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Anotace: 

V této práci jsem vyhodnocovala parametry ostražitosti dvou druhů sýkor ovlivněné 

přítomností predátora v zimním období. Při preferenčních krmítkových experimentech 

měly sýkory na výběr dvě krmítka, v jejichž blízkosti byla instalována atrapa predátora. 

Použila jsem atrapu krahujce, nekompletní a zakrytá torza krahujce a neškodného holuba. 

Je známo, že sýkory jsou schopny vyhodnotit nebezpečnost předložené atrapy, a dle 

posouzeného rizika se odváží k případné návštěvě jednoho z krmítek. Nasnadě tedy byla 

otázka, zda přítomné atrapy ovlivňují chování na krmítku a v případě že ano, jak ho 

ovlivňují. Zjistila jsem, že sýkory v přítomnosti nebezpečných atrap zvyšují svoji 

ostražitost. Sledované druhy se na krmítkách chovají rozdílně. Chování na krmítku 

ovlivňoval i celkový počet ptáků navštívivších krmítko a také atrapa umístěná na 

alternativním krmítku. 

Klíčová slova: ostražitost, rozpoznávání predátora, Parus major, Parus caeruleus, 

krmítkový experiment, zima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation: 

This thesis evaluates the vigilance parameters of two species of tits affected by the 

presence of a predator in wintertime. During preferential experiments, tits have had a 

choice of two feeders in the vicinity of the installed dummy predator. For that purpose 

was used a dummy sparrowhawk, incomplete or occluded sparrowhawk 

torsos, and harmless pigeon torso. It is known that the tits are able 

to recognize dangerousness presented by the dummy, and according to expected risk 

dare to visit one of the feeders. It leads to a question whether the tits are somehow 

influenced by the presence of the dummies, and if so, how specifically are they 

influenced. It turned out, that the tits in presence of a dangerous dummy significantly 

increased their vigilance. Both observed species at the feeders behave oppositely. 

Behaviour of all the birds at the feeder is also affected by their total count at the precise 

moment and by the presence of a dummy at the other feeder. 

Key words: vigilance, predator recognition, Parus major, Parus caeruleus, feeder 

experiment, winter 

 



4 
 

Obsah:         

1. Úvod         6 

1.1. Ostražitost        6 

1.1.2. Ostražitost u krmících se ptáků     7 

1.1.3. Studium ostražitosti       8 

1.1.3.1. Vliv velikosti hejna      8 

1.1.3.2. Vliv postavení jedince ve skupině    9 

1.1.3.3. Vliv ekologie studovaných ptáků    10 

1.1.3.4. Vliv prostředí       11 

1.2. Ostražitost a přítomnost predátora     11 

1.2.1. Nepřímé riziko predace      12 

1.2.2. Přímá přítomnost predátora     13 

1.3. Kompetice v zimních hejnech sýkor     14 

1.3.1. Mezidruhová kompetice       15 

1.3.2. Vnitrodruhová kompetice      16 

1.4. Cíle         17 

2. Materiál a metodika       19 

2.1. Sběr dat        19 

2.1.1. Lokalita        19 

2.1.2. Uspořádání experimentu      20 

2.2. Analýza videozáznamů      23 

2.3. Statistika        24 

2.3.1. Vyhodnocení dat       24 

2.3.2. Statistické zpracování      25 

3. Výsledky         26 

3.1. Počet příletů        26 

3.2. Doba pobytu        27 

3.3. Rozhlédnutí za sekundu      31 

3.4. Klovnutí za sekundu       36 

3.5. Efektivita pobytu       41 

 

 



5 
 

4. Diskuse         46 

4.1. Rozdíly mezi koňadrou a modřinkou    46 

4.2. Vliv celkového počtu přilétajících ptáků    47 

4.3. Vliv testovaných atrap      48 

4.4. Vliv situace na alternativním krmítku    49 

5. Závěr         50 

6. Zdroje         51 

7. Přílohy         56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Úvod 

 

1.1. Ostražitost 

Ostražitost je důležitou složkou antipredačního chování. Umožňuje živočichům včas 

zareagovat na potenciální ohrožení, jaké představují zejména predátoři, ale například i 

dominantní členové sociální skupiny (Waite 1987, Krams 1998) nebo kompetitoři (Knight 

a Knight 1986, Bednekoff a Lima 2004). Výzkum antipredační ostražitosti představuje 

jednu z nejzajímavějších kombinací teoretické a empirické práce v behaviorální ekologii 

(Scannell et al. 2001).   

Nicméně ač bylo za posledních třicet let publikováno značné množství prací 

(Bednekoff a Lima 1998) ostražitosti věnovaných, její uspokojivou definici postrádáme 

(Caro 2005). Za tento fakt může skutečnost, že nikdo zatím dostatečně neobjasnil její 

funkční význam.  Současný stav studia ostražitosti by se dal označit jako zmatek. Výsledky 

prací si mnohdy protiřečí a často nebývají ani příliš přesvědčivé (Bednekoff a Lima 1998). 

Problematické pravděpodobně bude i to, že se snáze publikují práce, kde se hypotézy 

potvrdí, nebo ty, kdy máme k dispozici alespoň „little evidence“ o vyřčené hypotéze (např. 

Beauchamp 2002). Prací, které by přinesly „no evidence“ o ostražitosti je jako šafránu 

(Beauchamp 2010).  

Ostražitost má kladnou a zápornou stránku. Ostražitým jedincům umožňuje včasné 

odhalení predátora, následnou volbu co nejlepší odpovědi na nastalou situaci, a zvyšuje 

tím pravděpodobnost jejich přežití (Kaby a Lind 2003). Ale aby mohl být živočich ostražitý, 

musí přerušit činnost, kterou právě vykonává. Je-li zvíře zabaveno nějakou činností a včas 

neodhalí predátora, povětšinou zareaguje opožděně, což pro něj může mít fatální 

následky. Na druhou stranu stoprocentně ostražitý živočich je sice připraven okamžitě 

reagovat na nebezpečí, ale nemůže se věnovat jiné činnosti. Přítomnost tak závažného 

dilematu nám přináší skvělou příležitost pro studium ostražitosti projevující se například 

prohlížením okolí (Barbosa 1997). 

Nejvíce času stráví ptáci (a nejen oni) sháněním potravy. Některé evropské sýkorky 

v zimě trávily hledáním potravy až 89 % světlé části dne (Stokes 1962a). Největší ztráty na 

životech byly proto zákonitě zaznamenány, z důvodu nedostatku potravy a aktivitou 

predátorů. Ptáci proto musí důkladně zvážit, kolik času investují do ostražitosti a kolik do 
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příjmu potravy. Pokud jedna složka chování vzroste, musí ostatní složky klesnout (Roth et 

al. 2006). Přežití se v mimohnízdní sezoně stává hlavní složkou fitness jedince a zejména 

během tuhé zimy se může proměnit ve velmi dramatický závod s časem (Ekman 1989). 

 Dále ptáci velkou část zbytku dne tráví spánkem, kdy jsou také vystaveni vysokému 

riziku predace (Lima et al. 2005). Shrnutí dosavadních znalostí o ostražitosti u spících 

živočichů přinesli Lima et al. v roce 2005. Výzkum této složky antipredačního chování u 

ptáků probíhá zejména na kachnách (např. Gautier-Clerc et al. 2000).  

 

1.1.2. Ostražitost u krmících se ptáků 

Předpokládá se, že ptáci věnující se potravnímu chování (vyhledávání, manipulace s 

potravou a její konzumace) jsou daleko více ohroženi predací než ti, kteří se zabývají 

nějakou aktivitou nesouvisející s krmením (např. Kaby a Lind 2003). Zatímco ke spánku se 

zvířata zpravidla odebírají do bezpečných úkrytů, kvůli vyhledávání potravy je musí 

opustit. Roth et al. (2006) zaznamenali ve své práci o faktorech, které ovlivňují riziko 

predace u zimujících pěvců signifikantně větší pravděpodobnost zabití kořisti při útoku 

predátora, když byla zabavena příjmem potravy, než například odpočinkem.  

 Ostražitost krmících se ptáků může být ovlivněna množstvím faktorů. Barbosa 

(1995) studoval ostražitost v souvislosti s různými potravními strategiemi u brodivých 

ptáků. Výsledky potvrdily předpokládanou hypotézu, že ptáci krmící se průběžnou 

technikou tráví ostražitostí více času než zástupci používající techniku přerušovanou 

(Barbosa 1995). Pěvci, kteří navštěvují krmítka, chování přizpůsobují především typu a 

velikosti potravy, kterou zde najdou. Je-li potrava větších rozměrů (slunečnicová semínka, 

oříšky, živí mouční červi) poradí si s ní návštěvníci rozmanitým způsobem. Stehlík obecný 

(Carduelis carduelis), sedí na krmítku a nejdříve se skloněnou hlavou hledá vhodnou 

„kořist“, pak s ní manipuluje (potřebuje-li potrava například zbavit slupky) a následně 

vzhlédne a prohledává okolí (Glück 1987). Sýkorky přilétnou na krmítko, vyberou si svoji 

„kořist“ (slunečnicové semínko nebo oříšek) a odletí do úkrytu, kde v klidu úlovek 

zkonzumují (Stokes 1962b). Pokud je však kořist dostatečně drobná (například nasekané 

ořechy), ptáci upraví své chování. Například sýkorky pak zůstávají na krmítku po delší 

dobu a věnují se nepřetržitému příjmu potravy (Kaby a Lind 2003).  

I přes odlišné techniky užívané při vyhledávání potravy a jejím následném 

konzumování u různých skupin ptáků, můžeme u nich hovořit o totožných projevech 
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ostražitosti. Chce-li pták být ostražitý, musí přerušit krmení a vztyčit hlavu. Se vztyčenou 

hlavou pak ostražitý jedinec monitoruje okolí (Beauchamp 2008). Bednekoff a Lima (2002) 

ale zjistili, že zvířata mohou kompenzovat přerušování krmení tím, že používají takzvanou 

periferní ostražitost. Mohou tak odhalit predátora, i když mají zrovna skloněnou hlavu.  

 

1.1.3. Studium ostražitosti 

Studium ostražitosti vykrystalizovalo okolo několika nápadných výsledků a několika 

elegantních matematických modelů (model sobeckého stáda a z něj vzešlý „Pulliamův 

model“). Nejvýraznějším takovým krystalickým jádrem byla právě práce Pulliama z roku 

1973, který vytvořil základní model pro odhalení predátora ve skupině. Model 

předpokládal, že predátor je objeven náhodně a pokud nějaký ze členů skupiny predátora 

odhalí včas, unikne celá skupina. Prohlížení jednotlivců je přitom nezávislé (Pulliam 1973). 

Tato východiska dodnes usměrňují většinu vědců, často jim však neodpovídají fakta, která 

přinesly praktické studie (Bednekoff a Lima 1998).  

Během let vznikla o ostražitosti ptáků celá řada původních vědeckých prací. Ty ke 

studiu ostražitosti přistupovaly z mnoha stran. Některé studie se prováděly v terénu ať už 

v přirozeném prostředí (např. Lima 1992, Barbosa 1997) nebo na krmítkách (např. Stokes 

1962, Pravosudov a Grubb 1995, Krams 1998); jiné v laboratorních podmínkách (např. 

Beauchamp 2002, Cresswell et al. 2003, Jones et al. 2009). Další jsou pak čistě teoretické a 

pracují s různými matematické modely (např. Székely et al. 1991,  Bednekoff a Lima 

2004).  

 

1.1.3.1. Vliv velikosti hejna 

Ptáci se často sdružují do hejnek, která mohou být jednodruhová, nebo složená z mnoha 

různých druhů (Morse 1970). Činí tak pravděpodobně proto, aby minimalizovali náklady 

spojené s ostražitostí vůči predátorům, aniž by zvyšovali riziko vůči sobě samým (Elgar et 

al. 1984, Glück 1987). Minimalizaci nákladů vložených do ostražitosti způsobuje pokles 

ostražitosti jednotlivce s rostoucí velikostí hejna (Glück 1987). K tomu pravděpodobně 

dochází ze dvou důvodů (Beauchamp 2008). Za prvé je to velký počet současně 

ostražitých jedinců, který napomáhá zvýšit pravděpodobnost odhalení predátora. Tato 

skutečnost se označuje jako efekt „více očí více vidí“ (Pulliam 1973) nebo „efekt 

skupinového odhalení“ (Lima 1995). Za druhé může přítomnost mnoha jedinců snižovat 
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individuální riziko predace, díky takzvanému efektu „zředění“. Predátor se totiž v hejnu 

musí zaměřit pouze na jednoho jedince, kterého se následně pokusí ulovit (Kenward 

1978). Jiné vysvětlení snížené ostražitosti jedinců v hejně nabízí Roberts (1996). 

Předpokládá, že ostražitost v hejnu neklesá díky rostoucí pravděpodobností odhalení 

predátora ale kvůli silnému kompetičnímu tlaku, který způsobuje, že se jedinci dostávají 

do časového stresu a jsou nuceni zvyšovat čas věnovaný shánění potravy, místo aby byli 

ostražití. 

Zhodnotit dosavadní poznatky o významu vlivu velikosti skupiny na ostražitost se 

pokusil ve své metaanalýze Beauchamp (2008). Jeho analyzovaný soubor zahrnoval 120 

studií a jako hlavní složky ostražitosti byly stanoveny tři proměnné: podíl času strávený 

prohlížením okolí, četnost rozhlédnutí a doba trvání jednotlivých rozhlédnutí. Všechny 

komponenty ostražitosti signifikantně klesaly s velikostí skupiny, ovšem zdaleka ne u 

všech prací. Korelace s velikostí skupiny byla přitom silnější u poměru doby strávené 

prohlížením okolí a u frekvence rozhlížení, velmi slabá u doby trvání jednotlivých 

rozhlédnutí. Beauchamp (l.c.) uzavírá,  že velikost skupiny sice s velkou pravděpodobností 

ovlivňuje míru ostražitosti, avšak z méně než 20 %. Existuje totiž mnoho dalších faktorů, 

které mohou mít na ostražitost vliv (postavení ve skupině, pocit ohrožení, prostředí, 

pohlaví, atd.).  

 

1.1.3.2. Vliv postavení jedince ve skupině 

Krams (1998) u sýkory koňadry (Parus major) studoval, jaký má na míru ostražitosti 

jedince vliv jeho postavení v sociální skupině během zimní sezony. K dispozici měl 15 

barevně odlišených hejnek. Hejnka koňader mají vnitřní hierarchii s jedním dominantním 

samcem a jsou tzv. otevřená, jednotlivci je mohou opouštět nebo se k nim volně přidávat. 

Taková hejnka si nestřeží teritorium, ale sdílí ho s dalšími podobnými hejnky (více 

v kapitole 1.3.). Autor pro svůj výzkum vylákal hejnka sýkor z bezpečí ve větvoví stromů na 

exponovaná krmítka, která nabízí lákavý zdroj potravy a současně přitahují pozornost 

predátorů (Dunn a Tessaglia 1994). Zkoumal, jak ostražité chování na krmítkách souvisí se 

sociálním postavením, velikostí skupiny a polohou krmítka vůči hlavnímu společnému 

teritoriu hejnka. Poměr času strávený ostražitostí byl pozitivně korelován se sociálním 

statusem uvnitř hejnka. Dominantní samci byli v hejnku nejostražitější. V rámci 

podřízených subadultních jedinců, vedli v ostražitosti mladí samečci nad samičkami. 
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Pokud byl z hejnka odstraněn dominantní samec, jeho místo nahradil některý 

z podřízených samečků. Tomuto náhradníkovi spolu se sociálním postavením stoupla i 

doba, kterou trávil prohlížením. Jakmile hejnko navštívilo cizí teritorium, klesla 

dominantním jedincům ostražitost, u ostatních členů hejna se nezměnila.  Nárůst 

ostražitost dominantních jedinců byl naopak pozorován, pokud vzrostlo riziko predace. 

Tento fenomén se nazývá zajatec stáda (Hegner 1985). 

Zcela opačné jsou výsledky Waiteho (1987), který studoval sýkory rezavoboké 

(Parus bicolor). Podřízení členové hejnka vykazovali vyšší míru ostražitosti než dominantní 

jedinci. Je to proto, že sýkory rezavoboké vytváří jiný sociální systém, tzv. uzavřené hejno 

v hájeném teritoriu. Dominantní jedinci si hledají potravu v chráněných částech teritoria, 

zatímco podřízeným nezbývá nic jiného, než shánět potravu na exponovanějších místech, 

kde jim také hrozí vyšší riziko predace a musí být více ostražití.  

Ještě složitější je situace ve vícedruhových hejnkách, kde se k rozdílům 

vnitrodruhovým připojují rozdíly mezidruhové.  Například na americkém kontinentě se 

v zimních hejnkách často vyskytují strakapoudi osikoví (Picoides pubescens). Jde o 

nejmenší druh amerického strakapouda co je jen o málo větší než sýkora koňadra. Pokud 

byli v hejnku přítomni zástupci nějakého druhu sýkor, strakapoudi osikoví byli 

signifikantně méně ostražití (Sulivan 1984).  

 

1.1.3.3. Vliv ekologie studovaných ptáků   

Beauchamp v roce 2010 vydal další metaanalýzu, v níž se snažil testovat význam 

ekologických proměnných při vzniku mezidruhových rozdílů v ostražitosti ptáků.  

Ostražitost, kterou definoval jako procento času stráveného prohlížením okolí, srovnával 

s několika druhovými charakteristikami: tělesnou hmotností, velikostí skupiny, dietou (je-

li taxon vegetariánský nebo karnivorní) a agonistickým chováním (zda se vyskytují 

interakce mezi jedinci). Data navíc zasadil do fylogenetického rámce. Autor nejprve 

roztřídil práce podle toho, zda ptáci shání potravu sami (samotáři) nebo ve skupinách. Pro 

ptáky, kteří si obstarávají potravu sami, použil ostražitost a pro skupiny použil tzv. 

asymptotickou ostražitost, která popisuje míru ostražitosti celé skupiny, dostatečně velké 

na to, aby se při dalším nárůstu početnosti ostražitost již neměnila. Ve fylogeneticky 

korelované analýze nebyla ostražitost u samotářů závislá na tělesné hmotnosti, ale 

asymptotická ostražitost na tělesné hmotnosti závisela. Dále ostražitost klesala s rostoucí 
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velikostí skupiny u vegetariánských linií, nikoli však u karnivorních. Výsledek fylogenetické 

analýzy podle Beauchampa (l.c.) naznačuje, že evoluční kroky, které vedly ke sdružování 

jedinců do větších skupinek, jsou spojeny s evolučním krokem, který snižuje 

asymptotickou ostražitost.   

 

1.1.3.4. Vliv prostředí 

Práce, které se věnují vlivu prostředí na ostražitost, se dají rozdělit do dvou skupin. V té 

první najdeme studie, které se snaží ostražitost vysvětlovat povětrnostními vlivy, jako je 

teplota, oslunění, rychlost větru (Pravosudov a Grubb jr. 1995) nebo viditelnost, kterou 

mohou ovlivňovat i překážky ve výhledu (Lima 1987). Pravosudov a Grubb (1995) 

zkoumali, zda souvisí ostražitost u sýkory rezavoboké (Parus bicolor) s povětrnostními 

vlivy. Prokázali souvislost mezi teplotou vzduchu a mírou ostražitosti. Čím nižší byla 

teplota, tím méně času sýkorky věnovaly ostražitosti. Ve studii byla testována i rychlost 

větru a míra oslunění, ostražitost na nich však nijak nezávisela (Pravosudov a Grubb l.c.). 

Jiné práce se věnují závislosti ostražitosti na biotopových charakteristikách, například 

vzdálenosti od úkrytu (Lima 1987), vzdálenosti krmítka od země (Lendrem 1983), 

distribuci potravy v prostoru (Repasky 1996) nebo přímo srovnávají různé biotopy 

(Barbosa 1997). Tyto práce se povětšinou shodují v závěru, že ptáci jsou více ostražití 

v prostředí, které přináší vyšší riziko způsobené častějším výskytem predátorů, absencí 

úkrytu nebo velkou vzdáleností od něj (např. Barbosa 1997).  

  

1.2. Ostražitost a přítomnost predátora 

Predátor může krmící se jedince ovlivňovat buď přímo, svojí přítomností, nebo nepřímo, 

například skrze prostředí, v nichž se často predátoři vyskytují, nebo v němž není kam se 

před nimi ukrýt (Lima 1987). Ve střední Evropě jsou nejčastějšími predátory drobných 

pěvců krahujec obecný (Accipiter nisus) a kočka domácí (Felis catus). Hinde (1952) řadí k 

zimním predátorům ještě člověka, který ptáky plaší. 
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1.2.1. Nepřímé riziko predace 

Přežívání jednotlivců u vodouše rudonohého (Tringa totanus) bylo signifikantně vyšší, 

pokud se ptáci vyhýbali prostředí, kde byl vyšší výskyt predátorů. Doba přežívání vodoušů 

v rizikovém prostředí dále klesala s klesající ostražitostí a klesajícím úspěchem při krmení. 

V relativně bezpečnějším prostředí nebyla tato závislost pozorována (Sanson et al. 2009). 

Barbosa (1997) publikoval obdobnou studii o zimujících jespácích obecných (Calidris 

alpina). Vybral si prostředí delty španělské řeky Ebro, kde se nachází jedno z největších 

zimovišť těchto ptáků. Hojně se zde pěstuje rýže a jespáci využívají rýžová pole ke shánění 

potravy. Mimo rýžových polí se ptáci krmili také na mořském pobřeží. Na rýžových polích, 

která nejsou příliš úživná, panuje navíc vyšší riziko predace než na mořském pobřeží, které 

je současně bohatší na potravu. Autor předpokládal, že na nebezpečných rýžových polích 

budou jespáci ostražitější a budou tvořit větší hejna než v litorálních habitatech. Výsledky 

jeho domněnky potvrdily. Jespáci srostloprstí (Calidris pusilla) také vytváří veliká hejna. 

Beauchamp a Ruxton (2008) předpokládali, že na okraji hejna obecně panuje vyšší riziko 

predace. Ptáci, kteří se vyskytovali na rizikovějším okraji hejna, byli skutečně ostražitější.  

 Lima (1987) studoval závislost ostražitosti vrabce domácího (Passer domesticus) na 

vzdálenosti od ochranného krytu (porosty dřínu) a překážkách ve výhledu, které 

představovaly asi 7 cm vysoké dřevěné ohrádky. Ostražitost u vrabců soustavně klesala 

v přítomnosti ohrádek pouze ve velké vzdálenosti od úkrytu.  

Repasky (1996) studoval závislost ostražitosti na rozmístění a bohatosti zdrojů 

v Sonorské poušti v Kalifornii. Jako model si vybral strnádku pelyňkovou (Amphispiza belli) 

a strnádku černohrdlou (Amphispiza bilineata). Autor měřil ostražitost strnádek v různých 

habitatech, které se lišily zejména nabídkou a rozmístěním potravy a zjistil, že ostražitost 

s rostoucí nabídkou potravy klesá.  

 V lesích Indiany v USA žije strakapoud osikový (Picoides pubescens). Na rozdíl od 

ostatních ptáků, kteří většinou shánějí potravu jinde, než mají úkryty a nocoviště, mají 

strakapoudi úkryt a zdroj potravy v témže prostředí a proto jsou zde vystaveni víceméně 

konstantnímu riziku predace, přičemž jim ostražitost stěžuje nepřehledná hradba lesa 

(Lima 1992). Ukázalo se, že strakapoudi si volí tenké a středně silné kmeny. Na nich sice 

musí vydat více energie při shánění a dobývání potravy, na tlustých kmenech je totiž 

potrava koncentrovanější, ale mohou se zde snáze rozhlížet, a pokud jsou přímo ohroženi, 
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mohou pak snadno uniknout na opačnou stranu kmene. Volbou tenkého stromu investují 

do ostražitosti na úkor množství potravy, které se dá ze stromu vydobýt.                                                                                                                                                                                                                                      

Jiným netypickým prostředím jsou ptačí krmítka. Představují koncentrované zdroje 

potravy, které často přitahují nejen přikrmované ptáky ale predátory a to nejen tím, že 

zde mají jistotu přítomnosti kořisti, ale také proto, že jsou zakládána na přehledných a 

snadno dostupných místech. Když se pták rozhodne k jeho návštěvě, musí opustit bezpečí 

ve větvích stromů či keřů (Krams 1998). Vliv výšky krmítka nad zemí na ostražitost sýkorek 

zkoumal Lendrem (1983). Předpokladem bylo, že kontrola okolí u krmících se ptáků klesá 

s klesajícím rizikem predace, přičemž jako potenciální predátor byla uvažována kočka 

domácí. Sýkory na krmítku umístěném na zemi skutečně trávily nejméně času a 

vykazovaly zde nejkratší „meziprohlížecí“ interval. Ten dosahoval 0,5 sekundy, což byla i 

minimální doba pro „handling“ s potravou. 

 

1.2.2. Přímá přítomnost predátora  

Pro krmící se ptáky představují ohrožení jak vzdušní tak pozemní predátoři. Většina prací 

pracuje s predátory vzdušnými, tedy s dravými ptáky, zejména s krahujcovitými dravci 

(Cresswell et al. 2003), někdy se sovami (Hinde 1952). Pozemní predátoři jsou spíše 

opomíjeni, a když už jsou využiti k výzkumu ostražitosti ptáků, jde o kočku domácí (Jones 

et al. 2009).  

Hinde (1952) popisuje dvě odlišné reakce koňadry na vzdušného predátora. Na 

letícího predátora sýkory v hejnku reagují takzvaným zmatečným zpěvem, který má za 

úkol varovat ostatní a zhoršit predátorovu orientaci, musí se totiž zaměřit na jedinou 

kořist. Během zpěvu se všichni ukryjí do bezpečí a několik minut jsou absolutně zticha. 

Pokud sedí predátor ve větvích, opět se hlasově projevují bohatým repertoárem 

varovných a výhružných zvuků. Hinde (l.c.) zkoušel atrapu krahujce obecného a sýčka 

obecného (Strix aluco) během jedné poloviny roku, tak aby obsáhl jak období 

rozmnožování, tak mimohnízdní sezonu a sýkorky se projevovaly stále stejně. Chování 

popsané u sýkory koňadry platilo i pro sýkory modřinku (P. caeruleus), babku (P. palustris) 

a uhelníčka (P. ater). 

Studiem ostražitosti vůči vzdušným predátorům se dále zabýval Cresswell et al. 

(2003). Pro experimentování v laboratoři si vybral pěnkavy obecné (Fringilla coelebs) a 



14 
 

vystavoval je maketě krahujce obecného. Zjistil, že ptáci, kteří se rozhlíželi rychleji a déle, 

byly tedy ostražitější, odhalili predátora rychleji.  

S myšlenkou otestovat zda se liší reakce na pozemního predátora (kočka) od 

reakce na vzdušného (krahujec) přišli Jones et al. (2009). V laboratorních experimentech 

použili také pěnkavy obecné a celý experiment byl podobný jako ten Cresswella et al. 

v roce 2003. Pěnkavy byly vystaveny dvěma typům maket kočky (kočka pronásledující a 

kočka číhající v úkrytu). Studie neprokázala žádný vliv míry ostražitosti (jako je průměrná 

délka rozhlížení) na rychlost odhalení pozemního predátora, na rozdíl od Creswella et al. 

(2003).  

Při experimentech Kaby a Lind (2003) se sýkorami modřinkami, které byly 

vystaveny maketě predátora (krahujce), všechny predátora rozeznaly a reagovaly na něj 

vzlétnutím. Na odhalení predátora neměla žádný vliv pozice těla vůči predátorovi. Vliv na 

chování na krmítku měl typ potravy, který byl modřinkám podáván. Sýkory, které dostaly 

nasekané moučné červy, odlétaly rychleji než ty, které musely „zápasit“ s živými červy. 

Covie et al. (1981) zjistili, že u koňadry klesal čas handlingu za přítomnosti krahujce. V 

podobném experimentu Caraco et al. (1980) ukázali, že u strnadce žlutookého (Junco 

phaeonotus) rychlost prohlížení okolí vzrostla při jeho vyrušení vycvičeným jestřábem.  

 

1.3. Kompetice v zimních hejnech sýkor 

Během mimohnízdní sezony se ptáci mírného podnebného pásma z různých důvodů 

sdružují do sociálních skupin. Ty jsou často tvořeny více než jedním druhem (Morse 1977). 

Székely et al. (1989) zaznamenali dokonce více než 75% takových zimních hejnek. 

Dosavadní poznatky o sociálních systémech asi tuctu druhů sýkor shrnuje Ekman 

(1989). Naprostá většina z nich se sdružuje do diskrétních sociálních jednotek se stabilním 

složením a vysokou soudržností mezi členy. Obývají domácké teritorium, které slouží 

zejména k získávání potravy a k úkrytu a je obhajováno před vetřelci (Ekman 1989). 

Příkladem uzavřeného sociálního systému může být americká sýkora rezavoboká (Parus 

bicolor) nebo naše sýkora babka (Parus palustris). Dominantní členové hejnek, jimiž jsou 

většinou dospělí samci, si shání potravu v dobře chráněných místech uvnitř teritoria 

(například v okolí kmenů stromů). Zde jsou v relativním bezpečí, nemusí být tolik ostražití 

a mohou více času věnovat příjmu potravy, což jim zajišťuje vyšší přežívání na rozdíl od 

podřízených jedinců. Členové hejnka s nízkým sociálním statusem, vykazují jak zvýšenou 



15 
 

míru antipredační ostražitosti, neboť se krmí v okrajových více exponovaných částech 

teritoria, tak zvýšenou ostražitost vůči dominantním jedincům, kteří na ně mohou útočit a 

zatlačovat je na okraj teritoria (Waite 1987). 

Výjimku z tohoto uspořádání tvoří druhy, které jsou hlavním objektem mé 

diplomové práce, sýkora koňadra a sýkora modřinka. Ty vytváří hejnka s poněkud volnější 

organizací (Saitou 1978). Také nehájí teritoria a oblast, kde žijí, sdílejí s několika 

podobnými hejnky. Hejnka se mezi sebou mohou volně promíchávat (Ekman 1989). Tato 

tzv. „základní hejnka“, může tvořit několik jedinců, nebo pouze jeden pár (Drent 1983, 

Saitou 1978). Sdružují se pravděpodobně z několika důvodů. U koňader bylo pozorováno, 

že v základních hejnkách nachází koncentrované zdroje potravy (například na krmítkách) 

rychleji, díky sociálnímu přenosu informací o rozmístění potravy v prostoru (Krebs et al. 

1971). Dále to může být antipredační strategie. Waite (1987) sice zjistil, že ostražitost 

v hejnu koňader se s jeho rostoucí početností nemění. To však neznamená, že by sýkory 

v hejnech nebyly schopny rychleji odhalit predátora. 

Přesto, že jsou základní hejnka otevřená, nejedná se o zcela nahodilá společenství, 

existuje v nich jistý stupeň hierarchie, na jehož základě spolu jedinci interagují. 

V otevřeném systému, kde se jedinci mohou k hejnu přidávat a mohou jej i opouštět 

funguje takzvaná na místě závislá dominance. Tu potvrdil například Krams (1998) při svých 

experimentech s koňadrami. Jedinec má dominantní postavení pouze na svém 

domovském území. V každém základním hejnku je u sýkory koňadry jeden hlavní 

dominantní samec (Krams 1998) a dále je hejnko uspořádáno tak, že samci jsou 

dominantní samicím a adulti juvenilům (Hogstad 1989). Jedinci zde nebojují o výhradní 

právo na prostor, ale střetávají se kvůli prioritnímu přístupu ke zdroji potravy (Drent 

1983). 

 

1.3.1. Mezidruhová kompetice 

Na zimních krmítkách se setkávají mnohé druhy ptáků, které se vůči sobě různě chovají. 

Mohou spolu na krmítku v klidu konzumovat potravu, nebo může jeden na druhého 

zaútočit, což pravděpodobně povede k následnému ústupu jednoho ze soků (Stokes 

1962a). Mezi druhy, které mohou tvořit vícedruhová zimní hejnka, najdeme zejména 

sýkorky, brhlíky, šoupálky, strakapoudy a další (Hinde 1952, Morse, 1970, Székely et al. 

1989). Velikost a složení vícepruhových hejnek není stabilní. I mezi jednotlivými druhy v 
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takovém hejnku existuje hierarchie. Vůdčím druhem jsou obvykle právě sýkorky (Morse 

1970). 

Velmi často vznikají hejnka tvořená pouze ze sýkor koňader a modřinek (Székely et 

al. 1989). Modřinky a koňadry spolu koexistují ve stejném typu habitatu, což vede ke 

vzájemné kompetici. Ta během mimohnízdní sezóny postihuje zejména modřinky. 

Koňadry obsazují razantně hřadoviště (ptačí budky nebo dutiny ve starých stromech) 

(Hinde 1952) a zdroje potravy (Krebs 1971). Přikrmování proto zvýšilo přežívání modřinek 

o 35 %, oproti kontrolní lokalitě (Krebs l.c.). Modřinky jsou „kompenzované“ 

v rozmnožovací sezoně. Tak se stavy obou druhů během roku vyrovnávají a druhy spolu 

mohou úspěšně koexistovat (Dhondt a Eyckerman 1980).  

 

1.3.2. Vnitrodruhová kompetice 

Jednu z prvních studií o vnitrodruhové kompetici sýkorek na zimních krmítkách provedl 

Stokes (1962b). Pracoval se 4 běžnými evropskými druhy (koňadrou, modřinkou, babkou a 

uhelníčkem), které obývají totožné prostředí. U koňader zjistil, že jedinec, který přiletí na 

krmítko druhý, měl sklony útočit častěji a prchat vzácněji než koňadra, která byla na 

krmítku jako první. U modřinek to pak byl naopak první pták, který častěji zůstával. 

Nejvyšší tendence k útočení mezi sebou vykazovaly koňadry, nejnižší pak babky. Pokud se 

na krmítku současně vyskytovaly 2 koňadry, držely se od sebe ve větší vzdálenosti (81 cm) 

než dvě modřinky (20 cm). V průběhu sezóny se navíc minimální vzdálenost mezi 

modřinkami dále snížila na 15 cm. Koňadry se vybarvily jako nejméně tolerantní druh na 

krmítku a také byly ze všech druhů nejopatrnější, když měly navštívit nové krmítko.  

Agrese vůči ostatním jedincům na krmítku se projevuje nejrůznějšími hrozícími 

postoji (čepýření peří na hlavě, na zádech, vzpřímený postoj, roztahování křídel…) a útoky 

(Stokes l.c., Wilson 1992). Agresivita u modřinek vrcholila od půlky listopadu do konce 

ledna, kdy jsou dny nejkratší a ptáci nemají tolik času na shánění potravy (Stokes l.c.). 

Může to ale být také tím, že se koncem ledna u modřinek ustavuje sociální hierarchie. 

Totéž bylo pozorováno i u koňader. Na krmítku rostla agresivita v okamžiku, kdy se jedno 

hejnko krmilo na krmítku a přidalo se k němu hejnko jiné (Stokes 1962a).  
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1.4. Cíle 

Na sběru dat jsem se podílela s Kristýnou Sedláčkovou.  Navázaly jsme na pokusy Kateřiny 

Tvardíkové (Tvardíková, Fuchs 2010, in press). Ta při preferenčních krmítkových 

experimentech, kdy má pták na výběr jedno ze dvou alternativních krmítek, ukázala, že 

sýkory jsou schopné rozeznat různě nebezpečné predátory (poštolku a krahujce). Dále 

dokázala, že sýkorky jsou schopné „amodal completion“ (doplnění neúplné vizuální 

informace). V tomto případě šlo o informace o úplnosti a neúplnosti atrapy krahujce 

umístěné nedaleko krmítka. Pokud byla na jednom krmítku atrapa holuba a na druhém, 

„occluded“ (zakryté, vyčnívající z větví) nebo „amputated“ (nezakryté, „sedící“ na bidýlku) 

torzo (poprsí) krahujce, sýkorky dávaly ve velké míře přednost holubovi. To bylo důkazem, 

že v obou torzech krahujce poznávají. Pokud byl holub zaměněn za kompletního krahujce, 

sýkorky létaly k nezakrytému nikoliv však zakrytému torzu.  To bylo důkazem, že 

předpokládají, že zakryté torzo je celým krahujcem, částečně ukrytým ve větvích, zatímco 

nezakryté torzo je „podivné“ a tudíž méně nebezpečné.    

My jsme k horní polovině přidaly dvě varianty dolní poloviny („occluded“ i 

„amputated“) a testovaly jsme všechny kombinace jak vůči sobě navzájem, tak vůči 

celému krahujci a holubovi. Zatímco Kristýna se zaměřila na to, jak atrapy ovlivňují počet 

příletů na krmítko, mým úkolem bylo vyhodnotit chování, konkrétně různé parametry 

ostražitosti, jednotlivých ptáků, kteří krmítko navštívili. Ostražitost jsem měřila počtem 

rozhlédnutí za jednotku času, počtem klovnutí za jednotku času, respektive počtem 

rozhlédnutí připadajících na jedno klovnutí. Vedle toho jsem měřila i celkovou dobu 

pobytu na krmítku, která také odráží ochotu ptáků riskovat. Pokud sýkory rozpoznají 

v atrapě predátora, měly by svoji ostražitost zvýšit. Jestliže k tomu nedojde, může to 

znamenat, že predátora nerozpoznaly nebo že ho přinejmenším nepovažují za 

„plnohodnotného“ a necítí se jím být ohrožené. Méně jednoznačný vliv by měla mít 

přítomnost predátora na délku pobytu. Na jednu stranu by nebezpečí mělo délku pobytu 

snižovat, na druhou stranu by omezená kompetice (způsobená sníženým počtem ptáků na 

krmítku) mohla působit opačným směrem. 
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Testovala jsem následující nulové hypotézy: 

 

- Přítomnost predátora nezvyšuje počet rozhlédnutí ani nesnižuje počet klovnutí za 

jednotku času.  

 

- Přítomnost predátora nezvyšuje počet rozhlédnutí připadající na jedno klovnutí. 

 

- Přítomnost predátora nemá vliv na délku pobytu na krmítku. 

 

- Chování jednotlivých druhů sýkor se neliší. 
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2. Materiál a metodika 

 

2.1. Sběr dat 

2.1.1. Lokalita 

Pokusy jsme prováděly v zimě od ledna do poloviny března v letech 2009 a 2010. I 

z důvodu dobré dostupnosti jsme si z několika vytipovaných lokalit nakonec vybraly 

značně zanedbanou část rozlehlé louky v pražském přírodním parku Hostivař 

(50°2'34.078"N, 14°32'33.880"E) (obr. 1). Nadmořská výška parku je 240 – 300 m n. m. a 

naše stanoviště se nacházelo v jeho horní části. Šlo o značně zanedbaný travnatý pás, 

který se táhne podél severního asi 150 metrů dlouhého okraje veřejné louky. Z druhé 

strany roste asi 10 metrů široký lesík, který odděluje dvě travnaté plochy. Lesík je tvořen 

zejména mladými buky a borovicemi, rostou zde i staré stromy (jasan, třešně) a parkové 

jehličnaté keře jako například zeravy. Lesík je téměř kontinuálně lemován hustým křovím 

z trnek a šípkových keřů, které slouží drobnému ptactvu jako koridor a úkryt před 

predátory. Abychom zde mohly provádět naše experimenty, bylo třeba provést pár úprav. 

Křovinný porost jsme zredukovaly tak, abychom získaly přehlednou plochu, na které 

nepřekážejí volně rostoucí trsy trnek či přerostlých travin. 

 

 

Obrázek 1. Poloha pokusné louky v rámci přírodního parku Hostivař 
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Prostředí velkoměstského parku je specifické. Velká města představují v krajině 

tepelné ostrovy, kde je průměrně vyšší teplota než v rurální krajině. Teploty zde mohou 

v horizontu několika let značně kolísat. Není to samozřejmě výhradně problém velkých 

měst, ale zde jsou výkyvy o něco větší (Středová et al. 2011). V roce 2009 jsme prožily 

mírnější zimu, oproti té v roce 2010, kdy teploty často klesaly hluboko pod bod mrazu. 

Města se svou zelení mohou přitahovat částečně migrující ptáky, každoročně jsme na 

krmítkách hostily velké hejno pěnkav jikavců, v zimě 2010 se na krmítku dokonce objevilo 

několik sýkor uhelníčků, během předešlé zimy jsme je nepozorovaly. Dalším specifikem 

oproti volné krajině je velká koncentrace lidí, kteří se v městské zeleni pohybují a mnohdy 

zde přikrmují volně žijící ptactvo na primitivních krmítkách z plastových lahví, ptáci jsou 

zde zvyklí na lidskou přítomnost a krmítka.  

 

Druhy, které navštěvovaly krmítka: 

Sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora koňadra (Parus major), sýkora babka/lužní 

(Parus palustris/montanus), sýkora uhelníček (Parus ater) v roce 2009, mlynařík 

dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), kos černý (Turdus merula), červenka obecná 

(Erithacus rubecula), brhlík obecný (Sita europaea), pěnkava jikavec (Fringilla 

montifringilla), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), dlask tlustozobý (Coccothraustes 

coccothraustes), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), vrabec polní (Passer montanus), 

strakapoud (Dendrocopus sp.), sojka obecná (Garrulus glandarius), bažant obecný 

(Phasianus colchius), veverka obecná (Sciurus vulgaris) 

 

2.1.2. Uspořádání experimentu 

Čtvercová krmítka o velikosti 50x50 cm jsme umístily na zem asi 1,5 metru od křovin tak, 

že vzdálenost mezi krmítky činila přibližně 20 metrů a z jednoho krmítka bylo vidět na 

druhé. Ve vzdálenosti 3 metry od křovin (1,5 m od krmítka) byla instalována bidýlka, na 

které jsme během pokusů umisťovaly vycpané atrapy (Obr. 2). 

Krmítka byla v zimě 2009 vyrobena ze dřevěných prken, taktéž bidýlka byla 

dřevěná, vysoká 1,2 m a na pevno zatlučená do země. Protože byla po čase opakovaně 

ničena, opatřily jsme nová skládací bidýlka, která jsme po ukončení experimentů mohly 

schovávat do křovin. Bohužel na jaře nám bylo vše odcizeno. V zimě 2010 jsme tedy 
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opatřily nová plechová krmítka o stejném rozměru, jako měla dřevěná a nové skládací 

dřevěné stojánky. 

Na krmítka jsme sypaly slunečnicová semínka. Se zakrmováním jsme začaly už 

počátkem zimy, v listopadu, proto aby si ptáci zvykli na nový zdroj potravy. Snažily jsme 

se, aby na krmítku byla stále potrava. Před samotným experimentem byla slunečnice 

nahrazená na jemno mletými vlašskými ořechy, ty totiž donutily ptáky setrvat na krmítku 

delší dobu.  

Každou zimu jsme zkrmily asi 200 kg slunečnice a 20 kg vlašských ořechů. 

 

 

Obrázek 2. Louka s lesíkem a rozvržení experimentu v prostoru 

 

Experimenty probíhaly ve všední dny zhruba od osmé hodiny ráno. O víkendech 

navštěvovalo park velké množství lidí venčících psy, psi pak rádi navštěvovali krmítko a 

kazily nám experimenty. Na stativy jsme umístily videokamery, ve vzdálenosti cca 10 

metrů od krmítka. Poté jsme na krmítkách nahradily slunečnicová semínka mletými 

ořechy a připravily stojánky (bylo-li to třeba). Po chvíli započalo natáčení kontrolní 

půlhodinové sekvence. Po půlhodině byly na stojánky umístěny vycpané atrapy (viz. Tab. 

1., příloha 1) a natáčely jsme 30 minutové experimenty. Jedna sekvence se tedy skládala 

z třiceti minutové kontroly a následného 30 minutového experimentu. Experimenty jsme 

prováděly na obou krmítkách současně. V náhodném pořadí jsme mezi sebou střídaly 15 

kombinací atrap (Tab. 2). Jedna série tedy obsahovala 30 hodin materiálu. Během jedné 
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zimy jsme natočily 8 sérií. Dohromady jsme za oba dva roky natočily 16 sérií, což 

představuje 480 hodin videa o životě na krmítkách v Hostivařském parku. 

 

Tabulka 1. Přehled atrap a použitých zkratek 

atrapa zkratka 

holub holub 

krahujec krahujec 

neukrytá (amputated) dolní půlka krahujce neukrytá DP 

neukrytá (amputated) horní půlka krahujce neukrytá HP 

ukrytá (occluded) dolní půlka krahujce ukrytá DP  

ukrytá (occluded) horní půlka krahujce ukrytá HP 

 

Tabulka 2. Přehled kombinací atrap v jedné sérii 

 kombinace 

1 holub x krahujec 

2 holub x neukrytá DP 

3 holub x neukrytá HP 

4 holub x ukrytá DP 

5 holub x ukrytá HP 

6 krahujec x neukrytá DP 

7 krahujec x neukrytá HP 

8 krahujec x ukrytá DP 

9 krahujec x ukrytá HP 

10 neukrytá DP x neukrytá HP 

11 neukrytá DP x ukrytá DP 

12 neukrytá DP x ukrytá HP 

13 neukrytá HP x ukrytá DP 

14 neukrytá HP x ukrytá HP 

15 ukrytá DP x ukrytá HP 

 

Specifika a nevýhody práce v terénu, zejména v městské zeleni 

Jak jsem již uvedla, městská zeleň je specifická zejména zvýšenou koncentrací osob a psů. 

Zejména během první zimy jsme se musely obrnit ohromnou trpělivostí proti zlovolnému 

jednání jednoho starousedlíka, který našel potěšení v tom, že nám mohl připravovat 

nepříjemná překvapení. Jako když nám odcizil krmítka a bidýlka a poschovával po okolních 

lesích (u čehož jsem ho přistihla). Dalším nemilým překvapením bylo, když někdo rozházel 

slunečnici z krmítek v jejich okolí, a my pak nemohly pracovat až do doby, než zvířata 
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slunečnici odstranila, neboť by vzniklá situace negativně ovlivnila návštěvnost krmítka. Ve 

většině případů jsme se setkaly s pochopením a podporou náhodných i pravidelných 

kolemjdoucích.  

Občas jsme se setkávaly s nepřízní počasí, v podobě deště či silného sněžení. 

Abychom nepřišly o techniku a pomůcky, musely jsme nejednou opustit rozdělanou práci. 

 

2.2. Analýza videozáznamů 

480 hodin videozáznamu, které jsme během obou zim nahrály, jsme si s Kristýnou 

rozdělily a vždy během léta a podzimu je analyzovaly. Analýza probíhala na počítači. 

Použila jsem běžný program Windows media player. Použití nějakého sofistikovaného 

programu typu „Observer“ v tomto případě bránily skutečnosti, že na krmítku se současně 

vyskytovalo několik jedinců, kteří nebyli označení. Do tabulky MS Excel jsem zanášela 

informace o experimentu: 

- atrapa na sčítacím krmítku  

- atrapa na alternativním krmítku 

- kontrola/experiment  

- číslo série 

- pořadí pokusu v sérii 

- pořadí pokusu během dne 

- datum 

- povětrnostní vlivy (oblačnost, teplota, srážky, výška sněhové pokrývky, vítr)  

a o ptácích navštěvující krmítko: 

- druh ptáka 

- čas příletu 

- čas odletu 

- počet rozhlédnutí 

- počet klovnutí 
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2.3. Statistika 

2.3.1. Vyhodnocení dat 

Surová data představovala tabulku MS Excel s 54.574 ptáky. Po zjištění, že jsme 

s Kristýnou některé charakteristiky nepočítaly stejně, jsem pracovala s 37.738 sýkorkami. 

Do tabulky jsem doplnila následující charakteristiky popisující nebo ovlivňující chování: 

- doba pobytu na krmítku 

- počet klovnutí za sekundu 

- ostražitost vyjádřenou počtem rozhlédnutí za sekundu 

- efektivitu pobytu na krmítku vyjádřenou podílem rozhlédnutí/klovnutí za sekundu 

- celkový počet ptáků na sčítaném krmítku 

- celkový počet ptáků na alternativním krmítku 

Všechny výše uvedené charakteristiky byly v tabulce uvedeny jako původní hodnoty a jako 

transformované přirozeným logaritmem, v případě počtu rozhlédnutí a poměru 

„rozhlédnutí ku klovnutí“ byla k hodnotám přičtena jedna polovina, neboť charakteristiky 

mohly nabývat nulových hodnot. 

Dále jsem vyloučila všechny sýkorky, jejichž pobyt na krmítku byl neúspěšný 

(sýkora si ani jednou neklovla), sýkory „babkolužní“ (druhy sýkora babka a lužní jsou od 

sebe těžko odlišitelné, proto dostaly takové společné označení) neboť krmítka 

navštěvovaly velmi zřídka a sýkory které trávily na krmítku dobu delší než 1 minuta. 

Dostala jsem se k finálnímu datovému souboru o 28.072 sýkorách, který byl použit pro 

následující statistické analýzy. Rozložení přilétnuvších ptáků během experimentů je 

zobrazeno v tabulce 3. 

 

Tabulka 3. Rozložení počtu ptáků během kontroly a experimentů 

atrapa počet 

kontrola 21206 

holub 1673 

krahujec 104 

neukrytáDP 1588 

neukrytáHP 501 

ukrytáDP 2419 

ukrytáHP 581 

celkem 28072 
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2.3.2. Statistické zpracování 

Proměnné ln doby na sčítacím krmítku, ln klovnutí za sekundu, ln rozhlédnutí za sekundu 

zvětšeného o jednu polovinu a ln poměru rozhlédnutí za sekundu ku klovnutí za sekundu 

též zvětšeného o jednu polovinu byly vysvětlovány pomocí proměnných atrapa na 

sčítacím krmítku, atrapa na alternativním krmítku, druh sýkory, počet ptáků na sčítacím 

krmítku rozdělený na kategorie 1-199 a 200+, počet ptáků na alternativním krmítku 

rozdělený na kategorie 1-199 a 200+  a interakcemi proměnných atrapa:druh, atrapa na 

alternativním krmítku:druh, atrapa:atrapa na alternativním krmítku, počet ptáků na 

sčítacím krmítku:druh a počet ptáků na alternativním krmítku:druh. 

Významnost proměnných byla testována porovnáváním zobecněných lineárních 

modelů pomocí analýzy rozptylu (ANOVA). Významné proměnné byly dále testovány 

mnohonásobným porovnáváním kategorií Tukey testem.  

V přehledech výsledků mnohonásobného porovnávání atrap na sčítaném nebo 

alternativním krmítku byly z důvodu obtížné interpretovatelnosti odstraněny kombinace 

ukrytá horní polovina x neukrytá dolní polovina a neukrytá horní polovina x ukrytá dolní 

polovina. 

K testování byl použit statistický software R, konkrétně funkce: glm, anova, aov, 

TukeyHSD.  

Grafy jsem vytvořila v programu STATISTICA 8.0. 
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3. Výsledky 

3.1. Počet příletů 

Přítomnost atrapy predátora ovlivňuje negativně počet příletů na krmítko. Sýkory 

nejméně přilétaly k atrapě celého krahujce a následovaly atrapy horních polovin. Počet 

příletů k dolním polovinám krahujce se nelišil od počtu příletů k atrapě holuba (obr. 3). 

 

 

Obrázek 3. počet příletů k jednotlivým atrapám  
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3.2. Doba pobytu 

Dobu pobytu významně ovlivňují atrapa na krmítku, atrapa na alternativním krmítku, druh 

sýkory (modřinka, koňadra) a celkový počet ptáků na sčítaném krmítku. Z interakcí jsou 

průkazné atrapa : alternativní atrapa, atrapa : druh a druh : celkový počet příletů na 

sčítané krmítko (Tab 4).  

Tabulka 4. Faktory ovlivňující dobu strávenou jednotlivými ptáky na pokusném krmítku (Analýza rozptylu – 

ANOVA) 

ln(doba) Df F Pr(>F) 

Atrapa 6 6.589 5.678e-07 

Altatrapa 5 11.502 4.076e-11 

Druh 1 1093.278 < 2.2e-16 

poc_pril_scit 1 27.438 1.634e-07 

poc_pril_alt 1 3.371 0.066376 

druh:poc_pril_scit 1 9.766 0.001779 

druh:poc_pril_alt 1 0.668 0.413657 

atrapa:altatrapa 19 12.394 < 2.2e-16 

atrapa:druh 6 5.736 5.631e-06 

altatrapa:druh 5 2.0505 0.068424 

 

  

Obrázek 4. Rozdíly v době trávené na krmítku koňadrou (ko) a modřinkou (mo). 

 

Celkově trávily modřinky na krmítku kratší dobu než koňadry (obr. 4). Délka pobytu 

koňader (Obr. 5, tab. 5) dělí atrapy do tří skupin: krahujec (nejkratší); kontrola, holub, 
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ukrytá dolní půlka (prostřední); zbývající torza (nejdelší). Skupiny však nejsou ostře 

odděleny a průkazné jsou pouze rozdíly mezi krajními hodnotami. U modřinek odděluje 

krátká délka pobytu od většiny ostatních atrap (včetně kontroly) atrapu holuba. (Obr. 5, 

Tab. 5) 

Alternativní atrapy dělí délka pobytu na sčítaném krmítku do dvou skupin: 

kontrola, holub, ukrytá dolní půlka, krahujec (kratší); neukrytá dolní půlka a neukrytá 

horní půlka (delší). Ukrytá horní půlka leží mezi oběma skupinami (Obr. 6, Tab. 6).   

 

Tabulka 5. Porovnání délky pobytu u jednotlivých testovaných atrap u sýkory koňadry (ko) a modřinky 

(mo).(Tukey test; Diff =rozdíl průměrů, p = směrodatná odchylka) 

LN DOBA   ko   mo   

 Tukey   diff p Diff P 

Kontrola Holub -0,006 1,000 0,092 0,054 

neukrytáDP Kontrola 0,206 0,000 0,062 0,411 

ukrytáDP Kontrola -0,007 1,000 0,043 0,583 

neukrytáHP Kontrola 0,187 0,005 0,070 0,892 

ukrytáHP Kontrola 0,171 0,050 0,031 0,995 

Krahujec Kontrola -0,136 0,910 0,269 0,274 

neukrytáDP Holub 0,200 0,000 0,154 0,005 

ukrytáDP Holub -0,013 1,000 0,135 0,007 

neukrytáHP Holub 0,180 0,031 0,162 0,161 

ukrytáHP Holub 0,164 0,138 0,123 0,276 

Krahujec Holub -0,143 0,902 0,361 0,054 

neukrytáDP Krahujec 0,343 0,073 -0,207 0,630 

ukrytáDP Krahujec 0,130 0,935 -0,226 0,514 

neukrytáHP Krahujec 0,323 0,151 -0,199 0,747 

ukrytáHP Krahujec 0,307 0,223 -0,238 0,509 

neukrytáHP neukrytáDP -0,019 1,000 0,008 1,000 

ukrytáHP ukrytáDP 0,177 0,075 -0,013 1,000 

ukrytáHP neukrytáHP -0,016 1,000 -0,039 0,998 

ukrytáDP neukrytáDP -0,213 0,000 -0,018 0,999 
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Obrázek 5. Doba pobytu sýkory koňadry (ko) a modřinky (mo) na sčítacím krmítku  

 

Tabulka 6. Vliv atrapy na alternativním krmítku (alter_atr.) na dobu strávenou na krmítku. 

(Tukey test; Diff =rozdíl průměrů, p = směrodatná odchylka)  

LN DOBA alter_atr. vše   

Tukey   diff P 

Kontrola Holub 0,054 0,596 

neukrytáDP kontrola 0,072 0,337 

ukrytáDP kontrola -0,075 0,095 

neukrytáHP kontrola 0,120 0,000 

ukrytáHP kontrola 0,036 0,796 

Krahujec kontrola -0,044 0,351 

neukrytáDP Holub 0,126 0,079 

ukrytáDP Holub -0,021 0,999 

neukrytáHP Holub 0,175 0,000 

ukrytáHP Holub 0,090 0,252 

Krahujec Holub 0,010 1,000 

neukrytáDP krahujec 0,116 0,045 

ukrytáDP krahujec -0,031 0,970 

neukrytáHP krahujec 0,165 0,000 

ukrytáHP krahujec 0,080 0,153 

neukrytáHP neukrytáDP 0,049 0,901 

ukrytáHP ukrytáDP 0,111 0,039 

ukrytáHP neukrytáHP -0,085 0,180 

ukrytáDP neukrytáDP -0,147 0,011 
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Obrázek. 6. Doba pobytu sýkor na sčítaném krmítku ovlivněná atrapou na alternativním krmítku 

 

S rostoucím počtem ptáků přilétajících během pokusu na pokusné krmítko se 

prodlužovala délka pobytu koňadry (Tukey post hoc test, diff =  -0,075, p = 0,000) nikoliv 

však modřinky (Tukey post hoc test, diff = -0,009, p = 0,934) (Obr. 7).  

 

 

Obrázek 7. Vliv počtu ptáků na pokusném krmítku na délku pobytu sýkory koňadry (ko) a modřinky (mo) 
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Interakce atrapa : alternativní atrapa ukazuje, že vliv atrap na alternativním krmítku se 

uplatňuje jen u některých atrap na krmítku sčítacím, výsledky však neposkytují 

konzistentní pattern (Tab 16 v Příloze 2). 

 

3.3. Počet rozhlédnutí za sekundu 

Počet rozhlédnutí za sekundu významně ovlivňují atrapa, alternativní atrapa, druh sýkory 

a celkovým počtem ptáků na sčítacím krmítku, o něco slaběji i alternativním krmítku. 

Z interakcí jsou průkazné atrapa : alternativní atrapa a atrapa : druh (tab. 7). 

 

Tabulka 7. Faktory ovlivňující počet rozhlédnutí za sekundu jednotlivých ptáků na pokusném krmítku 

(Analýza rozptylu – ANOVA) 

ln(rozhl_sek + 0.5) Df F Pr(>F) 

Atrapa 6 2.442 0.0231544 

Altatrapa 5 3.454 0.0040185 

Druh 1 1080.334 < 2.2e-16 

poc_pril_scit 1 60.953 6.047e-15 

poc_pril_alt 1 13.719 0.0002127 

druh:poc_pril_scit 1 0.625 0.4291384 

druh:poc_pril_alt 1 0.003 0.9553779 

atrapa:altatrapa 19 3.131 4.721e-06 

atrapa:druh 6 7.812 2.015e-08 

altatrapa:druh 5 1.651 0.1428142 

 

 

Obrázek 8. Rozdíly v rozhlédnutí za sekundu mezi koňadrou (ko) a modřinkou (mo). 
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 Koňadry se obecně rozhlížely častěji než modřinky (obr. 8). Nižší počet rozhlédnutí 

odlišuje u koňader od některých z ostatních atrap jen ukrytou horní půlku. Rozdíly mezi 

krahujcem a ostatními atrapami nejsou kvůli nízkému počtu příletů u této atrapy 

průkazné. (obr. 9, tab. 8). Nižší počet rozhlédnutí odlišuje u modřinek kontrolu a holuba, 

v druhém případě však jen od ukryté horní půlky. Vyšší počet rozhlédnutí na krmítku a u 

atrapy krahujce není opět (až na srovnání s kontrolou) průkazný (obr. 9, tab. 8).  

   Přítomnost neukryté dolní půlky nebo krahujce na alternativním krmítku snižuje 

počet rozhlédnutí na pokusném krmítku. Rozdíl je ale průkazný jen při srovnání se 

zakrytou horní půlkou (obr. 10, tab. 9). 

 

Tabulka 8. Porovnání počtu rozhlédnutí za sekundu u jednotlivých testovaných atrap pro koňadru (ko) a 

modřinku (mo)  (Tukey test; Diff =rozdíl průměrů, p = směrodatná odchylka) 

LN ROZHL/SEK ko   mo   

Tukey   diff p diff P 

Kontrola holub -0,015 0,697 -0,010 0,984 

neukrytáDP kontrola -0,012 0,904 0,053 0,000 

ukrytáDP kontrola 0,018 0,419 0,034 0,008 

neukrytáHP kontrola -0,012 0,989 0,051 0,259 

ukrytáHP kontrola -0,051 0,086 0,087 0,000 

Krahujec kontrola 0,066 0,577 0,134 0,060 

neukrytáDP holub -0,027 0,419 0,043 0,113 

ukrytáDP holub 0,003 1,000 0,024 0,669 

neukrytáHP holub -0,027 0,763 0,041 0,655 

ukrytáHP holub -0,066 0,022 0,077 0,005 

Krahujec holub 0,051 0,841 0,124 0,127 

neukrytáDP krahujec -0,078 0,407 -0,081 0,620 

ukrytáDP krahujec -0,048 0,870 -0,100 0,339 

neukrytáHP krahujec -0,078 0,468 -0,083 0,675 

ukrytáHP krahujec -0,117 0,076 -0,047 0,965 

neukrytáHP neukrytáDP 0,000 1,000 -0,002 1,000 

ukrytáHP ukrytáDP -0,068 0,012 0,053 0,104 

ukrytáHP neukrytáHP -0,038 0,693 0,036 0,870 

ukrytáDP neukrytáDP 0,030 0,262 -0,019 0,836 
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Obrázek 9. Počet rozhlédnutí za vteřinu sýkory koňadry (ko) a modřinky (mo) na sčítacím krmítku 

 

Tabulka 9. Vliv alternativního krmítka (Tukey test; Diff =rozdíl průměrů, p = směrodatná odchylka).  

LN ROZHL/SEK  alter_atr. vse   

Tukey   diff P 

Kontrola holub -0,017 0,705 

neukrytáDP kontrola 0,030 0,170 

ukrytáDP kontrola 0,020 0,382 

neukrytáHP kontrola -0,006 0,994 

ukrytáHP kontrola 0,027 0,046 

Krahujec kontrola -0,006 0,986 

neukrytáDP holub 0,012 0,989 

ukrytáDP holub 0,003 1,000 

neukrytáHP holub -0,024 0,626 

ukrytáHP holub 0,009 0,995 

Krahujec holub -0,023 0,557 

neukrytáDP krahujec 0,036 0,134 

ukrytáDP krahujec 0,026 0,306 

neukrytáHP krahujec 0,000 1,000 

ukrytáHP krahujec 0,033 0,059 

neukrytáHP neukrytáDP -0,036 0,183 

ukrytáHP ukrytáDP 0,006 0,999 

ukrytáHP neukrytáHP 0,033 0,108 

ukrytáDP neukrytáDP -0,009 0,997 
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Obrázek 10. Počet rozhlédnutí za sekundu sýkor na sčítaném krmítku ovlivněná atrapou na alternativním 

krmítku 

 

Vyšší celkový počet ptáků přilétajících na sčítané (obr. 11) i alternativní (obr. 12) 

krmítko snižoval u obou druhů sýkor na sčítacím krmítku počet rozhlédnutí.  

 

 

Obrázek 11. Vliv počtu ptáků na pokusném krmítku na počet rozhlédnutí za vteřinu u obou druhů sýkor 
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Obrázek 12. Vliv počtu ptáků na alternativním krmítku na počet rozhlédnutí za vteřinu u obou druhů sýkor 
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3.4.  Počet klovnutí za sekundu 

Počet klovnutí za sekundu významně ovlivňují atrapa na sčítaném krmítku, atrapa na 

alternativním krmítku, druh sýkory a celkový počet ptáků na sčítacím i alternativním 

krmítku.  Z interakcí jsou průkazné atrapa : alternativní atrapa a druh sýkory : celkový 

počet ptáků na sčítaném krmítku a (tab. 10). 

 

Tabulka 10. Faktory ovlivňující počet klovnutí za sekundu jednotlivých ptáků na pokusném krmítku (Analýza 

rozptylu – ANOVA) 

log(klov_sek) Df F Pr(>F) 

Atrapa 6 5.786 4.931e-06 

Altatrapa 5 14.189 6.790e-14 

Druh 1 4133.922 < 2.2e-16 

poc_pril_scit 1 24.985 5.811e-07 

poc_pril_alt 1 9.928 0.0016290 

druh:poc_pril_scit 1 11.895 0.0005636 

druh:poc_pril_alt 1 0.082 0.7740271 

atrapa:altatrapa 19 5.526 7.049e-14 

atrapa:druh 6 1.058 0.3850182 

altatrapa:druh 5 0.297 0.9144905 

 

 

Obrázek 13. Rozdíly v klovnutí za sekundu mezi koňadrou (ko) a modřinkou (mo).  
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Modřinky celkově klovaly rychleji než koňadry (obr. 13). Vyšší rychlost klování 

charakterizuje ukrytou dolní půlku a kontrolu, nižší neukrytou dolní půlku, neukrytou 

horní půlku a holuby. Statisticky významné jsou však jen některé z rozdílů mezi oběma 

skupinami (obr. 14, tab. 11). 

Atrapy na alternativním krmítku můžeme podle jejich vlivu na rychlost klování na 

sčítacím krmítku rozdělit do dvou skupin (obr. 15, tab. 12).  Holub, kontrola a krahujec ji 

zvyšují, torza krahujce snižují. Statisticky významné jsou však opět jen některé z rozdílů 

mezi oběma skupinami. 

 

Tabulka 11. Porovnání počtu klovnutí za sekundu u jednotlivých testovaných atrap (Tukey test; Diff =rozdíl 

průměrů, p = směrodatná odchylka). 

LN KLOV/SEK vše   

Tukey   diff P 

Kontrola Holub 0,027 0,522 

neukrytáDP Kontrola -0,041 0,087 

ukrytáDP Kontrola 0,033 0,109 

neukrytáHP Kontrola -0,071 0,092 

ukrytáHP Kontrola -0,018 0,990 

Krahujec Kontrola -0,100 0,575 

neukrytáDP Holub -0,014 0,992 

ukrytáDP Holub 0,060 0,019 

neukrytáHP Holub -0,044 0,742 

ukrytáHP Holub 0,009 1,000 

Krahujec Holub -0,073 0,873 

neukrytáDP Krahujec 0,059 0,953 

ukrytáDP Krahujec 0,133 0,246 

neukrytáHP Krahujec 0,029 0,999 

ukrytáHP Krahujec 0,082 0,836 

neukrytáHP neukrytáDP -0,030 0,951 

ukrytáHP ukrytáDP -0,051 0,476 

ukrytáHP neukrytáHP 0,053 0,738 

ukrytáDP neukrytáDP 0,074 0,001 
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Obrázek 14. Počet klovnutí za vteřinu u sýkory koňadry a modřinky na sčítacím krmítku 

 

Tabulka 12. Vliv atrapy na alternativním krmítku na sčítané krmítko (Tukey test; Diff =rozdíl průměrů, p = 

směrodatná odchylka). 

LN KLOV/SEK alter_atr. vše   

Tukey   diff P 

Kontrola Holub -0,090 0,000 

neukrytáDP Kontrola -0,065 0,054 

ukrytáDP Kontrola -0,013 0,993 

neukrytáHP Kontrola -0,077 0,000 

ukrytáHP Kontrola -0,049 0,051 

Krahujec Kontrola 0,031 0,277 

neukrytáDP Holub -0,155 0,000 

ukrytáDP Holub -0,103 0,003 

neukrytáHP Holub -0,167 0,000 

ukrytáHP Holub -0,139 0,000 

Krahujec Holub -0,059 0,193 

neukrytáDP Krahujec -0,096 0,003 

ukrytáDP Krahujec -0,044 0,436 

neukrytáHP Krahujec -0,108 0,000 

ukrytáHP Krahujec -0,080 0,003 

neukrytáHP neukrytáDP -0,012 0,999 

ukrytáHP ukrytáDP -0,036 0,746 

ukrytáHP neukrytáHP 0,028 0,890 

ukrytáDP neukrytáDP 0,052 0,521 
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Obrázek 15. Počet klovnutí za sekundu sýkor na sčítaném krmítku ovlivněná atrapou na alternativním 

krmítku 

 

Vyšší počet ptáků na sčítacím krmítku snižoval rychlost klování u koňadry (Tukey 

post hoc test, diff = 0,041, p = 0,000), nikoliv však u modřinky (Tukey post hoc test, diff = -

0,005, p = 0,945)(Obr. 16). Vyšší počet ptáků přilétajících k alternativnímu krmítku 

zrychloval klování na krmítku sčítacím (Obr. 17). 

 

Obrázek 16. Vliv počtu ptáků na pokusném krmítku na počet klovnutí za vteřinu u koňadry (ko) a modřinky 

(mo) 
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Obrázek 17. Vliv počtu ptáků na alternativním krmítku na počet klovnutí za vteřinu u obou druhů sýkor 
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3.5.  Efektivita pobytu na krmítku  

Efektivitu pobytu na krmítku významně ovlivňují atrapa, alternativní atrapa, druh sýkory, 

celkový počet ptáků na sčítacím krmítku i na alternativním krmítku. Z interakcí vyšla 

průkazně atrapa : alternativní atrapa (tab. 13).  

  

Tabulka 13 Faktory ovlivňující efektivitu pobytu (poměr rozhlédnutí za vteřinu ku klovnutí za vteřinu) 

jednotlivých ptáků na pokusném krmítku (Analýza rozptylu – ANOVA) 

log(rozhl_klov + 

0.5) 

Df F Pr(>F) 

Atrapa 6 5.089 3.130e-05 

Altatrapa 5 8.266 8.156e-08 

Druh 1 3886.856 < 2.2e-16 

poc_pril_scit 1 10.174 0.001425 

poc_pril_alt 1 21.158 4.248e-06 

druh:poc_pril_scit 1 3.666 0.055532 

druh:poc_pril_alt 1 0.012 0.913330 

atrapa:altatrapa 19 4.369 1.237e-09 

atrapa:druh 6 3.233 0.003548 

altatrapa:druh 5 1.1292 0.342212 

 

 

Obrázek 18. Rozdíly v efektivitě pobytu na krmítku mezi koňadrou (ko) a modřinkou (mo). 

 

Sýkora koňadra se celkově chovala méně efektivně než modřinka (obr. 18). U 

koňadry se mírně vyšší efektivitou pobytu na krmítku vyznačují pouze kontrolní pokusy, 

průkazně se však odlišují jen od dvou z testovaných atrap (obr. 19, Tab. 14). U modřinky 
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rozděluje efektivita pobytu atrapy na tři skupiny: kontrola a holub (vysoká), dolní půlky a 

neukrytá horní půlka (střední), ukrytá horní půlka a krahujec (nízká). Statisticky průkazně 

se od sebe průkazně liší především krajní skupiny (obr. 19, tab. 14). 

 

Absence atrapy (kontrola), respektive přítomnost holuba a krahujce na 

alternativním krmítku zvyšují (ve srovnání s ostatními atrapami) efektivitu pobytu na 

sčítacím krmítku (obr. 20, Tab. 15). 

 

Tabulka 14. Porovnání efektivnosti pobytu u jednotlivých testovaných atrap u koňadry (ko) a modřinky (mo) 

(Tukey test; Diff =rozdíl průměrů, p = směrodatná odchylka). 

ROZHL/KLOV   ko   mo   

Tukey   diff P diff P 

Kontrola Holub -0,067 0,002 -0,036 0,439 

neukrytáDP Kontrola 0,046 0,193 0,107 0,000 

ukrytáDP Kontrola 0,055 0,012 0,051 0,008 

neukrytáHP Kontrola 0,025 0,980 0,096 0,067 

ukrytáHP Kontrola -0,027 0,986 0,164 0,000 

Krahujec Kontrola 0,117 0,619 0,262 0,003 

neukrytáDP Holub -0,021 0,978 0,072 0,053 

ukrytáDP Holub -0,012 0,999 0,015 0,994 

neukrytáHP Holub -0,042 0,882 0,060 0,685 

ukrytáHP Holub -0,094 0,162 0,128 0,001 

Krahujec Holub 0,050 0,992 0,227 0,026 

neukrytáDP Krahujec -0,072 0,953 -0,155 0,310 

ukrytáDP Krahujec -0,062 0,976 -0,212 0,043 

neukrytáHP Krahujec -0,092 0,884 -0,167 0,314 

ukrytáHP Krahujec -0,144 0,497 -0,099 0,837 

neukrytáHP neukrytáDP -0,020 0,997 -0,012 1,000 

ukrytáHP ukrytáDP -0,082 0,291 0,113 0,003 

ukrytáHP neukrytáHP -0,052 0,909 0,068 0,688 

ukrytáDP neukrytáDP 0,010 1,000 -0,057 0,124 
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Obrázek 19. Efektivita pobytu na sčítaném krmítku sýkory koňadry (ko) a modřinky (mo) 

 

Tabulka 15. Vliv alternativní atrapy (Tukey test; Diff =rozdíl průměrů, p = směrodatná odchylka). 

ROZHL/KLOV  alter_atr. vše   

Tukey   diff P 

Kontrola Holub 0,029 0,726 

neukrytáDP Kontrola 0,077 0,003 

ukrytáDP Kontrola 0,035 0,363 

neukrytáHP Kontrola 0,039 0,158 

ukrytáHP kontrola 0,060 0,002 

Krahujec kontrola -0,021 0,686 

neukrytáDP holub 0,107 0,002 

ukrytáDP Holub 0,065 0,132 

neukrytáHP holub 0,068 0,070 

ukrytáHP holub 0,089 0,004 

Krahujec Holub 0,009 1,000 

neukrytáDP krahujec 0,098 0,001 

ukrytáDP krahujec 0,056 0,098 

neukrytáHP krahujec 0,059 0,038 

ukrytáHP krahujec 0,080 0,001 

neukrytáHP neukrytáDP -0,039 0,717 

ukrytáHP ukrytáDP 0,024 0,933 

ukrytáHP neukrytáHP 0,021 0,956 

ukrytáDP neukrytáDP -0,042 0,676 
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Obrázek 20. Efektivita pobytu sýkor na sčítaném krmítku ovlivněná atrapou na alternativním krmítku 

 

Efektivita pobytu na sčítaném krmítku roste se zvyšujícím se počtem příletů na 

sčítané (obr. 21) i alternativní (obr. 22) krmítko.  

 

 

Obrázek 21. Vliv počtu ptáků na pokusném krmítku na efektivitu pobytu obou druhů sýkor 
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Obrázek 22. Vliv počtu ptáků na alternativním krmítku na efektivitu pobytu obou druhů sýkor 
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4. Diskuse 

 

4.1. Rozdíly mezi koňadrou a modřinkou 

Nejnápadnější a nejpřesvědčivější z výsledků jsou rozdíly mezi oběma nejpočetnějšími 

druhy sýkor. Koňadry na krmítku tráví delší dobu, ale častěji se rozhlížejí na úkor klování, 

což činí efektivitu pobytu na krmítku nižší. Chování modřinek je zcela opačné, na krmítku 

tráví kratší dobu, ale jejich pobyt na krmítku je celkově efektivnější. 

Oba druhy spolu sdílejí totožné prostředí, mají velmi podobnou ekologii (Hinde 

1952), což vede k jejich kompetici (Moreno et al. 2001). Koňadry jsou v zimním období 

úspěšnější a jsou (nejen) modřinkám přirozeně nadřazené (Hinde l.c., Krebs 1971, Dhondt 

a Eyckerman 1980, Moreno et al. 2001). Moreno et al. (l.c.) vysvětluje dominanci koňader 

fenoménem, kdy jsou velká či větší zvířata často nadřazena těm menším. Submisivní 

modřinka však může díky značné ekologické plasticitě, způsobené morfologickým 

designem (stavbou kostí a svalů nohy), který jí umožňuje pohyb i ve velmi špatně 

dostupných místech, vedle koňadry úspěšně koexistovat (Moreno et al. l.c.). To 

pravděpodobně platí zejména v teplé polovině roku, kdy oba druhy vyhledávají hmyz, 

v zimě při pobytu na krmítku by tedy měla modřinka vynikat jinak než svojí obratnostní.  

Zjištění, že koňadry na krmítku tráví delší dobu než modřinky, nekoresponduje 

s pozorováním Stokese (1962b). V jeho případě koňadry trávily na krmítku kratší dobu než 

modřinky, což bylo způsobeno zejména zvýšenou opatrností a nedůvěrou ke krmítku, dále 

pak nízkou tolerancí vůči zástupcům svého druhu na krmítku přítomným (Stokes 1962 

a,b). Co se týče nedůvěry ke krmítkům, Stokes (l.c.) prováděl svá pozorování ve volné 

přírodě, kdežto já jsem krmítkové experimenty prováděla v pražském lesoparku, kde jsou 

ptáci na krmítka zvyklí. Projevy agrese jsem na krmítkách zaznamenala velice vzácně, 

vysvětluji si to taktéž habituací na situaci v městském parku a zejména právě na 

všudypřítomná krmítka.  
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4.2. Vliv celkového počtu přilétajících ptáků 

Z nahrávek nebylo možno stanovit přímo velikost hejn, neboť se počet ptáků na krmítku 

měnil kontinuálně. Byl proto spočten celkový počet ptáků, kteří navštívili krmítka během 

jednotlivých pokusů. Protože závislost chování jednotlivých ptáků na této veličině nebyla 

lineární (nezáleží na tom, zda za půlhodinu navštíví krmítko 1 či 10 jedinců), bylo s ní 

počítáno jako s kategoriální (kategorie „1-199“ a „200+“). 

Vyšší celkový počet ptáků na krmítku především snižuje počet zvednutí hlavy, tedy 

ostražitost. Tento výsledek je ve shodě s hypotézou „více očí více vidí“, kdy sdružování do 

skupin umožňuje jednotlivcům minimalizovat náklady vkládané do ostražitosti (Pulliam 

1973). Byla prokázána u řady ptačích druhů zejména z řad brodivých (Barbosa 1995), 

konkrétně u jespáka obecného (Barbosa 1997), jespáka srostloprstého (Beauchamp a 

Ruxton 2008), vodouše rudonohého (Sansom et al. 2009), dále například u nandu 

pampového (Rhea americana) (Martella et al. 1995) nebo vrabce domácího (Elgar et al. 

1983) a u mnoha dalších druhů.  

Hinde (1952) který zevrubně studoval chování sýkory koňadry, uvedl jako jednu z funkcí 

hejnek, do nichž se sýkory mimo hnízdní sezonu sdružují, ochranu před predátory. Sám se 

však konkrétně ostražitostí více nezabýval, neboť studium této složky chování se začalo 

rozvíjet až o bezmála dvacet let později. Je nutné poznamenat, že jsem nenalezla mnoho 

prací, které by se věnovaly ostražitosti závislé na velikosti hejna a vlastně ostražitosti u 

mnou zkoumaných druhů vůbec. Z toho mála však Ekman (1989) ani Kramsová (1998), 

kteří ve svých pracích téma zmínili, u sýkor nepozorovali sníženou míru ostražitosti 

závislou na rostoucí velikosti hejna. Respektive, Ekman (1989) zaznamenal pokles 

ostražitosti v případě hejna sýkory lužní, nikoli u koňadry nebo modřinky. Je však nutné 

dodat, že ostražitost ostatních druhů sýkor je spjatá se sociálním systémem v uzavřeném 

hejnku a postavením jedince v rámci skupiny (Waite 1987) a proto se dle mého názoru 

nedá se zde studovanými druhy srovnávat. Kramsová (1998) pak studovala ostražitost 

sýkory koňadry spjatou s dominancí v základním hejnku při pobytu na krmítku. 

Skutečnost, že počet jedinců v základním hejnku nesnižoval ostražitost dominantních 

jedinců, pravděpodobně znamená, že konstantně vysoká personální ostražitost je v tomto 

případě výhodná (Krams l.c.). 

Vyšší celkový počet ptáků dále snižoval velmi mírně počet klovnutí koňadry. 

Nicméně, nižší rychlost klování koňadra kompenzovala mírně prodlouženou délkou 
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pobytu na krmítku. A konečně, vliv celkového počtu ptáků navštívivších krmítko na 

efektivitu pobytu, vyjádřenou poměrem počtu rozhlédnutí ku klovnutí za sekundu, je 

celkově pozitivní. Zajímavým zjištěním je, že rychlost rozhlížení a rychlost klování jsou 

korelovány zřejmě jen dosti volně.  Je tedy poněkud zavádějící označovat poměr počtu 

rozhlédnutí ku počtu klovnutí jako efektivitu. Vyšší ostražitost nemusí nezbytně znamenat 

nižší efektivitu pobytu na krmítku. Příčinou by mohla být vyšší kompetice, která sebere 

čas ušetřený méně častým rozhlížením. 

Přirozená dominance koňadry (Moreno et al. 2001) by se pravděpodobně neměla na 

krmítku nijak zvlášť projevovat. Stokes (1962b) uvádí, že sýkory na krmítku nejvíce 

z důvodu kompetice interagují v rámci vlastních druhů, pouze výjimečně se uchylují 

k interakci s jinými druhy sýkor. K potyčkám docházelo zejména kvůli nedostatku potravy 

(Stokes 1962a). Taková situace však v  parku s velkou pravděpodobností nenastala, proto 

byl na krmítkách relativní klid. 

 

4.3. Vliv testovaných atrap 

Tato problematika byla hlavním cílem předložené práce. Výsledky ale bohužel nejsou 

jednoznačné. Na vině by mohla být špatná struktura dat (řada jedinců s extrémně krátkou 

délkou pobytu), která však odráží chování ptáků na krmítku, ale především 

nebalancovanost jednotlivých variant (k nebezpečným atrapám přilétalo málo ptáků). 

Zdá se nicméně nepochybné, že sýkory reagují na atrapy krahujce zvýšenou 

rychlostí rozhlížení. Solidněji je to doloženo ale pouze u modřinky a u 

„nejnebezpečnějších“ atrap (krahujec, horní torza). Každopádně lze ale vyloučit, že by 

(všichni) ptáci, kteří na krmítko přilétnou, v atrapách nerozpoznali krahujce (predátora). 

Výsledek je ve shodě s prací Tvardíkové a Fuchse (2010), kdy sýkory používaly amodal 

completion při rozpoznávání predátora v preferenčních krmítkových experimentech, 

prováděných ve volné přírodě. Sýkory tehdy prokazatelně preferovaly krmítko s atrapou, 

kterou vyhodnotily jako méně nebezpečnou. Autoři také prokázali významnost 

experimentů prováděných v přirozeném prostředí při studiu chování (nejen) ptáků.  

Spíše jako artefakt vypadají nečetné průkazné rozdíly v rychlosti klování mezi 

jednotlivými testovanými atrapami. Zdá se tedy, že přítomnost predátora rychlost klování 

významněji neovlivňuje. Z předchozího plyne, že vliv přítomnosti predátora na efektivitu 

pobytu do značné míry kopíruje výsledky získané pro rychlost rozhlížení, došlo pouze ke 
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výraznění rozdílu mezi koňadrou a modřinkou. Chování koňadry je zřejmě přítomností 

predátora ovlivněno méně než chování modřinky. Modřinka je schopná efektivněji 

reagovat na riziko, což může kompenzovat její nižší kompetiční schopnost. Tato jistá 

odvaha modřinky by se dala přisoudit již zmíněné ekologické plasticitě a tím pádem i 

značné přizpůsobivosti (Moreno et al. 2001), která jí dovoluje koexistovat vedle koňadry. 

Neobtížněji lze interpretovat vliv atrapy predátora na délku pobytu. Příčinu lze 

hledat v tom, že s rostoucí nebezpečností predátora se zvyšuje riziko predace (mělo by 

délku pobytu zkracovat) a snižuje se míra kompetice (měla by délku pobytu prodlužovat). 

Za zmínku nicméně stojí, bohužel převážně neprůkazný (zjevně v důsledku malého počtu 

jedinců vstupujících do analýzy), efekt kompletního krahujce. Zatímco u koňadry byl pobyt 

ptáků v jeho přítomnosti nejkratší, u modřinky naopak nejdelší. Tento výsledek je ve 

shodě s jejich odlišnými kompetičními schopnostmi. 

 

 

4.4. Vliv situace na alternativním krmítku 

Předložená práce měla ozřejmit i to, zda chování ptáků na sčítaném krmítku ovlivňuje i 

situace na krmítku alternativním. Jinými slovy zda ptáci reagují nejen na aktuální 

nebezpečí ale i na širší kontext. 

Jediný solidnější výsledek přináší bohužel pouze průkazný vliv vyšší celkové 

početnosti ptáků navštívivších alternativní krmítko, která snižuje rychlost rozhlížení, 

zvyšuje rychlost klování, a tedy zvyšuje efektivitu pobytu na sčítaném krmítku. To nelze 

zřejmě vysvětlit jinak, než že vyšší počet ptáků na alternativním krmítku znamená 

přítomnost méně nebezpečné atrapy, která snižuje opatrnost ptáků i na krmítku 

sčítaném. Výsledky analyzující vliv jednotlivých atrap tento závěr bohužel nepotvrzují. 

Bylo by  třeba dále analyzovat interakce atrapa : alternativní atrapa, což získaný materiál 

neumožňuje, zjevně díky již zmiňované špatné struktuře dat. Navíc by bylo nutno 

eliminovat vliv ne zcela optimálního designu. Vadí především to, že chybí pokusy se 

shodnými atrapami na obou krmítkách.    
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5. Závěr 

 

1) Sýkory koňadra a modřinka a se na krmítkách chovaly zcela opačně,  modřinka je 

z důvodu kompetice pravděpodobně nucena být odvážnější. 

 

2) Počet příletů na krmítko snižoval ostražitost sýkor na krmítku ve shodě s hypotézou 

„více očí více vidí“. 

 

3) Vyšší počet příletů na krmítko snižoval u koňadry počet klovnutí, což bylo 

kompenzováno delším pobytem na krmítku. 

 

4) Celkově efektivněji dokázala využít čas strávený na krmítku modřinka, ve shodě s jejím 

submisivním postavením vůči koňadře. 

 

5) Sýkory rozeznaly predátora v atrapách krahujce a torzu horní poloviny (ocluded 

(zakryté) i amputated (neúplné)). 

 

6) Modřinky se v přítomnosti nebezpečných atrap (krahujec a obě horní poloviny) 

rozhlížela rychleji a trávily zde delší dobu než koňadry. 

 

7) Počty příletů na alternativní krmítko ovlivňovaly chování ptáků na krmítku sčítaném, ke 

správné interpretaci by byl třeba jiný design experimentů. 

 

8) Chování ptáků na krmítku bylo ovlivněno jejich habituací na lidskou přítomnost, 

zejména na krmítka a pobyt na nich. 
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