároveň mohlo být rychlejší zásobení buněk a 

taktéž s tím související vyšší aktivita obecně. 
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Aktivita včel při nižších teplotách by mohla mít kladný vliv na fitness jedinců. 

Hnízda A. plumipes jsou napadána kleptoparazitickým druhem včely Melecta albifrons, 

který nedisponuje endotermií a jeho aktivita je tedy velice závislá na teplotě okolí (Stone, 

1994). M. albifrons byla opravdu vysoce aktivní při slunných dnech a pohybovala se 

převážně na části hnízdiště, které bylo osluněné. Při terénním pozorování se ale nezdálo 

být patrné, že by přítomnost parazita na hnízdišti včelám vadila. Včely se k parazitovi 

chovaly podobně jako k jedincům stejného druhu. Pokud byl parazit objeven v hnízdě, do 

kterého právě přilétla samice, byl pouze vytažen z hnízda za hlasitého bzukotu podobně 

jako cizí samice stejného druhu. Samice A. plumipes disponují vysokou mírou tolerance 

k jedincům svého druhu, jelikož žijí v agregacích (kde neustále dochází ke kontaktům), 

disponují žihadlem a není tedy možné, aby se navzájem pozabíjely. Takovéto chování by 

mohlo naznačovat, že parazit napodobuje svého hostitele a hostitel ho není schopen odlišit 

od příslušníků svého druhu (Straka, osobní sdělení).   

3.4.1.1. Závislost aktivity včel na délce života

Průměrná délka života včel byla stanovena v obou sezónách na 11-13 dní. Stone (1994) 

však uvádí, že zjištěná délka života druhu A. plumipes je přibližně 5-7 týdnů. Tato délka 

života však neodpovídá ani maximální zjištěné délce života v obou sezónách (34 a 41 dní). 

Včely však migrují mezi jednotlivými hnízdišti a tak lze soudit, že na jednom hnízdišti 

byla zaznamenána pouze část jejich celkové délky života. Mnoho včel bylo na hnízdišti 

pozorováno pouze jeden den. Zda se tyto včely přestěhovaly nebo zda zemřely, se lze 

pouze domnívat. Jejich další osud nám nebyl znám.  

S délkou života včel je úzce svázán počet jejich aktivních dnů. Rozdíly mezi délkou 

života v obou letech byly signifikantní a v sezóně 2009 včely žily déle. Naproti tomu jejich 

relativní aktivita byla oproti sezóně 2010 nižší. Také závislost relativní aktivity včel na 

délce jejich života měla v obou letech klesající charakter (graf 2 v kapitole 3.3.2.). Délka 

života včel tedy negativně koreluje s aktivitou včel (čím včely žijí déle, tím je jejich 

relativní aktivita nižší). Snížení aktivity je tedy pravděpodobně jedním z velice důležitých 

faktorů, který včelám prodlužuje život. Tento negativní vztah mezi délkou života a 

aktivitou včel by mohl také vysvětlit, proč některé včely (až jedna polovina) v určité dny 

zůstávají neaktivní. 

Při nižších teplotách dochází k poklesu aktivity včel a měla by být tedy 

prodloužena délka života jedinců. Toto tvrzení však nasbíraným datům plně neodpovídá. 

Nicméně důvodem nižší délky života včel v sezóně 2010 by mohly být vysoké výkyvy 
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okolní teploty a nižší průměrná teplota v této sezóně (kapitola 3.4.1.2.). Proto by mohlo 

docházet k předčasnému úmrtí jedinců. Sezóna 2010 byla pravděpodobně opravdu špatná a 

vychylovala se z normálu, což potvrzují i předchozí studie na stejném místě. Obě sezóny 

v předchozích dvou letech se zdály být více stabilní (Doležalová, 2009) a maximum 

jedinců na hnízdišti v obou sezónách se blížilo spíše sezóně 2009 než sezóně 2010, která 

byla velmi opožděná. 

3.4.1.2. Aktivita v závislosti na počasí

Mezi sezónami 2009 a 2010 byly velké klimatické rozdíly, což se odrazilo na aktivitě včel. 

Jedinci druhu A. plumipes jsou sice velmi odolní vůči nízkým teplotám díky své částečné 

endotermii (Stone, 1993), přesto je však jejich chování velmi ovlivňováno klimatickými 

vlivy. Průměrná teplota v sezóně 2010 byla o tři stupně nižší než sezóna předchozí a 

vyznačovala se velkými výkyvy počasí. První výlety, maximum jedinců na hnízdišti a 

konec sezóny byl v roce 2010 velmi opožděný (graf 3 v kapitole 3.3.3.). Maximum jedinců 

na hnízdišti bylo v sezóně 2010 zpožděno zhruba o 14 dní oproti předchozí sezóně. 

Z testovaných faktorů počasí (oblačnost, srážky, teplota) vyšla v roce 2009 závislost 

aktivity včel na oblačnosti pro obě barevné varianty a srážkách pro černou formu. V roce 

2010 byla zjištěna pozitivní korelace mezi aktivitou včel a teplotou. Tato závislost nebyla 

prokázána pro rok 2009. Tento výsledek pro rok 2010 by mohl naznačovat, že při 

vysokých fluktuacích teplot (a nízké průměrné teplotě) je aktivita včel těmito výkyvy 

vysoce ovlivňována, kdežto při relativně stabilních podmínkách a vyšší průměrné teplotě 

(sezóna 2009) musí být aktivita včel ovlivněna pravděpodobně jinými faktory než je 

teplota. Důvodem by mohly být již zmíněné faktory výše (kapitola 3.4.1.). 

Je také možné, že včely, které byly schopny aktivovat při nižších teplotách, byly 

větší velikosti (velikost jedinců při terénním pozorování sledována nebyla). Stone (1994) 

pozorovala, že při nízkých teplotách byly schopné sbírat pyl jen samice větších tělesných 

rozměrů a že při teplotě pod 8 ºC žádná z pozorovaných samic nenosila pyl, ale pouze 

nektar. Rovněž pozorovala, že po překročení teploty nad 22 ºC aktivita včel klesala, tak 

jako klesala při nízkých teplotách. Při vysokých teplotách by mohly zase aktivovat pouze 

samice menších velikostí, u kterých by nedocházelo tak rychle k přehřívání. Také jsem si 

povšimla, že ke konci sezóny se samice zdály být menší. Korelace velikosti těla s teplotou 

v průběhu sezóny by však bylo potřeba dále testovat. U druhu Amegilla dawsoni jsou na 

začátku sezóny produkovány samice, uprostřed sezóny samice a velcí samci a na konci 

sezóny samci malí. Alock (2005) však zjistil, že produkce malých samců na konci sezóny 
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koreluje s potravní dostupností a vyšší pravděpodobností úmrtí samice na konci sezóny. 

To, zda se podobný efekt projevuje i u druhu A. plumipes nebo zda by zde mohla mít vliv 

zmíněná teplota, se lze pouze domnívat. 

Stone (1994) také zjistila, že samice ve fázi hledání místa k hnízdění měly daleko 

více variabilnější letové aktivity než samice, které zásobovaly hnízda. Hledající samice při 

chladných dnech trávily nejvíce času sluněním na zdi či se během vysoké oblačnosti a 

silném dešti ukrývaly a jejich aktivita měla spíše krátké trvání oproti zásobujícím samicím. 

Aktivita byla koncentrovaná do teplejších částí dne a nevykazovala bimodalitu. 

Naše pozorování na hnízdišti bylo omezeno pouze na část dne, a tak mohly být 

některé aktivity určitých včel v určité dny přehlédnuty. Proč některé včely v určité dny 

aktivují a jiné ne a co je důvodem nižší či vyšší aktivity včel je zajímavá otázka a měla by 

ji být věnována větší pozornost v budoucím výzkumu.  

3.4.2. Průběh aktivit a prvky chování (etogram)

U druhu A. plumipes bylo rozpoznáno několik prvků chování (kapitola 3.3.8.) a některé 

z nich jsou zde diskutovány. Diskutovány jsou prvky chování, které jsou něčím zajímavé 

nebo prvky chování, které jsou charakteristické právě pro daný druh. 

Sezení v hnízdě (ve vchodu hnízda) je zajímavým jevem u řady včel a A. plumipes

tedy není jediný druh, u kterého se toto chování vyskytuje. Význam tohoto prvku chování 

je pravděpodobně zejména ve zjišťování, zda jsou venkovní podmínky vhodné k letu, 

neboť je prvek prezentován před odletem včely z hnízda. Může tedy představovat jisté 

přizpůsobení jarních druhů včel na velice proměnlivé klimatické podmínky. Sezení 

v hnízdě je obvykle prezentováno při velmi špatných klimatických podmínkách (chladno, 

zataženo, deštivo). Stejné chování odpozorovali Schönitzer & Klinksik (1990) u druhu 

Andrena nycthemera, kdy bylo sezení ve vchodě prezentováno před odletem včel při velmi 

špatném počasí. 

Zahrabávání hnízda by mohlo být reakcí na neustálou přítomnost kleptoparazita M. 

albifrons, který se snaží do uzavřených hnízd dostat. Hnízdo, které není pouze uzavřené, 

ale je i zahrabané by mohlo znesnadňovat nalezení takového hnízda, jelikož plocha 

zahrabaného hnízda je téměř srovnaná s povrchem země. Zahrabávání hnízda před jeho 

opuštěním je patrně jedním z mála prostředků, které má druh k dispozici v obraně se svým 

parazitem. Investice do zahrabání hnízda je minimální (cca 9 minut). Melecta však často 

vstupovala do hnízd, v nichž ještě probíhalo zásobení. Zda v tuto dobu kladla vajíčka se lze 

pouze domnívat. Pokud ano, hrozilo zde však větší odhalení cizího vajíčka v hnízdě 
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zásobující samicí. Zahrabávání hnízda se vyskytuje u rodu Andrena, kdy tyto včely 

zahrabávají hnízdo před každým odletem na zásobovací cesty, což se jeví jako výrazný 

prvek v boji proti parazitům (Schönitzer & Klinksik, 1990; Rezková, 2009).

Orientační let slouží k zapamatování přesné polohy hnízda. Prvek byl často 

prezentován v začátcích hnízdění při odletu z nového hnízda, kdy včela ještě neměla 

polohu hnízda přesně naučenou. Pokud včela při předchozím příletu nemohla hnízdo 

naleznout, objevil se často tento prvek chování. Průběh byl zhruba stejný jako u druhu 

Andrena nycthemera, kdy včela při odletu létala ve smyčkách okolo místa výletu z hnízda 

a tyto smyčky se postupně rozšiřovaly (Schönitzer & Klinksik, 1990). 

Zajímavým chováním je popoletování po hnízdišti a hledání hnízda (tzv. floating). 

Hledání místa k hnízdění bývá nejčastěji prezentováno po dokončení hnízda předchozího 

či v případě ztráty hnízda. Nebo může být krátký floating prezentován v případě, že se 

včela ztratila a nemůže naleznout své hnízdo. V takovém případě včela často po chvíli 

hledání své hnízdo nalezne. Přilétající včela k hnízdu se orientuje pomocí kamínků a 

nerovností povrchu (tzv. landmarks) a na bližší vzdálenost čichem (Schönitzer & Klinksik, 

1990; Wcislo, 1992). Pokud včela hledala svoje hnízdo, které prokazatelně před tím 

zásobila a kam létala, byla na ní pozorovaná určitá nervozita. Neustále se vracela do 

určitého výchozího bodu a bylo vidět, že se rychlými pohyby a zastavováním se na 

určitých místech řídí podle předmětů na zemi, které si dříve zapamatovala. Pokud přistála 

nakonec u cizího hnízda, pravděpodobně čichem rychle zjistila svůj omyl a začala hnízdo 

hledat znovu od onoho výchozího bodu. Nervozitu včela často prezentovala na útocích na 

jiné konspecifické jedince, kteří se právě nacházely na části hnízdiště, kde včela hledala 

hnízdo. Pokud včela hnízdo nenalezla, hledání svého hnízda se po čase změnilo na hledání 

nového hnízdního prostoru. Doba floatingu se rovnala právě nalezení nového hnízda či 

zmizení samice z hnízdiště. Floating včel byl přerušován častými odlety z hnízdiště a byl 

spojen s návštěvami v cizích hnízdech. Proč včela své hnízdo, kam létala,  nemohla nalézt 

může být zajímavou otázkou. Buď bylo důvodem opravdu špatné zapamatování hnízda ze 

strany včely, nebo mohlo docházet k určitým disturbancím povrchu hnízdiště. Pohyb 

pozorovatele na hnízdišti byl častý, a tak mohly být některé body, které si včela 

zapamatovala, zničeny. 

Páření druhu A. plumipes probíhá na rostlinách. Na začátku sezóny bylo však 

pozorováno několik samců i na hnízdišti, kam samci přilétly. Stone (1994) studoval, do 

jaké míry se pokusy o kopulaci samců podepíší na chování samic. Chování samic bylo 

těmito útoky velmi ovlivněno. Byly prodlouženy délky zásobovacích cest a samice také 
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preferenčně sbíraly pyl a nektar z květů schovaných uvnitř rostlinné masy, kde byl nižší 

počet patrolujících samců. Na hnízdišti bylo shodně pozorováno, že samicím útoky samců 

velice vadí. Často musely odlétat, znovu přilétat a opakovaně hledat hnízdo, aby se samců 

zbavily. Samci se vrhaly v podstatě na všechny samice, tedy i na samice, které již byly 

oplozené. Kolik pokusů o páření bylo skutečnými kopulacemi není možné z teréního 

pozorování rozpoznat. Tomuto chování nebyla věnována velká pozornost, neboť se samice 

páří obvykle mimo hnízdiště. 

U druhu A. plumipes se v podstatě vyskytovaly dva druhy kopání do zeminy. Pokud 

samice nalezla vhodné místo k hnízdění, bylo třeba tento prostor vykopat a upravit, aby do 

něho mohly být následně nošeny zásoby. Včely kopající si hnízda v zemi obvykle 

vyhrabují zeminu z hnízda, která na povrchu tvoří tumulus (Torchio & Youssef, 1968). To 

bylo prezentováno také druhem A. plumipes. U rodu Perdita byly zaznamenány pohyby, 

které spíše napodobovaly plavání nežli kopající pohyby, kdy samice tlačila hlavu do 

suchého písku a kroutila se do substrátu (Norden a kol., 2003). Druhým případem byly 

lehké úpravy hnízda ve fázi, kdy bylo již hnízdo běžně používáno. Příkladem mohla být 

tvorba nové buňky či destrukce v hnízdě. Do hnízda byla také jistě odsypávána zemina 

z povrchu hnízda, kterou bylo nutné stále odstraňovat. Pokud dojde k určité destrukci 

hnízda, je včela schopná poškození opravit (Raw, 1972) a hrabající chování může být 

prezentováno. Několikrát bylo pozorované hrabání u včely nosících pyl. U příletů s pylem 

se obvykle hrabání zeminy z hnízda nevyskytovalo, neboť by mohlo snadno docházet 

k poškození pylových zásob na nohou. V terénu nebylo možné určit, jak dlouho včelám 

trvá vykopání celého tunelu, předtím než začnou hnízdo zásobit. Délka pozorování nebyla 

pro toto zjištění dostatečná. 

3.4.2.1. Četnosti příletů 

U včel se vyskytuje veliká diverzita mezi počtem příletů s pylem na buňku a mezi dobou, 

kdy je včela na cestě pro pyl. U čeledi Megachilidae samice absolvuje až 40 zásobních cest 

na buňku, které trvají okolo dvou minut (Frolich & Parker, 1983), narozdíl od čeledi 

Andrenidae, kde samice absolvují pouze 2-3 zásobní cesty trvající přes dvě hodiny 

(Danforth, 1990; Rezková, 2009). Spočítané průměrné přílety s pylem a bez pylu pro 

samice A. plumipes do hnízda na jednu včelu byly poměrně nízké (pod jeden přílet na 

včelu za den). Proto bylo v obou sezónách vybráno několik jedinců, kteří byly sledování po 

celý den, a u nich byl zjišťován počet příletů. Při prozkoumání těchto dat z terénního 

pozorování vychází na včelu 4-5 (několikrát i 6) po sobě následujících příletů s pylem. 
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V roce 2009, kdy bylo prováděno zkušební značení lanthanoidy, bylo u šesti včel 

zaznamenáno 6-11 po sobě následujících příletů s pylem a z toho 4-7 v jednom dni. Tento 

počet však neodpovídá podobnému sledování, které bylo zjištěno v práci Stone (1994). 

Stone (1994) sledovala včely po celý den a zjistila, že počet příletů s pylem za den 

odpovídá číslu 10-12, které znázornila ve své práci na třech včelách. Tento počet se blíží 

námi pozorovanému počtu příletů při pokusném značení lanthanoidy, nicméně ten byl 

rozložen do dvou dnů. Také je otázkou zda znázornění na 3 včelách je dostatečné a zda 

tento počet byl stejný pro všechny včely. To v práci zmíněno není. Rozložení do dvou dnů 

mohlo být samozřejmě způsobeno častými odchyty při značení a včely nemusely být 

schopné dozásobit jednu buňku v jeden den. Stone (1994) tvrdí že jsou včely schopné 

zásobit maximálně jednu buňku za den v ideálních podmínkách. Proč počet příletů v roce 

2010 je okolo 4-5 je neznámo. Samozřejmě mohlo hrát opět roli značení. Také mohly být 

některé přílety s pylem zaznamenány chybně jako přílety bez pylu. Rozpoznání příletů 

s pylem a bez pylu bylo totiž velmi problematické, jelikož včely do svých hnízd létaly 

velice rychle. Přílety s pylem a bez pylu byly jistě ovlivněné i počasím (kapitola 3.4.1.2.). 

Stone (1994) také uvádí, že první ranní let je velmi dlouhý (přes jednu hodinu) a samice se 

vracejí bez pylu a až po třech až čtyřech letech začínají nosit pyl. Námi prováděné 

pozorování neumožňuje takovéto tvrzení, jelikož ranní příchod na hnízdiště se obvykle 

uskutečnil, až když už byly včely aktivní. Zdálo se však, že v roce 2009 bylo ve velmi 

dopoledních hodinách často prezentováno uzavírání hnízda.

Transportní kapacita nemusí být také konstantní po celou dobu života jedinců či 

trvání sezóny. Sugiura & Maeta (1989) odpozorovali, že se transportní kapacita rodu 

Osmia liší v závislosti na opotřebování sběráčku včel a tím pádem samice musí podstoupit 

více zásobních cest na jednu buňku. Při porovnání první a druhé třetiny sezóny pro rok 

2010 byl zjištěn rozdíl mezi přílety bez pylu. Rozdíl příletů s pylem mezi oběmi častmi 

sezóny signifikantní nebyl. Možná by bylo zajímavější spíše porovnání vrcholu a konce 

sezóny. Z tohoto výsledku je však patrné, že určitá rozdílnost mezi částmi sezóny existuje. 

Včely na začátku sezóny vykonávají signifikantně více příletů bez pylu než v pozdější 

době. Důvodem by mohla být zvýšená potřeba přinášet vodu či nektar na změkčování půdy 

při kopání hnízda. Jelikož je na začátku sezóny výletových otvorů minimum, je 

pravděpodobné, že jsou včely nucené si kopat celé hnízdní tunely a nemohou využívat již 

vytvořené hnízdní díry od jiných včel. Norden (1984) odpozoroval, že samice Anthophora 

abrupta létaly pro vodu a tyto cesty trvaly 30-60 sekund. U A. plumipes nebyly nikde 
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zaznamenány cesty pro vodu, a tak je možná pravděpodobnější, že včely vlhčí zeminu 

nektarem. Také se včely na začátku sezóny mohou létat častěji krmit. 

  Poněvadž jsou samci A. plumipes menší než samice a velikostní rozdíl je viditelný 

také mezi samicemi, může se lišit počet příletů s pylem v závislosti na konečné velikosti 

budoucího potomka a nemusí být tedy konstantní. U druhu Amegilla dawsoni jsou na 

začátku sezóny produkovány samice, uprostřed sezóny samice a velcí samci a na konci 

sezóny samci malí (Alock, 2005). U druhu Calliopsis persimilis, který staví buňky 

v lineárních sériích za sebou, bylo zase odpozorováno, že samice dopoledne provádějí tři 

zásobní lety určené pro samice a v odpoledních hodinách přejdou na dvě zásobní cesty 

určené pro samce (Danforth, 1990). Tato tendence nejprve formovat samičí buňky na bázi 

a samčí nad nimi je obecná pro většinu včel (Stephen a kol., 1969). Zda se tomu tak děje 

také u druhu A. plumipes, je nejasné. Samice sice lepí buňky za sebe, ale ty jsou 

pravděpodobně v zemině rozmístěny i do stran a nejsou tedy čistě v jedné sérii za sebou. 

Navíc, kvůli neustálým konfliktům mezi samicemi a krátké době obývání jednoho hnízda 

(kapitola 3.4.4.), je nepravděpodobné, že by samice v jednom hnízdě stihla vytvořit veliký 

počet buněk.  

3.4.3. Hnědá a černá barevná varianta

Druh A. plumipes se vyskytuje ve dvou barevných variantách, kdy hnědé včely převažují 

nad černými. V obou sezónách bylo barevné rozložení včel téměř identické se zastoupením 

přibližně 20 % černých včel z celkové populace na hnízdišti. Jaký význam má skutečnost, 

že se tento druh vyskytuje ve dvou barevných variantách, není zcela jasné. Během obou 

sezón nebyla pozorována odlišnost mezi oběma variantami. Obě varianty se vyskytovaly 

od začátku do konce sezóny rovnoměrně s rostoucím a klesajícím průběhem početnosti 

(graf 4 a 5 v kapitole 3.3.3.) a ani aktivita včel v různých dnech napříč sezónou nebyla 

výrazně odlišná. U jiných druhů živočichů se barevná variabilita vyskytuje převážně ze 

dvou důvodů. Za prvé se jedná o industriální melanismus, který je znám mimo jiné u 

motýla drsnokřídlece březového (Biston betularia). Světlé formy tohoto motýla mizí díky 

znečišťování ovzduší, kdy se tmavší formy lépe ukryjí před predátory (Lees & Creed, 

1975). U druhu A. plumipes je tento důvod nepravděpodobný, jelikož se druh před 

predátory neukrývá. Druhým důvodem by mohlo být vyšší zastoupení tmavší formy 

v chladnějším klimatu. Známé jsou dvě barevné varianty u zmije obecné (Vipera berus), 

kdy černí jedinci se rychleji zahřívají a dosáhnou vyšší tělní teploty (Forsman, 1995). 

Nicméně vyšší početnost černé formy na začátku sezóny (kdy je teplota okolí nižší) 
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zaznamenána nebyla a aktivita černých včel se ani výrazně nelišila od aktivity hnědých 

včel při nižší teplotě. Aktivita černých včel vysoce korelovala s aktivitou hnědých včel 

v obou sezónách, což znamená, že obě barevné varianty aktivovaly nejvíce ve stejné dny. 

3.4.4. Hnízda a délka pobytu v hnízdě

Opouštění a nové osidlování již dříve používaných hnízd bylo v terénu pozorováno velmi 

často. V roce 2009 mělo 36 % hnízd více než jednoho majitele a v roce 2010 mělo více než 

jednoho majitele 45 % hnízd. Jedním z možných důvodů opouštění hnízd mohlo být 

rozpoznání zaparazitované buňky jednak druhem M. albifrons nebo konspecifickými 

samicemi. Chování druhu M. albifrons během terénní studie nebylo sledováno. 

Zajímavým výsledkem je zjištění, že průměrná délka pobytu včely v jednom hnízdě 

bez ohledu na pořadí hnízda je velice podobná. Včely, které měly za svůj život na hnízdišti 

více hnízd, v něm žily shodně dlouho jako včely, které měly pouze jedno hnízdo. Je možné 

tedy, že existuje nějaká selekčně výhodná délka pobytu včely v hnízdě, po jejímž 

překročení se včela přestěhuje nebo zemře. Důvodem by mohla být snaha včel rozmístit 

své potomky do více různých míst. To se děje u včel, které si kopou hnízdo, v němž je 

pouze jedna buňka (Stephen a kol, 1969). Tato strategie je velice dobrou obranou proti 

parazitům a proti přírodním disturbancím (Eickwort, 1977), poněvadž jsou investice ve 

formě potomků rozmístěny do více hnízd a tím je zvýšena pravděpodobnost, že alespoň 

část potomků přežije v případě objevení hnízda parazitem, či predátorem. Lze očekávat, že 

tlak ze strany parazitů na jedince žijících v agregacích bude vysoký (Michener a kol., 

1958) a v některých případech může vést až k zániku celých kolonií. Tyto zániky jsou 

známé u některých druhů včel jejichž nestálé agregace trvají pouze pár dnů až týdnů 

(Vinson a kol., 1987). 

3.4.5. Usurpace a jejich rozložení v čase

Vnitrodruhový parazitizmus je široce rozšířený mezi samotářsky a komunálně hnízdícími 

Aculeata a může mít několik podob (Field, 1992). Jednou z nich jsou usurpace hnízd, které 

představují násilné odebrání hnízdního prostoru jiné samici (Wuellner, 1999). Usurpace 

hnízda mohou významným způsobem snížit investice vynaložené včelou na jednoho 

potomka, neboť je ušetřena energie na stavbu hnízda (Field, 1992). Zjištění 

vnitrodruhového parazitizmu u druhu A. plumipes bylo hlavní náplní terénní práce a 

následné analýzy výsledků.
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Daný druh hnízdí na sledovaném místě ve velké agregaci, což může favorizovat 

častější pokusy o usurpace cizích hnízd, které jsou ve velkém počtu rozmístěny na 

relativně malé ploše. Agregace hnízd jsou mezi samotářskými včelami široce rozšířené a 

mohou představovat důležitý krok ve vývoji eusociality přes semisociální cestu (Lin & 

Michener, 1972). O to je zajímavější a důležitější studium takovýchto druhů. Ne všechny 

usurpace zjištěné v terénu byly však skutečnými usurpacemi. Po detailní analýze chování 

původního majitele a potencionálního usurpátora byly rozpoznány dva hlavní typy chování 

včel, a to skutečné usurpace a využívání opuštěných hnízd. Doležalová (2009) studovala 

druh dvě předchozí sezóny a ve své diplomové práci uvádí, že počty usurpací mají 

s postupujícím časem vzestupnou tendenci. Dále uvádí, že vnitrodruhový 

kleptoparazitizmus je u tohoto druhu běžný a vyplývá z vysokého procenta usurpovaných 

hnízd. Moje pozorování a analýza dat takovýto výsledek však nepotvrdila. Grafy 9,10 a 11 

v kapitole 3.3.6.1. naznačují spíše, že rozložení usurpací v čase je rovnoměrné a nedochází 

tedy ke zvyšování počtu usurpací během sezóny. Usurpace se dějí i v začátcích sezóny a 

nejsou tedy častější ve druhé části sezóny, jak tvrdí Doležalová (2009). 

Ke konci sezóny však dochází k nárustu využívání volných opuštěných hnízd (graf 

11 v kapitole 3.3.6.1.). Důvodem může být blížící se konec sezóny a vyšší tlak na samice 

s blížícím se koncem sezóny. Samice mohou využívat již vykopaná hnízda a tím šetřit čas  

(Vinson & Frankie, 2000). Z terénního pozorování bylo odpozorováno, že na začátku 

sezóny samice opravdu vybírají místo pro hnízdění déle než na konci sezóny. Norden 

(1984) také pozoroval, že samice A. abrupta tráví na začátku sezóny výběrem vhodného 

místa k hnízdění delší dobu, kdežto na konci sezóny tráví hledáním méně času a jsou 

přitahovány do míst, kde jiné samice již kopaly. Otázkou je, zda nárůst počtu využívání 

volných hnízd na konci sezóny není pouze vedlejším efektem toho, že na začátku sezóny je 

hnízd málo a tudíž nabídka volných hnízd je menší, nebo zda se jedná opravdu o nátlak na 

samice s blížícím se koncem sezóny. Ke konci sezóny nebylo také zaznamenáno moc 

pokusů kopat si celé hnízdo, což by nazančovalo, že včely o blížícím se konci sezóny vědí 

a tomu uzpůsobují své aktivity.  

Samice hledající místo k hnízdění nepřetržitě zkoumají prázné díry a takové 

chování může vést náhodně ke vstupům do obsazeného hnízda (Elliott & Elliott, 1987) a 

k budoucí usurpaci. Při zkoumání usurpací u druhu Osmia lignaria nabízeli Tependino & 

Torchio (1994) samicím hnízdní pasti o různých průměrech. Hnízdní pasti byly vždy 

v nadbytku, a přesto 75 % samic usurpovalo alespoň jedno hnízdo. Samice měly tendenci 

vybírat díry o stejném průměru a ve stejné oblasti, kde se nacházelo jejich dřívější hnízdo. 
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Samice druhu O. lignaria tedy usurpují hnízda i v případě, že je volných hnízd dostatek. 

Usurpace hnízd v případě, že je volných hnízdních míst dostatek lze vysvětlit jako určitou 

záruku kvality těchto hnízd, když v nich úspěšně hnízdily jiné samice. Proto mohou být 

pak preferována. Na hnízdišti A. plumipes byl v průběhu sezóny počet nevyužitých hnízd 

také vyšší než kolik samic tam hnízdilo, a přesto ke skutečným usurpacím docházelo (20-

30 %). Pokusy o usurpaci mohou být časté, ale nemusí být vždy úspěšné, zvláště pokud je

usurpující samice menší než vlastník hnízda (Wuellner, 1999). 

Většina pokusů o usurpaci je neúspěšných, nicméně po uspěšné usurpaci se mohou 

původní majitelky vracet a pokoušet se dostat do hnízda i po několik dní a případně hnízdo 

opět usurpovat (Elliott & Elliott, 1987). V jedom případě v roce 2010 bylo zaznamenáno 

obdobné chování, kdy se majitelka po čase vrátila do usurpovaného hnízda. Několikrát 

v obou letech bylo v terénu pozorováno obývání stejného hnízda dvěmi samicemi, 

respektive obě samice létaly s pylem do jednoho hnízda. Pravděpodobnější však je, že byl 

společný pouze vchod a samice v hnízdě zásobovala každá svou buňku. Chování nebylo 

časté, neboť pokud se samice v hnízdě potkaly, jedna z nich byla nemilosrdně vytlačena 

z hnízda. Obvykle měla navrch původní majitelka. Chování však nebylo vysoce agresivní a 

mělo charakter spíše rituální. 

Spoluobývání jednoho hnízda je zajímavé z hlediska vzniku komunality. U 

některých druhů včel se vyvinuly dvě alternativní reprodukční strategie. Některé včely jsou 

poctivé a zásobují své vlastní hnízdo, které si postavily, na rozdíl od jiných, fakultativních 

parazitů, kteří se chovají kleptoparaziticky (vnitrodruhový kleptoparazitizmus) a kradou 

hnízda (Wuellner, 1999). U druhu Hoplitis anthocopoides samice normálně hnízdí 

samotářsky, nicméně pokud jsou hnízda umístěna blízko sebe, vykazují samice dvě 

tendence hnízdního chování. Některé samice formují komunální společenství, kde každá 

samice má svou buňku, kterou zásobuje nebo dochází k usurpacím buněk tvořených jinou 

samicí (Eickwort, 1974). A. plumipes disponuje dvěmi základními predispozicemi ke 

vzniku komunality, kterými jsou život v hustých agregacích a relativně nízká agresivita 

vůči konspecifickým jedincům. 

U druhu A. plumipes nebylo prokázáno chování, které by odpovídalo kukaččímu 

chování. Včely navštěvovaly hnízda cizích včel vzácně, někdy také spíše omylem a po 

krátkou dobu. Dlouhodobější pobyty v hnízdech jsou pravděpodobně pokusy o usurpaci 

hnízda, či neúspěšnou usurpaci hnízda. Pro potvrzení této hypotézy by však bylo nezbytné 

ověřit maternitu všech potomků v ohroženém hnízdě. Pro podrobnější zjišťování 

kleptoparazitizmu je důležité mít individuálně označené samice a mít označené jejich 
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zásoby. Poněvadž do hnízd není vidět, je podrobnější výzkum možný pouze za použití 

takových značících metod, kterými můžeme odhalit, zda si včely navzájem kradou zásoby. 

Značící metody, které se používají u hmyzu a které byly použity pro značení druhu 

Anthophora  plumipes v této práci, jsou náplní následující kapitoly 4.
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4. Značení

4.1. Literární přehled – značení 

V současné době existuje nepřeberné množství materiálů a metod, které se používají pro 

značení hmyzu a z nich je vždy třeba vybrat ten nejlépe se hodící pro danou výzkumnou 

práci a pro námi vybraný druh. Z tohoto důvodu je nutné provádět předběžné studie, které 

prokáží, že námi vybraná metoda je opravdu vhodná, poněvadž materiál použitelný velmi 

dobře pro jeden druh hmyzu nemusí být vhodný pro jiný druh (Su & Ban, 1991). Tyto testy 

by měly především zjistit, zda značka na těle hmyzu bude trvanlivá po celou dobu 

prováděné práce, a zda nebude nepříznivě ovlivňovat chování a životaschopnost jedinců 

(Hagler & Jackson, 2001). 

Vhodný materiál používaný ke značení zvířat by měl kombinovat několik 

vlastností. V prvé řadě by měl být dostatečně přilnavý a trvanlivý, aby vydržel po celou 

dobu výzkumné práce. Pokud je nutné sledovat jedince po několik instarů, je nutné, aby 

značka vydržela i přes tato stádia (Gangwere a kol., 1964). Materiál se z těla jedince nesmí 

odlupovat. V případě sloupnutí celé značky se ze značeného jedince rázem stává jedinec 

neznačený a v případě odloupnutí jen její části by mohl být jedinec zaměněn s jiným takto 

označeným jedincem. Takto bychom mohli nechtěně dospět k chybné identifikaci a 

chybným datům (Walker & Wineriter, 1981). Materiály používané pro značení by měly být 

snadno použitelné a jednoduše aplikovatelné a v žádném případě nesmí být toxické, jak pro 

hmyz, tak pro životní prostředí (Gangwere a kol., 1964). Jedinci nesmí být materiálem 

deformováni, či dokonce usmrceni a nemělo by docházet ke změnám v jejich chování 

(Walker & Wineriter, 1981). Je velmi žádoucí, aby byl materiál rychleschnoucí. Hmyz 

musí být držen po dobu značení z důvodu, aby se nanesený materiál nemohl setřít, či se na 

něj nachytat drobné nečistoty, které by mohly jedinci překážet, či značku dělat nečitelnou 

(Walker & Wineriter, 1981). Značený hmyz by měl být dobře viditelný a snadno 

rozpoznatelný vědeckým pracovníkem (Gangwere a kol., 1964) a zároveň by neměl být 

upřednostňován predátory oproti neznačeným jedincům. V neposlední řadě by měla být 

brána v úvahu i cena značícího materiálu a jeho dostupnost na trhu (Coviella a kol., 2006).   

Značení může být vnější, kdy jsou značky připevňovány na tělo zvířat zevně a 

zpětně jsou rozpoznávány vizuálně. Při vnitřním značení je třeba zvíře po označení zabít a 

značky analyzovat vizuálně, chemicky, či biochemicky (Lavandero a kol., 2004). 

Individuální značení umožní určit jednoho konkrétního jedince v celé populaci, kdežto 
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hromadné značení často ve formě prášků či barev se využívá k rozpoznání větší skupiny 

jedinců určitého druhu v rámci větší populace (Hagler & Jackson, 2001). 

4.1.1. Individuální značení

4.1.1.1. Barvy a inkousty

Značení pomocí barev a inkoustů patřilo k jednomu z prvních značení používaných na 

hmyz a stále je v oblibě a hojně využíváno. Jednoduché nanášení může být 

zprostředkováno pomocí permanentních lakových popisovačů Uni Paint Marker. 

V minulosti byly používány též smaltové barvy, tempery a barvy pro umělce (Walker & 

Wineriter, 1981). Možné je i použití akrylových barev Decormatt Acryl-Marabu a jejich 

nanášení na jedince pomocí tenkých štětců. Nanášení barev štětci je však zdlouhavé a 

manipulace složitější (Doležalová, 2009). 

Ideální barvy a inkousty by měly být trvanlivé, netoxické, dobře roztíratelné, rychle 

schnoucí, vodě odolné, odolné k oděru i odlupování a dostupné vždy v několika barevných 

variantách. Pomocí kombinací barev lze snadno dosáhnout velkého počtu značek. Značeny 

jsou  různé části hmyzího těla, zpravidla hlava, hruď či zadeček (Hagler & Jackson, 2001) 

nebo jejich kombinace. Pokud chceme dosáhnout ještě daleko většího počtu odlišných 

značek, může být toto značení zkombinováno s číselnými kódy (Hagler & Jackson, 2001). 

Jedinci nemusí být znovu odchycováni, jelikož značka je viditelná a rozpoznatelná na 

značnou vzdálenost pouhým okem (Franzén a kol., 2009). Toto značení se hojně využívá 

pro značení samotářských včel či značení matek u včely medonosné. U samotářských včel 

slouží k populačním studiím, tedy ke zjišťování populační struktury a pohybových vzorců 

samic na hnízdišti (Franzén a kol., 2009). 

Velikým plusem tohoto typu značení je cenová přijatelnost a snadné nanášení a také 

možnost dosažení velkého počtu značek pomocí několika málo barev. Barvy jsou 

použitelné pouze pro jeden instar, či jednu životní fázi (Lavandero a kol., 2004) a jsou 

vhodnější pro větší druhy hmyzu (Hagler & Jackson, 2001). V průběhu času může 

docházet k blednutí barev a jejich smývání a odlupování vlivem slunečního záření a 

klimatických podmínek. To by mohlo dělat komplikace při rozpoznávání daných jedinců, 

zvláště při vizuálním pozorování zvířat. Pokud se barvy často sloupávají či blednou, je 

nutné jedince znovu odchytit a značky obnovit.
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4.1.1.2. Štítky

Obdobným značením, které bylo tradičně spjato se značením obratlovců, je značení 

pomocí štítků (Hagler & Jackson, 2001). Toto značení je vhodnější pro velké druhy 

hmyzu, jelikož většina štítků je příliš velkých a těžkých pro použití na menší druhy. Toto 

značení je hojně využíváno pro některé druhy motýlů (Lepidoptera) nebo blanokřídlé 

(Hymenoptera) (Walter & Wineriter, 1981). Nejrůznější štítky jsou obvykle umísťovány na 

hruď a křídla hmyzu (Southwood & Henderson, 2000).

Plastové opalinové štítky byly původně vyrobeny německými včelaři pro značení 

matek včely medonosné (Walker & Wineriter, 1981; Goyret & Farina, 2005). Číslované 

jsou od 00 do 99 a prodávají se v pěti barevných variantách. Lepí se včele na hruď. Barvy 

štítků se používají podle toho, ve kterém roce se matka vylíhla a v jednom roce se používá 

vždy stejná barva. Někteří včelaři používají pro označení matek včel pouze barvy místo 

plastových disků. To ale umožňuje pouze zjistit stáří matky a znamená její snadnější 

nalezení v úlu (Veselý a kol., 2003). Ve šlechtitelských chovech včel je nutné označit 

matky též identifikačními plastovými štítky (Goyret & Farina, 2005). Štítky mohou být 

samozřejmě využity i pro jiné druhy blanokřídlého hmyzu podobné velikosti. U 

samotářských včel slouží toto značení, obdobně jako značení pomocí barev, ke sledování 

populačních změn v jednotlivých letech. Dále je možné ho využít ke sledování poměru 

pohlaví, velikosti agregací včel, změny jedinců mezi agregacemi (Bischoff, 2003) či 

pohybu jedinců mezi hnízdy uvnitř agregace. Další možné využití štítků je ke studiu 

disperzí jednotlivých druhů. U čmeláků byla pomocí tohoto značení zjišťována vzdálenost, 

ze které jsou jedinci ještě schopni se vracet do svých hnízd po přemístění a vypuštění 

v určité vzdálenosti od hnízda (Goulson & Stout, 2001). 

Štítky jsou relativně levné a trvanlivé a mohou být tedy hojně používány pro 

dlouhodobé vědecké práce. Na druhou stranu je jejich údělem větší velikost a hmotnost, a 

proto mohou být použity jen pro značení větších druhů zvířat. Aplikace štítků na tělo 

hmyzu, často za použití lepidla, může být časově zdlouhavá a únavná (Hagler & Jackson, 

2001). 

4.1.1.3. Poškozování

Další možnou metodou individuálního značení převzatou též ze studií obratlovců je 

značení poškozováním různých částí jedince. Jedná se o jednoduchou techniku, která 

spočívá v odstřihování různých částí těla hmyzu a vyrývání a vytlačování značek do těla 

hmyzu. Nejčastěji se jedná o odstřižení či nastřižení křídla  či rytí do krovek hmyzu. Tato 
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metoda může být použita pouze pro větší druhy hmyzu a  druhy výrazně sklerotizované a 

s velkými křídly. Takovými jsou například brouci, sarančata, vážky a motýli (Gangwere a 

kol., 1964). 

Toto značení je vysoce trvanlivé, snadné a snadno rozpoznatelné v terénu. Je však 

náročné na manipulaci s jedincem a proto je nutné být velice opatrný, aby nebylo zvíře 

poškozeno více než je nutné pro označení (Hagler & Jackson, 2001). 

4.1.1.4. Harmonický radar

Zmínka by neměla chybět ani o harmonickém radaru, který vyvinul profesor J. Riley se 

svými kolegy v Natural Resources Institue (NRI) Radar Unit (Osborne a kol., 2002). Toto 

značení patří mezi přímé metody pozorování hmyzu a umožňuje přímé sledování pohybu 

jedince na monitoru přístroje s následnou možností tvorby geometrických map letové 

trajektorie (Riley & Osborne, 2001). Tato metoda byla využívána pro výzkum včely 

medonosné (Riley a kol., 1996) a čmeláků (Riley a kol., 1996,1999; Osbourne a kol., 

1999).

4.1.2. Metody značení potravy

Existuje několik metod, kterými je možné označit potravu jedinců. Všechny níže 

vyjmenované metody se mohou používat ke značení jedinců samotných a ne pouze ke 

značení jejich potravy. Při značení potravy se jedná zpravidla o postříkání potravy na 

jedincích značící látkou (Hamann & Iwannek, 2004) či o označení potravy, kterou 

následně jedinci pozřou (vnitřní značka) (Southwood & Henderson, 2000). Značeni bývají 

jak jedinci samotní, tak jejich potomci, kterým je potrava přinášena. Značena mohou být 

dokonce i hnízda, do kterých je potrava nošena (Rezková, 2009). Označit můžeme jak 

živné rostliny a pyl, tak také živou kořist jedinců (jiné druhy zvířat) (Hougardy a kol., 

2003). Jelikož se jedná o značení potravy, je zde kladen ještě daleko větší důraz na 

netoxicitu značící látky, neboť značka je následně pozřena a prochází traktem zvířete, či je 

inkorporována do jeho tkání. 

4.1.2.1. Radioaktivní prvky

Značení pomocí radioaktivních prvků bylo hojně využíváno v letech 1970 až 1990, to 

znamená v době, kdy byly radioizotopy ve velké oblibě a snadno k dostání (Southwood &

Henderson, 2000). V dnešní době je tato metoda již málo využívaná a vytlačovaná novými 

metodami např. fluorescenčním značením či značením stopovými prvky, které jsou 
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mnohem bezpečnější a šetrnější k organismům a životnímu prostředí (Hagler & Jackson, 

2001). 

Izotop může být použit buď zevně zvířete, či může být zkrmen s potravou a 

fungovat jako vnitřní značka (Southwood & Henderson, 2000). Při vnějším značení je 

nejjednodušším použitím namáčení jedinců do roztoku s obsahem radioaktivních izotopů. 

Takto je možné označit rychle a snadno několik jedinců najednou, bohužel však hrozí 

riziko, že izotopy budou zaneseny do těla zvířete orálním nasátím roztoku (Hagler & 

Jackson, 2001). 

4.1.2.2. Vzácné a stopové prvky

Značení vzácnými a stopovými prvky bylo vyvinuto jako alternativa ke značení 

radioaktivními prvky, které pro životní prostředí mohou představovat určitou hrozbu. 

Vzácné prvky se v přírodě vyskytují v nízkých koncentracích a zvířata je ve svém těle 

tolerují (Berry a kol., 1972). Nejčastěji používaným prvkem pro značení je nejspíš 

rubidium a to v podobě RbCl soli (Hougardy a kol., 2003; Hagler & Jackson, 2001). Další 

možné prvky použitelné ke značení jsou pak stroncium, cesium, hořčík, hafnium, iridium a 

cer (Hagler & Jackson, 2001). 

Praktické využití tohoto typu značení závisí na řadě faktorů. Stopové prvky jsou 

v malých množstvích obsaženy v zemské kůře a mohou se tedy v určitých množstvích 

vyskytnout i u zvířat a v rostlinách přirozeně (Prasifka a kol., 2001). Navíc se v různých 

částech světa může hladina prvků v zemi a organismech lišit. Před započetím studie musí 

být zjištěno přirozené množství používaného prvku v organismech a v prostředí, neboť 

množství přijatého stopového prvku se liší u jednotlivých organismů (Hagler & Jackson, 

2001). Obsažené množství prvku v hmyzu může také klesat v důsledku fyziologických a 

behaviorálních změn jedince, jako je např. krmení, vylučování, páření a ovipozice. Navíc 

v různých stádiích vývoje může být odlišná schopnost zadržení prvku v těle (Hougardy a 

kol., 2003).  

Efektivní technikou vnějšího značení hmyzu je jeho postříkání roztokem s obsahem 

prvku či namáčení do roztoku obsahujícího prvek (Hamann & Iwannek, 2004). Pro vnitřní 

značení je zase nejefektivnější smíchat prvek s potravou a v této formě ho podávat 

jedincům (Southwood & Henderson, 2000). Výhodou je, že se jedinec označí sám prostým 

pozřením potravy a mohou být sledovány jeho potravní preference. U parazitů sajících 

krev jakýmiž jsou například komáři, může být krev hostitele označena prostou injekcí  

značících látek do hostitelských zvířat. A tak může být  sledováno potravní chování a 
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potravní preference parazita (Anderson, 1990). Běžné je použití prvku ve studiích, kde se 

fytofágní hmyz sám označí žírem hostitelské rostliny. Rostlina je pokropena roztokem 

obsahujícím stopové prvky, nebo je roztok přímo inkorporován do rostlinných pletiv 

(Hougardy a kol., 2003; Stefan a kol., 2001; Wanner a kol., 2006), či může být rostlinou 

nasát v případě hydroponického pěstování rostliny. Velmi vhodným způsobem pro značení 

malých parazitoidů je jejich značení přes hostitelské druhy hmyzu (Hougardy a kol., 2003). 

Hostitel, či jeho živná rostlina jsou označeni prvkem, který se posléze dostane do 

parazitoida. Obdobně můžeme sledovat potravní preference pomocí značení kořisti, či 

potravy kořisti. 

Prvky nejsou radioaktivní a jsou tedy šetrné k životnímu prostředí a živočichům 

(Berry a kol., 1972). V tělech organismů zůstávají po dlouhou dobu a mohou přetrvávat 

z jednoho instaru do dalšího a dokonce až do stádia kukly. Proto jsou velice vhodnou 

metodou pro dlouhodobé studie (Southwood & Henderson, 2000). Naproti tomu některé 

prvky nemusí být v těle dobře zadržovány (Hagler & Jackson, 2001) a při vysokých 

koncentracích některých látek může docházet k negativnímu vlivu na vývoj jedinců, 

k poklesu jejich životaschopnosti a ke zvyšování úmrtnosti zvířat (Wilkins a kol., 2007). 

Tyto prvky jsou neviditelné a nemohou tedy ovlivňovat preference predátorů vůči 

značeným jedincům. Zpětná detekce prvků může být dosti složitá a finančně náročná. 

K detekci prvků se běžně využívají spektrometry (Wilkins a kol., 2007; Hougardy a kol., 

2003; Southwood & Henderson, 2000; Berry a kol., 1972).       

4.1.2.3. Barevné fluorescenční prášky

Metodou úspěšně používanou již řadu let a v současné době jednou z nejpoužívanějších 

pro vnější značení je značení hmyzu  pomocí barevných fluorescenčních prášků (Bextine 

& Thorvilson, 2002; Nakata, 2008). Nejpoužívanějším fluorescenčním práškem se zdá být 

komerčně vyráběný Day-Glo (Day-Glo Color Corp., Cleveland, OH). Jedná se o prášek, 

který je možno detekovat i pouhým okem, avšak lepších výsledků v detekci může být 

dosaženo při použití UV světla (Stern & Mueller, 1968). Na rozdíl od Day-Glo existují 

zelené fluorescenční prášky původně používané v kriminalistice, které jsou pouhým okem 

neviditelné a tudíž nerozpoznatelné a jejich přítomnost musí být zjišťována za použití UV-

světel (Taft & Agrese, 1962). 

Barevný prášek je využíván pro značení hmyzu tak, že je strategicky umístěn u 

zdroje potravy, v blízkosti hnízd živočichů, či u vstupu do úlu a hmyz se pohybem 

v přirozeném prostředí sám označí (DeGrandi-Hoffman & Martin, 1995). To je velice 
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výhodné z hlediska manipulace se zvířaty, neboť může být eliminováno jejich poškození, 

které hrozí při přímé manipulaci s jedinci (Hagler & Jackson, 2001). 

Pro tuto metodu jsou vhodnější větší druhy hmyzu, či druhy hustě pokryté setami, 

na jejichž těle může prášek snadněji ulpět (Skovgaard, 2002). Metoda je nevhodná pro 

druhy drobné a křehké, u kterých hrozí riziko zahlcení jedince práškem, či jeho poranění 

při manipulaci nebo poranění jeho senzorických orgánů. Jednoduchým způsobem jak 

jedince označit, je zavřít ho do krabičky naplněné práškem. Mírným zatřesením krabičky 

pak dojde k  obalení hmyzu práškem (Hagler & Jackson, 2001). Aby nedošlo k zahlcení 

hmyzu práškem, je nutné jej použít v malém množství (Southwood & Henderson, 2000). 

Barevné a fluorescenční prášky jsou velmi vhodným typem značení pro řadu druhů. 

Jsou poměrně levné a snadno dosažitelné na trhu a dají se snadno použít pro studie 

s velkým počtem jedinců, čímž odpadá zdlouhavost a časová náročnost při značení. Prášky 

jsou také šetrné k životnímu prostředí (Coviella a kol., 2006). Nevýhodou tohoto použití je 

možný přenos z jedince označeného na jedince neoznačeného. Existují také publikace 

potvrzující pokles životaschopnosti a změnu behaviorálních projevů živočicha po použití 

značících prášků (Reid & Reid, 2008). 

4.1.2.4. Proteiny

Značení hmyzu pomocí proteinů je aplikací klasické imunologické metody používané pro 

obratlovce na hmyz.  Hmyz je označen pomocí různých proteinů typických pro obratlovce 

a ty jsou zpětně detekované pomocí specifických protilátek testem ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay). Tyto proteiny jsou fotostabilní, tolerantní k vysokým teplotám a 

jsou k dostání v řadě typů (Hagler & Jackson, 2001). 

První použití této metody na hmyzu se uskutečnilo na ploštici Lygus hesperus za 

použití králičího imunoglobulinu G (IgG) (Hagler a kol., 1992). Značení může být využito 

pro vnější značení tak, že je hmyz postříkán rozprašovačem, nebo pro vnitřní značení, kdy 

je protein ve formě roztoku podáván jedincům s potravou (Hagler & Miller, 2002). Vnitřní 

značení bylo například použito v kolonii včely medonosné. Včelám byl podáván nektarový 

roztok obsahující králičí IgG a byl sledován jeho tok v kolonii. Přicházející nektar byl 

rychle transportován do potravních zásob a do buněk s potomstvem (DeGrandi-Hoffman & 

Hagler, 2000).

Metoda ELISA analýzy je velmi citlivá, jednoduchá, rychlá a bezpečná. Proteinové 

značky i imunologická činidla jsou relativně levnou záležitostí dostupnou snadno a rychle 

na trhu (Hagler & Jackson, 2001). Při této metodě může však docházet ke zkříženým 
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reakcím, kdy sekundární protilátka reaguje s cizí primární protilátkou. Například místo IgG 

králíka reaguje s IgG ovce. Díky této vysoké míře nespecifických reakcí, ke kterým 

dochází, je složité optimalizovat metodu pro více typů značek tak, aby bylo dosaženo 

dostatečné míry specificity (Rezková, 2009). Jedná se o relativně novou metodu, která 

vyžaduje další studie (Hagler & Jackson, 2001).  

Více podrobně o jednotlivých technikách používaných ke značení hmyzu 

pojednává Macháčková (2009) (Bakalářská práce), či přehledné review Hagler & Jackson 

(2001).
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4.2. Značení – metodika

4.2.1. Základní informace

Testování metody značení pomocí vzácných prvků proběhlo na jedenácti včelách ve dnech 

20.-21.5. 2009, tedy na konci této sezóny. Včelám byly na pyl na noze nanášeny vzácné 

prvky a bylo sledováno, zda značka drží a neovlivňuje chování včel. V roce 2010 pak bylo 

toto značení plně využíváno a byly značeny všechny včely létající s pylem do hnízda. 

4.2.2. Příprava značek

Celkem bylo připravováno 9 značících látek. A to komplexy DOTA pro YCl3x6H2O, 

LaCl3x6H2O, CeCl3x7H2O, NdCl3x6H2O, SmCl3x6H2O, EuCl3x6H2O, GdCl3x6H2O, 

DyCl3x6H2O, YbCl3x6H2O. Bylo odváženo 107 mg YCl3x6H2O, 124 mg LaCl3x6H2O, 

133 mg CeCl3x7H2O, 128 mg NdCl3x6H2O, 130 mg SmCl3x6H2O, 130 mg EuCl3x6H2O, 

130 mg GdCl3x6H2O, 130 mg DyCl3x6H2O, 136 mg YbCl3x6H2O a devětkrát 130 mg 

ligandu H4DOTAx4H2O (dále jen DOTA) do devíti vialek. 

Do vialek s DOTA byly přisypány lanthanoidové chloridy a vialky vypláchnuty 1 

ml destilované vody. Bylo přidáno míchadlo. Vialky byly postaveny na míchačku a za 

přidávání 20 % roztoku NaOH pomocí zataveného konce kapiláry postupně vznikal 

komplex daného lanthanoidu a bylo měřeno pH na zkalibrovaném  pH metru. Cílem bylo 

dosáhnout pH 7,5-8 u všech značících roztoků. Pokud byla tato hodnota překročena, občas 

až na pH 10, bylo pH opět srovnáváno pomocí HCl. pH je nutné zvyšovat pomalu, neboť 

po rychlém zvýšení nad hodnotu cca 6 (přesná hodnota záleží na konkrétním lanthanoidu) 

dochází ke sražení hydroxidu lanthanoidu. Při pomalém zvýšení má molekula ligandu čas 

tvořit koordinační vazby s lanhanitým iontem a jakmile je zakomplexován, již se jeho 

hydroxid nesrazí. Po docílení správného pH byly vzorky umístěny do horké lázně (70 ºC) a 

ponechány tak přes noc. Druhý den bylo opět překontrolováno pH u jednotlivých roztoků. 

Pokud neodpovídalo požadované hodnotě, byl celý proces vyrovnávání pH opakován a 

opět byly vzorky umístěny do horké lázně. Následně byly roztoky přefiltrovány pomocí 

filtračních nástavců na injekční stříkačky (0,22 μm) do nových vialek. Do každé vialky byl 

přidán 1 ml čistého lihu (tak, aby poměr roztoku s lanthanoidem a lihu byl 1:1). 

V roce 2011 byl postup přípravy lanthanoidových komplexů mírně modifikován: 

ekvimolární množství LnCl3xXH2O (lanthanoidové chloridy) a ligandu H4DOTA bylo 

smícháno ve 2 ml dest. H2O a pH upraveno na 5,5. Reakční směs byla míchána při 70 °C 
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přes noc a poté bylo pH upraveno ve dvou hodinových intervalech vždy o 0,5 pH jednotky 

nahoru. Mezi úpravami pH byla směs vždy zahřívána na 70 °C. Pokud vznikla při úpravě 

sraženina, došlo před dalším krokem k jejímu rozpuštění. Poté, co pH dosáhlo hodnoty 7,5-

8, byla směs míchána při 70 °C přes noc a výsledné roztoky byly přefiltrovány.  

Aktuální navážky (pro rok 2011) byly: 180 mg YCl3x6H2O, 222 mg LaCl3x6H2O, 

222 mg CeCl3x7H2O, 214 mg NdCl3x6H2O, 214 mg SmCl3x6H2O, 218 mg EuCl3x6H2O, 

220 mg GdCl3x6H2O, 224 mg DyCl3x6H2O, 230 mgYbCl3x6H2O, 240 mg H4DOTA.

(Dále jsou pro komplexy lanthanoidových chloridů s DOTA používány výrazy: yttrium 

(Y), lanthan (La), cer (Ce), samarium (Sm), neodym (Nd), europium (Eu), gadolinium 

(Gd), dysprosium (Dy), ytterbium (Yb) či lanthanoidy)

4.2.3. Značení včel v terénu pomocí vzácných prvků (lanthanoidů)

Včely přinášející pyl do hnízda byly odchytávány a značeny dvakrát denně. Pro sezónu 

2010 bylo použito 7 značek, a to Yb, Y, Gd, La, Sm, Eu a Dy. Jelikož včely létaly do 

hnízda často rychle, byly jejich vchody do hnízda přikrývané sklíčky, která jim 

zabraňovala v přímém vstupu do hnízda. Takto bylo možné včely snadněji chytnout. Včele 

byl na pyl na noze aplikován 1,5 µl značící látky pomocí pipety a následně byla vypuštěna. 

Zároveň bylo odkryto sklíčko na vchodě do jejího hnízda, aby mohla pyl se značící látkou 

do něj umístit. Včely byly jistě těmito častými odchyty vyrušovány a byla prodloužena 

doba hnízdního cyklu. Při nanášení značící látky docházelo ke ztrátám. Pozorováno bylo 

odpadávání pylu z nohy včely nebo včela někdy značený pyl z nohy odstranila. Další ztráty 

pak probíhaly při zpracování vzorků. Odchyt dvakrát denně byl proto tedy zvolen 

z důvodu, aby byla značící látka opravdu umístěna do hnízda a zároveň nebyly včely 

rušeny zbytečnými nadpočetnými odchyty. 

Na konci hnízdní sezóny byla hnízda v sektorech vykopána. Jednotlivé vykopané 

buňky byly umístěny do plastových zkumavek s víčkem a očíslovány. Jejich skladování 

probíhalo v mrazícím boxu. Zároveň bylo vykopáno několik desítek kontrolních buněk 

z odlehlé části hnízdiště, v němž značení neprobíhalo. Tyto vzorky byly následně použity 

jako negativní kontrola 

4.2.4. Zpracování vzorků (buněk) 

Po vyjmutí vzorku z mrazícího boxu byl vzorek zpracováván. Postup byl následující. 

Vzorek byl vysypán do skleněné lahvičky, na kterou bylo nadepsáno číslo vzorku. 

Zkumavky s víčkem byly pečlivě vymyty destilovanou vodou. Ke vzorku bylo pomocí 
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umělohmotné stříkačky přidáno 0,3 ml Tritonu X-100 a destilovaná voda tak, aby celý 

obsah činil několik (méně než 10) ml objemu. Vše bylo pečlivě promícháno špachtlí. 

Vzorek byl umístěn na plotýnku vařiče a po dobu cca 5 minut se vzorek vařil. Poté se 

nechal vzorek vychladnout. Plastová zkumavka o objemu 10 ml byla zvážena a nadepsána 

a bylo do ní přidáno 0,31 g 65 % HNO3 pomocí kapátka. Vychladlý vzorek byl pomocí 

stříkačky s jehlou nasát a pomocí filtračního nástavce na injekční stříkačku (0,22 µm) 

přefiltrován do zkumavky (objem 10 ml) obsahující kyselinu. Takto přefiltrovaný vzorek 

byl doplněn destilovanou vodou na laboratorní váze na váhu 10 g celkového objemu 

vzorku. Objem vzorku byl tedy zhruba 10 ml. Pokud tedy prázdná plastová zkumavka 

vážila 5,2 g, celková váha zkumavky se vzorkem potom činila 15,2 g (= 10 g (cca 10 ml) 

čisté váhy vzorku). Vznikl tedy 2 % roztok kyseliny a v takto okyseleném prostředí 

nehrozil rozklad lanthanoidů. Vzorky mohly být takto uskladněny do doby, než došlo k 

jejich měření na ICP.

4.2.5. Příprava standardů

Aby mohly být prvky ve vzorku správně detekované, je třeba přístroj ICP zkalibrovat, což 

se děje pomocí standardů. Pro ty prvky, které chceme detekovat, musíme mít i odpovídající 

standardy se stejnými prvky.

Příprava standardů probíhala v několika krocích:

1) Příprava 2 % HNO3 (z 65 % HNO3): 15,32 g 65 % HNO3 (ultrapure) bylo naváženo  a 

doplněno destilovanou vodou na 50 g a dále dolito 450 ml destilované vody. Takto vznikl 

0,5 l (0,5 kg) 2 % HNO3.

2) Příprava vlastních standardů o třech různých koncentracích:

Vše je nutné vážit na analytických váhách. 

a) Příprava zásobního standardu o koncentraci 10 mg/l: 0,5 g jednoho druhu standardu (= 1 

vzácný prvek) o koncentraci 1000 mg/l (MERCK ICP standard, CertiPUR) bylo naváženo 

do zkumavky. Postupně byly přidány všechny standardy (celkem 9 prvků) a objem byl 

doplněn na 50 g přidáváním 2 % HNO3. Vznikl roztok lanthanoidů o koncentraci 10 mg/l.   

b) Příprava standardu o koncentraci 1 mg/l: 5 g zásobního standardu bylo doplněno na 50 g 

přidáním 2 % HNO3. Vznikl standard o koncentraci 1 mg/l.

c) Příprava standardu o koncentraci 0,5 mg/l: 2,5 g zásobního standardu bylo doplněno na 

50 g přidáním 2 % HNO3. Vznikl standard o koncentraci 0,5 mg/l.



80

d) Příprava standardu o koncentraci 0,1 mg/l: 0,5 g zásobního standardu bylo doplněno na 

50 g přidáním 2 % HNO3. Vznikl standard o koncentraci 0,1 mg/l.

Pro vlastní měření na přístroji ICP-OES byly používány standardy o koncentracích 1 mg/l, 

0,5 mg/l a 0,1 mg/l.

Pro měření na ICP-MS již standardy nemusely být připravovány, neboť se měřilo 

pomocí standardů již namíchaných, které připravil pan RNDr. Jan Rohovec, Ph.D. 

(Geologický ústav AV ČR).  

4.2.6. Měření vzorků

Měření vzorků probíhalo na ICP-OES na ČZU u doc. Ing. Jiřiny Szákové, CSc. a na ICP-

MS na geologickém ústavu AV ČR u pana RNDr. Jana Rohovce, Ph.D. Pro ICP-OES byly 

používány standardy, které jsem vyrobila, pro ICP-MS byly použity již namíchané 

standardy. Jako blank (prázdný vzorek) byla použita 2 % kyselina dusičná. Standardy byly 

použity tři, a to o koncentracích 1 mg/l, 0,5 mg/l, 0,1 mg/l. Z těchto standardů byla 

přístrojem vytvořena kalibrační křivka, podle které se pak měřily jednotlivé koncentrace 

daných prvků ve vzorku. Bylo měřeno vždy několik vzorků při jedné návštěvě ústavu. Do 

měření byly zahrnuty kontrolní vzorky o známých koncentracích a známých složeních. 

Tyto vzorky sloužily jako kontrola, že měření přístrojem probíhá v pořádku. Pokud se 

měření nezdařilo, muselo být opakováno. Z důvodu nezdařeného měření na ICP-OES a 

kvůli nižší citlivosti tohoto přístroje (nízké detekční limity) bylo nakonec výsledné měření 

všech vzorků pro sezónu 2010 provedeno na ICP-MS. Měření několika málo vzorků ze 

sezóny 2011 bylo provedeno na ICP-OES.

4.2.7. Princip měření vzorků na přístrojích ICP-OES a ICP-MS

4.2.7.1. ICP-OES

ICP-OES (optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem) někdy též 

značena ICP-EOS (Rohovec, 2008) je jednou z nejvýkonnějších a nejpopulárnějších 

analytických nástrojů používaných pro stanovení stopových prvků v různých typech 

vzorků (Hou & Jones, 2000). Tato metoda se používá pro širokou škálu stanovovaných  

prvků v jednom vzorku a při analýze velkého počtu vzorků. Její využití je široké. Své 

uplatnění našla v nejrůznějších oborech jakými jsou geologie, zemědělství, při tvorbě a 

kontrole životního prostředí, v průmyslu chemickém, petrochemickém, metalurgickém a 

sklářském a keramickém (Sommer a kol., 1992; Pištěková a kol., 2010; Galiová a kol., 
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2006). Rozvoj metody byl podmíněn, podobně jako u jiných optických analytických 

metod, rozvojem instrumentální a výpočetní techniky a potřebou simultánního, rychlého, 

selektivního a citlivého stanovení prvků (Sommer a kol., 1992). 

Tato metoda je založena na faktu, že atomy prvků v plazmovém výboji přijímají 

energii a přecházejí do energeticky vybuzených, excitovaných stavů, obvykle za současné 

ionizace. Při návratu do základního stavu vyzařují částice záření, jehož spektrální čáry jsou 

charakteristické pro daný prvek. Spektroskopická analýza tohoto záření vede k získání 

informace o tom, který prvek záření vysílá a o množství tohoto prvku ve vzorku (Rohovec, 

2008). OES umožňuje ve svých mnohočetných variantách simultánní identifikaci až 

sedmdesáti prvků ve vzorku (Hou & Jones, 2000) a stanovení většiny prvků kovových i 

nekovových, a to v širokých intervalech koncentrací, při nedestrukční analýze vzorků 

(Sommer a kol., 1992). Kapalné a plynné vzorky mohou být aplikovány přímo do přístroje, 

zatímco vzorky vyžadující extrakci, či hydrolýzu budou přítomny ve formě roztoku. 

Roztok vzorku je převeden na aerosol a řízen do centrálního kanálu plazmy (Hou & Jones, 

2000).

Spektrometr ICP-OES se skládá z části sloužící ke generování argonového 

plazmatu, zavádění vzorku do plazmatu a části optické, která zajišťuje zachycení 

emitovaného záření, jeho spektrální rozklad a detekci emitovaných spektrálních čar 

(Rohovec, 2008). Plazmový zdroj je tvořen radiofrekvenčním (RF) generátorem, indukční 

cívkou, plazmovým hořákem, mlžnou komorou a zmlžovačem. V plazmovém hořáku a 

indukční cívce vzniká v proudu argonu plazma. Plazmový hořák bývá identický 

s plazmovým hořákem používaným v ICP-MS (Mihaljevič a kol., 2004). Část optická 

potom slouží k detekci částic. 

Nejdříve je vzorek nasát do přístroje peristaltickou pumpou a poté veden 

teflonovou kapilárou do zmlžovače. Zde je vzorek v proudu argonu převeden na aerosol 

(Rohovec, 2008). V jádře ICP-OES obdobně jakou u ICP-MS se udržuje teplota přibližně 

10 000 K (většinou však 7000-8000 K), takže aerosol se ihned vypařuje (Hou & Jones, 

2000; Mihaljevič a kol., 2004). K zachycení a vedení emitovaného záření slouží optická 

trasa přístroje, která snímá emitované záření. Zpracování spektra spočívá v co 

nejdokonalejším rozkladu na jednotlivé spektrální linie, které jsou snímány a detekovány. 

Očekávaná spotřeba vzorku činí asi 2,5 až 5 ml (Rohovec, 2008).  

Pro ICP-OES jsou nejvhodnější kapalné vzorky, které musí být zbaveny 

mechanických nečistot, zvláště sraženin či zbytků minerálních zrn. Obvykle se jedná o 

vodné roztoky ve zředěných minerálních kyselinách. Nejčastěji se používá 2 % HNO3 a 2 
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% HCl (Rohovec, 2008). Pokud máme vzorky v pevném stavu je nutné jejich převedení do 

roztoku. Tak se obvykle děje rozpouštěním čí tavením vzorků (Sommer a kol., 1992). 

Vzorky pro analýzu stopových prvků by měly být stabilizovány. Nejčastějším 

stabilizačním činidlem je okyselení kyselinou dusičnou. Toto se týká zejména vzorků 

přírodního původu, které jsou náchylné ke změnám v čase a často také k vylučování 

sraženin během zpracování a skladování (Rohovec, 2008).  

Úspěšné stanovení prvků ve vzorcích závisí na jejich koncentracích ve vzorku. 

Potíž spočívá většinou v jejich nižších koncentracích, blížících se detekčnímu limitu 

(Rohovec, 2008; Cerutti a kol., 2003), či menší citlivosti měření (vyzařují málo intenzivní 

záření) (Rohovec, 2008). Přestože technika ICP-OES poskytuje vynikající detekční limity 

pro velké množství analyzovaných prvků, existují zde jistá omezení, která limitují použití 

této metody. Přesnost a správnost výsledků je ovlivňována spektrálními a nespektrálními 

interferencemi (Hou & Jones, 2000), procesy při zmlžování roztoku vzorku, konstrukcí 

zmlžovačů a hlavice hořáků a jinými instrumentálními faktory. Tyto skutečnosti se zvláště 

projevují při analýze složitých minerálních vzorků nebo prvků se složitými spektry jako 

jsou prvky vzácných zemin. Nové možnosti pro elementární stopovou analýzu otevírá 

použití ICP v kombinaci s kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem (ICP-MS) 

(Sommer a kol., 1992). 

4.2.7.2. ICP-MS

Hmotnostní spektrometrie je druhou metodou analytické chemie. Před zhruba 25 lety byly 

zkonstruovány první hmotnostní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem a před 15 

lety pronikly na trh. Přístroj vznikl původně pro potřebu geologických, oceánologických a 

ekologických laboratoří. Brzy však nalézá upotřebení i v jiných oborech, jakými jsou 

průmysl, medicína, armáda, policie a nejrůznější akademická pracoviště. V současné době 

je přístroj dodáván řadou firem a bývá vybaven četnými přídavnými zařízeními 

usnadňujícími a urychlujícími vlastní měření. To umožňuje měřit tuhé a silně viskózní 

vzorky, či vzorky s vysokým obsahem soli bez předchozí složité úpravy (Mihaljevič a kol., 

2004). 

ICP-MS je analytická spektrální technika kombinující ICP (indukčně vázané 

plazma) jako zdroj kladně nabitých částic a hmotnostní spektrometrii, která tyto částice 

detekuje (Mihaljevič a kol., 2004). Zařízení je tvořeno iontovou optikou, kvadrupólem a 

detektorem (Strnad a kol., 2008). Spojení mezi plazmatem a vlastním spektrometrem je 

tvořeno expanzní komorou (Mihaljevič a kol., 2004). Vznik přístroje byl podmíněn 
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vyřešením problému spojení obou hlavních částí, tj. umožnit pohyb nabitých iontů 

z prostředí atmosferického tlaku, ve kterém se nachází plazmový hořák, do prostředí 

s vysokým vakuem, ve kterém je umístěn separátor a detektor iontů (Strnad a kol., 2008). 

Množství a zastoupení jednotlivých iontů vznikajících z analytu záleží na energii 

v plazmatu oscilujících elektronů. Minimální energie elektronů potřebná pro ionizaci 

molekuly se nazývá ionizační energie případně ionizační potenciál. Většina prvků má první 

ionizační potenciál menší než Ar a získá v plazmatu energii nutnou k vytvoření kladně 

nabitých iontů. Tyto prvky proto můžeme pomocí plazmatu ionizovat a následně detekovat 

(Strnad a kol., 2008).

ICP-MS umožňuje přímé stanovení prvků vzácných zemin (skupina prvků od La 

k Lu) bez separace matričních prvků a nabohacení nutného pro ICP-OES. Tyto prvky mají 

obvykle více izotopů, ale pro každý prvek lze nalézt alespoň jeden izotop bez izobarické 

interference (Strnad a kol., 2008). V žádném měřeném experimentu, proceduře a sadě 

vzorků by neměl chybět odpovídající referenční materiál (Mihaljevič a kol., 2004). 

ICP-MS je rychlá, víceprvková a umožňuje rovněž izotopovou analýzu. Pro 

analýzu obecně platí, že těžké ionty se analyzují lépe než ionty lehké, neboť díky své větší 

hmotnosti snáze prolétnou až k detektoru (Mihaljevič a kol., 2004). Metoda je předurčena 

k analýze prvků, které nelze analyzovat pomocí jiných spektrálních metod. V přírodních 

pevných materiálech to jsou zejména prvky vzácných zemin a platinové kovy (Strnad a 

kol., 2008). Zájem je soustředěn na analýzu velmi malého množství vzorku a stopovou 

analýzu (Sommer a kol., 1992), jelikož je ICP-MS mnohem citlivější než ICP-OES. 

Výhodou metody je velmi nízká spotřeba vzorku. Z méně než 1 ml vzorku je možné 

stanovit širokou škálu prvků (Strnad a kol., 2008). Přístroj je velmi produktivní a výkonný 

(Mihaljevič a kol., 2004). Zmíněná superlativa jsou však zatížena cenou instrumentace, 

cenou provozu a údržby přístroje a cenou nezbytného vybavení laboratoře. Pořizovací cena 

je velmi vysoká a přístroj spotřebovává finance, i když neměří. Proto bychom se měli 

snažit neaplikovat tuto techniku na všechny vzorky, ale zejména na speciální úlohy, jinak 

velmi obtížně řešitelné (Strnad a kol., 2008). Mezi důležitá omezení použití přístroje náleží 

vlastnosti analyzovaného vzorku, který nesmí obsahovat vysoké koncentrace kyselin nebo 

velká množství solí, které by způsobovaly korozi na přístroji a měnily by parametry měření 

(Mihaljevič a kol., 2004). 
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4.2.8. Kalibrační křivka

Z připraveného blanku (2 % kyselina dusičná, = prázdný vzorek) a tří standardů o 

koncentracích 1 mg/l, 0,5 mg/l a 0,1 mg/l byla po změření na ICP vytvořena kalibrační 

křivka (viz graf 17). Bylo nutné, aby všechny tři standardy ležely na dané přímce. Pokud 

nebyly koncentrace standardů přesné, body se z přímky vychylovaly. Blank o nulové 

koncentraci prvků tvořil na grafu hodnotu nula. Podle takto naměřených standardů byly 

měřeny přesné koncentrace prvků ve vzorcích. 
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Graf 17: Kalibrační křivka pro dysprosium sestrojená ze tří standardů o koncentracích 1 mg/l, 0,5 mg/l, 0,1 

mg/l a prázdném vzorku (blank) bez obsahu Dy. Na ose X je znázorněna koncentrace prvku a na ose Y 

naměřená intenzita. 

4.2.9. Odečtení emisních spekter

Vzhledem k tomu, že existuje velmi mnoho emisních spektrálních čar různých prvků, je 

nutné pro získání analytických dat dokonalé odečtení intenzity právě hledané emisní čáry 

měřeného prvku tak, aby současně nebyla měřena emise i jiného prvku a nedocházelo tak 

ke vzniku falešných kladných signálů. Pro měření lanthanoidů byly sledovány vlnové 

délky, které jsou znázorněny v tab. 9. U těchto vlnových délek by nemělo docházet 

k interferencím s jinými prvky. Z daných vlnových délek byl vybrán záznam o nejsilnějším 

signálu, to znamená záznam, v němž byla naměřena nejvyšší koncentrace prvku.  
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prvek vlnová délka (nm) vlnová délka (nm) vlnová délka (nm) vlnová délka (nm)

Dy 340,78 353,171 364,54 387,211

Eu 381,967 397,197 412,972 420,504

Gd 335,048 335,863 336,224 342,246

La 333,749 379,082 379,477 408,671

Nd 401,224 406,108 410,945 430,357

Y 324,228 360,074 371,029 377,433

Yb 289,138 328,937 369,419 x

Tabulka 9: Vlnové délky pro dané prvky.

Pozitivní vzorek je znázorněný na grafu 18, který ukazuje naměřené europium ve vzorku 

při vlnové délce 412,97 nm. Přístroj naměřil vysokou intenzitu s jasně viditelným 

vrcholem (peak) naměřeného prvku bez interferencí s jinými prvky a takřka konstantním 

pozadím. 
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Graf 18: Jasný signál (peak) europia společně s pozadím. Na ose X je znázorněna vlnová délka a na ose Y 

intenzita signálu. 

Obrázek bez signálu je znázorněný na grafu 19 a 20. Vzorek buď žádný lanhanoid 

neobsahoval či  byl signál prvku přehlušen šumem, který je na grafu znázorněn jako 

pozadí. Pro odečet intenzity signálu je nutné daný šum odečíst. Pokud prvek interferuje při 

dané vlnové délce s dalšími prvky, je na obrázku znázorněno více vrcholů signálu při vyšší 

intenzitě. U obou dvou  případů není možné určit daný prvek ve vzorku. Ten je možné 

určit pouze z prvního případu s jasným signálem prvku.
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Graf 19: Signál lanthanu je malý, přehlušený pozadím. Na ose X je znázorněna vlnová délka a na ose Y 

intenzita signálu.
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Graf 20: Signál europia není patrný. Společně je vykresleno pozadí. Na ose X je znázorněna vlnová délka a 

na ose Y intenzita signálu.
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4.3. Značení - výsledky

4.3.1. Vyhodnocení vzorků 

Z celkového množství označených včel barvami bylo pomocí lanthanoidů značeno 150 

včel. Velká většina z nich byla označena pouze jednou (66 včel). Dvakrát bylo označeno 

42 včel a taktéž 42 včel bylo označeno více než dvakrát. Z těchto výsledků plyne, že 

proznačenost populace na hnízdišti byla nízká. Rozložení prvků, kterými se značilo, bylo 

relativně rovnoměrné (19 včel bylo značeno lanthanem, 18 včel yttriem, 23 včel ytterbiem, 

22 včel samariem, 27 včel gadoliniem, 24 včel dysprosiem a 17 včel europiem) (viz tab. 

10). 

1x 2x více nez 2x celkem včel

La 7 7 5 19

Y 4 6 8 18

Yb 11 3 9 23

Sm 8 9 5 22

Gd 12 7 8 27

Dy 14 7 3 24

Eu 10 3 4 17

celkem 66 42 42 150
Tabulka 10: Rozložení prvků a počty označených včel (jednou, dvakrát a více než dvakrát). 

Celkově bylo analyzováno na přítomnost lanthanoidů 175 vzorků, z nichž 23 

vzorků bylo referenčních (kontrolních) a 152 vzorků bylo z vykopaných hnízd na hnízdišti, 

kde probíhalo značení. Referenční vzorky byly připraveny z hnízd včel na okraji hnízdiště, 

kde značení neprobíhalo. Ze 152 vzorků hnízd bylo 49 vzorků (přibližně 1/3) určeno jako 

pozitivních, nicméně z nich bylo 11 vzorků pozitivních ne s úplnou jistotou (nízký 

naměřený signál prvku). 49 pozitivních vzorků tvořilo 32 % z celkového počtu vzorků 

hnízd. Pokud bychom započítávali pouze vzorky jistě pozitivní, procento úspěšnosti 

proznačení podzemních buněk by kleslo z 32 % na 25 % (viz tab. 11).      

počet

počet vzorků celkem 175

vzorky hnízd 152

referenční vzorky 23

pozitivní vzorky celkem 49

jistě pozitivních 38

nejistě pozitivních 11

nejistě pozitivních (v %) 32,2

jistě pozitivních (v %) 25
Tabulka 11: Tabulka počtu zpracovaných vzorků, pozitivních vzorků a jejich procentuální vyjádření. 
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Kritérium pro určení vzorku jako pozitivního bylo podle síly signálu, který byl 

naměřený přístrojem. Zohledněna byla variabilita v referenčních vzorcích, které 

překvapivě obsahovaly vyšší množství lanthanoidů. Z celkového počtu měřených vzorků 

hnízd bylo 46 vzorků pozitivních pouze na jeden prvek (7 vzorků pozitivních na lanthan, 5 

vzorků na yttrium, 9 vzorků na ytterbium, 8 vzorků na samarium, 6 vzorků na gadolinium, 

6 vzorků na dysprosium a 5 vzorků na europium). 3 vzorky obsahovaly po dvou prvcích, a 

to 2 vzorky obsahovaly gadolinium a ytterbium a jeden obsahoval lanthan a samarium (viz 

tab. 12). 

prvek pozitivní na 1 prvek

La 5 (2)

Y 4 (1)

Yb 7 (2)

Sm 7 (1)

Gd 5 (1)

Dy 4 (2)

Eu 4 (1)

prvek pozitivní na více prvků

Gd, Yb 2

(La, Sm) (1)

Tabulka 12: Počty pozitivních vzorků obsahujících jeden prvek a více prvků. Bez závorek jsou počty jistě 

pozitivních vzorků a v závorkách jsou počty nejistě pozitivních vzorků. 

4.3.2. Otestování ztrát při zpracování vzorku

Pro otestování ztrát při zpracování vzorků byl připraven pokusný vzorek obsahující 1,5 µl 

značícího prvku v 2 % HNO3 (= 100 % značící látky (vzorek nebyl zpracováván)). 

Současně byly připraveny 4 vzorky od každého lanthanoidu (kromě Sm), které obsahovaly 

také 1,5 µl značícího lanthanoidového prvku kápnutého na hlínu a byly následovně 

zpracovány stejným způsobem jako byly zpracovány vzorky hnízd (viz kapitola 4.2.4.) a 

změřeny na ICP-OES. Z naměřených hodnot 4 vzorků stejného prvku byl vypočítán 

průměr a ten byl porovnán s hodnotou bez ztrát. Ztráty, které vznikají při zpracování 

vzorků jsou relativně veliké (od 11 do 42 %) (viz tab. 13). 
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prvek 100% (mg/l) N vzorek (mg/l) N ztráta (v %)

La 0,433 1 0,289 4 33

Y 0,191 1 0,163 4 14,7

Yb 0,294 1 0,172 4 41,5

Gd 0,255 1 0,225 4 11,4

Dy 0,304 1 0,235 4 22,4

Eu 0,365 1 0,259 4 28,8

Tabulka 13: Ztráty vznikající při zpracování vzorků. Hodnoty vzorků změřených na ICP-OES bez ztrát (100 

%) a po ztrátách (v mg/l) a ztráty po zpracování vzorků vyjádřené v procentech. N je počet vzorků, z kterých 

byly hodnoty počítány.  
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4.4. Značení – diskuse

4.4.1. Metody značení a jejich zhodnocení 

Pro značení včel bylo vybíráno vhodné značení z celé škály značících metod (kapitola 4.). 

Jako metoda individuálního označení samic bylo vybráno v obou letech značení včel 

pomocí barev, konkrétně pomocí permanentního lakového popisovače Uni Paint Marker. 

Ten umožňoval přesnou manipulaci a dávkování barvy na samice. Barva byla relativně 

stabilní a nestékala při značení po zvířatech. K zaschnutí docházelo během několika 

sekund a značení bylo relativně rychlé. Včelám nevadilo a neovlivňovalo jejich život. 

Barva však nebyla světlostálá a postupem času bylo u několika jedinců problematické 

odlišit některé barvy (např. modrou a zelenou). Takovýchto případů však nebylo mnoho a 

data nemohla být tímto problémem výrazně ovlivněna. Pro sezónu 2011 byly vybrány ke 

značení permanentní lakové popisovače Schneider Paint Marker, které byly světlostálé. 

Tyto lakové popisovače se na druhou stranu však více loupaly z těla včel a ty musely být 

častěji přeznačované. Značení pomocí akrylových barev a štětce, které používala 

Doležalová (2009) v prvním roce svého pozorování, bylo ihned zamítnuto z důvodu 

náročné manipulace s barvami. Zamítnuto bylo také značení včel pomocí štítků. Ty byly 

vyloučeny z důvodu zdlouhavé manipulace se štítky, které musí být lepeny na tělo hmyzu 

(Hagler & Jackson, 2001). Štítky by byly též nevhodné pro rozpoznávání včel v terénu. 

Ke značení podzemních hnízd byla vybrána metoda značení pylu pomocí vzácných 

prvků (lanthanoidů). Tato metoda nebyla doposud k tomuto účelu použita a nebyla ani 

takto testována, ačkoliv se značení těmito látkami používá pro řešení celé řady otázek (viz 

4.1.2.2.). Z tohoto důvodu bylo třeba vyřešit řadu technických problémů, které se během 

testování metody vyskytly. 

Pro značení podzemních hnízd byly již testovány dvě odlišné metody značení pylu 

u druhu Andrena vaga (Rezková, 2009). První metodou bylo imunologické značení 

pomocí proteinů. U této metody autorka uvádí, že toto značení není vzhledem k velice 

nízkým výsledným koncentracím značek ve vzorcích vhodné pro značení podzemních 

komůrek. Druhým problémem byl vznik vysoké míry nespecifických reakcí s některými 

protilátkami. Druhou metodou bylo značení pomocí fluorescenčních prášků, kde autorka 

uvádí, že velkým problémem byla autofluorescence pylu a nízká koncentrace značící látky. 
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Námi zvolená metoda značení pylu pomocí vzácných prvků by měla problém 

nízkých koncentrací vyřešit. Avšak metoda také nebyla úplně optimální a přinesla řadu 

problémů, které jsou diskutovány níže. 

4.4.2. Vliv značení lanthanoidy na chování včel

Každá samice, která přilétla s pylem ke hnízdu, byla odchycena a označena. Pomocí pipety 

jí bylo naneseno 1,5 µl značící látky na pyl na noze. Metoda umožňovala tedy přesnou 

kvantifikaci množství nanešené látky. Nevýhodou této metody však byla nutnost neustálé 

manipulace se značenými jedinci, která je mohla rušit a stresovat. Každá včela zvládne za 

den dokončit maximálně jednu buňku denně (Stone, 1994), a proto tedy odchyty nemusí 

být tak časté. 

Optimální množství značení jedné včely bylo stanoveno na dva odchyty a tedy dvě značení 

za den. Jedno značení denně by však mělo stačit, neboť koncentrace prvku byla vyšší, než 

jsou detekční limity. Druhé značení bylo spíše pojistkou, že bude značka opravdu umístěna 

do buňky. 

Odchyty a přítomnost pozorovatele na hnízdišti včely patrně rušily v každodenních 

aktivitách a prodlužovaly dobu zásobení jedné buňky. Nejednalo se pouze o rušení 

samotných včel, které byly odchycovány, nýbrž také o další jedince, kteří se v danou dobu 

pohybovali na hnízdišti. Ke správnému značení byla totiž nutná neustálá pozornost a 

pohyby na hnízdišti ze strany pozorovatele. Nespočetněkrát bylo pozorováno, že včely, 

které zaznamenaly pohyb pozorovatele na hnízdišti, odlétly a vrátily se až po určité době. 

Některé z nich se možná již nevrátily. U včel bylo také několikrát pozorováno, že včela 

značený pyl na noze odstranila a do hnízda poté přilétla bez pylu. Při nanášení značky na 

nohu samic byl nutný kontakt pipety s pylem a někdy se stávalo, že bylo včele část pylu 

omylem odstraněno. Několikrát bylo také pozorováno, že se pyl z nohy včely drolí. To 

mohlo mít nepříznivý vliv na počet příletů s pylem, které včela musela absolvovat na 

zásobení jedné buňky. 

Značení včel však včely neomezovalo do takové míry, aby snižovalo jejich 

reprodukční úspěch. Doba pozorovatele na hnízdišti byla pouze dočasná a omezená na 

několik hodin denně. Po zbytek dne byly včely nerušeny. Otázkou však zůstává, jestli se 

většina z nich na hnízdiště vrátila po odchodu pozorovatele, či se raději přestěhovaly na 

jiné místo. 



92

4.4.3. Zhodnocení přípravy značek a zpracování vzorků

Vzácné prvky se v přírodě vyskytují v nízkých koncentracích a tedy vzácně (Berry a kol., 

1972). Testování na obsah lanthanoidů v zemině z hnízdiště provedl Mgr. Ivan Řehoř, 

Ph.D., PřF UK. Překvapením bylo, že jinak velmi vzácné prvky se na hnízdišti vyskytovaly 

běžně. Pokud byly buňky hnízd rozpuštěné v kyselině dusičné, docházelo k vylouhování 

lanthanoidů ze země. Proto musel být postup pozměněn. Buňky z hnízd byly následně 

pouze promývány vodou s detergentem (kapitola 4.2.4.), a tudíž nedocházelo 

k vylouhování lanthanoidů ze země. 

Při zpracování vzorků buněk jiného druhu včely (Andrena vaga) byl pro několik 

prvních vzorků buněk použit jako detergent Tween. Nicméně ten se neukázal jako vhodný, 

neboť docházelo ke sraženinám ve vzorku a ty musely být následně složitě přefiltrovány. 

Pro všechny další vzorky byl použit Triton X-100, který se ukázal jako vhodný. Triton X-

100 byl také použit pro všechny zpracované vzorky hnízd A. plumipes. 

Při otestování ztrát při zpracování vzorků (tab. 13 v kapitole 4.3.2.) je naprosto 

zřejmé, že ke ztrátám značící látky při zpracování vzorků dochází. To může hrát velkou 

roli při následné detekci značky přístrojem. Nicméně pokud včela do buňky umístí celou 

značku, která jí byla na pyl na noze nanesena, měla by být koncentrace i po zpracování 

vzorků dostačující pro detekci. 

Prvotní pokusy o vytvoření značící látky obsahující lanthanoidy přinesly určité 

nesnáze. Kvůli rychlejšímu odpařování a nízkému povrchovému napětí byly nejdříve 

lanthanoidy připravovány s lihem a s ligandem. Nicméně poměr lanthanoidu s lihem 

nemůže být vysoký, jelikož začnou vznikat sraženiny. Pro námi použité značky byly 

lanthanoidy rozpouštěny v destilované vodě (místo lihu) za použití ligandu (kapitola 

4.2.2.), a tak bylo možné docílit větších koncentrací značek. Pro sezónu 2011 byl postup 

přípravy značících látek ještě mírně modifikován (kapitola 4.2.2.) a byla snaha o navýšení 

koncentrace značící látky, kdy by pak značka mohla být lépe detekována. 

4.4.4. Měření na ICP-OES a ICP-MS

Vzorky byly měřeny na optickém emisním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem 

(ICP-OES) a na hmotnostním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). 

Princip a porovnání těchto dvou přístrojů je popsáno v kapitole 4.2.7. Vzorky byly nejprve 

měřeny na ICP-OES. Z důvodu nižších koncentrací značící látky a z důvodu nezdařeného 

měření na ICP-OES, byly vzorky přeměřeny na citlivějším přístroji ICP-MS. Ten nabízí 

detekční limity ještě o několik řádů nižší a tedy jistější a přesnější rozpoznání prvků ve 
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vzorku. Nicméně po změření na ICP-MS byl obsah lanthanoidů vyšší i v referenčních 

vzorcích. Jak si tuto skutečnost vysvětlit, je nejasné. Signál prvku byl určen jako pozitivní, 

pokud měl vysoký peak a pokud pozadí ostatních prvků nebylo rovněž zvýšeno, pak 

musela být tato skutečnost brána v potaz. 

Na doporučení pana RNDr. Jana Rohovce, Ph.D. by bylo možná vhodnější použít 

prvky s vyšší hmotností, které se nacházejí na konci řady v tabulce periodické soustavy 

prvků (od Dy k Lu), kde je pravděpodobnější nižší přírodní pozadí těchto prvků.   

4.4.5. Úspěšnost proznačení 

Každý den byly na hnízdišti značeny všechny samice, které létaly s pylem. Z celkového 

počtu 207 označených včel barvami bylo pomocí lanthanoidů značeno 150 včel, z toho 

bylo 84 včel označeno více než jedenkrát. Nicméně proznačenost podzemních buněk byla 

pravděpodobně nízká, jelikož z celkového počtu 152 vzorků hnízd bylo jako jistě 

pozitivních určeno pouze 38 vzorků. 11 vzorků bylo neprůkazných, neboť jejich naměřený 

signál byl nízký a nedalo se s určitostí konstatovat, zda jsou jistě pozitivní. Přirozené 

množství stopových prvků se navíc v zemské kůře a organismech vyskytuje v nízkých 

koncentracích běžně (Prasifka a kol., 2001). Důvodem nízkého počtu pozitivních vzorků 

však nemusela být pouze nízká proznačenost komůrek, ale řada jiných důvodů. Ke ztrátám 

značící látky docházelo při nanášení a při zpracování vzorků a jak už bylo zmíněno výše, 

ne všechny značené včely skutečně umístily označený pyl do buněk. Chyby mohly nastat 

také při měření na přístroji.    

Ze 46 pozitivních vzorků obsahovaly pouze 3 vzorky více než jeden lanthanoid. 

Tento nízký počet značí, že včely primárně nevyužívají zásoby, které nanosila do hnízda 

jiná samice. Pravděpodobně tedy nedochází ke krádežím nanošených zásob do hnízda. 

Pozitivní vzorky na více než jeden prvek lze vysvětlit omylem samic, ke kterým někdy 

dochází. Několikrát byla pozorována samice, která několikrát přilétla do svého hnízda 

s pylem a při následujícím příletu si pravděpodobně spletla hnízdo a s jistotou zalétla do 

hnízda vedlejšího. To následně začala zásobit, nebo se při dalším příletu opět vrátila do 

hnízda původního. 

Značení včel druhu A. plumipes pomocí lanthanoidů probíhalo také na jaře roku 

2011, nicméně výsledky za tuto sezónu nejsou ještě zpracované a jejich vyhodnocení bude 

náplní mého dalšího studia.
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4.4.6. Detekce vnitrodruhového parazitizmu

Metoda značení podzemních hnízd pomocí vzácných prvků by měla být využita 

v budoucnu k odhalení kukaččího a kleptoparazitického chování u celé řady druhů včel, 

neboť toto chování je pravděpodobně široce rozšířené, ale velmi těžko zjistitelné. Metoda 

nabízí řešení, jak lze změřit to, jak moc parazité zneužívají své hostitele. Kukaččí chování 

lze odhalit použitím této metody v kombinaci s analýzou maternity pomocí mikrosatelitů 

(plánováno do budoucna). Pokud bychom pomocí značení dokázali rozpoznat všechny 

komůrky zásobované jednou samicí a analýza maternity by umožnila rozpoznat potomky 

jedné samice, potom by nález cizího potomka v buňce byl důkazem existence tohoto typu 

vnitrodruhového kleptoparazitismu. 
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5. Shrnutí

Cílem diplomové práce bylo podrobné prozkoumání hnízdního chování druhu Anthophora 

plumipes. Samice daného druhu byly v obou letech individuálně značené pomocí barev. Po 

celou sezónu 2010 probíhalo značení podzemních hnízd, které mělo za cíl odhalit 

kleptoparazitické chování u daného druhu včely. Toto značení bylo zároveň prvním 

testováním metody značení podzemních hnízd prostřednictvím značeného pylu. 

Mezi oběma sezónami byly etologickým pozorováním zjištěny výrazné rozdíly 

v aktivitě včel, což bylo pravděpodobně zaviněno velmi odlišným počasím. Sezóna 2010 

byla z klimatického hlediska velmi nevyrovnaná a chladná, což mělo patrně vysoký vliv na 

chování včel a na jejich aktivitu. Bez ohledu na počasí zůstávala téměř polovina včel každý 

den neaktivní.  

V etogramu bylo popsáno 13 prvků chování zjištěných u daného druhu včely a bylo 

sestaveno předpokládané schéma po sobě následujících aktivit. 

Terénní pozorování prokázalo, že včely dokáží využívat cizí hnízda ke svému 

hnízdění a že ke konci sezóny dochází k nárustu využívání opuštěných hnízd. Počty 

usurpací byly po celý průběh sezóny konstantní a ke konci sezóny nedocházelo tedy 

k jejich nárůstu. Analýza dat ani chování včel na hnízdišti neprokázalo přednostní 

využívání aktivních hnízd. 

V sezóně 2010 probíhalo značení samic pomocí vzácných prvků (lanthanoidů). 

Vykopaná hnízda včel byla zpracována a prvky byly zpětně detekovány přístrojem ICP-

OES a ICP-MS. Z celkového počtu 152 vzorků bylo 49 (32 %) vzorků určeno jako 

pozitivních. Ztráty značící látky byly poměrně vysoké. Docházelo k nim při nanášení 

značky na pyl a při zpracování vzorků buněk. Při zpracování lanthanoidů docházelo ke 

ztrátám značky až 42 %. Značení nepotvrdilo, že by samice kradly pylové zásob společně 

s hnízdem. 
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7. Přílohy

Příloha 1: Průměrné hodnoty, mediány, minima a maxima délek aktivit příletů a odletů 

pro sezónu 2009. N udává množství aktivit, ze kterých byly hodnoty počítány. Šedě jsou 

uvedeny údaje bez odlehlých hodnot a bíle s odlehlými hodnotami. (P – přílet bez pylu, Pp 

– přílet s pylem, T – odlet).

2009

intervaly varianta průměr medián min max N

černá bez odl. hodnot 1:30:35 1:18:30 0:05:00 3:35:00 26

hnědá bez odl. hodnot 0:59:50 0:49:00 0:06:00 2:34:00 47Pp-Pp

hnědá včetně odl.hodnot 1:03:34 0:49:00 0:04:00 3:59:00 48

černá bez odl. hodnot 0:47:08 0:43:00 0:29:00 1:33:00 8

hnědá bez odl. hodnot 0:24:13 0:24:00 0:04:00 1:01:00 24P-P

hnědá včetně odl.hodnot 1:09:05 0:33:00 0:00:00 6:09:00 37

černá bez odl. hodnot 0:06:07 0:06:00 0:03:00 0:10:00 9

černá včetně odl.hodnot 0:08:12 0:06:00 0:03:00 0:27:00 10

hnědá bez odl. hodnot 0:06:40 0:05:00 0:01:00 0:15:00 15
Pp-T

hnědá včetně odl.hodnot 0:12:51 0:06:00 0:01:00 0:51:00 19

černá bez odl. hodnot 0:15:00 0:18:00 0:02:00 0:30:00 9

černá včetně odl.hodnot 0:27:00 0:19:30 0:02:00 1:27:00 12

hnědá bez odl. hodnot 0:13:08 0:12:00 0:02:00 0:35:00 37
P-T

hnědá včetně odl.hodnot 0:30:06 0:15:00 0:02:00 3:20:00 48

černá bez odl. hodnot 0:08:25 0:07:00 0:05:00 0:17:00 12

černá včetně odl.hodnot 0:28:04 0:10:00 0:05:00 2:20:00 17

hnědá bez odl. hodnot 0:26:20 0:17:00 0:03:00 1:36:00 51
T-P

hnědá včetně odl.hodnot 0:51:04 0:27:30 0:03:00 3:16:00 66

černá bez odl. hodnot 1:28:02 1:15:30 0:05:00 3:35:00 28

hnědá bez odl. hodnot 1:00:07 0:49:00 0:03:00 3:04:00 57T-Pp

hnědá včetně odl.hodnot 1:03:12 0:53:30 0:03:00 3:59:00 58
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Příloha 2: Průměrné hodnoty, mediány, minima a maxima délek aktivit příletů a odletů 

pro sezónu 2010. N udává množství aktivit, ze kterých byly hodnoty počítány. Šedě jsou 

uvedeny údaje bez odlehlých hodnot a bíle s odlehlými hodnotami. (P – přílet bez pylu, Pp 

– přílet s pylem, T – odlet).

2010

intervaly varianta průměr medián min max N

černá bez odl. hodnot 1:08:53 0:57:00 0:03:00 3:12:00 48

černá včetně odl.hodnot 1:15:44 1:01:00 0:03:00 4:12:00 50

hnědá bez odl. hodnot 1:22:50 1:06:30 0:02:00 3:55:00 178
Pp-Pp

hnědá včetně odl.hodnot 1:28:51 1:08:00 0:02:00 6:01:00 183

černá bez odl. hodnot 0:35:37 0:38:30 0:04:00 1:05:00 24

černá včetně odl.hodnot 1:02:11 0:44:00 0:04:00 3:45:00 32

hnědá bez odl. hodnot 0:49:50 0:38:00 0:01:00 2:49:00 100
P-P

hnědá včetně odl.hodnot 1:08:40 0:40:00 0:01:00 8:00:00 109

černá bez odl. hodnot 0:04:45 0:04:30 0:02:00 0:09:00 12

černá včetně odl.hodnot 0:06:00 0:05:00 0:02:00 0:21:00 13

hnědá bez odl. hodnot 0:04:05 0:04:00 0:01:00 0:08:00 56
Pp-T

hnědá včetně odl.hodnot 0:10:52 0:05:00 0:01:00 1:41:00 80

černá bez odl. hodnot 0:16:34 0:16:00 0:02:00 0:43:00 32

černá včetně odl.hodnot 0:24:49 0:22:00 0:02:00 1:42:00 37

hnědá bez odl. hodnot 0:16:54 0:14:00 0:01:00 0:54:00 102
P-T

hnědá včetně odl.hodnot 0:33:24 0:16:00 0:01:00 6:56:00 114

černá bez odl. hodnot 0:21:28 0:20:30 0:01:00 0:48:00 34

černá včetně odl.hodnot 0:46:05 0:24:30 0:01:00 3:25:00 44

hnědá bez odl. hodnot 0:13:06 0:11:00 0:00:00 0:38:00 97
T-P

hnědá včetně odl.hodnot 0:53:44 0:23:00 0:00:00 5:45:00 157

černá bez odl. hodnot 1:02:31 0:52:30 0:03:00 3:12:00 60

černá včetně odl.hodnot 1:09:47 0:54:00 0:03:00 5:47:00 62

hnědá bez odl. hodnot 1:16:16 1:03:00 0:02:00 3:46:00 202
T-Pp

hnědá včetně odl.hodnot 1:23:54 1:06:00 0:02:00 6:01:00 210
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Příloha 3: Průměrné hodnoty, mediány, minima a maxima délek dlouhodobých aktivit pro 

sezóny 2009 a 2010. N udává množství aktivit, ze kterých byly hodnoty počítány. Šedě 

jsou uvedeny údaje bez odlehlých hodnot a bíle s odlehlými hodnotami. 

2009

aktivita průměr medián min max N 

bez odl. hodnot 0:24:53 0:20:00 0:00:00 1:20:00 269
H

včetně odl. hodnot 0:38:00 0:22:00 0:00:00 8:04:00 298

bez odl. hodnot 0:23:29 0:20:00 0:00:00 1:07:00 159
L

včetně odl. hodnot 0:37:58 0:25:00 0:00:00 3:47:00 194

bez odl. hodnot 0:15:28 0:14:00 0:00:00 0:46:00 136
U

včetně odl. hodnot 0:22:58 0:14:30 0:00:00 4:49:00 146

bez odl. hodnot 0:08:37 0:08:00 0:00:00 0:21:00 50
Z

včetně odl. hodnot 0:13:00 0:09:00 0:00:00 1:03:00 58

bez odl. hodnot 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5
SH

včetně odl. hodnot 0:35:15 0:01:30 0:00:00 3:09:00 12

bez odl. hodnot 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 30
W

včetně odl. hodnot 0:12:20 0:00:00 0:00:00 2:54:00 50

2010

aktivita průměr medián min max N 

bez odl. hodnot 0:12:52 0:06:00 0:00:00 0:55:00 172
H

včetně odl. hodnot 0:25:13 0:10:00 0:00:00 6:51:00 193

bez odl. hodnot 0:14:55 0:07:00 0:00:00 1:02:00 328
L

včetně odl. hodnot 0:35:26 0:12:30 0:00:00 10:24:00 392

bez odl. hodnot 0:09:40 0:06:30 0:02:00 0:28:00 18
U

včetně odl. hodnot 0:12:13 0:07:00 0:02:00 0:58:00 19

bez odl. hodnot 0:09:20 0:05:00 0:00:00 0:29:00 18
Z

včetně odl. hodnot 0:25:16 0:05:00 0:00:00 5:12:00 19

bez odl. hodnot 0:01:15 0:00:30 0:00:00 0:04:00 8
SH

včetně odl. hodnot 0:09:00 0:02:00 0:00:00 0:49:00 11

bez odl. hodnot 0:00:28 0:00:00 0:00:00 0:02:00 39
W

včetně odl. hodnot 0:09:13 0:00:00 0:00:00 5:24:00 45
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Příloha 4: Fotografie z terénu.

obr. 1:  Celkový pohled na hnízdiště 
druhu A. plumipes s označenými hnízdy. 

obr. 2: Samice hnědé formy pasoucí se na 
šalvěji je zaostřena samcem, který se 
téměř zastaví v letu a provede výpad na 
samici. 

obr. 3: Označená samice přilétající do 
hnízda. Vedle je vidět uzavřené hnízdo a 
počet a pořadí majitelů, které se v něm 
vystřídaly. 

obr. 4: Samice hnědé a černé barevné 
varianty druhu A. plumipes pasoucí se na 
šalvěji.
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obr. 5: Samice hrabající hnízdo. Před 
hnízdem je viditelná vykopaná zemina 
(tumulus). 

obr. 6: Označená samice uzavírající 
označené hnízdo stejné barvy. 




