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Abstrakt 
 
LIPANSKÁ, B. 2011: Reakce sýkor na varovné hlasy v krmítkových experimentech. 
Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 
 
 
Sýkora koňadra (Parus major) používá k varování před pozemními predátory a sedícími 
vzdušnými predátory varovné hlasy složené z vysokofrekvenčních tonálních slabik a sérií 
chrastivých širokopásmových slabik. Funkce některých akustických parametrů těchto 
komplexních hlasů byla testována v playbackovém experimentu na krmítku. Jako nejúčinnější 
se ukázalo varování dvou ptáků současně. Významnější pro varovnou funkci hlasů byly 
širokopásmové slabiky. Délka sérií širokopásmových slabik měla opačný vliv než u některých 
severoamerických sýkor rodu Poecile. Na varovné hlasy sýkory koňadry reaguje i sýkora 
modřinka (Cyanistes caeruleus). Její reakce je však slabší. Tento rozdíl může být způsoben 
její slabší kompetiční schopností vůči koňadře. 
 
Klíčová slova:  
antipredační chování, varovné hlasy, sýkory, playbackový experiment 
 
 
 
 
Abstract 
 
LIPANSKÁ, B. 2011: Effect of alarm calls on tit’s behavior on feeder.  
MSc Thesis. Faculty of Science, Charles University in Prague. 
 
 
Alarm calls of the Great tit (Parus major) used in the context of  ground-predators or 
perching-raptors consist of high-frequency tonal syllables and of series of churring syllables 
with broad-frequency range. The function of some acoustical parametres of these complex 
calls was tested in playback experiment on feeder. As the most effective appeared to be alarm 
calling of two birds simultaneously. More important for warning function of the calls were 
broad-frequency range syllables. The length of series of these syllables had an opposite 
impact than in some north-American chickadees (genus Poecile). The Blue tit (Cyanistes 
caeruleus) responds to Great tit’s alarm calls, but its reactions are weaker. This difference can 
be caused by its lower competition ability against the Great tit. 
 
Key words:  
antipredation behavior, alarm calls, tits, playback experiment 
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1. Úvod 
 

Předpokladem pro efektivní obranu před predací je včasné zjištění přítomnosti potenciálního 

predátora. To umožňuje ohroženým jedincům vhodně zareagovat – utéci, ukrýt se, nebo se 

pokusit predátorovi lov znepříjemnit a odehnat jej (Caro 2005). O přítomnosti predátora se 

jedinci potenciální kořisti mohou dozvědět tak, že ho sami spatří nebo o jeho přítomnosti 

mohou být informováni jinými jedinci, kteří se o něm dozvěděli dříve. K přenosu této 

informace mezi jedinci slouží u ptáků především varovné hlasy (Proctor et al. 2001). Ty 

mohou být v některých případech doplněny nebo i nahrazeny specifickým chováním, 

například potřásáním ocasem, nebo podřepováním (Griffin et al. 2005). Výhodou používání 

varovných hlasů není jen včasné získání informace o nebezpečí, ale také snížení času 

potřebného ke sledování okolí a tím získání více času na shánění potravy, partnerů nebo péči 

o potomstvo (Proctor et al. 2001). Další výhodou je přenos varovného signálu na dálku, kdy 

na sebe komunikující jedinci v daný moment nemusí vidět (Caro 2005). Přináší však také 

riziko pro varujícího v tom, že může být lokalizován predátorem a stane se snáze jeho kořistí. 

Proto by měl mít varovný hlas takovou strukturu, aby byl obtížně rozpoznatelný pro 

predátora, ale stále dobře slyšitelný pro příjemce signálu (Klump et al. 1986a). Jednotlivé 

varovné hlasy nemusí přinášet pouze informaci o přítomnosti predátora, ale také o tom, jestli 

se jedná o predátora pozemního nebo vzdušného a o míře nebezpečí, které představuje. Tato 

informace je zakódována v odlišných typech varovných hlasů a v jejich pozměněné struktuře 

(Leavesley et Magrath 2005). 

Varovné hlasy jsou studovány nejčastěji na ptácích, neboť je u nich hlasová 

komunikace velmi rozvinutá a především drobnější druhy se často stávají kořistí různých 

predátorů. Obvykle se pohybují v hejnech nebo v párech a proto se u nich varovná vokalizace 

mohla stát účinnou antipredační strategií (Gaddis 1980).  

Odlišnost a funkce jednotlivých varovných hlasů je možné zjišťovat zaznamenáváním 

a analýzou vokalizace ptáků v přítomnosti různých typů predátorů (např. Ficken et al. 1994). 

Další možností je sledovat jejich reakce na různé varovné hlasy (např. Soard et Ritchison 

2009). 

 Tato práce se zabývá odlišnostmi v chování našich běžných druhů sýkor vystavených 

různým varovným hlasům sýkory koňadry (Parus major). Pokouší se tím vysvětlit funkci 

některých akustických parametrů těchto hlasů pořízených v různých kontextech a také to, do 

jaké míry působí varovné hlasy i na mezidruhové úrovni. 
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1.1. Hlasová komunikace u ptáků - význam a terminologie 
 

Hlasovou komunikaci u pěvců můžeme rozdělit na zpěv a volání.  

Zpěv je druhově specifický komplexní projev používaný především dospělými samci a 

je vázán hlavně na období rozmnožování. Slouží k obhajobě teritoria a vábení samice, dvoření 

a k synchronizaci páru (Dixon et Stefanski 1970, Otter 2007). Je přednášen ve strofách, které 

se skládají z různých motivů. Motivy jsou druhově specifické a jsou tvořeny odlišnými 

slabikami a frázemi opakujících se slabik. Slabika je nejmenší samostatný element oddělený 

od dalšího krátkým intervalem ticha (Kumar 2004). 

Volání jsou obvykle kratší, jednodušší hlasové projevy používané oběma pohlavími 

k různým účelům. Jsou to buď samostatné slabiky nebo kombinace několika typicky se 

opakujících slabik (Otter 2007). Kontaktní hlasy jsou používány k informování partnera o 

přítomnosti a poloze volajícího a ke komunikaci mezi členy hejna, kde slouží ke koordinaci 

pohybů a soudržnosti hejna (Cresswell 1994, Haftorn 2000). Žebravým voláním vyžadují 

mláďata potravu od rodičů (Dor et al. 2006). Hlasy hrozby používají samci při potyčkách se 

svými soky (Collias 1963). Varovnými hlasy se ptáci navzájem informují o nebezpečí a 

mobbingovými hlasy obtěžují predátory a snaží se je odradit od útoku a zahnat (Ficken 1990, 

Kumar 2004). Pokud je pták chycen predátorem nebo je s ním manipulováno člověkem při 

odchytu, vydává úzkostné hlasy (Perrone et Paulson 1979, Neudorf et Sealy 2002).  

Varovné hlasy mohou fungovat i na mezidruhové úrovni (mezi různými druhy ptáků, a 

to nejen mezi blízce příbuznými - např. Gaddis 1980, Griffin et al. 2005, Magrath et al. 2007, 

Goodale et Kotagama 2008; i mezi ptáky a savci - např. Rasa 1983, Seyfarth et Cheney 1990). 

 V anglicky psané literatuře jsou pro hlasy používané v situacích spojených 

s varováním před nebezpečím používány různé termíny. Nejčastěji používaný termín je 

„alarm calls“, dále „warning calls“, nebo „alert calls“. Ficken a Popp (1996) poukazují na 

nejednoznačnost významu termínu „alarm call“, který může obsahovat několik funkčně 

odlišných typů vokalizace (varování, mobbing predátora, hlasy vydávané kořistí ulovenou 

predátorem). Někteří autoři rozlišují mezi hlasy používanými při varování a hlasy sloužícími 

k zastrašení predátora - „mobbing calls“ (Klump et Shalter 1984 ex Caro 2005), jiní používají 

pro obě tyto situace stejný termín (např. Curio et al. 1983, Templeton et al. 2009). Odlišující 

vlastností mobbingových hlasů by mělo být jejich použití při úmyslném přiblížení 

k predátorovi (Klump et Shalter 1984 ex Caro 2005). Důvodem pro nejednoznačnost použití 

některých termínů může být multifunkčnost určitých typů hlasů používaných v odlišných 
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situacích (např. „chick-a-dee“ hlasy sýkor, Hailman 1989). Podobně je to s hlasy vydávanými 

v situaci, kdy už je pták chycen predátorem nebo je s ním manipulováno člověkem - „distress 

calls“. Je otázkou, jestli můžeme tyto hlasy považovat také za varovné, ale do jisté míry snad 

také mohou tuto funkci plnit (Neudorf et Sealy 2002, viz výše).  

 

 

1.2. Přizpůsobení hlasů přenosu v prostředí 
 

Při hlasové komunikaci je informace přenášena na dálku. Záleží ale na prostředí, v jakém jsou 

konkrétní hlasy používány, neboť mohou být zkresleny při průchodu vegetací nebo 

roztříštěny o holý povrch (Caro 2005). V otevřených biotopech jsou hlavními faktory 

ovlivňujícími přenos signálu členitost povrchu a povětrnostní podmínky. Vlny odrážející se 

o povrch a vedlejší vlny vznikající na povrchu a v jeho těsné blízkosti interferují 

s přenášeným signálem a zkreslují ho. To se týká hlavně ptáků pohybujících se převážně po 

zemi (Marten et Marler 1977, Marten et al. 1977). Proti zkreslení signálu v otevřeném 

prostředí je účinné používat opakující se sekvence velmi krátkých tónů a hlasy s vyšší 

frekvencí (Wiley et Richards 1978), a to spíše hlasy s rychlou frekvenční modulací, takzvané 

trylky (Brown et Handford 1996). 

V biotopech s hustou vegetací jsou signály zeslabovány a rozptylovány listy a 

větvemi. Nejvíc jsou tím zasaženy hlasy s vyšší frekvencí. Proto jsou v zalesněných biotopech 

používány hlasy s nízkými frekvencemi (Wiley et Richards 1978). Tyto hlasy se také tak 

snadno neodráží a nevzniká tedy ozvěna (Caro 2005). Hlasy s frekvenčně modulovanými 

prvky jsou při průchodu hustou vegetací více zkresleny, než hvízdavé hlasy s konstantní 

frekvencí (Dabelsteen et al. 1993, Brown et Handford 1996). 

Hustou vegetací a povětrností jsou také snadno zeslabitelné hlasy s nízkou amplitudou. 

Je tím omezena vzdálenost, na kterou jsou slyšitelné (Caro 2005). S každým zdvojnásobením 

vzdálenosti mezi vysílajícím a příjemcem signálu klesá intenzita zvuku o 6 dB (Schleidt 1973 

ex Caro 2005). Hlasy určené k přenosu na různé vzdálenosti se tedy mohou lišit v intenzitě. 

Druhy shánějící potravu v hejnech rozptýlených na velké ploše, jako je například koliha malá 

(Numenius phaeopus), používají hlasy s větší intenzitou než druhy v semknutějších hejnech 

(např. jespáci) (Owens et Goss-Custard 1976 ex Caro 2005). 

Na přenos akustických signálů má vliv také denní a roční doba. Na podzim a v zimě, 

po opadu listů ze stromů a keřů, představují holé větve menší překážky způsobující zkreslení 
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a utlumení signálu, než za plné vegetační sezóny. Významná je také teplota a vlhkost vzduchu 

měnící se nejen v průběhu roku, ale i během dne (Wiley et Richards 1978, Gorrisen et al. 

2004). Většina ptáků je, co se týče vokalizace, nejaktivnější brzy ráno. Zdá se, že v této době 

jsou podmínky pro přenos akustických signálů nejvhodnější. Vlhkost vzduchu je vyšší a 

teplota není tak vysoká, aby tetelení vzduchu nad povrchem způsobovalo zkreslení signálů 

(Wiley et Richards 1978). To se ale týká především zpěvu. Varování je však nutné použít 

v případě hrozícího nebezpečí za každých podmínek. Proto nemusí být vždy stejně efektivní. 

Hlasy mohou zaniknout také na pozadí šumění vegetace při silnějším větru, hluku 

způsobeném pohybem nebo vokalizací jiných zvířat, nebo hluku vzniklého činností člověka. 

V poslední době často studovaným faktorem ovlivňujícím vokalizaci ptáků a příjem signálů je 

vliv hluku způsobeného dopravou (např. Patricelli et Blickley 2006, Slabbekoorn et 

Ripmeester 2008). Nejvíce je detekce signálu zhoršena pokud je jeho intenzita malá ve 

srovnání s rušivým zvukem a pokud se jejich frekvence překrývají. Hlasy s úzkým 

frekvenčním pásmem a tonální hlasy jsou relativně snadno detekovatelné na pozadí hluku, 

narozdíl od širokopásmových hlasů (Pohl et al. 2009). 

Pokud by selekce působila pouze ve směru co nejlepšího přenosu signálu v daném 

prostředí, byla by nejčastěji používaná vokalizace zvířat žijících v otevřených biotopech 

složena z opakujících se krátkých vysokofrekvenčních slabik a v biotopech s hustou vegetací 

z delších tónů s nízkou frekvencí. Pokud však bude hlas dobře slyšitelný na velkou vzdálenost 

a navíc bude dobře lokalizovatelný pro příjemce, kterým je tento signál určen, lze 

předpokládat, že bude také dobře slyšitelný a lokalizovatelný pro predátory. Vokalizující 

jedinec tak bude vystaven zvýšenému nebezpečí predace (Caro 2005). Obtížněji 

lokalizovatelné jsou pro predátory vysokofrekvenční hlasy s konstantní frekvencí a intenzitou 

(Perla et Slobodchikoff 2002, Marler 1955 a Marler 1959 ex Caro 2005) a zdá se, že selekční 

tlak působící ve směru minimalizace lokalizovatelnosti zvuku predátorem je silnější, než 

potřeba maximalizace vzdálenosti, na kterou bude tento signál slyšitelný (Wiley et Richards 

1978). Dobrá lokalizovatelnost pro příjemce signálu (potenciální kořist) je však také důležitá, 

neboť může přinést doplňující informace o predátorovi, například o jeho poloze (Caro 2005). 

Existují ale i fyziologická omezení produkce a příjmu zvuků. Základní frekvence hlasů 

roste se zmenšující se tělesnou velikostí a schopnost rychlé frekvenční modulace zvuku je 

omezena u ptáků s mohutnějším zobákem (Podos 2001). Ukázalo se také, že krahujec obecný 

(Accipiter nisus) je citlivý ke zvukům v rozsahu od 1 do 4 kHz a zvuky s frekvencí vyšší než 

8 kHz neslyší. Naproti tomu sýkora koňadra (Parus major) relativně dobře slyší zvuky 

v rozsahu od 1 do 8 kHz a práh citlivosti má u frekvencí kolem 10 kHz. Vůči zvukům 
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s frekvencí 8 kHz je koňadra oproti krahujci citlivější asi o 30 dB. To umožňuje koňadře 

posunout část své varovné vokalizace do frekvenčního spektra obtížně slyšitelného pro 

predátora (Klump et al. 1986a). 

 

 

1.3. Kdy, kdo a koho varuje a co z toho má... 
 

Varovné hlasy jsou používány v různých kontextech. Může se jednat o různě nebezpečné 

predátory, nebezpečí hrozící z různých směrů, ale také je podstatné, jestli jsou v danou chvíli 

nablízku další jedinci, které je potřeba varovat. Vzhledem ke značné energetické nákladnosti 

vokalizace a nebezpečí prozrazení, kterému se varující vystavuje, musí být tyto náklady 

vyváženy výhodami, které varování tomuto jedinci přinese (Caro 2005). 

Varování mláďat, partnerů, případně jiných příbuzných zvyšuje inkluzívní zdatnost 

varujícího (Haftorn 2000). Zisk se však v průběhu sezóny mění podle toho, jak velké jsou 

investice do reprodukce (Witkin et Ficken 1979, Burnton 1990, Burhans 2001). Reakce na 

hnízdního parazita by měla být silnější na začátku hnízdění, kdy je větší riziko, že bude 

parazitickým druhem sneseno do hnízda vejce (Burhans 2001). Naproti tomu reakce na 

hnízdního predátora by měla být silnější na konci hnízdění, kdy jsou ohrožena mláďata a  

vložené investice jsou největší (Kleindorfer et al. 1996, Burhans 2001).  

Intenzita varování také závisí na věku, pohlaví a postavení varujícího jedince 

v reprodukci (Sullivan 1985, Griesser et Ekman 2004). Hogstad (1995) zjistil, že dospělí ptáci 

varují častěji než mladí, dospělí samci víc než mladí samci a dospělé samice víc než mladé 

samice. Samci varují mnohem častěji, když přitom vidí svoji partnerku.  

V hejnech nepříbuzných jedinců je varování výhodné, pokud jsou tato hejna 

dostatečně stálá, aby varující jedinci mohli získat svou investici do varování zpět tím, že 

v příštích nebezpečných situacích budou varováni jinými (Sullivan 1985, Alatalo et Helle 

1990, Haftorn 2000). Ve smíšených hejnech bývají častěji varujícími ty druhy, které jsou při 

shánění potravy pohyblivější. Jde především o ptáky lovící hmyz ve větvích. Predátora si 

většinou všimnou dříve, neboť i při lovu hmyzu musí pozorně sledovat okolí (Goodale et 

Kotagama 2005). Navíc se v hejnech snižuje požadavek vigilance (ostražitosti) na jednotlivce, 

neboť víc očí víc vidí a ten, kdo spatří predátora, varuje ostatní (Brown et Bomberger Brown 

1987, Goodale et Kotagama 2008). Varovné hlasy také slouží k udržení optimální velikosti 

skupiny (Caro 2005). 
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Varování může být současně výhodné pro varujícího i pro příjemce varování, když má 

jejich reakce negativní vliv na schopnost predátora úspěšně lovit. Zvýšená ostražitost přináší 

výhody z monitorování pohybů predátora. V některých případech je však varování zcela 

sobecké. Pokud varující jedinec svým upozorněním na nebezpečí způsobí zvýšený pohyb 

nebo vokalizaci ostatních ptáků a sám zůstane nehybný, odvede tím pozornost predátora na 

jiné (Sullivan 1985, Caro 2005).  

Varování může být také určeno samotnému predátorovi. Fakt, že už o něm potenciální 

kořist ví, může způsobit, že si lov v této lokalitě rozmyslí, neboť tito jedinci mají více času 

vhodně zareagovat než ti, které predátor při svém útoku překvapí (Krams et al. 2006). 

Účinnější při odrazování predátora od útoku je současné varování více jedinců (Sullivan 1985, 

Perry et Andersen 2003). Varování často přivolá další jedince stejného i jiných druhů. Tito 

ptáci se drží v bezpečné vzdálenosti od predátora a snaží se mu svou vokalizací, případně i 

útoky na něj, znepříjemnit lov (Hurd 1996, Caro 2005, Magrath 2007). Je otázkou, zda takto 

používané hlasy můžeme považovat za varovné nebo mobbingové - obtěžující predátora 

s cílem ho odehnat. Někteří autoři mezi těmito situacemi nerozlišují. Přispívá k tomu fakt, že 

se tyto dva účely, varovný a odrazovací, mohou prolínat (Ficken et al. 1978, Hurd 1996).  

Když je predátor, například krahujec obecný (Accipiter nisus), při lovu na jednom 

místě neúspěšný, sníží se pravděpodobnost, že se na toto místo příště vrátí. To přináší výhody 

hlavně pro teritoriální druhy a ty ptáky, kteří se vrací na stejné místo shánět potravu 

(Cresswell 1994). 

 

 

1.4. Rozpoznávání predátorů a akutnost nebezpečí 
 

Lovecké strategie vzdušných a pozemních predátorů (například krahujce a kuny) se liší a 

proto je pro jedince kořisti důležité, aby situaci správně vyhodnotil a zvolil vhodnou 

antipredační strategii - nehybnost, zvolení správného úkrytu, útěk správným směrem, nebo 

aktivní obranu (Caro 2005). Informace o typu predátora je obsažena i ve varovné vokalizaci. 

Je to nejspíš nejdůležitější informační složka varování. Další, doplňující informace obsažené 

v některých varovných hlasech vypovídají o nebezpečnosti, vzdálenosti a poloze predátora 

(Leavesley et Magrath 2005).  

 Varovné hlasy specifické pro vzdušné predátory však vydávají ptáci i pokud se jedná 

o pozemní predátory, kteří jsou experimentálně prezentováni ve vzdušném prostoru a hlasy 
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informující o pozemním predátorovi, pokud jsou vzdušní predátoři prezentováni v úrovni 

země. Znamená to, že informace o typu predátora zohledňuje spíš prostorovou charakteristiku 

nebezpečí, než to, jestli se jedná o predátora ptáka nebo predátora savce (Evans et al. 1993, 

Palleroni et al. 2005). Odlišný typ varování před vzdušným a pozemním predátorem byl 

zkoumán například u kura domácího (Gallus domesticus, Evans et al. 1993), leskoptve 

nádherné (Lamprotornis superbus, Seyfarth  et Cheney 1990), timálie šedé (Turdoides 

squamiceps, Naguib et al. 1999), střízlíka karolinského (Thyrothorus ludovicianus), který 

v přítomnosti přeletujícího dravce vydával víc vysokofrekvenčních hlasů (Morton et Shalter 

1977) a u různých druhů sýkor (viz. kapitola 1.6.). V případě timálie šedé představovala 

pozemního predátora kočka a vzdušného predátora vycpaná sova. V obou případech timálie 

vydávaly stejné dva typy hlasů, pouze v jiném zastoupení. Kovově znějící „cvik“ vydávané po 

celou dobu přítomnosti kočky bylo vydáváno i v přítomnosti sovy, ale po určité době bylo 

nahrazeno dlouhými trylky. Informaci o konkrétní situaci tedy v tomto případě přináší 

specifická kombinace určitých typů hlasů (Naguib et al. 1999). 

Varovné hlasy drobných ptáků před vzdušnými predátory jsou často jednotlivé 

vysokofrekvenční hvízdavé zvuky v rozsahu 6-9 kHz s úzkým rozsahem pásma, které jsou 

pro vzdušné predátory těžko lokalizovatelné (Marler 1959, Latimer 1977, oba ex Caro 2005). 

Například „síít“ (v anglicky psané literatuře „seeet“) varovný hlas drozda stěhovavého 

(Turdus migratorius) je obtížně lokalizovatelný i pro člověka (Brown 1982 ex Caro 2005). 

Někteří ptáci jsou schopni ve varovných hlasech odlišit různou nebezpečnost 

podobných predátorů. Například čejky (Vanellus sp.) varují častěji před motáky (Circus sp.), 

než před orly jasnohlasými (Haliaeetus vocifer) (Walters 1990). Timálie šedé (Turdoides 

squamiceps) velmi přesně rozlišují různě nebezpečné druhy dravců, ale také jedince jednoho 

druhu, kteří jsou aktuálně různě nebezpeční. Krátké „cvik“ hlasy indikují větší nebezpečí a 

trylkové hlasy menší nebezpečí (Naguib et al 1999). Různou míru nebezpečí představují i 

stejní predátoři v různých vzdálenostech. Informace o nebezpečnosti predátora nebo 

bezprostřednosti nebezpečí bývá zakódována v intenzitě vokalizace, počtu varovných hlasů 

vydaných za jednotku času nebo různé slabikové skladbě varovných hlasů (Baker et Becker 

2002). Varování před větším nebezpečím je intenzivnější co do hlasitosti i počtu opakování 

varovných hlasů a častěji jsou používány slabiky s vyšší frekvencí nebo větším frekvenčním 

rozsahem (např. Leavesley et Magrath 2005 u střízlíkovce bělobrvého, Stericornis frontalis). 

 Komplexním systémem varovných hlasů mohou být ptáci informování o všem 

podstatném ohledně hrozícího nebezpečí. Přesto však není akustická informace zcela 

kompletní. Van der Veen (2001) zjistil, že pokud je pták varován a navíc má možnost 
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predátora vidět, není tolik ostražitý a vrátí se k původní činnosti rychleji, než když dostane 

pouze akustickou informaci a predátora nevidí (jednalo se o strnada obecného, Emberiza 

citrinella a krahujce obecného, Accipiter nisus jako predátora). Doplňující optickou informaci 

může varovaný jedinec získat také pokud vidí kterým směrem se varující jedinec dívá, a tím 

směrem pak hledá nebezpečí (Caro 2005). 

 Vzhledem k velkému počtu planých varování způsobených nadhodnocováním rizika 

se ptáci v hejnech rozhodují, jestli budou reagovat již na varování jednoho jedince na úkor 

času věnovaného shánění potravy. Proctor et al. (2001) předpokládají, že by ptáci měli 

odpovídat teprve na vícečetná zjištění predátora, tedy na varování více ptáky současně. 

 

 

1.5. Výzkum vokalizace ptáků 
 

První spektrografické analýzy ptačích hlasů provedli v roce 1953 Collias a Joost. Jednalo se o 

hlasové projevy kuřat kura domácího (Collias 1963). Od té doby bylo díky stále se zlepšující 

technice provedeno mnoho dalších výzkumů vokalizace ptáků. Většina prací se zaměřuje na 

ptačí zpěv. Práce zabývající se celkovým hlasovým repertoárem bývají spíše popisné a často 

jsou zde vynechány varovné hlasy (např. Hailman 1989) nebo není upřesněn kontext, ve 

kterém jsou tyto hlasy vydávány. Prací týkajících se pouze varovných hlasů je méně a většina 

z nich pochází z nedávné doby (např. Haftorn 2000, Leavesley et Magrath 2005, Courter et 

Ritchison 2010). V kontextu rozpoznávání predátorů a přizpůsobení chování konkrétní 

nebezpečné situaci jsou nejčastěji studovanými druhy ptáci sdružující se do hejn (např. 

smíšená hejna ptáků Srí Lanky, Goodale et Kotagama 2008), koloniálně hnízdící ptáci (např. 

timálie šedá, Turdoides squamiceps, Naguib et al. 1999) a běžní drobní pěvci, jakými jsou 

například sýkory (nejčastěji studovaná sýkora černohlavá, Poecile atricapillus, např. Ficken et 

Witkin 1977). 

 

 

1.6. Sýkory 
 

Sýkory (Paridae) jsou drobní pěvci obývající nejčastěji opadavé, stálezelené a smíšené lesy, 

parky a zahrady v blízkosti lidských obydlí v nearktické, palearktické, orientální i 

afrotropické oblasti (Snow et Perrins 1998). Celkem existuje 56 druhů sýkor v 9 rodech (del 
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Hoyo et al. 2007). Většina druhů je euroasijských. V západním palearktu žije 9 druhů sýkor, 

z toho 6 na území České republiky. Sýkory jsou převážně stálé, některé populace na severu 

areálu migrují v zimním období na krátké vzdálenosti nebo provádějí nepravidelné krátké 

přesuny, často do větší blízkosti lidských sídel (Snow et Perrins 1998). Jednotlivé druhy 

preferují odlišné habitaty. Z našich sýkor najdeme uhelníčka (Periparus ater) a parukářku 

(Lophophanes cristatus) nejčastěji v jehličnatých lesích, babka (Poecile palustris)  preferuje 

spíše opadavé lesy, sýkora lužní (Poecile montana) obývá smíšené, opadavé i jehličnaté lesy. 

V parcích a zahradách, ale i ve smíšených lesích, žije sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 

a nejblíže lidským sídlům žije sýkora koňadra (Parus major), kterou však najdeme i ve všech 

ostatních typech habitatů obývaných sýkorami (Šťastný et al. 2006).  

Sýkory jsou velice aktivní, při lovu hmyzu se pohybují ve větvích, ale často shánějí 

potravu také na zemi. Hlavní složku jejich jídelníčku tvoří hmyz. Další významnou potravou 

jsou semena, ořechy, plody a bobule, a to hlavně v zimě, kdy neváhají navštívit krmítka 

poskytnutá lidmi. Větší sousta si přidržují nohou a zpracovávají je krátkým, ale silným 

zobákem (Cramp et Perrins 1993). 

Hnízdí v dutinách, některé druhy si je samy tesají, většina ale využívá opuštěné dutiny 

vytesané jinými ptáky. Tyto druhy však uvítají i hnízdní budky připravené člověkem. Sýkory 

jsou v průběhu hnízdní sezóny teritoriální. V zimě se pak některé druhy vyskytují solitérně 

nebo v párech, jiné druhy se mino hnízdní sezónu shlukují do volných hejn (Snow et Perrins 

1998). Navzájem nevyhledávají tělesný kontakt, ale zato neustále používají kontaktní hlasy 

(del Hoyo et al. 2007). 

V zimních smíšených hejnech jsou sýkory velmi ostražité a vydávají varovné hlasy už 

při sebemenším náznaku nebezpečí. Jsou tedy obvykle první, kdo varuje před nebezpečím. 

Proto se často stávají takzvanými jádrovými druhy smíšených hejn (Gaddis 1980, Sullivan 

1984, Ficken 1989, Haftorn 2000, Langham et al. 2006). Důvodem k častému varování sýkor 

ve smíšených hejnech může být to, že většina druhů tvoří stabilní monogamní páry a udržují 

dlouhodobě vztahy mezi rodiči a vzletnými mláďaty, takže se zde uplatňuje varování 

příbuzných (Witkin et Ficken 1979, Haftorn 2000, Langham et al. 2006, Blumenrath et al. 

2007). Sýkory se často připojují do skupin ptáků mobbujících predátory a při mobbingu 

bývají agresivnější než jiné druhy (Morse 1970, Gaddis 1980, Langham et al. 2006). 

 Z výše uvedených důvodů jsou sýkory vhodné ke studiu antipredačního chování. Jsou 

běžné a hojné, nemigrují, shlukují se do hejn, která jsou často smíšená s jinými druhy, často 

vokalizují a jsou oblíbenou kořistí mnoha predátorů. Velké výhody přináší také jejich 
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nebojácnost při přiblížení k lidským sídlům a využívání hnízdních budek a krmítek, což 

usnadňuje jejich studium ve volné přírodě. 

 

 

1.6.1. Nejčastěji studované sýkory 
 

Ne všechny sýkory jsou stejně hojné a rozšířené a v důsledku toho jsou také některé druhy 

studovány častěji než jiné. Hailman (1989) ve své souborné práci o vokalizaci sýkor popisuje 

různé typy zpěvu a jiných hlasů více než 40 druhů evropských, asijských, afrických, 

severoamerických a středoamerických sýkor. Je v ní ale jasně patrné, že různé druhy jsou 

studovány různě intenzivně, což se odráží v množství zmíněných typů hlasů jednotlivých 

sýkor. Jednoznačně nejstudovanějším druhem je severoamerická sýkora černohlavá (Poecile 

atricapillus), dále následují některé další severoamerické druhy – sýkora karolínská (Poecile 

carolinensis) a sýkora mexická (Poecile sclateri). Pak následují evropské druhy – sýkora 

koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus), sýkora babka (Poecile 

palustris) a sýkora uhelníček (Periparus ater). Některé méně běžné druhy nebo druhy 

vzdálené od center ornitologického výzkumu v Evropě a Severní Americe, jako například 

africké sýkory a sýkory žijící v Himálaji, na Indickém subkontinentu, na Filipínách a v Číně, 

jsou zmíněny pouze okrajově. Většinou je u nich uveden pouze jeden, nebo několik málo typů 

zpěvu, bez dalších hlasových projevů. Hailman (l. c.) bohužel neuvádí jednoduché hlasové 

projevy používané například jako varování před vzdušným predátorem. Některé komplexnější 

typy hlasů jsou však používány v různých kontextech, i jako varování před nebezpečím. Hlasy 

související s varováním jsou proto zmíněny u 18 druhů sýkor. 

 

 

1.6.2. Vokalizace sýkor 
 

Sýkory používají několik komplexních typů vokalizace. Zpěv je pro každý druh specifický a 

jednotlivé druhy mohou mít několik typů zpěvu. Zpívají většinou pouze samci, a to nejčastěji 

na jaře, v souvislosti s reprodukční sezónou. Zpěv je u sýkor sekundárně zjednodušený 

(Hailman 1989). Naopak další typ vokalizace je velmi rozvinutý. V anglicky psané literatuře 

je tento hlasový projev nazýván „chick-a-dee“ (česky přepsáno „čik-a-dý“). Podle toho 

získaly anglické pojmenování „chickadee“ některé sýkory rodu Poecile z nearktické oblasti, 
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jako jsou sýkora černohlavá (Poecile atricapillus, Black-capped chickadee), sýkora karolínská 

(Poecile carolinensis, Carolina chickadee), sýkora horská (Poecile gambeli, Mountain 

chickadee), sýkora mexická (Poecile sclateri, Mexican chickadee), sýkora severní (Poecile 

hudsonica, Boreal chickadee), sýkora hnědohřbetá (Poecile rufescens, Chestnut-backed 

chickadee) a sýkora laponská (Poecile cincta, Grey-backed chickadee, nebo také Siberian tit) 

(Otter 2007). Hailman (1989) k nim však podle kritéria podobnosti nejčastěji používaných 

typů hlasů řadí i některé jejich palearktické příbuzné, sýkoru lužní (Poecile montana), sýkoru 

babku (Poecile palustris), sýkoru bělobrvou (Poecile superciliosa) a sýkoru temnou (Poecile 

lugubris). Hrubou obdobu tohoto typu hlasu však používá i většina ostatních druhů sýkor. 

„Chick-a-dee“ hlas je vydáván oběma pohlavími a je významný kvůli své komplexnosti, 

kombinatorickým možnostem a využití v různých kontextech (Ficken et al. 1978).  

Dalším typem volání mnoha druhů sýkor je kloktavý hlas („gargle“) používaný na 

krátkou vzdálenost, nejčastěji při agonistických interakcích, střetech a potyčkách se soky, 

nebo mezi partnery v souvislosti s kopulací.  

Dále sýkory používají různé jednodušší hlasy ve specifických situacích, například při 

varování před vzdušným predátorem (hvízdavé vysokofrekvenční hlasy „síít“, nebo „zíí“, viz 

kapitola 1.6.4.), jako kontaktní hlasy nebo při žadonění o potravu (Hailman 1989). 

 

 

1.6.3. Multifunkční „chick-a-dee“, funkce v antipredační obraně, druhové 

odlišnosti 
 

Typickým systémem „chick-a-dee“ hlasů disponují všechny sýkory rodu Poecile (Hailman 

1989, Ficken et al. 1994).  

„Chick-a-dee“ hlas je složen z různého počtu různých typů slabik podle určitých 

pravidel (obr. 1). Počáteční slabiky jsou vysokofrekvenční s úzkým rozsahem pásma. Pokud 

jsou tyto slabiky frekvenčně modulované, mají obvykle na sonogramu tvar obráceného V. 

Každý druh sýkory může používat a kombinovat několik typů vysokofrekvenčních slabik. 

Hlas je zakončen sérií krátkých slabik se širokým frekvenčním rozsahem se základem na 

nízké frekvenci. Paralelní frekvenční pásma k této základní frekvenci vytvářejí na sonogramu 

charakteristický pruhovaný vzhled. Některé druhy sýkor používají ještě slabiky se střední 

frekvencí, vložené mezi vysokofrekvenční a širokopásmové série slabik. Mají obvykle 

přechodné charakteristiky mezi vysokofrekvenčními a širokopásmovými slabikami. Většinou 
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začínají jako vysokofrekvenční tonální slabiky a postupně přechází v širokopásmové. 

Jakákoliv slabika může být několikrát opakována, ale také může být vynechána. Vždy je ale 

zachováno pořadí slabik s vysokou, střední a nakonec nízkou základní frekvencí (Hailman 

1989, Ficken et al. 1994, Templeton et al. 2005). Tento kombinatorický systém umožňuje 

vytvořit širokou škálu odlišných hlasů. Někteří autoři jej přirovnávají k lidské řeči (Hailman 

et al. 1985, Ficken et al. 1994, Soard et Ritchison 2009).  

 

 
Obr. 1. „Chick-a-dee“ hlas sýkory černohlavé složený ze čtyř typů slabik (A, B, C, D) 

(Templeton et al. 2005). 

 

 

Různé typy „chick-a-dee“ představují různé stupně varování, kódují informace o 

velikosti a nebezpečnosti predátora, jsou používány při mobbingu predátora, slouží také jako 

informace o poloze volajícího jedince, příslušnosti k hejnu, koordinaci pohybů hejna a jako 

kontaktní hlas v páru (Ficken et al. 1978, Hailman 1989, Baker et Becker 2002). 

Kombinatorické možnosti „chick-a-dee“ hlasů umožňují, aby obsahovaly různé informace 

zároveň (např. informace o nebezpečnosti a o chování predátora). Je to graduální signál a 

zastoupení jednotlivých informačních složek se podle potřeby plynule mění (Baker et Becker 

2002, Soard et Ritchison 2009). Jako varování je „chick-a-dee“ hlas určen k informování o 

sedícím dravci nebo pozemním predátorovi (Templeton et al. 2005, Courter et Ritchison 

2010). Narozdíl od varovného „sííít“ vydávaného za přítomnosti letícího predátora tento hlas 

způsobí, že se většina členů hejna přiblíží k volajícímu a účastní se mobbingu predátora 

(Templeton et Greene 2007). 
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Sýkora černohlavá (Poecile atricapillus) je velmi rozšířený severoamerický druh, což je 

důvodem její časté studovanosti a dalo by se říci, že je modelovým druhem pro výzkum 

„chick-a-dee“ hlasů. Její „chick-a-dee“ hlas se skládá ze čtyř typů slabik. První dva typy 

slabik (A, B) jsou vysokofrekvenční a na sonogramu mají tvar obráceného V. Následují 

krátké slabiky se střední základní frekvencí a širším frekvenčním rozsahem (C) a hlas je 

ukončen delšími širokopásmovými slabikami (D) (Hailman 1989, Baker et Becker 2002, 

Templeton et al. 2005). Pravidlo opakování nebo vynechání některých slabik zde platí tak, jak 

bylo uvedeno výše. Tento typ hlasu je používán při mobbingu sedících dravců nebo sov, kde 

slouží jako varování a přivolání ostatních sýkor i jiných druhů ptáků z okolí do blízkosti 

predátora (Baker et Becker 2002). 

Baker a Becker (2002) testovali použití tohoto hlasu v přítomnosti vycpaných atrap 

predátorů v různých vzdálenostech od sýkory a zjistili, že sýkory začnou vokalizovat dříve a 

vydávají víc „chick-a-dee“ hlasů, když je predátor vzdálen od sýkory 1 m, než když je 6 m 

daleko. Znamená to, že informace o bezprostřednosti nebezpečí nebo vzdálenosti predátora, 

může být signalizována přizpůsobením míry vokalizace (také Soard et Ritchison 2009). 

Doplňující informace může být obsažena v proporcionálních změnách použitých typů slabik. 

Pokud byl predátor více vzdálen, bylo v hlasech obsaženo víc A slabik a méně B slabik, než 

když byl predátor v bezprostřední blízkosti volající sýkory. Počet C a D slabik se se 

vzdáleností predátora neměnil. Také délka jednotlivého hlasu vyjádřená celkovým počtem 

slabik se podstatně nelišila (Baker et Becker 2002). 

Počet D slabik vyjadřuje informaci o nebezpečnosti konkrétního predátora. Templeton 

et al. (2005) zkoumali varovnou vokalizaci sýkor černohlavých v přítomnosti 13 druhů živých 

dravců a sov a dvou druhů predátorů savců, kteří se lišili velikostí, aktivitou v průběhu dne, 

loveckou strategií a složením jídelníčku. V přítomnosti menších predátorů sýkory vydávaly 

celkově víc „chick-a-dee“ hlasů, a tyto hlasy obsahovaly větší počet D slabik, než 

v přítomnosti větších predátorů (obr. 2). Také první D slabika a interval mezi prvními D 

slabikami byly v přítomnosti menších predátorů kratší. Varovné hlasy s větším počtem D 

slabik, kratším intervalem mezi „chick“ a „dee“ slabikami a dalšími výše zmíněnými 

parametry tedy představují varování před větším nebezpečím, neboť menší dravci pro sýkory 

představují větší hrozbu díky jejich lepším manévrovacím schopnostem a častějšímu lovu 

drobných ptáků. Varovné hlasy použité v přítomnosti většího predátora měly širší frekvenční 

rozsah, než varování před malým predátorem (Templeton et al. l. c.). 
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Obr. 2. „Chick-a-dee“ hlasy vydávané jedním jedincem sýkory černohlavé 

v přítomnosti malého a velkého predátora, lišící se počtem D slabik a frekvenčním 

rozsahem (Templeton et Greene 2007). 

 

 

Playbackový experiment potvrdil, že sýkory rozlišují informace obsažené v různých 

„chick-a-dee“ hlasech a reagují podle toho, o jak nebezpečném predátorovi tyto hlasy 

informují. Pokud byl predátor menší, byl jejich mobbing intenzivnější a delší. Přiblížily se na 

kratší vzdálenost k místu, odkud slyšely varovnou vokalizaci (Templeton et al. 2005).  

„Chick-a-dee“ hlasy používané v mobbingovém a jiném kontextu se neliší 

v charakteristice D slabik, ale v hlasech používaných při mobbingu je víc tonálních slabik 

tvaru obráceného V (Hurd 1996). 

Hlasy sýkory černohlavé informující o přítomnosti predátora mohou být důležité pro 

ostatní druhy ptáků podobné velikosti, kteří jsou ohroženi stejnými predátory. Protože sýkory 

černohlavé nemigrují, jsou velmi rozšířené a hodně vokalizují, ostatní ptáci jsou s nimi 

pravidelně v kontaktu a mohu se tedy naučit rozpoznávat jejich varování. Mobbingové hlasy 

sýkory černohlavé přivolávají nejen jedince stejného druhu a jiných druhů sýkor, ale i další 

pěvce. Při playbacku těchto hlasů se přiblížilo k reproduktoru minimálně dalších 10 druhů 

ptáků. Všichni tito ptáci vykazovali typické mobbingové chování – vokalizovali, pošvihávali 

křídly a ocasem a poskakovali po větvích v okolí místa, ze kterého slyšeli hlasy sýkory 

černohlavé (Hurd 1996). Stejně působí i mobbingové hlasy jiných druhů sýkor, například 

sýkory koňadry (Hurd l. c.). 
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Sýkora karolínská (Poecile carolinensis) používá v „chick-a-dee“ hlase nejčastěji 3 typy 

slabik podobné slabikám B, C a D sýkory černohlavé (viz. výše). Delší vysokofrekvenční 

slabiku typu A používá jen výjimečně (Hailman 1989). Soard a Ritchison (2009) zkoumali, 

jestli se „chick-a-dee“ hlasy sýkory karolínské liší v závislosti na velikosti predátora jako je 

tomu u sýkor černohlavých. Většího, a tedy méně nebezpečného predátora představovala káně 

rudochvostá (Buteo jamaicensis) a výr viržinský (Bubo virginianus), a menšími, 

nebezpečnějšími predátory byli výreček americký (Megascops asio), poštolka pestrá (Falco 

sparverius), krahujec americký (Accipiter striatus) a jestřáb Cooperův (Accipiter cooperi). 

Víc varovných hlasů vyvolala přítomnost menších predátorů. Nejvíce se sýkory přiblížily 

k výrečkovi americkému, což je významný predátor drobných pěvců, neboť je loví v noci, 

kdy mají sníženou schopnost vidění (Soard et Ritchison l. c.). Větší dravci vyvolali u sýkor 

varovné hlasy s větším počtem počátečních „chick“ (A, B, C) slabik a menším počtem 

koncových „dee“ (D) slabik. V přítomnosti menších predátorů sýkory vydávaly hlasy s větším 

počtem D slabik, stejně jako sýkory černohlavé. Ukázalo se, že také první D slabika je kratší, 

když je hlas vydáván jako reakce na přítomnost menšího, tedy nebezpečnějšího predátora 

(Soard et Ritchison 2009, Courter et Ritchison 2010). V playbackovém experimentu 

reagovalo větší procento sýkor na varovné hlasy pořízené v přítomnosti malého predátora a 

sýkory se také přiblížily blíže k reproduktoru, než když jim bylo přehráváno varování před 

velkým predátorem, což potvrzuje rozdílný informační obsah jednotlivých hlasů a různou 

nebezpečnost malého a velkého predátora (Soard et Ritchison 2009). 

 

  

„Chick-a-dee“ hlas sýkory mexické (Poecile sclateri) má akustickou strukturu odlišnou od 

ostatních sýkor rodu Poecile. Obvykle obsahuje 3 nebo 4 typy slabik. Nejodlišnější od 

ostatních sýkor je první typ vysokofrekvenční slabiky (A). Je to bzučivý rychlý trylek 

s vysokou nosnou frekvencí (asi 7 kHz). Další typ vysokofrekvenční slabiky (B), který je ze 

všech slabik nejméně používaný, má jednoduchou strukturu a na sonogramu tvar obráceného 

V. Slabiky se střední frekvencí (C) jsou hlučné, v průběhu klesají a často jsou vydávány po 

dvou. B a C slabiky jsou podobné odpovídajícím slabikám sýkory černohlavé. Posledním 

typem jsou širokopásmové slabiky (D), které díky užšímu vlnovému pásmu a delšímu trvání 

zní mnohem ostřeji a pronikavěji, než D slabiky ostatních sýkor rodu Poecile (Hailman 1989, 

Ficken 1990, Ficken et al. 1994). A a D slabiky jsou o poznání delší než odpovídající slabiky 

u sýkory černohlavé, kdežto počet slabik v hlase je výrazně nižší (od 1 do 14 slabik na hlas), 
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než u ostatních druhů (nejdelší zaznamenaný hlas sýkory černohlavé měl 24 slabik a při 

mobbingu může být ještě delší, Ficken et al. 1994, Dixon et Martin 1979). 

Kombinace slabik, jejich počet a opakování je variabilní, pořadí jednotlivých typů 

slabik je zachováno (Ficken 1990). A a D slabiky převažují v hlasech používaných v běžných 

situacích ptáky v teritoriu při komunikaci s partnerem, samostatnými ptáky mimo hnízdní 

sezónu i ptáky v zimních hejnech. Při vyrušení pozorovatelem v blízkosti hnízda, při reakcích 

na hlasy predátora (playback hlasů vydávaných kulíškem americkým, Glaucidium gnoma) a 

při mobbingu predátora (atrapa výra viržinského, Bubo virginianus) je D slabik o hodně méně 

a nejvíce jsou zastoupeny C slabiky (Ficken et al. 1994). Sýkora mexická vydávala hlasy 

s větším počtem C slabik v přítomnosti kulíška západního (Glaucidium californicum) než 

v přítomnosti výra viržinského (Ficken et al. 1994). Vychází-li se z nebezpečnosti těchto 

predátorů pro sýkory, měl by zvýšený počet C slabik informovat o větším nebezpečí a 

zároveň o menším predátorovi (Soard et Ritchison 2009). Slabik typu A významně přibývá 

při delším mobbingu playbacku hlasů predátora, větším přiblížení ke zdroji těchto hlasů a po 

ukončení playbacku. Při náletech na reproduktor je používáno také více C slabik. Počet A a D 

slabik by mohl informovat o poloze a pohybu volajícího, neboť D slabiky jsou vydávány 

sedícími sýkorami a A slabiky i za letu. Počet a rychlost opakování A slabik informuje o 

rychlosti a směru pohybu. Sýkory v klidu vydávají nejčastěji jednotlivé A slabiky, kdežto při 

vyrušení jsou tyto slabiky v sériích (Ficken et al. 1994). Někteří autoři dále uvádí, že varovné 

hlasy informující o velkém nebezpečí jsou signifikantně vyšší, než hlasy vydávané v méně 

nebezpečných situacích (Dixon et Martin 1979, Ficken 1990, Haftorn 2000). 

Jak již bylo zmíněno, sýkora černohlavá (P. atricapillus) používá ve varovných a 

mobbingových hlasech typu „chick-a-dee“ hlavně D slabiky, které jsou krátké a opakované 

rychle za sebou. Naproti tomu ve varovných a mobbingových hlasech sýkory mexické 

převažují C slabiky. Tento rozdíl by mohl být způsoben tím, že D slabiky sýkory mexické 

jsou ve srovnání se sýkorou černohlavou dlouhé a pro hlas používaný k varování je 

výhodnější používat krátké slabiky, jakou je u sýkory mexické C slabika (Ficken et al. 1994). 

 

 

Sýkora lužní (Poecile montana) se velmi podobá severoamerické sýkoře černohlavé. Běžně 

se vyskytuje v Evropě a dál na východ napříč Asií. Také její hlasový repertoár se velmi 

podobá repertoáru sýkory černohlavé a sýkory karolínské. V „chick-a-dee“ hlase je obsažen 

jeden typ vysokofrekvenční „zíí“ slabiky tvaru obráceného V a širokopásmové D slabiky jsou 

prakticky identické, jen poněkud delší, než tyto slabiky sýkory černohlavé (Hailman 1989). 
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Podle Constantina (2006) „chick-a-dee“ hlasy sýkory lužní narozdíl od sýkory babky obvykle 

nezačínají vysokofrekvenčními slabikami a D slabiky jsou dlouhé a výrazné. „Chick-a-dee“ 

hlasy sýkora lužní používá hlavně jako kontaktní, ale také jako varování, které je obvykle o 

něco hlasitější a pronikavější a chybí v něm počáteční vysokofrekvenční slabiky, nebo jsou 

nahrazeny jinými, drsnějšími slabikami („pett“, „kett“) (Snow et Perrins 1998). 

Haftorn (2000) studoval míru falešného varování u sýkory lužní a dospěl k závěru, že 

tyto sýkory nevydávají specifické varovné hlasy v přítomnosti různých predátorů, neboť jsou 

při shánění potravy neustále na pozoru a reagují varovnou vokalizací ihned po zaregistrování 

potenciálního nebezpečí, aniž by zjišťovaly, jestli a jak je daná situace nebezpečná. 

 

 

Sýkora horská (Poecile gambeli), která obývá horské oblasti severní Ameriky, používá 

minimálně 4 odlišné typy slabik. Nejčastěji používané dva typy slabik jsou podobné jako 

u výše zmíněných sýkor - počáteční slabika s vysokou frekvencí a modulací do tvaru 

obráceného V a hlučná koncová širokopásmová slabika s „pruhovanou“ strukturou. Dalším, 

velmi často používaným typem slabiky je krátká slabika se střední, obvykle v průběhu 

klesající frekvencí. Tato slabika však může být nahrazena přechodným typem mezi 

vysokofrekvenční a širokopásmovou slabikou. Je to v podstatě plynulé propojení poslední 

vysokofrekvenční slabiky s první D slabikou (Hailman 1989). 

 

 

Sýkora babka (Poecile palustris) je běžný evropský druh, který se nesouvisle vyskytuje také 

ve východní Asii. V jejím zpěvu se objevují pro sýkory netypické trylkové elementy. 

Základní struktura „chick-a-dee“ hlasu je zachována. Vysokofrekvenční slabiky mají malou 

amplitudu a rychlou frekvenční modulaci. Jsou krátké a ostré (Constantine 2006). Slabiky se 

střední frekvencí jsou klesající jednoduché tóny. Širokopásmové slabiky jsou velmi krátké 

(50-100 ms, Hailman 1989), kratší a dvakrát rychleji opakované, než u sýkory lužní (P. 

montana). Rychlost opakování D slabik závisí na míře rozrušení ptáka. D slabiky sýkory 

babky nejsou tak ostré a pronikavé, jako tyto slabiky sýkory lužní, což je způsobeno o něco 

vyšší základní frekvencí (Constantine 2006). „Chick-a-dee“ hlas může být zakončen další 

klesající slabikou (Hailman 1989). 
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Slabiky používané euroasijskou sýkorou temnou (Poecile lugubris) ve volání i zpěvu, se od 

ostatních sýkor (nejen rodu Poecile) poněkud liší. Časté jsou rychlé vysokofrekvenční trylky, 

nebo dvojité vysokofrekvenční slabiky. Bylo zaznamenáno 5 odlišných typů slabik, které tato 

sýkora používá ve varovných hlasech. Dva z nich jsou rychlé vysokofrekvenční trylky („zí“ a 

„tsí“). Dalšími typy jsou hlučné „terr“ se střední frekvencí a širokopásmové slabiky 

v dlouhých sériích („trrr“). Je však otázkou, jestli kompozice varovných hlasů odpovídá 

kombinatorickému systému „chick-a-dee“ hlasů (Hailman 1989). Hlas je odlišný od ostatních 

palearktických sýkor a zní spíše jako varování vrabce domácího (Passer domesticus), na 

začátku doplněné o 2 vysoké slabiky (Snow et Perrins 1998). 

 

 

Sýkora laponská (Poecile cincta) je jediným druhem sýkory rozšířeným ve starém i novém 

světě – z Norska na východ Aljašky a do západní Kanady. Také používá kombinatorický 

systém „chick-a-dee“ hlasů. Vysokofrekvenční slabiky jsou krátké a širokopásmové slabiky 

hlučné a spíše nosové (Hailman 1989, Snow et Perrins 1998). 

 

 

Kanadská sýkora severní (Poecile hudsonica) vydává málo jednoduchých hvízdavých hlasů, 

které jsou běžné u jiných sýkor. „Chick-a-dee“ hlas je složen z vysokofrekvenčních a 

širokopásmových sérií slabik, přičemž poslední vysokofrekvenční a první širokopásmová 

slabika bývají téměř propojené. Do „chick-a-dee“ hlasu občas zapojuje i delší 

vysokofrekvenční „sííít“, nebo krátké stoupavé „čit“ se střední frekvencí, které používá i 

samostatně (Mc Laren 1976 in Hailman 1989). 

 

 

Také sýkora hnědohřbetá (Poecile rufescens) z pacifické pobřežní oblasti Kanady a 

severozápadních USA používá „chick-a-dee“ hlas, který obsahuje minimálně 3 typy slabik 

(Hailman 1989). 

 

 

„Chick-a-dee“ hlasy jsou typické především pro výše uvedené sýkory rodu Poecile. Ovšem i 

další druhy sýkor používají multifunkční komplexní hlasy více či méně odpovídající „chick-a-

dee“ systému. 
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Sýkora koňadra (Parus major) je jednou z největších a také nejznámějších sýkor. Je to 

nejrozšířenější euroasijský druh, zasahující i do severní Afriky. Při varování používá 

kombinace vysokofrekvenčních hvízdavých slabik s chrastivým širokopásmovým „churrr“ 

(Gompertz 1961 ex Hailman 1989). Vysokofrekvenční slabika je před sérií širokopásmových 

slabik obvykle jedna, ale může jich být i více (Hailman 1989). Tyto slabiky jsou velmi 

vysoké, s frekvencí okolo 7 kHz, takže mohou být pro některé predátory obtížně slyšitelné. 

Širokopásmové slabiky mají nízký frekvenční základ, jsou opakovány rychle za sebou ve 

stejném intervalu a všechny jsou stejně dlouhé. Liší se počet těchto slabik v sériích 

(Constantine 2006). Tyto hlasy jsou používány při potyčkách se sousedy, rozčilení, vyrušení, 

varování před nebezpečím a mobbingu predátorů (Klump et al. 1986b). Širokopásmové 

slabiky sýkory koňadry jsou pro predátory dobře slyšitelné (Klump et al. 1986a) a z toho 

důvodu jsou používány ve varovných hlasech pokud se nejedná o bezprostřední nebezpečí 

nebo jde o pomalého predátora, nebo momentálně nelovícího predátora (Krams et al. 2006). 

Krams et al. (2006) dále uvádějí, že toto varování používají samci především pokud je 

nablízku jejich partnerka nebo i jiní členové hejna. Pokud jsou sami nebo v blízkosti sýkor 

z jiných hejn, varují méně často, což svědčí o použití varování jako ochrany partnera a 

recipročním altruismu v rámci skupiny známých jedinců. 

Míra vokalizace vyjádřená počtem hlasů za jednotku času se zvyšuje, pokud se volající 

pták přibližuje k predátorovi (který je stále na stejném místě) a naopak snižuje, když se od 

predátora vzdaluje (Baker et Becker 2002). Míra varování se také liší u různých typů 

osobnosti sýkor. Hollander et al. (2007) zaznamenali u různých jedinců sýkory koňadry za 

stejných podmínek (přiblížení pozorovatele na 2 m k hnízdní budce) 11 až 148 varovných 

hlasů během 3 minut. Jedinci, kteří byli aktivnější při shánění potravy vydávali víc varovných 

hlasů, byli odvážnější při přiblížení k pozorovateli, ale po okolních větvích se pohybovali 

méně, než jedinci pomalejší v exploračních testech. Míra vokalizace a obrany hnízda se také 

zvyšovala s věkem mláďat. Počet mláďat v hnízdě, ani věk varujícího jedince neměl na míru 

varování vliv (Hollander et al. 2007). 

 

 

Asijská příbuzná sýkory koňadry, sýkora zelenohřbetá (Parus monticolus), při varování 

používá opakování hlučných slabik se střední frekvencí a širším frekvenčním rozsahem. Další 

asijská sýkora, sýkora chocholatá (Parus xanthogenys), používala při reakci na atrapu 

predátora (vycpaná sova) tři typy slabik v ustálené sekvenci 1-2-1-3. (Thielcke 1968 ex 

Hailman 1989). 
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Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) je běžný evropský druh zasahující i do severní 

Afriky. Její hlasový repertoár je diferencován ve tři hlavní typy vokalizace. Zpěv je založen 

primárně na vysokofrekvenčních slabikách. Komplexní hlasy, které by se daly přirovnat 

k „chick-a-dee“ jsou založeny na základním vzoru: vysokofrekvenční slabiky, slabiky se 

střední frekvencí (mohou být vynechány) a slabiky s nízkou základní frekvencí a velkým 

frekvenčním rozsahem. Každý ze dvou nejčastěji používaných typů slabik, 

vysokofrekvenčních a širokopásmových, může mít několik podtypů (Hailman 1989). 

Vysokofrekvenční slabiky jsou tonální nebo mají tvar obráceného V (Hailman 1989). 

Širokopásmové „churr“ je rychlé a bzučivé, oproti „churr“ sýkory koňadry jemnější a 

rychlejší (Snow et Perrins 1998, Constantine 2006). „Churr“ může být vydáváno samostatně 

nebo může následovat po jedné nebo několika vysokofrekvenčních slabikách. 

Vysokofrekvenční slabiky někdy mohou také ukončovat širokopásmovou sérii. Narozdíl od 

sýkory koňadry mohou být D slabiky různě dlouhé a s různě dlouhými intervaly mezi 

slabikami, a to i v rámci jedné „churr“ série (Constantine 2006). Tyto hlasy vydávají obě 

pohlaví v průběhu celého roku při každé alespoň trochu nebezpečné nebo znepokojující 

situaci (Snow et Perrins 1998). Bijnens a Dhondt (1984 ex Hailman 1989) rozlišili 8 

varovných a antipredačních hlasů s širokopásmovými slabikami a asi 16 různých kombinací 

s vysokofrekvenčními a širokopásmovými slabikami. 

Vokalizace sýkory azurové (Cyanistes cyanus) je velmi podobná vokalizaci sýkory 

modřinky (Hailman 1989). 

 

 

Severoamerické sýkory rodu Baeolophus (B. wollweberi, inornatus, bicolor) mají dobře 

odlišitelné zpěvy a hlasy typu „chick-a-dee“ (Hailman 1989). Tři ze čtyř zaznamenaných typů 

volání sýkory šedohlavé (Baeolophus inornatus) mají strukturu podobnou jako „chick-a-

dee“ hlas sýkor rodu Poecile. Vysokofrekvenční slabiky jsou vydávány jednotlivě před sérií 

širokopásmových slabik nebo jsou kratší v rychlých sériích tvořících trylek. První slabika 

v trylku bývá obvykle vyšší. Slabiky se střední frekvencí se zde nevyskytují (Hailman 1989).  

 

 

Sýkora rezavoboká (Baeolophus bicolor) používá hlas podobný „chick-a-dee“ spíše 

ojediněle. Tento hlas obsahuje malé množství slabik třech typů (vysokofrekvenční, se střední 

frekvencí a širokopásmovou) (Hailman 1989). Owens a Freeberg (2007) zmiňují použití čtyř 

typů slabik, Z, A, Dh a D, přičemž první dva jsou vysokofrekvenční, Dh je přechodný typ 
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velmi podobný širokopásmové slabice D a je používán velmi málo. D je typická 

širokopásmová slabika. Dh slabiky snad mohou sloužit k dezorientaci predátora (Courter et 

Ritchison 2010). Tento hlas je používaný k varování před sedícím dravcem a oproti hlasům 

sýkor rodu Poecile je kratší a délka intervalu mezi D slabikami je variabilnější (Courter et 

Ritchison 2010). 

Courter a Ritchison (2010) předkládali sýkorám modely několika různých dravců a 

sov a zjistili, že jejich varovné hlasy vyjadřují informaci o velikosti predátora a nebezpečí. 

Menší a tedy nebezpečnější predátoři (např. výreček Megascops asio) vyvolali delší mobbing 

a varovné hlasy s větším počtem D slabik, než větší predátoři představující menší nebezpečí 

(např. káně Buteo jamaicensis). Průměrný počet slabik ve varovném hlase byl 4,1 slabiky. 

Sýkorám trvalo delší dobu, než se vrátili k původní činnosti, po varování před menším 

(nebezpečnějším) predátorem. Autoři nicméně dospěli k závěru, že informace o nebezpečnosti 

predátora je obsažena v počtu D slabik za jednotku času a nikoliv v počtu těchto slabik na 

varovný hlas (Courter et Ritchison 2010). 

  

 

Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) má malý a ne příliš diferencovaný hlasový 

repertoár. Hlasy vydávané samci i samicemi v zimních hejnech, při vyrušení na hnízdě a 

v přítomnosti predátora (vycpané sovy) jsou podobné jako hlasy používané jako zpěv při 

obraně teritoria a námluvách, jen nízkofrekvenční slabiky v nebezpečných situacích převažují 

(Hailman 1989). Charakteristické pro vokalizaci parukářky jsou lehké bzučivé trylky. Slabé a 

na krátkou vzdálenost slyšitelné hvízdavé slabiky („zi“, „zizi“, nebo „sri“) mohou těmto 

trylkům předcházet (Snow et Perrins 1998). 

 

 

Africké sýkory ze skupiny Melaniparus také používají hlasy podobné „chick-a-dee“ 

(Hailman 1989). O jejich použití ve varovném kontextu se ale literatura nezmiňuje. 

 

 

Sýkora uhelníček (Periparus ater) a další euroasijské sýkory rodu Periparus se od ostatních 

sýkor, co se týče „chick-a-dee“ hlasů, poněkud liší. V jejich vokalizaci totiž prakticky chybí 

širokopásmové slabiky s nízkým frekvenčním základem (Hailman 1989, Snow et Perrins 

1998, Langham et al. 2006). Zato použití vysokofrekvenčních slabik je velmi časté. Tyto 

slabiky jsou velmi variabilní a nejčastěji jsou vydávány jednotlivě. Pokud jsou složeny do 



 27

frází, jsou intervaly mezi slabikami stejné. Při rozrušení a při mobbingu, kdy ostatní sýkory 

používají „chick-a-dee“ hlasy, sýkora uhelníček vydává dva typy hlasitých 

vysokofrekvenčních slabik. Jedním z nich je jednoduchá slabika modulovaná do tvaru V. 

Druhý typ slabiky je vysoký, na konci klesající tón, který má dvě paralelní frekvenční pásma, 

která začínají přibližně na frekvencích 7 a 5,5 kHz (Hailman 1989). Narozdíl od ostatních 

sympatrických sýkor jsou téměř všechny hlasy uhelníčka jemnější a mají čistší tóny (Snow et 

Perrins 1998). 

Evropští uhelníčci výjimečně používají širokopásmové slabiky, pokud jsou velmi 

rozrušení a jedná se o extrémní nebezpečí. Zato severoafrická populace uhelníčka vydává při 

nebezpečných situacích typické sýkoří širokopásmové „churrr“ (Hailman 1989, Snow et 

Perrins 1998). 

 

 

1.6.4. „Sííít“ - varování před vzdušným predátorem 
 

Akusticky zcela odlišné jsou jednoduché hvízdavé vysokofrekvenční varovné hlasy sýkor, 

které bývají přepisovány jako „sííít“, nebo „zíí“. Slouží jako varování před vzdušnými 

predátory (např. Gaddis 1980, Templeton et Greene 2007). Podobné varovné hlasy před 

nebezpečím ze vzduchu používá většina drobných pěvců (Marler 1955 ex Ficken et Witkin 

1977). Langham et al. (2006) zmiňují použití vysokofrekvenčního hvízdavého hlasu u sýkor 

v souvislosti s útočícím predátorem, například letícím krahujcem. Sýkora koňadra (Parus 

major) tento typ hlasu používá při setkání s krahujcem letícím ve vzdálenosti 10 m (Klump et 

al. 1986a) a sýkora černohlavá (Poecile atricapillus) i ve vzdálenosti 40 m, přičemž plachtící 

káně ve vzdálenosti 50 – 100 m u sýkor černohlavých již nevyvolalo žádnou reakci (Ficken et 

Witkin 1977). Stejné hlasy sýkory vydávají i pokud se nejedná o nebezpečné predátory, ale 

třeba jen větší přeletující ptáky nebo i letadla (Haftorn 2000). Tato zjištění poukazují na fakt, 

že varovné hlasy tohoto typu vypovídají spíše o prostorové charakteristice nebezpečí, než 

o konkrétním typu predátora. Naopak Ficken et al. (1978) uvádějí, že sýkora černohlavá tento 

typ hlasu používá jako varování před různými predátory – ptáky i savci, pokud se jedná 

o extrémní nebezpečí. Haftorn (2000) zmiňuje použití tohoto hlasu sýkorou lužní (Poecile 

montana) i při vyrušení člověkem s vysvětlením, že je vydáván jako reakce na pohybující se 

objekty. 
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Frekvence varovného „zíí“ sýkory lužní se obvykle pohybuje mezi 6,8 a 9,6 kHz 

(Haftorn 2000). Dominantní frekvence varovných hlasů typu „sííít“ sýkory koňadry je 8 kHz 

a jsou pro krahujce slyšitelné do 10 m. Koňadry je však slyší až do vzdálenosti 40 m (Klump 

et al. 1986a). Navíc je takovýto typ hlasu obtížně lokalizovatelný (Langham et al. 2006) a 

mívá nízkou amplitudu. Například „sííít“ sýkory černohlavé má ve vzdálenosti 1 m od 

volajícího jedince 55,6 dB (Witkin et Ficken 1979, Courter et Ritchison 2010). Výška tohoto 

hlasu sýkory černohlavé je mezi 7 a 8 kHz a trvá přibližně 1 vteřinu (Ficken et Witkin 1977). 

„Sííít“ sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus) používané jako varování před letícím 

predátorem má vysokou a v průběhu ještě stoupající frekvenci (Snow et Perrins 1998). Stejný 

typ hlasu sýkory mexické (Poecile sclateri) má vysokou nosnou frekvenci, která je v průběhu 

modulována malými stejnoměrnými změnami, takže zní jako vysoký trylek (Ficken 1990). 

Varovné hlasy vydávané při velkém nebezpečí jsou vyšší než v méně nebezpečných 

situacích (Ficken 1990). Sýkora lužní (Poecile montana) vydává krátké „zííí“ slabiky v sériích 

po 1-10. Počet slabik může souviset mírou nebezpečí. Krátké hlasy s 1-3 slabikami jsou 

vydávány při překvapení jakoukoliv nenadálou situací. Dlouhé série „zííí“ slabik jsou 

nejčastěji vydávány jako odpověď na přítomnost predátora-ptáka, ale také v přítomnosti 

pozemních predátorů (Haftorn 2000). 

Sýkora laponská (Poecile cincta) používá jako varování před letícím dravcem hlas 

složený z některých slabik používaných v „chick-a-dee“ hlase přepisované jako „sisisitaeae“ 

(Hailman 1989). Varovný hlas sýkory temné (Poecile lugubris) před vzdušným predátorem je 

krátké „snip“ znějící jako hlas strnada (Snow et Perrins 1998). 

Reakcí na „sííít“ varovný hlas je zmlknutí a nehybnost, nebo únik do úkrytu 

(Templeton et Greene 2007, Haftorn 2000). Po pominutí nebezpečí je tento stav pohotovosti 

je ukončen hlasy typu „chick-a-dee“ a po určité době se sýkory vrátí k původní činnosti 

(Ficken et Witkin 1977). 

 

 

1.6.5. Syčení při překvapení v dutině 
 

Dalšími typy varovných hlasů sýkor jsou syčivé a vrčivé zvuky (v anglicky psané literatuře 

„hiss“ a „snarl“) používané při bezprostřední konfrontaci s predátorem nebo jiným ptákem, 

kterého chtějí zastrašit. Tyto hlasy vydávají sýkory i při manipulaci a při odchytu. Jsou tedy 

určeny k mezidruhové komunikaci (Ficken et al. 1978). Obvykle se vyznačují nízkou základní 
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frekvencí, nebo širokým frekvenčním rozsahem a nepravidelnou strukturou, protože zde není 

potřeba omezit lokalizovatelnost hlasu predátorem a zkreslení prostředím (Ficken et al. l. c.). 

Nejčastěji jsou používány samicemi, které jsou vyrušeny v hnízdní dutině, kde sedí na vejcích 

(Snow et Perrins 1998). Jsou napodobením hadího syčení, které má predátora vylekat a 

odradit od útoku a používá je většina druhů sýkor i další ptáci hnízdící v dutinách (Sibley 

1955). 

Syčivý hlas zní jako prudké vyfouknutí vzduchu, je velmi variabilní v délce a je 

vydáván samostatně, jen výjimečně několikrát za sebou a s nepravidelnými intervaly (Ficken 

1990). „Hiss“ sýkory černohlavé zasahuje do frekvencí od 1,8 do 5,0 kHz a má variabilní 

trvání (Ficken et al. 1978). 

Sýkora mexická (P. sclateri), narozdíl od ostatních sýkor, používá syčivý hlas v jiných 

kontextech než při vyrušení v hnízdní dutině. Tento hlas vydává při teritoriálních rozmíškách 

mezi samci, jako kontaktní hlas je používán jedinci v blízkosti hejna nebo ke komunikaci 

s partnerem, který je uvnitř hnízdní dutiny, ale vždy jen pokud pták sedí a nehýbe se z místa 

(Ficken 1990). 
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2. Cíle diplomové práce 

 

Funkce „chick-a-dee“ hlasů je studována u sýkor rodu Poecile, především sýkory černohlavé 

(P. atricapillus) a sýkory karolínské (P. carolinensis) (viz. kapitola 1.6.3.). Komplexní hlas 

eurasijských sýkor jiných rodů je odlišný. Je však používán v podobných situacích a proto 

mohou mít mnohé akustické a strukturní charakteristiky těchto hlasů podobnou funkci.  

 

Rozhodla jsem se studovat funkci hlasů typu „chick-a-dee“ v playbackových experimentech. 

Vybrala jsem si nejhojnější evropskou sýkoru – sýkoru koňadru (P. major). Mým cílem bylo 

zodpovědět následující otázky: 

 

• Funguje „churrr“ sýkory koňadry (ekvivalent „chick-a-dee“) jako varovný hlas? 

• Jak tento hlas ovlivňuje chování sýkor na krmítku? 

• Mění (zesilují nebo zeslabují) účinek tohoto hlasu tytéž charakteristiky jako 

u nejznámějších severoamerických sýkor rodu Poecile? 

 počet hlasů za jednotku času 

 přítomnost širokopásmových slabik 

 délka sérií širokopásmových slabik 

 přítomnost tonálních slabik 

• Liší se vnitrodruhový a mezidruhový účinek „churrr“ sýkory koňadry? 

 

Testované hypotézy: 

• všechny typy testovaných nahrávek varování snižují počet příletů na krmítko 

• všechny typy nahrávek prodlužují latenci prvního příletu na krmítko 

• všechny typy nahrávek snižují úspěšnost pobytu na krmítku 

• všechny typy nahrávek zkracují dobu pobytu na krmítku 

• všechny typy nahrávek prodlužují latenci prvního klovnutí jednotlivých ptáků 

• účinnost varování zvyšuje: větší počet prvků, přítomnost širokopásmových prvků, 

delší série širokopásmových prvků, přítomnost tonálních prvků, současné varování 

dvou ptáků 
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3. Metodika 
 

Výzkum probíhal v různých lokalitách v CHKO Blaník (okres Benešov, Středočeský kraj, 

49°37'24" - 49°39'59" N, 14°51'30" - 14°52'24" E). Pro testování reakcí sýkor na různé 

parametry varovných hlasů bylo nejdříve nutné pořídit audionahrávky varovné vokalizace 

sýkor. Poté byly provedeny playbackové experimenty na krmítku. Studovaným druhem byla 

sýkora koňadra (Parus major) a dále bylo zaznamenáváno chování sýkory modřinky 

(Cyanistes caeruleus). Chování dalších druhů sýkor a jiných ptáků nebylo kvůli jejich nízkým 

počtům na krmítku zahrnuto do analýz. Další podrobnosti jsou uvedeny v následujících 

podkapitolách. 

 

 

3.1. Studované druhy 

3.1.1. Sýkora koňadra (Parus major) 
 

Hlavním studovaným druhem byla sýkora koňadra. Její hnízdní areál je v mírných a teplejších 

oblastech Eurasie a zasahuje až do severozápadní Afriky. Na většině území je stálá nebo 

potulná. Severovýchodní populace jsou tažné jihozápadním směrem. Je naší nejhojnější a 

největší sýkorou. Je velmi přizpůsobivá nejrůznějším typům prostředí. Obývá všechny typy 

prostředí se stromy, a to i zeleň vnitřní městské zástavby. Hnízdí v sekundárních hnízdních 

dutinách jednou až dvakrát za rok, od dubna do poloviny července. Preferuje umělé hnízdní 

budky a vyhledává i potravní zdroje poskytované člověkem. Mláďata krmí hmyzem, na 

podzim a v zimě se živí převážně plody a semeny. V zimě tvoří smíšená hejna s jinými druhy 

sýkor (Snow et Perrins 1998, Šťastný et al. 2006, Vašák et al. 2006). 

Na Podblanicku sýkora koňadra velmi hojně hnízdí a zimuje, někteří jedinci tudy 

protahují. Ptáci, kteří zde hnízdí, jsou převážně stálí nebo potulní. Jen malá část je tažná 

(Vašák et al. 2006). 

 

 

3.1.2. Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 

 
Sýkora modřinka hnízdí v mírné a teplejší části Evropy, zasahuje i do severní Afriky a Malé a 

Přední Asie. Většina populace je stálá, nebo provádí krátké pohnízdní potulky. Modřinky ze 
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severnějších oblastí částečně táhnou jižním směrem. Je naší druhou nejhojnější sýkorou. 

Obývá světlé lesy, pásy stromů a nejrůznější zeleň i v blízkosti lidské zástavby. Hnízdí jednou 

nebo dvakrát za rok, od dubna do června, využívá sekundární hnízdní dutiny i hnízdní budky. 

Živí se hmyzem, nektarem a semeny. Stejně jako koňadra v zimě ráda využívá krmítka 

poskytnutá lidmi (Cramp et Perrins 1993, Šťastný et al. 2006, Vašák et al. 2006). 

Na Podblanicku modřinka velmi hojně hnízdí a zimuje, částečně také protahuje. Ptáci 

jsou stálí, místně potulní, někteří i tažní. Je zde stejně hojná jako sýkora koňadra (Vašák et al. 

2006). 

 

Sýkora koňadra a sýkora modřinka spolu kompetují o potravu a hnízdní dutiny. 

Koňadra je větší (o více než 20%) a konkurenčně silnější (Snow et Perrins 1998, Gorissen et 

al. 2006, Šťastný et al. 2006). 

 

 

3.2. Pořízení nahrávek varovných hlasů 
 

Varovné hlasy byly nahrávány v hnízdní sezóně u hnízdních budek ve čtyřech lokalitách na 

území CHKO Blaník. V lokalitě na Velkém Blaníku (smíšený les, 49°38'40"N, 14°52'2"E) 

bylo k dispozici 14 budek, na Malém Blaníku (převážně smrkový les, 49°37'38"N, 

14°51'48"E) 10 budek, v Podlesí (okraj smíšeného lesa, 49°37'24"N, 14°52'24"E) 7 budek, 

v Ostrově (pás listnatých stromů v blízkosti obce, 49°39'59"N, 14°51'30"E) 15 budek. Celkem 

bylo k dispozici 46 budek. Byla nahrávána vokalizace sýkory koňadry (Parus major), 

nejčastějšího obyvatele hnízdních budek v těchto lokalitách. Nahrávání probíhalo v letech 

2007 a 2008 v období od poloviny dubna do konce června, od 7 hodin ráno do 11 hodin 

dopoledne, a to pouze za příznivého počasí (bez deště a silnějšího větru). 

Varovná vokalizace sýkor byla vyvolávána prezentací atrap nebo živých potenciálních 

predátorů ve vzdálenostech 5 m a 10 m od hnízdní budky, s cílem navodit situace s různou 

mírou nebezpečí. Jako potenciální predátoři byly použity tyto atrapy nebo živá zvířata: 

vycpaný krahujec obecný (Accipiter nisus) a živá poštolka obecná (Falco tinnunculus) 

(handicapovaný jedinec neschopný letu) představující vzdušné predátory a vycpaná kuna 

skalní (Martes foina) a živá kočka domácí (Felis catus) představující pozemní predátory. 

Vzhledem ke komplikacím při držení kočky delší dobu na jednom místě v pro ní nezvyklém 

prostředí bylo od její prezentace upuštěno. Všichni potenciální predátoři byli umístěni 
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v přirozené pozici tak, aby na budku viděli, nebo u atrap jejich pohled směřoval směrem 

k budce. 

K pořizování záznamu vokalizace sýkor byl použit kazetový magnetofon Marantz 

PMD 222 a směrový mikrofon Sennheiser ME 66 (nastavení magnetofonu: standard speed, 

mic. att. 0 dB, A. N. C.). Nahrávací zařízení bylo umístěno na vhodném místě ve vzdálenosti 

přibližně 10 m od sledované budky tak, aby mikrofon směřoval k budce, a po umístění 

potenciálního predátora bylo spuštěno nahrávání. Poté jsem se vzdálila tak, aby moje 

přítomnost nepůsobila rušivě a abych mohla sledovat dění v okolí budky. 

Nahrávání u každé budky trvalo 20 minut. Celkem bylo pořízeno 104 nahrávek, což 

představuje 2080 minut (34 hodin a 40 minut) záznamu vokalizace sýkor. 

 

 

3.3. Zpracování nahrávek varovných hlasů 
 

K digitalizaci audionahrávek, jejich vyhodnocení a úpravě pro následný playbackový 

experiment byl použit program Avisoft-SASLab Pro verze 4.51 (Avisoft Bioacoustics, Berlín, 

Německo). Při digitalizaci nahrávek bylo použito následující nastavení: Sampling Frequency 

22,05 kHz, 16 bit Sample Rate (např. Goodale et Kotagama 2005). Spektrogramy nahrávek 

byly vytvořeny při následujícím nastavení: FFT 512, frame size 50%, Hanning Window, 

Overlap 87,5%. Nahrávky pro playbackový experiment byly vyčištěny použitím FIR filtru, 

highpass 0,86 kHz (3x), 128 taps. 

 

 V jednotlivých audionahrávkách byly sledovány následující parametry:  

• výskyt různých typů hlasů nebo slabik a jejich zastoupení ve varovné vokalizaci,  

• počet jednotlivých slabik v hlasech 

• akustické parametry jednotlivých slabik (maximální frekvence, frekvenční rozsah, délka, 

intervaly mezi jednotlivými slabikami). 

 

 Varovné hlasy byly obvykle tvořeny jednou vysokofrekvenční tonální slabikou a sérií 

stejných širokopásmových slabik (obr. 3). V nahrávkách byl zjištěn výskyt sedmi různých 

tonálních slabik a dvou typů širokopásmových slabik. Většina typů tonálních slabik se však 

vyskytovala pouze několikrát. Ve všech pořízených nahrávkách se vyskytovaly dva typy 

tonálních slabik, které byly označeny jako „A“ a „B“ a jeden typ širokopásmové slabiky, 
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označený jako „ch“ (obr. 4). Nahrávky obsahující hlasy s těmito slabikami byly použity pro 

následný playbackový experiment. 

 

 
 

  Obr. 3.  Varovné hlasy sýkory koňadry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 4. Nejčastěji používané slabiky varovných hlasů sýkory koňadry. Tonální slabiky „A“ 

a „B“, širokopásmové slabiky „ch“. Barevně vyznačeny jsou body měření akustických 

parametrů. 

 

 

 Pro playbackový experiment byla vybrána nahrávka varovné vokalizace sýkory 

koňadry se standardním zastoupením prvků s průměrnými hodnotami akustických parametrů 

(tab. 1) s minimem rušivých zvuků a jiných hlasů v pozadí. Tato základní nahrávka byla 

označena „1“. Dále byly v této nahrávce měněny parametry jako intenzita varování vyjádřená 

počtem hlasů za jednotku času, délka sérií širokopásmových slabik a zastoupení různých typů 

tonálních slabik. Dále byla vybrána jedna nahrávka s varováním dvou sýkor současně, 
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pořízená za stejných podmínek jako předchozí „základní“ nahrávka (atrapa krahujce 5 m od 

hnízdní budky). Vzniklo tak celkem 10 nahrávek pro playbackový experiment (tab. 2). 

 Každá nahrávka připravená pro playbackový experiment obsahovala 9 minut ticha 

jako kontrolu a následně 9 minut varovné vokalizace. 

 

 

Tab. 1. Průměrné hodnoty sledovaných akustických parametrů nejčastěji používaných slabik 

varovných hlasů sýkory koňadry. 

Označení slabiky     A  B  ch 
na začátku  1,522  1,655  4,634 

frekvenční rozsah (kHz) 
po 10 minutách  1,435  1,806  5,525 
na začátku  7,951  5,083  6,135 

maximální frekvence (kHz) 
po 10 minutách  7,832  5,152  6,996 
na začátku  6,429  3,428  1,501 

minimální frekvence (kHz) 
po 10 minutách  6,397  3,346  1,473 
na začátku  0,132  0,243  0,055 

trvání (s) 
po 10 minutách  0,128  0,243  0,057 

 

 

Tab. 2. Nahrávky použité v playbackovém experimentu. 

Označení playbacku  Popis 
Obsažené 
slabiky 

B varování dvou ptáků  varování dvou ptáků současně  A, B, ch 

C velká intenzita  velký počet prvků, intervaly mezi hlasy maximálně 1 s  A, B, ch 

D nízká intenzita 
poloviční počet prvků oproti playbacku s velkou intenzitou, každý 
druhý prvek odstraněn 

A, B, ch 

E krátké "churr"  série širokopásmových slabik po 2‐4 slabikách  A, B, ch 

F dlouhé "churr"  série širokopásmových slabik po 5‐12 slabikách  A, B, ch 

1 "základní" nahrávka 
série širokopásmových slabik po 3‐12 slabikách, intervaly mezi 
jednotlivými hlasy 0,5 ‐ 2,0 s 

A, B, ch 

2 pouze širokopásmové 
slabiky 

tonální slabiky odstraněny  ch 

3 z tonálních slabik "A"  "B" slabiky nahrazeny "A" slabikami  A, ch 

4 z tonálních slabik "B"  "A"slabiky nahrazeny "B" slabikami  B, ch 

5 jen tonální slabiky  každá širokopásmová série nahrazena jednou tonální slabikou  A, B 
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3.4. Testování reakcí sýkor na varovné hlasy – playbackový experiment 
 

Testování reakcí na varovné hlasy probíhalo v zimním období v zahradě na okraji obce 

Ostrov pod Blaníkem (okres Benešov, Středočeský kraj, 49°39'55"N, 14°51'21"E). Bylo 

zaznamenáváno chování sýkor na nekrytém krmítku se 4 cm vysokým okrajem o velikosti 

50 x 50 cm umístěném na zemi minimálně 1,5 metru od okolních stromů a keřů. V krmítku 

byla ptákům předkládána slunečnicová semena. Hlavním sledovaným druhem byla sýkora 

koňadra (Parus major) a dále bylo zaznamenáváno chování sýkory modřinky (Cyanistes 

caeruleus) a dalších druhů sýkor - sýkory babky nebo sýkory lužní (Poecile palustris / 

Poecile montana, na videonahrávce nerozlišitelné) a sýkory uhelníčka (Periparus ater), které 

však kvůli malým počtům nebyly zahrnuty do další analýzy. Na krmítko přilétali i ptáci jiných 

druhů, jako jsou brhlík lesní (Sitta europaea), zvonek zelený (Carduelis chloris) a spíše 

výjimečně také čížek lesní (Carduelis spinus), kos černý (Turdus merula), strakapoud velký 

(Dendrocopos major) a dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes). Chování těchto 

druhů nebylo sledováno. 

Testování probíhalo v sezónách 2008/2009 – 2010/2011 od začátku prosince do 

poloviny března od rozednění nejdéle do 15 hodin. Za deště, sněžení, nebo silnějšího větru 

nebyly pokusy prováděny. 

 Chování sýkor na krmítku bylo nahráváno na digitální videokameru Samsung 

VP-D351 a kazety mini DV. Kamera byla umístěna 10 metrů od krmítka u stěny domu. 

Krmítko bylo umístěno na prostranství, které bylo z jedné strany ohraničeno ovocným 

stromem (2 m od krmítka) a na druhé straně ve stejné vzdálenosti keřem. Nahrávky 

varovných hlasů byly přehrávány z CD disků pomocí discmanu Panasonic SL-SX 428 přes 

reproduktor JBL Control Media ukrytý pod keřem 2,5 m od krmítka. Hlasitost audionahrávky 

byla nastavena na hladinu odpovídající přirozené vokalizaci sýkory koňadry (která odpovídá 

94 +- 1 dB ve vzdálenosti 1 m, Gorissen et al. 2006, Hurd 1996). Po spuštění videokamery a 

reprodukčního zařízení jsem se vzdálila z dohledu pokusného místa. 

 Každý experiment trval celkem 18 minut, nejprve bylo po 9 minut nahráváno 

přirozené chování ptáků na krmítku (kontrola), poté byl automaticky spuštěn některý typ 

testované nahrávky varovné vokalizace koňader, trvající také 9 minut. Mezi jednotlivými 

pokusy bylo minimálně 10 minut ticho, což znamená, že další playback byl spuštěn 

minimálně 20 minut po skončení předchozího. Pořadí testovaných nahrávek bylo náhodné. 

V jednom dni proběhlo maximálně 8 takovýchto pokusů. Celkem bylo provedeno 138 
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pokusů, některé však nemohly být pro další zpracování použity kvůli technickým problémům 

s přehráváním nahrávky varovných hlasů. Celkový počet dále vyhodnocovaných 

videonahrávek tedy byl 128. 

 

 

3.5. Vyhodnocení videonahrávek 
 

Videonahrávky byly přehrávány v programu CyberLink PowerDVD poloviční rychlostí.  

 

Pro jednotlivé ptáky byly zaznamenávány následující hodnoty:  

• čas příletu na okraj krmítka,  

• čas příletu přímo do krmítka nebo přesunu z okraje do krmítka,  

• čas a počet jednotlivých zobnutí,  

• čas přesunu zpět na okraj krmítka, 

• čas odletu z krmítka.  

Časy byly zaznamenávány manuálně s přesností na 1 sekundu. Dále byl určen druh ptáka. 

 

Ze zaznamenaných časů byly počítány pro jednotlivé ptáky tyto údaje:  

• celková doba pobytu na krmítku,  

• doba pobytu na okraji krmítka,  

• doba pobytu v krmítku,  

• latence prvního zobnutí,  

• počet zobnutí.  

 

Dále byl pro jednotlivé pokusy vyhodnocován: 

• počet příletů na krmítko při kontrole a při playbacku,  

• počet úspěšných příletů na krmítko při kontrole a při playbacku,  

• latence prvního příletu na krmítko po začátku playbacku.  

 

Vzhledem k typu předkládané potravy a způsobu jejího zpracování sýkorami, kdy 

vezmou do zobáku jedno semínko, odletí s ním pryč z krmítka a tam ho zkonzumují, nebyl 

počet zobnutí dále vyhodnocován, neboť opakované zobnutí bylo podle mého názoru 

způsobeno spíše špatným uchopením semínka při předchozím zobnutí nebo nerozhodností 
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ptáka při výběru semínka. Za předpokladu, že další zobnutí neznamenalo zvýšení příjmu 

potravy, byl tedy za úspěšný přílet považován přílet na krmítko s alespoň jedním zobnutím.  

 Celkem bylo zaznamenáno 15 662 příletů různých druhů sýkor na krmítko a podrobně 

bylo vyhodnoceno chování na krmítku u 4 173 z nich. 

 

 

3.6. Statistické zhodnocení výsledků 

 

Srovnání latence, počtu příletů, úspěšnosti příletů a poměru úspěšnosti příletů ku počtu příletů 

mezi kontrolami a playbacky byly počítány pomocí neparametrického Wilcoxonova párového 

testu v programu STATISTICA 8.0 (StatSoft, Inc. 2007) pro každý typ playbacku zvlášť.  

 

Srovnání latence, počtu příletů a poměru počtu příletů během pokusu ku počtu příletů během 

kontroly mezi jednotlivými typy playbacků bylo provedeno pomocí zobecněného lineárního 

modelu (GLM). Data byla logaritmována. Jako nezávislé proměnné vystupovaly typ 

playbacku, druh sýkory a výška sněhové pokrývky a teplota. Výpočty probíhaly v programu R 

(www.r-project.org). 

 

Obrázky k výsledkům byly vytvořeny v programu STATISTICA. 
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4. Výsledky 

4.1. Počet příletů 
 

Počet příletů na krmítko průkazně snižoval základní typ playbacku (1), playback varování 

dvou ptáků současně (B), playback obsahující pouze širokopásmové slabiky (2) a playback 

s krátkými sériemi širokopásmových slabik (E) (tab. 3, obr. 5).  

 

Tab. 3. Vliv playbacku na počet příletů na krmítko (Wilcoxonův test). 

typ playbacku Valid T Z p-level 
C 11 31 0.1778 0.859 
D 10 9 1.8857 0.059 
E 12 10 2.0449 0.041 
F 12 31 0.1778 0.859 
1 12 9.5 2.3142 0.021 
2 10 5 2.2934 0.022 
3 12 38 0.0784 0.937 
4 11 23.5 0.8447 0.398 
5 11 27 0.5335 0.594 
B 11 6 2.4006 0.016 

 

Obr. 5. Počet příletů na krmítko při různých typech playbacku a při předchozích kontrolách. 
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 Porovnáváme-li efekt jednotlivých typů playbacku jsou rozdíly mezi nimi neprůkazné, 

stejně jako vliv výšky sněhové pokrývky a teploty (tab. 4).  

 Výsledky neparametrického testu vlivu playbacku se však blíží indikativní hladině 

průkaznosti (Kruskal-Wallis chi-squared = 14.3033, df = 9, p-value = 0.1119).  

 Největší počet sýkor přilétal na krmítko při playbacku pouze tonálních hlasů (5), 

nejmenší při playbacku varování dvou sýkor současně (B) a při playbacku s krátkými sériemi 

širokopásmových slabik (E) (obr. 6 a 7). 

 

Tab. 4. Vliv typu playbacku, výšky sněhové pokrývky a teploty na počet příletů na krmítko 

(poměr příletů při playbacku a při předchozí kontrole) (LM, data byla zlogaritmována). 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

typ playbacku 9 4.792 0.53249 1.2850 0.253 

sníh 1 0.004 0.00376 0.0091 0.924 

teplota 1 0.015 0.01489 0.0359 0.850 
 

 
Obr. 6. Počet příletů na krmítko při různých typech playbacku (poměr příletů při playbacku a 

při předchozí kontrole). 
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Obr. 7. Počet příletů na krmítko při kontrole a při různých typech playbacku (podíl počtu 

příletů při kontrole nebo playbacku z celkového počtu příletů během pokusu). 
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4.2. Latence prvního příletu 
 

Žádný z playbacků latenci prvního příletu na krmítko průkazně neprodlužoval, pouze 

playback s vysokofrekvenčními tonálními slabikami (3) ji mírně zkracoval (tab. 5, obr. 8). 

 

Tab. 5. Latence prvního příletu na krmítko, srovnávána byla situace během kontroly a během 

pokusu (Wilcoxonův test). 

typ playbacku Valid T Z p-level 
C 15 53 0.3976 0.691 
D 13 39 0.4543 0.650 
E 12 29 0.7845 0.433 
F 15 35 1.0986 0.272 
1 12 31 0.6276 0.530 
2 10 8 1.4003 0.161 
3 12 8 2.4318 0.015 
4 11 28.5 0.4001 0.689 
5 11 22 0.9780 0.328 
B 11 30 0.2667 0.790 
 

Obr. 8. Latence prvního příletu na krmítko při různých typech playbacku a při předchozích 

kontrolách. 

Latence prvního příletu na krmítko (s)
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4.3. Úspěšnost pobytu na krmítku 
 

Efekt na celkovou úspěšnost pobytů na krmítku byl testován pro čtyři typy playbacků (tab. 6, 

obr. 9). Všechny typy playbacků úspěšnost pobytů snižovaly.  

 

Tab. 6. Vliv typu playbacku na úspěšnost pobytu na krmítku (Wilcoxonův test). 

typ playbacku Valid T Z p-level 
C 11 10 2.0449 0.041 
D 10 10 1.7838 0.074 
E 12 12 2.1181 0.034 
F 12 0 2.9341 0.003 
 

 
Obr. 9. Úspěšnost pobytu na krmítku při různých typech playbacku a při předchozích 

kontrolách. 

Úspěšnost pobytu na krmítku v %
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4.4. Doba pobytu na krmítku 
 

Efekt na dobu pobytu jednotlivých ptáků na krmítku byl testován pro čtyři typy playbacků 

(tab. 7 a 8, obr. 10).  

 Délku pobytu na krmítku pozitivně ovlivnily oba playbacky lišící se intenzitou (C, D), 

zatímco z dvojice playbacků lišících se počtem širokopásmových slabik má pozitivní vliv  jen 

ten s jejich krátkými sériemi (E).  

 Modřinky pobývaly na krmítku kratší dobu než koňadry (tab. 7, obr. 11).  

 S rostoucí teplotou se délka pobytu na krmítku prodlužovala (tab. 7, obr. 12).  

 Výška sněhové pokrývky délku pobytu na krmítku neovlivnila (tab. 7). 

 

Tab. 7. Faktory ovlivňující dobu pobytu na krmítku (LM, data byla zlogaritomována). 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
typ playbacku 4 22.30 5.5759 14.4843 < 0.001 
druh 1 7.96 7.9558 20.6662 < 0.001 
sníh 1 0.05 0.0518 0.1345 0.714 
teplota 1 4.02 4.0243 10.4538 0.001 
typ : druh 4 3.01 0.7528 1.9555 0.098 

Obr. 10. Doba pobytu na krmítku při různých typech playbacku. 
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Tab. 8. Vliv různých typů playbacku na dobu pobytu na krmítku (data byla zlogaritmována, 

Tukey multiple comparisons of means, nad diagonálou jsou uvedeny hodnoty Diff., pod 

diagonálou P). 

  C D E F kontrola 
C   0.006 0.009 -0.143 -0.174 
D 0.999   0.002 -0.150 -0.180 
E 0.999 0.999   -0.152 -0.182 
F 0.023 0.008 0.005   -0.030 
kontrola < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.869   
 
 

 
Obr. 11. Doba pobytu na krmítku u různých druhů sýkor (modř = sýkora modřinka, koň = 
sýkora koňadra). 
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Obr. 12. Vliv teploty na dobu pobytu na krmítku. 
 

Interakce typ playbacku : druh sýkory se blížila indikativní hladině průkaznosti (tab. 7, obr. 

13). Efekt playbacků na koňadru se shoduje s celkovými výsledky. U modřinky prodlužuje 

pobyt především playback typu E (s krátkými sériemi širokopásmových slabik). 

 

a)                     b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 13. Doba pobytu na krmítku při různých typech playbacku u sýkory koňadry (a) a 

sýkory modřinky (b). 
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4.5. Latence prvního klovnutí 
 

Efekt na latenci prvního klovnutí jednotlivých ptáků byl testován pro čtyři typy playbacků.  

 Všechny prodlužovaly latenci prvního klovnutí (tab. 9 a 10, obr. 14). Velikost efektu 

byla u všech typů poměrně vyrovnaná.  

 Průkazně se lišily jenom typ E  (krátké série širokopásmových slabik, největší 

prodloužení) a F (dlouhé série širokopásmových slabik, nejmenší prodloužení).  

 Sýkora modřinka byla v klování rychlejší než sýkora koňadra (tab. 9, obr. 15).  

 S rostoucí teplotou se latence prvního klovnutí prodlužovala (tab. 9, obr. 16). 

 

Tab. 9. Vliv různých typů playbacku na latenci prvního klovnutí (data byla zlogaritmována, 

Tukey multiple comparisons of means, nad diagonálou jsou uvedeny hodnoty Diff., pod 

diagonálou P). 

  C D E F kontrola 
C   0.017 0.083 -0.056 -0.203 
D 0.998   0.065 -0.073 -0.220 
E 0.538 0.704   -0.139 -0.286 
F 0.812 0.550 0.026   -0.147 
kontrola < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001   
 

Obr. 14. Latence prvního klovnutí při různých typech playbacku. 
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Tab. 10. Vliv různých typů playbacku na latenci prvního klovnutí (data byla zlogaritmována, 

Tukey multiple comparisons of means, nad diagonálou jsou uvedeny hodnoty Diff., pod 

diagonálou P). 

  C D E F kontrola 
C   0.017 0.083 -0.056 -0.203 
D 0.998   0.065 -0.073 -0.220 
E 0.538 0.704   -0.139 -0.286 
F 0.812 0.550 0.026   -0.147 
kontrola < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001   
 
 
 

Obr. 15. Latence prvního klovnutí u různých druhů sýkor (modř = sýkora modřinka, koň = 

sýkora koňadra). 
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Obr. 16. Vliv teploty na latenci prvního klovnutí. 
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5. Diskuse 
 

Při pořizování audionahrávek varovné vokalizace sýkory koňadry byli k jejich stimulaci 

použiti i predátoři potenciálně útočící ze vzduchu (poštolka a krahujec). Přesto nebyly 

zaznamenány žádné varovné hlasy typu „síít“, varující před vzdušným predátorem. Odpovídá 

to zjištění Evanse et al. (1993) a Palleroniho et al. (2005) o tom, že ptáci používají tento typ 

varovného hlasu pouze pokud se jedná o vzdušné predátory, kteří v dané chvíli útočí, nebo se 

pohybují vzduchem. Naopak Ficken a Witkin (1977) uvádějí, že minimálně severoamerické 

sýkory používají tento typ hlasu i pro neletící predátory, když se objeví hodně blízko a náhle. 

To se však v tomto případě sýkory koňadry nepotvrdilo. Nejspíš je tedy varovný hlas typu 

„síít“ u sýkory koňadry opravdu spojen s nebezpečím hrozícím ze vzduchu nebo není situace 

natolik nenadálá nebo nebezpečná. 

K varování před pozemním predátorem i sedícím dravcem sýkory používají hlasy typu 

„chick-a-dee“ (Templeton et al. 2005, Courter et Ritchison 2010). Predátoři byli prezentováni 

v sedící poloze na jednom místě po dobu 20 minut. Riziko představované predátorem 

nehybným po tak dlouhou dobu je spíše nižší, ale dlouhodobé (Curio 1978, Klump et al. 

1986a, Krams et al. 2006). Hlasy používané v takové situaci jsou určeny spíše na krátkou 

vzdálenost a mohou kromě varování sloužit k odrazení predátora od útoku (Krams et al. 2006, 

Templeton et Greene 2007, Pohl et al. 2009). Tyto hlasy obsahují širokopásmové slabiky, 

které se vyznačují nízkou základní frekvencí a jsou používány, pokud není potřeba omezit 

lokalizovatelnost volajícího jedince predátorem (Klump et al. 1986a). Modeloví predátoři 

použití při nahrávání varovných hlasů byli umístěni tak, že jejich pohled směřoval k hnízdní 

budce. Navozuje to tedy situaci, kdy již predátor patrně ví o poloze potenciální kořisti. 

Vzhledem k tomu, že žádná nahrávka použitá v playbackovém experimentu 

neobsahovala varování před nebezpečím hrozícím ze vzduchu, nebyly zjištěny reakce sýkor 

jako znehybnění nebo jejich odlet do úkrytu, které zmiňují Ficken a Witkin (1977). Přesto 

však měly všechny testované nahrávky určitý vliv na chování sýkor. 
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5.1. Efekt playbacku 

5.1.1. Vliv playbacku na počet příletů a latenci prvního příletu 
       

Přibližně polovina použitých playbacků snižuje počet ptáků přilétajících na krmítko. Efekt je 

ale poměrně slabý a rozdíly mezi jednotlivými typy playbacků jsou proto neprůkazné. Slabý 

účinek playbacků se projevuje i v tom, že žádný nezkracuje latenci prvního příletu. Čtyři 

vybrané typy playbacků však průkazně snižují úspěšnost pobytu na krmítku.  

Důvodem slabého efektu playbacků by mohla být funkce použitých varovných hlasů 

jako varování před neakutním nebezpečím, stejně jako uvádí např. Curio (1978) Klump et al. 

(1986a), Krams et al. (2006), Cramp et Perrins (1993). Vzhledem k tomu, že jsou tyto hlasy 

používány při mobbingu predátora, přivolávají další ptáky z okolí do blízkosti volajícího 

(Baker et Becker 2002). Je možné, že bylo při playbacku v okolí krmítka více ptáků než při 

kontrole a část z nich zalétala na krmítko, a proto se efekt playbacku jeví jako slabý. 

K ošetření tohoto problému by bylo nutné sledovat i chování a počet ptáků v blízkém okolí 

krmítka. 

Snížená úspěšnost ptáků při pobytu na krmítku však vypovídá o jejich větší ostražitosti 

a větší tendenci zanechat potravu na krmítku a vrátit se do relativního bezpečí vegetace 

v okolí krmítka (Walter et Gosler 2001). Také proto by mohl být počet příletů při playbacku 

relativně vysoký, neboť sýkory, které byly neúspěšné, mohou učinit další pokusy o získání 

potravy. Zde by mohla hrát roli i poměrně blízká vegetace skýtající úkryty. Bylo zjištěno, že 

ptáci více váhají s příletem na krmítko na otevřeném prostranství, kdežto pokud byl zdroj 

potravy v blízkosti keřů, byly sýkory ochotné více riskovat (Ekmann 1987, Suhonen 1993, 

Walter et Gosler 2001). Pokud mají sýkory možnost rychle se vrátit do bezpečí, mohou 

riskovat více pokusů o přílet na krmítko, i když nebudou všechny úspěšné. Zde by 

k vysvětlení také mohly přispět údaje o chování v okolí krmítka a opakovaných příletech 

jednotlivých sýkor. 
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5.1.3. Vliv jednotlivých typů playbacků 
 

Rozdíly v působení jednotlivých modifikací se nepodařilo statisticky prokázat. Jisté rozdíly 

však jsou patrné.  

Největší počet sýkor přilétal na krmítko při playbacku nahrávky, ve které byly série 

chrastivých širokopásmových slabik nahrazeny tonálními slabikami s vyšší frekvencí, tedy 

playbacku pouze tonálních hlasů. Takovéto hlasy již zřejmě nepůsobí jako varování v takové 

míře, jako hlasy obsahující širokopásmové slabiky, což popisuje již Ficken et al. (1978). 

Hlasy s vysokou frekvencí jsou obtížně slyšitelné pro predátory, což vysvětluje jejich použití 

k vnitrodruhové komunikaci (Klump et al. 1986a). Vysokofrekvenční hlasy odlišné od 

varování před vzdušným predátorem by mohly mít funkci kontaktních hlasů (Hailman 1989) a 

ty mohou lákat ostatní sýkory ke zdroji potravy.  

Naopak playback obsahující pouze širokopásmové slabiky počet příletů průkazně 

snižoval. To svědčí o větším významu širokopásmových slabik ve varování, narozdíl od 

tonálních, stejně jako popisují například Hailman (1989), Baker a Becker (2002), Templeton 

et al. (2005), Soard a Ritchison (2009), Courter a Ritchison (2010). 

Nahrávka, která kromě širokopásmových slabik obsahovala pouze tonální slabiky 

s velmi vysokou frekvencí oproti ostatním playbackům mírně snižovala latenci prvního příletu 

na krmítko. Naskýtá se vysvětlení, že tyto vysokofrekvenční tonální slabiky působí jako 

kontaktní hlasy a mírně tak snižují účinek varování. Soard a Ritchison (2009) a Courter a 

Ritchison (2010) zjistili, že ve varování sýkory karolínské je zastoupeno více 

vysokofrekvenčních tonálních slabik v přítomnosti větších predátorů. Ti jsou však pro sýkory 

méně nebezpeční, než malí predátoři s lepšími manévrovacími schopnostmi (Templeton et al. 

2005). Také když je predátor více vzdálen, obsahují varovné hlasy sýkory černohlavé víc 

tonálních slabik typu „A“ (velmi podobných vysokofrekvenčním hlasům sýkory koňadry) 

(Baker et Becker 2002). Tato zjištění jsou v souladu s menší akutností varování, a tedy 

menším účinkem playbacku s vysokofrekvenčními tonálními slabikami. 

 Nejméně ptáků přilétalo při playbacku varování dvou ptáků současně, což naprosto 

vyhovuje předpokladům. Varování více ptáků současně, tedy vícečetné zjištění přítomnosti 

predátora, působí jako silnější podnět a navíc je zde snížená pravděpodobnost, že jde o falešné 

varování (Lima 1994, Cresswell et al. 2000, Proctor et al. 2001). U sýkor koňader bylo 

zjištěno i záměrné falešné varování s cílem získat více potravy pro sebe (Moller 1988 ex Caro 
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2005 také ex Haftorn 2000, Matsuoka 1980 ex Caro 2005, také ex Haftorn 2000 u sýkory 

babky a sýkory lužní). 

 Dále se v účinku lišily playbacky s různě dlouhými sériemi širokopásmových slabik. 

Z dostupné literatury vyplývá, že větší účinek by měly mít hlasy s delšími sériemi. Například 

sýkora černohlavá používá hlasy s větším počtem širokopásmových („D“) slabik 

v přítomnosti nebezpečnějšího predátora (Templeton et al. 2005) a ke stejným výsledkům 

dospěli i Soard a Ritchison (2009) u sýkory karolínské (Poecile carolinensis) a Courter a 

Ritchison (2010) u sýkory rezavoboké (Baeolophus bicolor).  

 Počet příletů na krmítko však více snižoval playback s krátkými sériemi. Také doba 

pobytu na krmítku byla delší u playbacků s krátkými sériemi. Zároveň tento playback 

prodlužoval latenci prvního klovnutí signifikantně víc, než playback s dlouhými sériemi. 

U playbacků s dlouhými sériemi se doba pobytu významně nelišila od kontroly.  

 Všechny tyto výsledky hovoří spíše o větší akutnosti varování s krátkými sériemi 

širokopásmových slabik. Vzhledem k tomu, že v obou typech nahrávek je zachován stejný 

počet širokopásmových slabik, jsou mezi jednotlivými hlasy v případě krátkých sérií menší 

intervaly. To by mohlo navozovat dojem nepřetržitější vokalizace a působit tedy jako 

intenzivnější varování. 

Větší vliv by mělo mít i varování s větším počtem varovných hlasů za jednotku času 

(Baker et Becker 2002, Leavesley et Magrath 2005, Soard et Ritchison 2009). Oba typy 

playbacku lišící se intenzitou snižovaly počet příletů na krmítko, ale rozdíl mezi nimi se 

nepodařilo prokázat. Podle Hollandera et al. (2007) je u koňader velká individuální variabilita 

v počtu varovných hlasů vydávaných ve stejné situaci. Souvisí to s typem osobnosti 

jednotlivých ptáků. 

 

 

5.1.2. Vliv playbacku na chování jednotlivých sýkor 
 

Playback ovlivňuje i individuální chování sýkor. Podařilo se prokázat vliv playbacku na 

latenci prvního klovnutí jednotlivých sýkor. V souladu s předpoklady všechny typy playbacku 

latenci prvního klovnutí prodlužovaly. Naopak zcela neočekávaným efektem je prodloužení 

délky pobytu. Jedním možným vysvětlením by mohla být nižší kompetice při playbacku, kdy 

na krmítko přilétne méně ptáků (Moody et al. 1996). Dalším možným vysvětlením je zvýšená 

ostražitost. Sýkory, které se odhodlají přilétnout na krmítko, stráví více času sledováním okolí 
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a více váhají se zobáním. Pokud se totiž sýkora skloní, aby sezobla potravu, zhorší se po tuto 

dobu její schopnost detekovat nebezpečí (Butler et al. 2005). S rostoucí latencí prvního 

klovnutí tedy roste i doba strávená na krmítku. 

 

 

5.2. Rozdíly mezi sýkorou modřinkou (Cyanistes caeruleus) a sýkorou 

koňadrou (Parus major) 
 

Modřinky pobývaly na krmítku kratší dobu než koňadry. Také latence prvního klovnutí byla 

u modřinek kratší. Tyto výsledky jsou ve shodě s tím, že je modřinka menší (Snow et Perrins 

1998) a kompetičně slabší než koňadra (Dhondt et Eyckerman 1980, Török et Tóth 1999, 

Moreno et al. 2001, Gorissen et al. 2006). Aby obstála v kompetici o potravu, musí být 

odvážnější a rychlejší.  

 Efekt playbacku nebyl u modřinky tak silný jako u koňadry, což také může souviset 

s její slabší kompetiční schopností a nutností více riskovat (Abrahams et Cartar 2000, Moreno 

et al. 2001), tedy přiletět na krmítko pro potravu i za poměrně nebezpečných situací. 

Alternativním vysvětlením slabšího efektu playbacku u sýkory modřinky je horší 

komunikace na mezidruhové úrovni. Při srovnání s literaturou se ale toto vysvětlení jeví jako 

méně pravděpodobné, neboť právě produkce varovných hlasů je důležitým faktorem k tvorbě 

smíšených hejn. Reakce na heterospecifické varování bývají z důvodu nepřesného 

porozumění obsahu spíše silnější, protože nezareagovat na varovný hlas by mohlo být fatální 

(Gaddis 1980, Goodle et Kotagama 2008, Nolen et. Lucas 2009). 

 

 

5.3. Vliv teploty 
 

Výsledky ukazují průkazný vliv na dobu pobytu na krmítku.  

 Je však zcela překvapivé, že se s rostoucí teplotou délka pobytu prodlužuje, neboť 

v chladnějších dnech stoupají nároky sýkor na energii potřebnou k udržení tepla a tedy také na 

příjem potravy. Dalo by se tedy předpokládat, že doba strávená na krmítku bude delší, čím 

nižší bude teplota, shodně s výsledky Caraca et al. (1990) nebo Lilliendahla (2002).  

 Vysvětlením pro delší dobu pobytu při vyšších teplotách by mohl být menší vliv 

kompetice ptáků na krmítku. Délka pobytu je ve shodě s předpokladem prodlužování latence 
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prvního klovnutí jednotlivých sýkor s rostoucí teplotou. Při nižších teplotách jsou sýkory 

hladovější a více riskují (Schneider 1984, Walter et Gosler 2001). Naopak při vyšších 

teplotách, kdy jsou potravní nároky a také kompetice na krmítku nižší, si ptáci nejspíš mohou 

dovolit věnovat více času ostražitosti. 
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6. Závěr 
 

V playbackovém experimentu byl testován vliv vybraných akustických parametrů hlasů 

sýkory koňadry (Parus major). Hlasy byly pořízeny v přítomnosti potenciálních predátorů. 

Reakce na ně byla sledována v zimním období u sýkor na krmítku. 

 

• Podařilo se prokázat vliv vokalizace sýkory koňadry pořízené v přítomnosti 

potenciálních predátorů na chování sýkor na krmítku. 

• Vliv různých typů playbacku na počet příletů a latenci prvního příletu na krmítko byl 

slabý, což může vysvětlovat použití tohoto typu varování jako méně akutní. 

• Vybrané typy playbacků průkazně snižovaly úspěšnost příletu na krmítko. 

• Vybrané typy playbacků prodlužovaly latenci prvního klovnutí a délku pobytu na 

krmítku jednotlivých sýkor. 

• Jako nejúčinnější se jeví varování dvou sýkor současně. 

• Nejmenší varovný účinek měla nahrávka obsahující pouze tonální slabiky varovných 

hlasů. Naopak nahrávka obsahující pouze širokopásmové slabiky byla poměrně 

účinná, což dokládá větší význam širokopásmových slabik ve varování. 

• Vliv délky sérií širokopásmových slabik se lišil od různě dlouhých sérií těchto slabik 

sýkory černohlavé (Poecile atricapillus) a sýkory karolínské (Poecile carolinensis). 

• Vliv počtu varovných hlasů za jednotku času se nepodařilo prokázat. 

• Doba pobytu na krmítku a latence prvního klovnutí byla u sýkory modřinky 

(Cyanistes caeruleus) kratší než u sýkory koňadry, což může být vysvětleno její slabší 

kompetiční schopností. Alternativním vysvětlením je menší účinek varovných hlasů 

na mezidruhové úrovni. 

• Doba pobytu na krmítku a latence prvního klovnutí se prodlužovala s rostoucí 

teplotou, což může být způsobeno nižší mírou kompetice o potravu. 

 

 

• K lepšímu objasnění funkce vybraných akustických parametrů varovných hlasů by 

bylo potřeba sledovat i chování sýkor v okolí krmítka. To může být předmětem 

některých dalších prací. 
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