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Příloha 1  

Obrázky pokusných atrap 

 

          
      Obrázek I. Krahujec        Obrázek II. Holub 

 

 

  
      Obrázek III. Amputated dolní polovina         Obrázek IV. Amputated horní půlka 
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        Obrázek V. Occludded dolní půlka          Obrázek VI. Occludded horní půlka  

 

 

 
 

       Obrázek VII. Rozvržení experimentu v reálu. 
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          Obrázek VIII. Detail krmítka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Příloha 2 

Interakce sčítací krmítko : alternativní krmítko: 

 

Tabulka I. Interakce sčítací krmítko s alternativním krmítkem ((Tukey test; Diff =rozdíl průměrů, p = 

směrodatná odchylka). 

LN DOBA           

atrapa na 
sčít. krm. 

atrapa na 
alter. krm. 

atrapa na 
sčít. krm. 

atrapa na 
alter. krm. 

diff P 

Holub neukrytáDP Holub krahujec -0,021 1,000 

Holub neukrytáHP Holub krahujec -0,189 0,373 

holub ukrytáDP Holub krahujec -0,153 0,741 

holub ukrytáHP Holub krahujec -0,033 1,000 

holub neukrytáHP Holub neukrytáDP -0,168 0,937 

holub ukrytáDP Holub neukrytáDP -0,131 0,997 

holub ukrytáHP Holub neukrytáDP -0,012 1,000 

holub ukrytáDP Holub neukrytáHP 0,037 1,000 

holub ukrytáHP Holub neukrytáHP 0,156 0,945 

holub ukrytáHP Holub ukrytáDP 0,120 0,998 

krahujec neukrytáDP krahujec holub 0,406 1,000 

krahujec neukrytáHP krahujec holub 0,795 0,725 

krahujec ukrytáDP krahujec holub 0,231 1,000 

krahujec ukrytáHP krahujec holub 0,373 1,000 

krahujec neukrytáHP krahujec neukrytáDP 0,388 1,000 

krahujec ukrytáDP krahujec neukrytáDP -0,175 1,000 

krahujec ukrytáHP krahujec neukrytáDP -0,034 1,000 

krahujec ukrytáDP krahujec neukrytáHP -0,563 0,970 

krahujec ukrytáHP krahujec neukrytáHP -0,422 1,000 

krahujec ukrytáHP krahujec ukrytáDP 0,141 1,000 

neukrytáDP krahujec neukrytáDP holub -0,082 1,000 

neukrytáDP neukrytáHP neukrytáDP holub 0,349 0,024 

neukrytáDP ukrytáDP neukrytáDP holub -0,200 0,956 

neukrytáDP ukrytáHP neukrytáDP holub -0,319 0,315 

neukrytáDP neukrytáHP neukrytáDP krahujec 0,431 0,000 

neukrytáDP ukrytáDP neukrytáDP krahujec -0,118 0,993 

neukrytáDP ukrytáHP neukrytáDP krahujec -0,237 0,316 

neukrytáDP ukrytáDP neukrytáDP neukrytáHP -0,549 0,000 

neukrytáDP ukrytáHP neukrytáDP neukrytáHP -0,668 0,000 

neukrytáDP ukrytáHP neukrytáDP ukrytáDP -0,118 1,000 

neukrytáHP krahujec neukrytáHP holub 0,409 0,722 

neukrytáHP neukrytáDP neukrytáHP holub 0,660 0,003 

neukrytáHP ukrytáDP neukrytáHP holub 0,601 0,085 

neukrytáHP ukrytáHP neukrytáHP holub 0,060 1,000 

neukrytáHP neukrytáDP neukrytáHP krahujec 0,251 0,868 

neukrytáHP ukrytáDP neukrytáHP krahujec 0,191 1,000 

neukrytáHP ukrytáHP neukrytáHP krahujec -0,349 0,482 
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neukrytáHP ukrytáDP neukrytáHP neukrytáDP -0,060 1,000 

neukrytáHP ukrytáHP neukrytáHP neukrytáDP -0,601 0,000 

neukrytáHP ukrytáHP neukrytáHP ukrytáDP -0,541 0,016 

ukrytáDP krahujec ukrytáDP holub -0,248 0,002 

ukrytáDP neukrytáDP ukrytáDP holub 0,032 1,000 

ukrytáDP neukrytáHP ukrytáDP holub 0,167 0,384 

ukrytáDP ukrytáHP ukrytáDP holub 0,217 0,002 

ukrytáDP neukrytáDP ukrytáDP krahujec 0,280 0,024 

ukrytáDP neukrytáHP ukrytáDP krahujec 0,415 0,000 

ukrytáDP ukrytáHP ukrytáDP krahujec 0,465 0,000 

ukrytáDP neukrytáHP ukrytáDP neukrytáDP 0,135 0,992 

ukrytáDP ukrytáHP ukrytáDP neukrytáDP 0,185 0,560 

ukrytáDP ukrytáHP ukrytáDP neukrytáHP 0,050 1,000 

ukrytáHP krahujec ukrytáHP holub -0,113 1,000 

ukrytáHP neukrytáDP ukrytáHP holub -0,374 0,995 

ukrytáHP neukrytáHP ukrytáHP holub -0,436 0,972 

ukrytáHP ukrytáDP ukrytáHP holub -0,324 0,998 

ukrytáHP neukrytáDP ukrytáHP krahujec -0,261 0,937 

ukrytáHP neukrytáHP ukrytáHP krahujec -0,323 0,786 

ukrytáHP ukrytáDP ukrytáHP krahujec -0,211 0,782 

ukrytáHP neukrytáHP ukrytáHP neukrytáDP -0,063 1,000 

ukrytáHP ukrytáDP ukrytáHP neukrytáDP 0,049 1,000 

ukrytáHP ukrytáDP ukrytáHP neukrytáHP 0,112 1,000 

 

 


