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Abstrakt 

 
Schopnost referenční komunikace byla dříve považována za výhradně lidskou vlastnost, 

avšak s množícími se výzkumy zabývajícími se komunikačními schopnostmi zvířat 

v souvislosti s evolucí lidské řeči, začalo přibývat důkazů, že se tato schopnost vyskytuje i 

u mnoha druhů zvířat. Ačkoli je známo mnohé o mimetických schopnostech a o schopnosti 

používání lidských slov referenčním způsobem u domestikovaných papoušků žako 

(Psittacus erithacus), o prvcích referenciality v jejich přirozené vokalizaci víme velmi 

málo. Cílem této práce bylo zjistit, zda a v jakém z kontextů se funkčně referenční 

vokalizace vyskytuje u tohoto druhu ptáků. Její přítomnost či absenci jsme zjišťovali 

pomocí experimentu, ve kterém jsme čtyři papoušky žako Kongo z odchytu, v majetku 

FHS UK v Praze, vystavovali podnětům, které u jiných druhů zvířat funkčně referenční 

vokalizaci vyvolávají: predátorům a preferovanému typu potravy. Chování a vokalizace 

testovaného ptáka jsme analyzovali pomocí analytických softwarů Interact, resp. 

Soundforge 0.8. Ze získaných výsledků vyplynulo, že přesto, že ptáci reagovali na 

experimentální podněty adekvátně (tj. „predátoři“ u nich vyvolávali vyšší míru strachu 

apod.), vokalizace se vyskytovala především v dopoledních hodinách, což koresponduje 

s ranními zpěvy typickými pro papoušky, a vystavení experimentálním podnětům ji spíše 

potlačovalo. 

 

Klíčová slova: funkčně referenční vokalizace, papoušek žako, Psittacus erithacus, varovná 

volání, vokalizace související s potravou 
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Abstract 
 

The ability to communicate referentially has been historically viewed as being uniquelly 

human. However, with the increasing amount of studies discussing the communicative 

faculty of animals in the context of the evolution of human language,  there is now 

growing evidence that this ability is present in many animal species, too. Although we 

know a lot about mimetic abilities of domesticated African grey parrots´ (Psittacus 

erithacus) and their competence to use human words in a referential way, we know very 

little about the elements of referentiality in their natural vocalization. Our goal in this study 

was to find, whether and in which context is functionally referential vocalization in this 

species of birds present. We were determining its presence by the experiment, in which we 

have exposed four captured African grey parrot, in the ownership of FHS UK Prague, to 

stimuli that in other animal species usually elicit functionally referential vocalization: 

predators and prefered type of food. We analysed the behaviour and vocalizations of tested 

birds by analytic software Interact, respectively Soundforge 0.8. We find out, that despite 

the fact that birds reaponded to our experimental objects appropriatelly (i.e. „predators“ 

caused more fear and the like), they give the major amout of vocalizations in forenoon 

hours, which corresponds with the morning songs that are typical of parrots. The expossure 

to experimental stimuli caused the reduction of vocalization.  

 

Key words: functionally referential vocalization, African grey parrot, Psittacus erithacus, 

alarm calls, food calls 
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1.Úvod 

 
Lidská řeč je považována v rámci živočišné říše za unikátní komunikační systém 

(např., Barret a kol. 2007; Murphy 1998), zvláště co do stupně, do kterého jsme schopni 

přiřazovat typům stimulů arbitrární akustická pojmenování (Hocket 1960; Pinker 1994). 

Mnozí se domnívají, že jeden ze základních rozdílů mezi lidskou řečí a komunikací zvířat 

spočívá právě ve schopnosti sémantické komunikace - schopnosti zaměřit pozornost 

pozorovatele na externí předmět nebo bytost (např., Premack 1975; Bickerton 1990; 

Marler 1985). V lingvistické referenci symbol znázorňuje koncept a pomocí sdílené slovní 

zásoby mohou lidé zaměřit pozornost svých konverzačních partnerů na tyto koncepční 

entity (Kaplan 2004).  

Referenční komunikace byla předmětem značného interdisciplinárního výzkumu, 

zčásti proto, že vyžaduje vyšší kognitivní schopnosti (Hauser 1996; Evans 1997). 

Z komparativního hlediska pak může být zjištění funkční referenciality u zvířat 

považováno za předzvěst sémantických schopností, které mají současní lidé (Seyfarth a 

kol. 1980; Macedonia 1990; Zuberbühler a kol. 1999). 
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2.Teoretická část 

 
2.1 Historický pohled: dichotomie lidské řeči a vokalizace zvířat 

Referenční komunikace byla dříve považována za specificky lidskou vlastnost 

(Werner & Kaplan 1963), kdežto na vokální signály zvířat bylo nahlíženo jako na výrazy 

afektu, nebo motivačního stavu volajícího, které jsou pouze nevolními, reflexivními 

signály (např., Lancaster 1975; Morton 1982). Tato dichotomie (tzn., vokalizace zvířat 

jako „afektivní“ systém založený na emocích vs. lidská řeč jako „referenční“ systém 

založený na souvislosti mezi slovy a objekty nebo událostmi, které představují) sehrála 

klíčovou roli v diskusích o unikátnosti lidské řeči. Například, Charles Darwin (1872) se 

domníval, že vydávání zvuků zvířaty původně vzniklo jako bezděčný následek jiných 

pohybů těla. Nicméně, povšiml si, že postupem času začne být vydávání určitých zvuků 

spojováno se specifickými emocemi (např. bolest, hněv,…), následkem čehož pak mnoho z 

vokalizací zvířat začne plnit komunikační funkci. V následujících 150 letech byl 

Darwinovými následovníky tento názor obecně přijímán (např., Myers 1976; Goodall 

1985; Bickerton 1990). Označením vokalizací zvířat jako výlučně emocionálních – jak 

proximátních kauzálních mechanismů, které je podmiňují, tak informací, které nesou – tito 

vědci 19. a 20. století učinili ostrý rozdíl mezi naučenými zvuky řízenými vůlí, které jsou 

používány v lidské řeči a mohou obsahovat informace o externích referentech a vrozenými, 

reflexivními zvuky, které jsou využívány v komunikaci zvířat a mohou poskytovat pouze 

informaci o citovém rozpoložení volajícího. Avšak, sám Darwin (1872), a po něm i mnoho 

dalších (např. Bachorowski & Owren 1995), popsal případy, kdy určité charakteristiky 

lidské řeči (např., tón hlasu) vyjadřují během mluveného projevu i emoce, a tedy 

komunikují současně jak referenční, tak i emoční informace. Přestože bylo obecně 

přijímáno, že oba tyto způsoby komunikace (afektivní a referenční), v lidské řeči snadno 

koexistují, emoční charakter vokalizací zvířat nebyl nikdy zpochybněn a myšlenka, že by 

jejich vokalizace mohla obsahovat i referenční složku, zůstala i nadále kontroverzní.  

Tento dichotomistický pohled je však logicky nesprávný, neboť i z vokalizace vyvolané 

afektem může příjemce získat určitou informaci. Vokalizace (ať už na čistě afektivním 

základu nebo referenční) mohou běžně obsahovat mnoho informací o signalizujícím 

jedinci (Seyfarth & Cheney 2003) -  například, informace o druhu, identitě (např., Cheney 

& Seyfarth 1988, 1990; Leger a kol. 1984; Hare 1998), velikosti (Davies & Halliday 1978; 
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Clutton-Brock & Albon 1979), emocionálním rozpoložení (Bercovitch a kol. 1995; 

Hammerschmidt & Fischer 1998; Jürgens 1979; Seyfarth a kol. 1980b), věku (Cheney & 

Seyfarth 1990; Blumstein & Daniel 2004), pohlaví (Tomaszycki a kol. 2001) a, 

pravděpodobně, i o následném chování signalizátora (Evans a kol. 1993). Jak poznamenal 

Premack (1972), za určitých okolností i komunikační systém zcela založený na vyjádření 

emocí, se v důsledku schopnosti posluchače odhalit určitý vzorec ve vokalizaci jiného, 

může stát sémantickým. Komunikace je dvousměrný proces a kognitivní nároky na straně 

signalizátora mohou být odlišné od těch kladených na příjemce. Příjemce tak může získat 

mnohem víc informací, než si je vysílatel vědom, že vyslal (Seyfarth & Cheney 2003). 

V záležitostech týkajících se vyšších kognitivních funkcí je důraz kladen nejen na 

dešifrovací proces příjemce, ale také na možné motivace nebo záměry vysílajícího. Na 

signály zvířat můžeme pohlížet jako na kontinuum. Na jednom jeho konci jsou ty, které 

vyjadřují především citové rozpoložení (např. ´distresová´ volání holátek (např., Collias & 

Joos 1953), zatímco na druhém konci jsou referenční signály, které odpovídají určitým 

kategoriím stimulů a jsou poměrně neovlivněny emocionálními reakcemi. Většina signálů 

se pravděpodobně nachází mezi těmito dvěma póly (Seyfarth & Cheney 2003). 

Komunikační systémy zvířat byly zkoumány jednak pro svůj význam v souvislosti 

s evolucí lidské řeči (např., Snowdon 1993a; Evans & Marler 1995), ale také 

kvůli pravděpodobnosti, že komunikace poskytuje určité nahlédnutí do kognitivních 

procesů živočichů (např., Griffin 1981, 1984; Cheney & Seyfarth 1990, 1992). Poměrně 

nedávná pozorování a experimentální výzkumy prokázaly, že některé z jejich vokalizací 

neobsahují pouze informace o vlastnostech jedince, který je vydává, jako je např. druh, 

velikost a citové rozpoložení, ale také referenční informace o událostech v okolí (Seyfarth 

a kol. 1980; Cheney & Seyfarth 1990; Seyfarth & Cheney 2003; Struhsaker 1967; Marler a 

kol. 1992; Marler 1977; Hauser 1996; Macedonia & Evans 1993; Evans 1997; Owren & 

Rendall 1997; Owings & Morton 1998; Fischer & Hammerschmidt 2001; Hauser 1996; 

Fichtel a kol. 2001). Vokalizace zvířat tedy, stejně tak jako lidská řeč, současně poskytují 

ostatním jak emoční, tak i sémantickou informaci (Manser 2001; Manser a kol. 2001). 

Ačkoli se tato volání od lidských slov kvalitativně liší, jelikož ze strany signalizátora 

neexistuje záměr komunikovat (zvířata, pravděpodobně s výjimkou šimpanzů (Pan 

troglodytes), nejsou schopna přisuzovat mentální stavy ostatním (Cheney & Seyfarth 1990; 

Cheney & Seyfarth 1998)), přesto fungují referenčně. Příjemci tak získávají informace 

jako neúmyslný důsledek chování signalizujícího (Marler a kol. 1992).  
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Další výzkumy v laboratoři i v terénu dokládají, že veškeré vokalizace zvířat nejsou 

pouze nevolními, reflexivními signály. Například, zvířata běžně obměňují vydávání svých 

volání v závislosti na identitě svých sociálních druhů (Smith a kol. 1982; Mitani 1996), 

předchozích zkušenostech (Cheney & Seyfarth 1997) a mnoha dalších sociálních nebo 

ekologických faktorech (Seyfarth & Cheney 2003). Mnoho druhů obratlovců také vydává 

své varovné vokalizace pouze v přítomnosti „publika“, tj. jedinců stejného druuhu (Cheney 

& Seyfarth 1990; Gyger a kol. 1986). 

 

2.2 Funkčně referenční komunikace 

Funkčně referenční signály zvířat poskytují příjemcům informaci o objektech a 

událostech (a pravděpodobně i jednáních) ve vnějším prostředí signalizátora (Seyfarth & 

Cheney 2003; Seyfarth a kol. 2010; Cheney & Seyfarth 1990; Evans 1997). Tyto signály 

umožňují příjemcům předvídat události v jejich okolí bez přítomnosti dalších vizuálních 

nebo kontextových podnětů do té míry, že signál sám o sobě vyvolá u příjemců stejnou 

adaptivní reakci, jako kdyby příjemce skutečně prožíval zkušenost se samotnými 

vyvolávajícími stimuly (Marler a kol. 1992; Macedonia & Evans 1993; Evans 1997). 

Protože slovo „referenční“ má určité kognitivní a filozofické významy (Bickerton 1990; 

Evans & Marler 1995; Evans 1997), byl vytvořen termín „funkčně referenční“ (Marler a 

kol. 1992; Evans a kol. 1993; Evans 1997; Evans & Evans 1999). Používání tohoto 

modifikovaného slova ´funkčně´ reaguje na skutečnost, že ačkoli některá zvířata vydávají 

volání, která „vypadají“, jako že se vztahují k externím objektům nebo událostem, 

psychologické procesy podmiňující jejich vydávání a vnímání jsou jen stěží poznatelné 

(Marler a kol. 1992). Například, je obzvláště obtížné určit význam vlastní informace 

zakódované v signálu. Podle jazykovědců je znalost toho, jak je projev používán, pro 

určení jeho smyslu nedostatečný (např., Grice 1957; Quine 1973; Dretske 1988). Dle 

tohoto názoru nikdy neodhalíme skutečný význam žádného ze signálů zvířat. Oproti tomu 

se etologové zaměřili na otázky, které lze zodpovědět experimentálně (Marler a kol. 1992; 

Evans 1997): na prokázání toho, že některé signály zvířat mají funkčně referenční 

vlastnosti. Způsob, jakým jsou používány a reakce, které vzbuzují, vytvářejí dojem, že 

odkazují k nějakému externímu stimulu (Marler a kol. 1992; Macedonia & Evans 1993). 

Tato definice dále bere v úvahu, že z lingvistického hlediska, přinejmenším z perspektivy 

signalizátora, se vokalizace zvířat od skutečně referenční komunikace podstatně liší. 
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Klíčovým rozdílem je, že zvířaty vydávané signály jsou více geneticky předurčené, 

postrádají tudíž flexibilitu a komunikační záměry, jaké nacházíme v lidské řeči (např., 

Zuberbühler 2003; Seyfarth & Cheney 2010).  

Aby mohl být signál považován za funkčně referenční, musí splňovat dvě kritéria: 

musí být 1) produkčně specifický a 2) percepčně specifický (Seyfarth a kol. 1980; Marler a 

kol. 1992; Macedonia & Evans 1993; Evans 1997; Smith 1998). 

 

2.2.1 Produkční specificita 

Signál musí mít určitou akustickou strukturu a musí být specifický pro určitý druh 

stimulů, tj. musí existovat úzké spojení mezi vydáváním signálu a vyvolávajícím stimulem. 

Vyvolávající stimulus by měl náležet do koherentní kategorie, i když absolutní velikost 

této kategorie, a tudíž stupeň referenční specificity, může být značně variabilní. Například, 

varovná volání mohou být vyvolána pouze určitým biologickým druhem predátora (vysoký 

stupeň specificity) (např., Seyfarth & Cheney 1980), zatímco jiný druh může vokalizovat v 

reakci na všechny dravce, nebo dokonce i na ostatní ptáky s podobnou siluetou (mnohem 

menší míra specificity) (např. Gyger a kol. 1987). Takováto variabilita ve specificitě je 

charakteristická i pro lidskou řeč. Máme schopnost označovat jedince a stejně tak mnohem 

širší skupiny, které jsou vymezeny vlastnostmi, jako jsou například věk, nebo zaměstnání. 

Klíčovým bodem tedy není absolutní stupeň specificity, ale spíše vztah mezi typem 

události a typem signálu (Seyfarth & Cheney 2003). 

Příjemci, kteří se pomocí procesů podobných pavlovovskému podmiňování naučí, že 

mezi vyvolávajícím stimulem a typem varovné vokalizace existuje určitý vztah, tak mohou 

např. ihned po zaznění „orlího“ varovného volání rozeznat, že byl spatřen dravec. A to 

dokonce i v případě, že nemají k dispozici žádná jiná kontextuální vodítka (Cheney & 

Seyfarth 1990; Seyfarth & Cheney 2003). Např. Shriner (1999) prokázal, že mláďata sysla 

zlatavého (Spermophilus lateralis) si dokáží spojit zcela nový zvuk s objevením se modelu 

predátora skrze opakovaná spojování zvuku (podmíněný stimulus) s predátorem 

(nepodmíněný stimulus). Syslové nakonec reagovali na samotný zvuk způsobem, který se 

shoduje s objevením se predátora (podmíněná reakce). Opakované vystavování zvířat 

podmíněnému stimulu, za nepřítomnosti nepodmíněného stimulu, pak mělo za následek 

habituaci na vokalizace daného jedince (Shriner 1999). 
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2.2.2 Percepční specificita 

Avšak produkční specificita sama o sobě nevypovídá nic o tom, zda vokalizace 

skutečně poskytuje příjemcům specifickou informaci; pouze naznačuje potenciál 

vokalizace tak činit. Signál musí navíc u příjemce vyvolávat příslušnou reakci, nezávislou 

na kontextu (Marler a kol. 1992; Evans a kol. 1993; Evans 1997; Macedonia & Evans 

1993). Sám o sobě (za nepřítomnosti vyvolávajícího stimulu nebo jiných obvykle 

dostupných podnětů) by měl být dostačující k tomu, aby umožnil příjemcům zvolit vhodné 

reakce (Evans a kol. 1993a; Macedonia & Evans 1993). Nejběžnějším nástrojem pro určení 

percepce předpokládaných referenčních signálů jsou playbackové experimenty, ve kterých 

se nahrané zvuky přehrávají příjemcům stejného druhu (např., Seyfarth a kol. 1980b; 

Macedonia 1990; Evans et al. 1993a). Tento přístup svým designem odstraňuje související 

podněty, které by jinak mohly být poskytovány nevokálním chováním vysílajícího.  

Výzkumy v terénu dokazují, že posluchači porovnávají tyto vokalizace ne pouze 

podle jejich akustických vlastností, ale také podle informace, kterou poskytují. Například, 

samice kočkodanů Dianiných (Cercopithecus diana) reagují stejným způsobem na volání 

samců varujících před leopardem i na vrčení leoparda – a to vydáváním svých vlastních 

„leopardích“ varovných vokalizací. Také na samčí volání upozorňující na přítomnost orla a 

zvuky vydávané orlem reagují samice stejně – „orlím“ varovným voláním. Třebaže byla 

„leopardí“ varovná volání a vrčení leoparda (atp. s orlem) velice akusticky odlišná, opice 

reagovaly na všechny tři zvuky spojené s leopardem a všechny tři zvuky spojené s orlem, 

jako kdyby poskytovaly stejnou informaci. Tyto výsledky naznačují, že mechanismy, které 

tvoří základ vydávání těchto vokalizací, zahrnují utváření určité vnitřní reprezentace 

vyvolávajícího stimulu (Zuberbühler a kol. 1999). Stejně tak, jako lidé reagující na slova 

věnují pozornost jak jejich akustickým vlastnostem (sluchové zpracování), tak i jejich 

významu (sémantické zpracování), zpracovávají primáti vokalizace na dvou úrovních a za 

určitých okolností mohou pokládat volání s různými akustickými vlastnostmi jako 

poskytující stejnou informaci (Cheney & Seyfarth 1990; Zuberbühler a kol. 1999). 

 

2.2.3 Výskyt funkčně referenční vokalizace 

Přestože jsou referenční signály relativně jednoduchými vokálními formami 

komunikace, získaly na významu natolik, že byly některými výzkumníky považovány za 
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rudimentární formy řeči (utváření konceptu) (Kaplan 2004). Prvním, kdo prokázal, že 

komunikace zvířat může být mnohem komplexnější, než předjímaly tradiční modely, byl 

Struhsakerův (1967) průkopnický výzkum varovných volání kočkodana obecného 

(Cercopithecus aethiops). Tom Struhsaker zjistil, že kočkodani mají akusticky odlišná 

varovná volání odpovídající třem hlavním skupinám jejich predátorů (leopardi, orli a hadi). 

V následných playbackových experimentech Seyfarth a kol. (1980) potvrdili, že tyto 

vokalizace samy o sobě jsou dostatečné k vyvolání reakcí vhodných pro typ predátora, 

který původně zvuk vyvolal (Seyfarth a kol.1980; Cheney & Seyfarth 1990). Od té doby se 

referenční vokalizací u zvířat zabývalo velké množství výzkumů, které odhalily, že tato 

schopnost může být u obratlovců poměrně rozšířená (např., primáti: kočkodan obecný 

(Cercopithecus aethiops) – Struhsaker 1967, Seyfarth a kol. 1980, Cheney & Seyfarth 

1988, Cheney & Seyfarth 1992; malpa hnědá (Cebus apella) – Di Bitetti 2003; lemur kata 

(Lemur catta) – Macedonia 1990; Pereira & Macedonia 1991; kočkodan Dianin 

(Cercopithecus Diana) – Zuberbühler 2000; kočkodan Campbellův (Cercopithecus 

Campbelli) – Zuberbühler 2001; makak bandar (Macaca sinica) – Dittus 1984-AB; makak 

Rhesus (Macaca mulatta) – Gouzoules a kol. 1984-AB, Hauser & Marler 1993, Hauser 

1998; tamarín pinčí (Saguinus oedipus) – Elowson a kol. 1991; ostatní savci: surikaty 

(Suricata suricatta) – Manser 2001, Manser a kol. 2001; psoun Gunnisonův (Cynomys 

gunnisoni) - Slobodchikoff a kol. 1991; Placer & Slobodchikoff 2000, 2004; Kiriazis & 

Slobodchikoff 2006; Slobodchikoff & Placer 2006; ptáci: kur domácí (Gallus gallus) - 

Evans 1997, Evans a kol. 1993, Evans & Marler 1994, Evans & Evans 1999, Gyger a kol. 

1987; krkavec velký (Corvus corax) - Bugnyar a kol. 2001; lesňáček žlutý (Dendroica 

petechia) - Gill & Sealy 2004; sýkora černohlavá (Poecile atricapilla) - Templeton a kol. 

2005). 

 

2.2.4 Význam funkčně referenční vokalizace  

V protikladu k dřívější domněnce o afektivní povaze vokalizací zvířat, je tedy dnes 

již zřejmé, že mnoho obratlovců je schopno vydávat specifická volání, která poskytují 

informace přesahující motivační stav volajícího (např., Blumstein & Armitage 1997; 

Slobodchikoff a kol. 1991; Manser 2001; Evans 1997). Téma referenční komunikace u 

zvířat je však kontroverzní, protože potenciálně rozšiřuje paralely mezi komunikací zvířat 

a lidskou řečí (Hauser 1996; Evans 1997; Fitch 2005), která byla dlouho považována za 

hlavní výjimku v jinak nepochybném systému evoluční kontinuity (Darwin 1872). Pokud 

zaměříme pozornost na gramatiku, generativní morfologii a syntax, jsou všechna zvířata 
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přinejmenším prelingvistická. Pokud však ponecháme stranou prostředky komunikace a 

zaměříme se na její funkci (tj. sociální komunikace), můžeme určit, které formy 

komunikace by do nich mohly vkládat jisté klíčové prvky „jazyka“, které by případně 

mohly vést k lingvistickým schopnostem (Kaplan 2004). Ne všechny procesy, spojené 

s nabýváním lidské řeči, jsou specifické pro člověka. Existují důkazy o tom, že některá 

zvířata mají reprezentační a konceptuální schopnosti (Kaplan 2004). Mnoho druhů zvířat 

má ve svých vokálních repertoárech referenční signály a tedy vykazuje přinejmenším 

rudimenty vyšších kognitivních schopností (Baron-Cohen a kol. 2000; Hauser 2000; 

Hoage & Goldman 1986; Rogers 1997). I někteří lingvisté, např. Bickerton (1990) a Pinker 

(1994), souhlasí s tím, že komunikace zvířat obsahuje určité primitivní prvky 

referenciality. Jiní však zdůrazňují zdánlivý nedostatek volní kontroly a pro ně 

nepřesvědčivost takových analogií (Lieberman 1994). Podobně někteří biologové namítají, 

že referenční signály mohou ukázat pouze následné chování signalizátora (Smith 1991). A 

někteří dokonce tvrdí, že vůbec nemá smysl uvažovat o signálech zvířat jako o něčem, co 

obsahuje jakoukoli informaci (Owings & Morton 1998). Podle nich současné výzkumy 

vydávání vokalizací a playbackové experimenty mohou pouze zjistit , že se zvířata chovají, 

jako kdyby jejich signály popisovaly externí události.  

 

2.3 Kontexty výskytu funkčně referenční vokalizace 

Funkčně referenční vokalizace u zvířat byla zjištěna u taxonomicky různorodé palety 

druhů, avšak pouze v omezeném okruhu kontextů. Nachází se v kontextech, kde se 

předpokládají vysoké náklady na straně signalizátora: 1. v kontextu predace (např. primáti: 

Cheney & Seyfarth 1981, 1985; Zuberbühler 2000, 2001; ostatní savci: Manser 2001; 

Manser a kol. 2001, 2002; Leavesley & Magrath 2005; Pereira & Macedonia 1991; 

Macedonia & Evans 1993; Zuberbühler 2001, 2002; Fichtel & Kappeler 2002; a ptáci: 

Evans a kol. 1993; Gyger a kol. 1986; Gyger & Marler 1988; Evans & Marler 1991, 1992), 

2. v souvislosti s nalezením potravy (ptáci: Evans & Evans 1999; Brown a kol. 1991; 

Heinrich & Marzluff 1991; Evans & Marler 1994; savci: Dittus 1984; Elowson a kol. 

1991; Benz a kol. 1992, 1993; Clark & Wrangham 1993; Hauser & Marler 1993; Judd & 

Sherman 1996; Janik 2000) a 3. v sociálním kontextu (Hauser 1996; Gouzoules a kol. 

1984; Wanker a kol. 1998). Dosud většina důkazů výskytu funkčně referenčních signálů u 

zvířat pochází z výzkumů systémů varovných volání (Zuberbühler 2003, 2009).  
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2.3.1 Varovná volání 

Varovná volání jsou specifické vokalizace, které vydávají zvířata při setkání 

s predátory (Klump & Shalter 1984; Marler 1957). Patří ke klíčovým antipredačním 

strategiím (Caro 2005; Halliday & Slater 1983b; Lima & Dill 1990), které se vyvinuly u 

mnoha druhů obratlovců napříč živočišným spektrem (např. ptáci: Evans a kol. 1993, 

Evans & Evans 1999; Templeton a kol. 2005; savci: Slobodchikoff a kol. 1991; Kiriazis & 

Slobodchikoff 2006; Greene & Meagher 1998; Leger a kol. 1980; Owings & Virginia 

1978; Blumstein & Armitage 1997; Blumstein 1999; Le Roux a kol. 2001; Manser 2001; 

Manser a kol. 2001; primáti: Macedonia 1990; Seyfarth a kol. 1980; Struhsaker 1967; 

Zuberbühler a kol. 1999; Zuberbühler 2001; Kirchhof & Hammerschmidt 2006). Tyto 

nápadné, hlasité vokalizace (Hurd 1996; Wood a kol. 2000) upozorňují ostatní členy 

skupiny na hrozící nebezpečí, plynoucí z přítomnosti predátora (Marler 1957; Klump & 

Shalter 1984). Ti následně mohou na tato volání reagovat: 1. zaujetím pohotovostního 

postoje (Weary & Kramer 1995), 2. zvýšením ostražitosti (Carey & Moore 1986; Shriner 

1998), nebo 3. útěkem do bezpečí (Weary & Kramer 1995; Shriner 1998). Tato chování se 

shodují s těmi, která byla pozorována v jiných výzkumech zabývajících se aspekty rizika 

predace (Dill & Fraser 1984; Valone & Lima 1987; Kieffer 1991), které také dokládají, že 

varovná volání u jedince zvyšují vnímání rizika a mohou zvýšit pravděpodobnost včasné 

detekce predátora (Hauser & Wrangham 1990).  

Protože je komunikace především sociální akt, má na vydávání varovných volání 

velký vliv i tzv. efekt publika, tedy situace, kdy signalizátor kontroluje vydávání signálu a 

využívá ho různým způsobem v závislosti na skladbě svého obecenstva (Marler & Evans 

1996; Gyger 1990). Aby k tomuto chování došlo, je u mnohých druhů nutná přítomnost 

určitých jedinců. Tzn., že sociální prostředí zvířete-kořisti, v době spatření predátora, může 

být v případě vydávání těchto vokalizací klíčové. Např., výzkumy Petera Marlera a 

Evansových jasně prokázali vliv publika na vydávání varovných vokalizací u kura 

domácího (Gallus gallus) (Marler a kol. 1990; Marler & Evans 1996; Evans & Marler 

1991). Přehrávali zvířatům videozáznamy jejich vzdušných a pozemních predátorů. Výskyt 

varovných volání, vydávaných v reakci na predátory útočící ze vzduchu, byl u kohoutů 

silně ovlivněn přítomností jedinců stejného druhu (zejména pak přítomností slepic), kdežto 

ostatní antipredační chování zůstalo nezměněno. Podobný vliv přítomnosti a nepřítomnosti 

publika na vydávání varovných volání byl zjištěn například u samců divokých hulmanů 

ebenových (Presbytis thomasi) (Wich & Sterck 2003), psounů prériových (Cynomys 
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ludovicianus) (Hoogland 1995), syslů Beldingových (Spermophilus Beldingi) (Sherman 

1977), kočkodanů obecných (Cheney & Seyfarth 1990) a mnoha dalších. 

 

2.3.1.1 Funkce varovných volání 

Varovná volání mohou být buď čistě informativní nebo mohou vyžadovat akci. 

Informativní volání mohou obsahovat různé informace - od druhu predátora, až po jeho 

vzdálenost od volajícího (např., Seyfarth a kol. 1980; Ficken 1989; Zuberbühler 2001; 

Fichtel & Kappeler 2002; Templeton a kol. 2005). Vokalizace, požadující jednání od 

příjemce, jsou obvykle „mobbingová“ volání, která jsou využívána k zastrašení a zmatení 

predátora nepředvídatelným chováním (Sherman 1977; Klump & Shalter 1984).  

Varovné vokalizace působí jako cílený varovný systém, používaný v několika 

kontextech. Existují dvě hlavní hypotézy vysvětlující jejich adaptivní užitek: 1. Varovná 

volání mohou být určena jedincům stejného druhu, aby je upozornila na nebezpečí 

(Maynard Smith 1965; Zuberbühler a kol. 1999; Turner 1973; Klump a kol. 1986), nebo 2. 

Varovná volání slouží ke komunikaci s predátory, aby je tak odradila od pronásledování 

(Hasson 1991; Charnov & Krebs 1975; Woodland a kol. 1980). Tyto hypotézy se 

vzájemně nevylučují.  

 

2.3.1.1.1 Varovná volání jako informace pro jedince stejného druhu 

Varovné vokalizace, určené jedincům stejného druhu, slouží jako varování před 

nebezpečím plynoucím z přítomnosti predátora (Klump & Shalter 1984; Sherman 1977; 

Blumstein & Armitage 1997a; Seyfarth a kol. 1980; Struhsaker 1967; Weary & Kramer 

1995; Zuberbühler 2005; Alados & Escos 1988; Zuberbühler a kol. 1997; Zuberbühler a 

kol. 1999). Klasickým příkladem jsou vokalizace kočkodanů obecných, kteří vydávají 

akusticky odlišná varovná volání pro různé druhy predátorů (Seyfarth a kol. 1980; 

Struhsaker 1967). V případě, že je potenciální kořist již v úkrytu, varovná volání ji přimějí 

chovat se způsobem, který může ještě zvýšit její krypticitu (Charnov & Krebs 1975; 

Owens & Goss-Custard 1976). Avšak vokalizující zvíře také může voláním mezi členy své 

skupiny vytvořit zmatek (Neill & Cullen 1974; Sherman 1985; Hoogland & Sherman 

1976; Windsor & Emlen 1975; Charnov & Krebs 1975; Owens & Goss-Custard 1976), 

během kterého má sámo čas utéci. Když Leger a kol. (1980) v terénu zkoumali varovné 

komunikace syslů skalních (Spermophilus beecheyi), několikrát pozorovali dravce, kteří 
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přerušili útok poté, co zaznělo varovné volání, a sysli se rozběhli do všech směrů. Tyto 

události si vysvětlovali tím, že sokoli byli na okamžik překvapeni nebo zmateni náhlým 

objevením se velkého počtu utíkajících vokalizujících zvířat. Zvláště nachází-li se 

potenciální kořist v prostředí bez možnosti úkrytu, mohou její varovná volání způsobit 

shromáždění ostatních členů skupiny – tzv., efekt „sobeckého stáda“ (zvířata jsou 

zranitelnější, pokud prchají sama) (Hamilton 1971; Vine 1971; Treisman 1975; Alados & 

Escos 1988), nebo skupinový mobbing (Rohwer a kol. 1976; Hoogland & Sherman 1976; 

Windsor & Emlen 1975). Zvíře tak může zaměřit pozornost predátora na jinou kořist.  

 

2.3.1.1.2 Varovná volání jako „zpráva“ pro predátora 

Varovná volání mohou ovšem sloužit také jako „zpráva“ pro predátora, která ho 

může odradit od pronásledování kořisti (Hasson 1991; Woodland a kol. 1980; Zuberbühler 

a kol. 1999). Poněvadž úspěšný lov často závisí na momentu překvapení, jedinci mohou 

vydávat varovná volání, aby upozornili predátora, že byl zpozorován a výhodu momentu 

překvapení ztratil. Útok pak pravděpodobně selže a predátor by udělal lépe, kdyby útoku 

zanechal. Tak může ušetřit energii na potenciálně snazší kořist (hypotéza „oznámení 

postřehnutí“ – Curio 1978; Caro 2005). Například, svišťové žlutobřiší (Marmota 

flaviventris) se v přímé úměrnosti s nárůstem rizika více zviditelňují. Vydávají více volání 

a volají vyšší frekvencí, jakmile se k nim člověk přiblíží (Blumstein & Armitage 1997a; 

Harris a kol. 1983; Randall & Rogovin 2002). Zuberbühler a kol. (1997) zjistili, že samci 

kočkodanů Dianiných (Cercopithecus diana diana) využívají volání na dálku i 

k signalizaci predátorům. Avšak pouze jako reakci na predátory, jejichž lovecký úspěch 

závisí na zaskočení kořisti (spoléhají se na přikradení se a napadení ze zálohy), jako jsou 

leopardi (Panthera pardus) a orli korunkatí (Stephanoaetus coronatus), ale ne na 

predátory, kteří loví pronásledováním, jako jsou šimpanzi (Pan troglodytes) a lidé, kteří 

mohou pronásledovat volajícího do korun stromů, dokonce i po té, co byli odhaleni. Navíc 

tito predátoři vyhledávají svou kořist pomocí akustických podnětů. A tak je jedinou 

efektivní strategií proti nim zůstat dočasně kryptickým. Při jiném výzkumu Zuberbühler a 

kolegové (1999) zjistili, že varovná volání těchto primátů odradila leopardy od lovu a 

přiměla je opustit oblast. Další výzkumy potvrzující hypotézu „odrazení od 

pronásledování“ (např. Morse 1973; Leger a kol. 1980; Tilson & Norton 1981) uvádějí, že 

ani dravci neútočí poté, co byla jejich přítomnost odhalena. Navíc, varovná volání 
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snížením jeho celkového loveckého úspěchu, v budoucnosti odradí predátora od návratu do 

oblasti (Trivers 1971; Tilson & Norton 1981).  

Tyto vokalizace mohou přilákat i jiné predátory, což může způsobit kompetici, nebo 

predaci jednoho predátora na druhém (Grim 2008), a tak poskytnout zvířeti-kořisti prostor 

k úniku (Hogstedt 1983). Varovné signály také mohou predátorovi vysílat informace o 

fyzických schopnostech volajícího uniknout ukořistění, nebo se ubránit (Fitzgibbon & 

Fanshawe 1988). Například, u skřivanů (Alaudidae) je účinnou reakcí na útoky dřemlíků 

tundrových (Falco columbarius) zpěv. Nezpívající nebo slabě zpívající ptáci jsou napadáni 

mnohem častěji než ostatní (Zuberbühler a kol 1997). Komunikace s predátory byla také 

zaznamenána např. u skálolezů skákavých (Oreotragus oreotragus) (Tilson & Norton 

1981), nebo u samic slípek modrých (Porphyrio porphyrio) (Woodland a kol. 1980). 

V mnoha případech je volání následně spojeno s přiblížením se k predátorovi 

(mobbingem), čímž mu kořistní zvířata dávají ještě důrazněji najevo, že byl spatřen (např., 

Zuberbühler a kol. 1997; Rainey a kol. 2004). Zuberbühler a kolegové (1997) zaznamenali, 

že ve všech pozorovaných případech poté, co se vokalizující samec kočkodana Dianina 

přiblížil, orel odletěl a samec přestal vokalizovat. Pro predátora byla vokalizace 

přibližujícího se samce jasným signálem, že si je kořist vědoma jeho přítomnosti a dokonce 

by na něj mohla zaútočit. 

Přímou komunikací s predátorem může potenciální kořist snížit svou zranitelnost a 

získat prospěch pro vlastní fitness (Hasson 1991; Blumstein 1999). Takové chování 

nevyžaduje žádné složité vysvětlení. Pokud jsou však tyto signály orientovány na jedince 

stejného druhu, aby je upozornily na přítomnost predátora, je jejich adaptivní smysl méně 

zřejmý.  

 

2.3.1.2 Náklady varovných volání 

Abychom porozuměli adaptivnímu významu varovných volání, je nutné se zaměřit 

na náklady s nimi spojené. Vokalizace mohou pro fitness představovat tyto tři typy 

nákladů: energetický, příležitosti, nebo predace (Blumstein 2006). 
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2.3.1.2.1 Energetické náklady 

Vydávání varovných volání s sebou může nést určité energetické výdaje. Protože 

jsou tyto vokalizace většinou krátké (obvykle trvají méně než 5 vteřin), jsou energetické 

„náklady“ spojené s vydáváním jednotlivého výkřiku pravděpodobně zanedbatelné. 

Některá zvířata se však často zapojují do tonických návalů varovných volání, pomocí 

kterých jsou tato volání v průběhu času opakována (Schleidt 1973; Owings & Hennessy 

1984; Balph & Balph 1966; Leger a kol. 1984; Loughry & McDonough 1988; Smith a kol. 

1977; Waring 1966; Blumstein & Armitage 1997a; Blumstein 1999a; Burke da Silva a kol. 

2002). V některých případech přetrvává tonická komunikace ještě dlouhou dobu po té, co 

predátor zjevně opustil oblast (Owings & Hennessy 1984; Loughry & McDonough 1988). 

V těchto případech jsou pravděpodobně energetické náklady trochu vyšší, než při vydávání 

jednotlivého volání.  

 

2.3.1.2.2 Náklady příležitosti 

Dalšími „náklady“ jsou náklady příležitosti. Jedná se o náklady spojené s tím, že se 

zvířata nemohou věnovat jiným důležitým činnostem (např., shánění potravy atd.). Tyto 

náklady nesou jak signalizátoři, tak i příjemci. Z perspektivy signalizátora zabraňují 

varovná volání krmení se a zapojování do jiných aktivit, než je ostražité chování 

(Blumstein 2006). Z perspektivy příjemce mění reagování na vokalizace stávající chování 

(např. Baack & Switzer 2000; Leger a kol. 1979). Jedinci obvykle okamžitě zvýší bdělost 

(Loughry & McDonough 1988; Hare & Atkins 2001; Blumstein & Daniel 2004; Mateo 

1996; Blumstein & Armitage 1997; Kereksela 2008). 

Protože pro příjemce je reakce na varovná volání potenciálně nákladná (Curio 1993), 

podporuje selektivní tlak u skupinově žijících zvířat schopnost rozlišovat spolehlivé 

jedince, nebo skupiny jedinců, od nespolehlivých. V některých případech mohou dokonce 

některá zvířata používat varovné vokalizace k tzv. „aktivnímu podvádění“ (Evans 1997), 

což je pravděpodobně vůbec tou nejkomplexnější formou komunikace. Obecným důvodem 

pro používání podvodných signálů v tomto kontextu je způsobit zmatek, a tak se zbavit 

konkurentů (například v případě nalezení preferovaného zdroje potravy). Varovná volání 

tímto způsobem využívají například lišky polární (Alopex lagopus) (Rogers & Kaplan 

2003), psi (Canis lupus f.familiaris) a některé druhy ptáků (shrnutí v Kaplan & Rogers 



24 
 

2001). Signalizátoři, kteří vydávají falešná varování (například pokud je vydávají v situaci, 

kdy není přítomný žádný predátor), jsou nespolehliví informanti a měli by být následně 

ignorováni (efekt „pozor vlk“: Munn 1986a, b; Cheney & Seyfarth 1988; Haftorn 2000; 

Hare & Atkins 2001). Spolehlivost volajícího může být určena dvěma způsoby: 1. Příjemci 

mohou posuzovat vlastnosti spolehlivých a nespolehlivých skupin vokalizujících (Hanson 

& Coss 2001b; Hare 1998; Blumstein & Daniel 2004), nebo 2. Mohou rozlišovat mezi 

jedinci (Cheney & Seyfarth 1990; Hare 1998; Hare & Atkins 2001). 

Evoluce systémů individuální rekognice u sociálních druhů, může být výsledkem 

selekce, která na straně signalizátora působí na vznik individuálně unikátních vokalizací 

(Leonard a kol. 1997; Jouventin a kol. 1999; Insley 2000), a/nebo na straně příjemce na 

schopnost rozlišovat mezi signalizátory (např., Beecher 1989; Beecher a kol. 1989; 

Beecher & Stoddard 1990). V případě individuálně specifických varovných volání 

nemusela k této individualitě vést nutně samotná potenciální informace obsažená ve 

vokalizaci, ale spíše může vyplývat z individuální nebo systematické změny v morfologii 

vokálního traktu (např., Fitch & Hauser 1995, 2003). Dokonce i bez silné selekce na straně 

signalizátora vydávat individuálně jedinečné vokalizace, může na straně příjemce selekce 

působit na vznik schopnosti rozlišovat mezi voláními od určitých jedinců, nebo určitých 

demografických skupin.  

 

2.3.1.2.2.1 Rozlišování mezi skupinami signalizátorů 

Rozlišování mezi jednotlivými skupinami signalizátorů (např. věkovými, 

pohlavními,…), pokud tyto mají akusticky specifická volání, je adaptivní, jestliže 

vokalizace určité skupiny jsou v průměru méně spolehlivé (např., Gouzoules a kol. 1986), 

nebo pokud z reakcí na volání určitých skupin jedinců plynou rozdílné výhody (Beecher a 

kol. 1989; Cheney & Seyfarth 1990; Ramakrishnan & Coss 2000; Hanson & Coss 2001a, 

b; Hare 1998; Gouzoules a kol. 1986; Blumstein & Daniel 2004). Mnohé druhy zvířat tak 

například rozlišují vokalizace mláďat od těch dospělců, přičemž volání mláďat je ve 

většině případů považováno za obecně méně spolehlivé, a dospělí na ně reagují mnohem 

méně (např. delšími reakčními časy), než na volání jiných dospělých (Hanson & Coss 

2001b; Cheney & Seyfarth 1990; Ramakrishnan & Coss 2000). Mláďata mohou reagovat 

vydáváním varovných volání i na ty druhy zvířat, které nejsou jejich predátory, nebo i na 

„znepokojivé“ události v jejich okolí (např. padající strom) (Seyfarth & Cheney 1986; 
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Ramakrishnan & Coss 2000). To může vést ke stavu, kdy si ostatní členové skupiny tyto 

vokalizace spojí s nulovou změnou okolností a tak časté poslouchání varovných volání 

mláďat může navodit habituaci. Případně může časté vystavení těmto chybným znamením 

nebezpečí vést k potlačení podmiňování útěkové reakce, a tím zapříčinit méně dráždivou 

povahu varovných volání mláďat. Tyto „omyly“ mláďat mohou být zapříčiněny jejich 

nezkušeností. Během dospívání se teprve učí, kdo jsou jejich predátory (Cheney & 

Seyfarth 1990; Ramakrishnan & Coss 2000). Mláďata také mohou být zranitelná pro 

mnohem širší okruh predátorů, než dospělci (Hanson & Coss 2001). A i vnímání 

nebezpečnosti se u dospělých a mláďat liší. Např., mláďata sysla skalního (Spermophilus 

beecheyi) považují psa za mnohem nebezpečnějšího, než jestřába, což je přesně 

v protikladu s tím, jak to vnímají dospělí jedinci (Hanson & Coss 1997).  

Avšak Blumstein & Daniel (2004) došli k opačným výsledkům. Na rozdíl od výše 

zmíněných výzkumů, u dospělých jedinců svišťů žlutobřichých (Marmota flaviventris) 

vyvolávaly větší reakce přehrávky vokalizací mláďat, než volání dospělých samic. Po 

zaslechnutí sledu varovných volání mláďat, svišti podstatně více omezili shánění potravy, 

než jak tomu bylo po zaslechnutí řady volání od dospělých. Jedním z možných vysvětlení 

je to, že svišti mohou být více zneklidnění vokalizacemi mláďat, protože jsou tyto 

vokalizace pravděpodobně vydávány potomky nebo jinými mladými příbuznými v 

matrilinii (Blumstein a kol. 1997). Dalším vysvětlením pak může být, že na rozdíl od 

vokalizací jiných dospělých, mohou tato zvířata zvýšit svou ostražitost v reakci na varovná 

volání mláďat z důvodu vyšší potřeby náležitě vyhodnotit skutečné riziko predace.  

 

2.3.1.2.2.2 Rozlišování individuálních varovných volání 

U některých druhů zvířat byla zaznamenána individuálně specifická varovná volání 

(Owings & Leger 1980; Leger a kol. 1984; Cheney & Seyfarth 1988, 1990; Blumstein & 

Armitage 1997; Blumstein & Munos 2005; Hare 1998; Hare & Atkins 2001). Na rozdíl od 

individuálně skupinových nebo teritoriálních volání (Conner 1985; Tyack 2000; Hopp a 

kol. 2001), kontaktních volání (Rendall a kol. 1996; Wanker & Fischer 2001), kopulačních 

volání (Semple 2001), nebo unikátních rozpoznávacích vokalizací matek a jejich potomků 

druhů zvířat, které během shánění potravy nechávají svá mláďata ve skupinách nebo 

koloniích (Leonard a kol. 1997; Jouventin a kol. 1999; Insley 2000), jsou varovná volání 
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vydávána pod extrémním tlakem (Klump & Shalter 1984). Původně však nemusela mít 

žádnou jinou sociální funkci.  

Rozlišování na základě spolehlivosti může být obzvláště důležité v těch systémech 

varovných volání, kde mají volající variabilní prahy k vydávání volání a vokalizace 

komunikují relativní riziko, kterému je volající během vokalizace vystaven (Harris a kol. 

1983; Blumstein & Munos 2005; Blumstein & Armitage 1997; Blumstein 1999). Populace 

volajících tak může obsahovat jak jedince s vysokou mírou nesprávných varování (tj., 

nízký práh vydávání volání), tak i ty s nízkou mírou nesprávných varování (tj. vysoký práh 

vydávání volání). V takových případech mohou z klasifikování jedinců podle jejich 

spolehlivosti, a v souladu s tím upravením své reakce, mít příjemci prospěch. Aby mohlo 

dojít k selektivní habituaci na nespolehlivé volající, musí si zvířata spojit identitu jedince 

s jeho vlastním varovným voláním v kontextu minulých setkání (Hare & Atkins 2001). 

Tzn., že zvířata musí být schopna utvořit koncept spolehlivosti spojením identity jedince 

s jeho chováním v minulosti. Schopnost rozeznávat jedince stejného druhu jako 

individuality a připomenout si, jak se chovali při předchozích setkáních má hlavní význam 

pro získávání sociálních výhod recipročním altruismem (Axelrod & Hamilton 1981; Hare 

1998; Hare & Murie 1996), který je zásadní pro vznik a udržování sociality. 

Výzkumy individuálně specifických varovných vokalizací prokázaly, že zvířata-

příjemci jsou schopna na jejich základě odhadnout spolehlivost volajícího (Cheney & 

Seyfarth 1988, 1990; Ramakrishnan & Coss 2000; Hare & Atkins 2001; Hanson & Coss 

2001). Varovná volání vydávaná nespolehlivými jedinci jsou u těchto druhů méně 

evokující, než vokalizace od spolehlivých jedinců (Cheney & Seyfarth 1988, 1990; 

Ramakrishnan & Coss 2000; Hare & Atkins 2001; Hanson & Coss 2001). Blumstein a 

kolegové (2004) zjistili další funkci schopnosti rozlišovat jednotlivce: tyto schopnosti 

mohou příjemci z řad svišťů žlutobřichých (Marmota flaviventris) pomoci určit, zda 

vokalizuje jeden, nebo více jedinců. Z perspektivy příjemce, by mělo být zaslechnutí 

volání jednoho jedince méně spolehlivým signálem skutečného rizika predace, než 

zaslechnutí vokalizací více volajících, protože pravděpodobnost přítomnosti predátora je 

mnohem větší, když varovná volání vydávají dva nebo více jedinců.  
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2.3.1.2.3 Náklady související s rizikem predace 

Varovná volání také mohou zvýšit u volajícího pravděpodobnost, že bude napaden 

(Hamilton 1964; Maynard-Smith 1965; Dunford 1977; Hoogland 1996; Owings & Leger 

1980; Sherman 1977, 1985; Blumstein a kol. 1997; Zuberbühler a kol. 1997). Volající 

zvíře (zatímco upozorňuje ostatní jedince na nebezpečí) se vystavuje vyššímu riziku útoku 

tím, že odhalí predátorovi svou přítomnost a polohu, a zaměří tak jeho pozornost na sebe. 

Pro potenciální kořist by tak bylo výhodnější zůstat „sobecky“ zticha a ukrýt se. Avšak 

získat důkaz toho, že je varovná vokalizace opravdu riskantním chováním je obtížné, 

neboť predační události se podaří přímo pozorovat jen vzácně. Např. Armitage (1982) 

během svého 20-ti letého pozorování svišťů žlutobřichých (Marmota flaviventris) byl 

svědkem pouze 2 případů predace kojotů (Canis latrans) na těchto zvířatech. Pro zvýšené 

riziko predace u těch, kdo vydávají varovná volání, nepřímo hovoří třeba to, že většina 

výzkumníků studujících varovnou komunikaci využívá tyto vokalizace k tomu, aby jim 

pomohly lokalizovat jednotlivé volající (Barash 1989). Je možné, že stejně tak to mohou 

dělat i predátoři.   

Náklady spojenými s varováním ostatních se zabýval například Sherman (1977), 

který pozoroval, že když se přiblížil pozemní predátor, sysli Beldingovy (Spermophilus 

beldingi) vydávající varovná volání, byli stopováni, pronásledováni a zabíjeni mnohem 

častěji než ti, kteří nevokalizovali. Výsledky tohoto výzkumu jasně dokládají, že 

s vokalizacemi je spojeno riziko přilákání pozornosti predátora. I další výzkumníci 

zaznamenali napadení a zabití zvířat predátory (např., Armitage 1982; Barash 1989; Murie 

1992), avšak v žádném z těchto výzkumů nebyla současně porovnávána usmrcení 

volajících a nevolajících.  

 

2.3.1.3 Výhody varovných volání 

Jestliže se však navzdory těmto nákladům varovné volání v populacích udržuje, musí 

jít o prospěšnou vlastnost, protože evoluce má sklon takovéto nesobecké nákladné chování 

eliminovat (Ridley 2004). Tato otázka se stala pro mnohé evoluční biology po určitou dobu 

ústředním tématem (např., Maynard-Smith 1965; Trivers 1971; Charnov & Krebs 1975; 

Smith 1986; Hoogland 1995; Klump & Shalter 1984; Sherman 1977; Blumstein a kol. 

1997), přičemž varovná volání byla často považována za klasický případ altruistického 
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chování (Maynard Smith 1965; Trivers 1971; Charnov & Krebs 1975). Podle Charnova & 

Krebse (1975) znamená altruismus v tomto kontextu to, že varování zvyšuje šance na 

přežití příjemců, zatímco signalizátora vystavuje většímu nebezpečí, než kdyby zůstal 

potichu. Existují dvě odlišná vysvětlení vývoje varovných volání v případě vokalizací 

určených jedincům stejného druhu (Klump & Shalter 1984): 1) příbuzenský výběr 

(Hamilton 1964; Maynard Smith 1965) – varovná volání mohou sloužit k varování 

potomků (přímý výběr), nebo jiných příbuzných (nepřímý výběr), nebo 2) individuální 

výběr (Trivers 1971) – varování nepříbuzných jedinců (reciproční altruismus).  

 

2.3.1.3.1 Příbuzenský výběr 

Jedním z mechanismů, které mohou vysvětlit udržení se varovných volání 

orientovaných na jedince stejného druhu v populacích zvířat, je příbuzenský výběr 

(Maynard Smith 1965; Hamilton 1963, 1964; Sherman 1977; Davis 1984; MacWhirter 

1992; Hoogland 1983, 1995). Podle této teorie může organismus rozšířit svůj genotyp 

nejen vlastním přežitím a rozmnožením se, ale také zvýšením šancí na přežití a reprodukci 

ostatních se stejným, nebo částečně stejným genotypem (Hamilton 1964). Pokud nárůst 

fitness příjemců, znásobené jejich příbuzností k varujícímu jedinci je větší, než výdaje jeho 

fitness, může být riziko plynoucí z vydávání varovných volání vyváženo potenciálem pro 

užitek nepotistické fitness, a chování se vyvine, a/nebo udrží (Sherman 1977). 

Mají-li varovná volání sloužit k zalarmování genetických příbuzných, bude výskyt tohoto 

chování podmíněn jejich blízkostí, a tedy bude převládat u jedinců, jejichž příbuzní mohou 

být tímto druhem vokalizace efektivně varováni (tj., žijí na doslech). Naopak u druhů, kde 

příbuzní jsou spíše rozptýleni do oblastí nacházející se za slyšitelným dosahem vokalizací, 

by se tato volání měla vyskytovat jen zřídka (Schwagmeyer 1980).  Podle této hypotézy by 

měly být varovné vokalizace také vydávány pouze v obdobích, kdy se příbuzná zvířata 

nacházejí poblíž (Sherman 1977). Terénní výzkumy odhalily jak pohlavní, tak i sezónní 

rozdíly v tendencích vydávat varovná volání (Sherman 1977; Dunford 1977; Leger & 

Owings 1978; Schwagmeyer 1980; Davis 1984; Smith 1978; Hoogland 1995; Barash 

1975).  

Poprvé prokázaly nepotistický prospěch varovných volání výzkumy Shermana (1977) a 

Dunforda (1977). Sherman (1977) zjistil, že u syslů Beldingových (Spermophilus beldingi) 
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nejčastěji vydávaly varovná volání na příchozí pozemní predátory samice, které měly 

mláďata. Podle Shermana je zvýšené riziko predace způsobené vydáním varování 

vyváženo zvýšeným přežitím potomků nebo jiných příbuzných varujícího jedince. Samice 

volaly také daleko častěji než samci, což dále potvrzuje hypotézu, že jejich varovné trilky 

jsou projevem nepotismu, neboť sociální struktura těchto syslů je matrilokální, přičemž 

samci nejsou vázáni na jednu skupinu.  

Varovnou vokalizací jedinci mohou varovat přímé (exkluzivní fitnes: např., Schwagmeyer 

1980; Blumstein a kol. 1997), nebo nepřímé (inkluzivní fitnes: Hoogland 1995) příbuzné, 

nebo oboje (např., Sherman 1977).  

 

2.3.1.3.1.1 Varovné volání jako způsob maximalizace exkluzivní fitness 

V případě, že jsou varovná volání určena k maximalizaci exkluzivní fitness (tzn., 

zvyšují přežití mláďat), pak by měla být vydávána během období, kdy se u daného druhu 

rodí a vyskytují mláďata, a měla by být vydávána mnohem častěji dospělými samicemi, 

které mají vlastní mláďata, než dospělými samci nebo, mláďaty samotnými. Tuto funkci 

varovných vokalizací potvrzují četné terénní výzkumy (Schwagmeyer 1980; Shields 1980; 

Blumstein a kol. 1997; Blumstein & Armitage 1998; Hoogland 1995; Leger & Owings 

1978). Například, u syslů páskovaných (Spermophilus tridecemlineatus) se začátek toho, 

kdy matky začínají vydávat varovná volání, shoduje s obdobím, kdy jejich mláďata 

začínají poprvé opouštět nory. Konec těchto vokalizací nastává přibližně tři týdny poté. 

V jiných obdobích jsou pak tato zvířata neobyčejně tichá (Schwagmeyer 1980). To, že ve 

výše uvedených výzkumech vzrostla míra volání pouze u matek, jejichž mláďata začala 

opouštět nory, je jasným dokladem maximalizace exkluzivní fitness, která je formou přímé 

rodičovské péče (Hamilton 1964; Dawkins 1979). Mláďata v tomto období jsou velmi 

zranitelná, a proto by měla mít z varování maximální užitek (Maynard Smith 1965).  

 

2.3.1.3.1.2 Varovná volání jako způsob maximalizace inkluzivní fitness 

Volající mohou také získat výhody skrze inkluzivní fitness, a to zvýšením přežití 

příbuzných ve vedlejší linii. Pokud jsou varovná volání vydávána, aby informovala ostatní 

blízké příbuzné, pak by měla být vydávána mnohem častěji jedinci, kteří jsou obklopeni 
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příbuznými, spíše než jedinci pouze s několika příbuznými, nacházejícími se poblíž. Vůbec 

by však neměla být vydávána jedinci, kteří jsou rozptýleni mimo svá rodná teritoria, a tak 

pravděpodobně nežijí poblíž svých příbuzných. Navíc by na frekvenci volání nemělo mít 

vliv roční období. Důkazy toho, že volající varují i nepřímé příbuzné, pocházejí např. 

z průkopnických výzkumů Shermana (1977, 1985), který u syslů Beldingových 

(Spermophilus beldingi) nezjistil významný efekt roční doby na varovné vokalizace 

ohlašující přítomnost pozemního predátora. Nejčastěji vydávají tento typ varovných volání 

(která pro volajícího prokazatelně zvyšují riziko predace) starší dospělé rezidentní samice 

v reproduktivním věku s vlastními mláďaty, s žijící matkou, a/nebo dospělými sestrami. Na 

rozdíl od nich vokalizují samci podstatně méně. Protože mají skupiny syslů Beldingových 

matrilineární strukturu a o mláďata pečují především samice, nasvědčuje pohlavní 

dimorfismus ve frekvenci varovných vokalizací tomu, že tato volání slouží k varování 

příbuzných. Podobné výsledky byly zaznamenány i v dalších výzkumech (Smith 1978; 

Burke da Silva a kol. 2002; Hoogland 1995; 1996; Davis 1984; MacWhirter 1992; Alados 

& Escos 1988).  

Avšak pouze samotná dostupnost příbuzných, jako příjemců varování, není zárukou 

vývoje na ně orientovaných varovných volání (Swagmeyer 1980; Blumstein a kol. 1997). 

Například, Schwagmeyer (1980) zjistil, že ačkoli žijí příbuzné samice syslů páskovaných 

(Spermophilus tridecemlineatus) vzájemně na doslech, jsou tyto vokalizace mimo období 

výskytu mláďat vydávána jen zřídka. Omezená role inkluzivní fitness není neočekávaná, 

neboť přátelské chování (Armitage & Johns 1982) a překryv teritorií  (Armitage 1996) se 

vyskytuje především u blízkých příbuzných (r=0.5), avšak ke vzdálenějším příbuzným se 

obvykle zvířata chovají stejně, jako k nepříbuzným jedincům (Burke da Silva a kol. 2002).  

 

2.3.1.3.2 Reciproční altruismus  

Nicméně, varovná volání nejsou vydávána pouze v přítomnosti příbuzných, ale také i 

mimo období páření, po migraci a rozptýlení jedinců. Touto skutečností se zabýval Trivers 

(1971), který navrhl jako možný mechanismus pro udržení se varovných vokalizací, 

reciproční altruismus. Ačkoli může varující jedinec zažívat zvýšené riziko predace a tudíž 

se chová zdánlivě altruisticky, je pomáhání vzájemně prospěšné, poněvadž varovaný 

jedinec bude v budoucnu recipročně varovat. Jestliže se jednotliví volající a posluchači 

dostatečně dlouho a neustále stýkají, a mají tedy možnost vzájemně si vyměnit rizika 
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spojená s varováním se navzájem a výhody toho, být varován, může se vydávání těchto 

volání rozšířit na základě reciprocity (Trivers 1971). To znamená, že se toto chování může 

vyskytovat pravděpodobně pouze v relativně stabilních skupinách (příležitost k reciprocitě 

by se mohla promarnit například následkem migrace) (Alatalo & Helle 1990; Caro 2005).  

Toto uspořádání je odkázané na individuální rozpoznávání a paměť (Wilkinson 

2002). Takové schopnosti mají například i někteří sysli a svišti (Hare 1998; Blumstein & 

Daniel 2004; Blumstein a kol. 2004). Například sysli Beldingovi (Spermophilus beldingi) 

si dokáží pomocí olfaktorických podnětů pamatovat jedince po dobu až devíti měsíců 

(Mateo & Johnston 2000). Avšak neexistuje žádný důkaz výskytu „oplátek“ u hlodavců. 

Ani to, že by jedinci obklopení nespolehlivými volajícími potlačovali své vokalizace. 

Reciprocita účinkuje pouze v případě, že existuje přímý transfer výhod od jednoho jedince 

k druhému a naopak. Pokud však pomocí odposlouchávání mohou těžit z chování i další 

jedinci, je reciprocita destabilizována. Protože jsou však varovná volání akustickými 

signály, které jsou často hlasité a nesou se na větší vzdálenost, neexistuje způsob, jakým by 

si volající mohl vybrat své publikum tak, aby z těchto vokalizací nemohli těžit i 

odposlouchávající „podvodníci“ (Sherman 1977).  

 

2.3.1.4 Představují varovná volání pro signalizátory riziko vždy? 

Ačkoli existují doklady toho, že varovné vokalizace určené jedincům stejného druhu 

vystavují volající zvířata zvýšenému riziku predace, existují i důkazy, že tomu tak nemusí 

být vždy. Například, Blumstein a kolegové 1997 uvádí, že se volající svišti vystavují pouze 

omezenému riziku, protože vydávají své varovné vokalizace, jen když se nacházejí ne více 

než 5 m od nory. Jedinci, kteří se vyskytují ve větší vzdálenosti, se nejprve navrátí ke své 

noře, a pak teprve začnou vokalizovat. Podobné chování zaznamenaly i další výzkumy 

(např., Barash 1975; Ramakrishnan & Coss 2000; Hoogland 1996; Alados & Escos 1988). 

Všechny tyto druhy zvířat volají tedy až z relativního bezpečí. Některá zvířata také snižují 

svou nápadnost upravením svých varovných volání. Například, svišti horští (Marmota 

marmota) a svišti dlouhoocasí (Marmota caudata aurea), s nárůstem rizika snižují počet 

vydaných „výkřiků“ ve svých mnohatónových vokalizacích (Blumstein 1995; Blumstein & 

Arnold 1995).  
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Také samotný charakter zvuků, které vydávají určité druhy zvířat jako varovné 

vokalizace, může přispívat ke snížení rizika predace. Řada autorů (např. Klump a kol. 

1986; Sherman 1977, 1985) udává výzkumy Petera Marlera (1957, 1977), kde tvrdí, že 

struktura volání ptáků, která jsou vydávána jako reakce na dravce, je určena potřebou 

nebýt lokalizován. To znamená, že mají vysokou frekvenci a strmý začátek a konec. Jako 

příklad Marler uvádí tzv.“seeet“ vokalizace sýkor koňader (Parus major), které tito ptáci 

vydávají, když čelí přelétávajícímu krahujci obecnému (Accipiter nisus) (Klump & Shalter 

1984). Jejich vysoká frekvence, díky které se tato volání prudce zeslabují, společně 

s hlukem prostředí způsobuje to, že se detekční vzdálenosti tohoto druhu vokalizace velice 

liší: pouze do 10 m u krahujce, kdežto až 40 m u sýkor (Klump & Shalter 1984). Sýkory 

tak mohou vyslat svá „seeet“ volání ostatním členům svého hejna bez toho, aby na sebe 

upozornily dravce. Slouží tak jako varovný signál, který svému vysílateli přivodí pouze 

minimální náklady. To, že by mohly mít ostatní sýkory s lokalizací této vokalizace 

podobné potíže, nehraje žádnou roli, neboť jejich bezprostřední reakce je letět do 

nejbližšího úkrytu, bez ohledu na to, odkud zvuk nebo dravec přicházejí. 

I z výzkumů zabývajících se schopností predátorů detekovat zvuky (např., Konishi 

1973; Klump a kol. 1986; Brown 1982) vyplynulo, že vokalizace a zvuky typu „seeet“ jsou 

pro predátory skutečně obtížněji lokalizovatelné, než níže položené zvuky, jako jsou 

například volání vydávaná při mobbingu. Nicméně, existují doklady i o opaku. Například, 

Shalter (1978) zjistil, že jestřáb lesní (Accipiter gentilis) je schopen spolehlivě určit polohu 

kulíška perlového (Glaucidium perlatum) a brazilského (Glaucidium Brasilianum) 

vydávajících vysoko posazená varovná volání. Z toho vyplývá, že to, zda je dané varovné 

volání riskantní, nebo ne, nezávisí pouze na nápadnosti samotného zvuku, ale i na různých 

schopnostech různých druhů predátorů tento zvuk lokalizovat.  

Dalším podstatným faktorem prospěšnosti nebo nákladnosti varovných volání, je 

vzdálenost predátora (Alatalo & Helle 1990). V čím větší vzdálenosti je, tím méně přesně 

je schopen lokalizovat zdroj zvuku. Tím více času má potenciální kořist na reakci, čímž se 

snižují možné náklady varování. Náklady na vydávání varovných volání jsou tedy vysoce 

závislé na kontextu (Caro 2005). Například, Alatalo & Helle (1990) ve svém výzkumu 

reakcí sýkor lužních (Parus montanus) na přítomnost dravce (model krahujce obecného – 

Accipiter nisus) zjistili, že sýkory vydávaly varovná volání pouze v případě, že se dravec 

objevil ve větší vzdálenosti. Když naopak zdánlivý predátor prolétal v jejich blízkosti, 

sýkory obvykle zůstaly zticha. Tyto odlišné reakce jsou pravděpodobně zapříčiněny větším 
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rizikem pro jedince, který zvuk vydává, že bude snáze odhalen v  případě, když se predátor 

nachází poblíž.  

 

2.3.1.5 Heterospecifické rozpoznávání varovných volání 

Z varovných volání nemusí získávat informace pouze jedinci, kterým jsou určena 

(jedinci stejného druhu, nebo jejich predátoři), ale pomocí odposlouchávání, neboli tzv. 

„informačního parazitismu“ (Nuechterlein 1981), mohou podobně těžit z veřejné 

senzorické informace i jedinci, kterým primárně určena nejsou (McGregor 2005; Oda & 

Masataka 1996; Shriner 1998; Fichtel 2004). Ti tak získávají přístup k dodatečnému zdroji 

informací o přítomnosti predátorů, které mají se signalizujícím druhem společné. Tato 

schopnost nejenže může podstatně snížit riziko predace odposlouchávajícího druhu, ale 

také může umožnit efektivnější, a/nebo méně nákladnou antipredační reakci, a to obzvláště 

v prostředích, kde se možné úkryty nacházejí daleko od sebe (Griffin a kol. 2005; Ridley & 

Raihani 2007). V některých případech mohou být zvířata schopna z vokalizací jedinců 

jiného druhu získat dokonce i komplexní informace, jako jsou například velikost a typ 

predátora (Rainey a kol. 2004; Templeton & Greene 2007).  

Schopnost rozpoznávat a příslušně reagovat na varovná volání jedinců jiného druhu, 

byla prokázána u mnoha savců a ptáků žijících sympatricky a u úzce navzájem si 

příbuzných druhů. Většina z těchto zvířat je sociálních, vytváří druhově smíšené skupiny a 

sama má komplexní komunikační schopnosti, včetně repertoárů varovných volání (Noë & 

Bshary 1997; Seyfarth & Cheney 1990; Ramakrishnan & Coss 2000; Fichtel 2004; 

Seyfarth a kol. 1980; Rainey a kol. 2004; Templeton & Greene 2007). Zvířata, která při 

shánění potravy vytváří smíšené skupiny, mají, co se týče například detekce predátorů, 

v porovnání s jednodruhovými skupinami větší výhody. Například, pokud se tyto druhy 

živí rozdílnou potravou, mohou získat výhody vyvarování se predace bez toho, aby se 

zvýšila kompetice o potravu (Morse 1977; Terborgh 1990). Avšak i v případě překryvu 

potravní skladby mohou náklady spojené s kompeticí o potravu vyvážit výhody zamezení 

predace (Morse 1977; Terborgh 1990; Nuechterlein 1981). Například, pokud je schopen 

využívat účinné antipredační chování jiného druhu druh s omezenými detekčními 

dovednostmi (Gaddis 1980; Munn 1986; Rasa 1990; Vitousek a kol. 2007). Také druhy, 

které samy postrádají varovná volání, mohou ze sdružování se s vokalizujícím druhem 

značně získat (Griffin a kol. 2005; Ito & Mori 2009).  
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Tato schopnost patří ke strategiím, které se vyvinuly u populací kořistních zvířat v 

důsledku silného predačního tlaku (Griffin 2004). A to dokonce i u druhů, které 

nevytvářejí vzájemné asociace a interagují jen vzácně, byl tento predační tlak pro vývoj 

rozpoznání volání jiných druhů dostatečný (Vitousek a kol. 2007; Ito & Mori 2009; Shriner 

1998; Fichtel 2004). To dokládají výsledky výzkumů nesociálních druhů a druhů 

postrádajících vokální komunikaci: například výzkum miniaturních monogamních antilop 

dikdik Günterův (Madoqua guentheri), které reagují na varovné vokalizace sparáka 

bělobřichého (Corythaixoides leucogaster) (Lea a kol. 2008). Výzkumy dalších druhů 

zvířat, které podobně jako dikdikové nežijí sociálně, avšak jsou velmi náchylné predaci, a 

přitom rozpoznávají a reagují na varovná volání jedinců jiného druhu (např. sysel zlatavý 

(Spermophilus lateralis) (Shriner 1998; Blumstein & Armitage 1997), veverka obecná 

(Sciurus vulgaris) (Greene & Meagher 1998; Randler 2006; Wauters & Dhondt 1992), 

hrdlička karibská (Zenaida aurita) (Griffin a kol. 2005)) potvrzují, že socialita není 

nezbytným předpokladem pro vývoj rozpoznávání a reagování na varovná volání jedinců 

jiných druhů.  

Ani komplexní vokální komunikace není podmínkou pro vývoj schopnosti 

odposlouchávání komplexní auditorní informace jiných druhů zvířat. Například, teritoriální 

hrdličky karibské (Zenaida aurita), které samy nemají žádná varovná volání, využívají 

nápadné alarmy vlhovců karibských (Quiscalus lugubris) (Griffin a kol. 2005). Dokonce i 

druhy, které zcela postrádají vokální komunikaci, mají tuto schopnost. Vitousek a kolegové 

(2007) zaznamenali reakce na varovná volání drozdce galapážského (Nesomimus parvulus) 

u leguána mořského (Amblyrhynchus cristatus). Podobně reaguje leguán madagaskarský 

(Oplurus cuvieri cuvieri) na auditorní signály značící objevení se predátora lejskovce 

madagaskarského (Terpsiphone mutata) (Ito & Mori 2009). Oba tyto výzkumy poskytují 

jasný příklad využívání sluchové informace druhy zvířat postrádajícími vokální 

komunikaci a naznačují, že nepřímé mezidruhové interakce skrze rozpoznávání informací 

mohou být ve zvířecí říši mnohem běžnější záležitostí, než se doposud předpokládalo (Ito 

& Mori 2009).   

Důkazy výskytu „odposlouchávání“ varovných volání jedinců jiných druhů byly 

nalezeny u savců (primáti: Hauser & Wrangham 1990; Kirchhof & Hammerschmidt 2006; 

Fichtel 2004; Seyfarth a kol. 1980; Zuberbühler 2000; Coss a kol. 2007; Ramakrishnan & 

Coss 2000; Oda 1998; Oda & Masataka 1996; ostatní savci: např. veverky: Blumstein & 

Armitage 1997; Shriner 1998; netopýři: Russ a kol. 2004, ptáci: Krams & Krama 2002; 
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Johnson a kol. 2003; Sullivan 1984; Leger & Nelson 1982; Nuechterlein 1981; Magrath a 

kol. 2007; Leger & Nelson 1982; Templeton & Greene 2007; Griffin a kol. 2005) i napříč 

spektrem (Hauser 1988; Rainer a kol. 2004.; Zuberbühler 2000a; Seyfarth a kol. 1980; 

Seyfarth & Cheney 1990).  

Jakým způsobem vlastně jedinci rozpoznávají varovné vokalizace jiných druhů, není 

zcela jasné (Hurd 1996). Některé doklady naznačují, že za heterospecifickými reakcemi 

stojí asociativní učení – zvíře se naučí spojovat varovná volání s přítomností určitého typu 

predátora, a tak postupem času dospěje ke správné reakci (Griffin 2004; Griffin a kol. 

2005; Nuechterlein 1981; Ramakrishnan & Coss 2000). Silným stimulem a spolehlivým 

zdrojem rychlého učení, je pozorování jiných jedinců zapojujících se do antipredačního 

chování (Curio a kol. 1978; Vieth a kol. 1980). Tím, že tato zvířata žijí sympatricky, nebo 

ve vícedruhových skupinách, tuto příležitost mají. Dle Shettlewortha (1998) si zvířata 

osvojují snáze ta chování, která zvyšují jejich vyhlídky na přežití. Výhody flexibilního 

asociativního učení pro fitness tak mohou být důležitější pro velmi zranitelné druhy, což 

může vysvětlit reagování leguánů mořských (Amblyrhynchus cristatus), syslů zlatavých 

(Spermophilus lateralis) a dik-diků (Madoqua guentheri) na heterospecifická varovná 

volání. Další možností pak je, že tyto reakce mohou být vrozené a mohou být aktivovány 

akustickými vlastnostmi, které varovná volání sdílejí (Johnson a kol. 2003; Russ a kol. 

2004).  

Další otázkou je, zda zvířata reagují pouze na akustické vlastnosti varovných volání 

jiných druhů, nebo na jejich význam. Zuberbühler (2000) zkoumal intraspecifickou 

komunikaci dvou blízce příbuzných primátů, kočkodana Dianina (Cercopithecus diana) a 

kočkodana Campbellova (Cercopithecus campbelli). Ti často vytváří druhově smíšené 

skupiny (Noë & Bshary 1997). Samci obou těchto druhů vydávají dvě akusticky odlišná 

varovná volání: jedno varující před orly korunkatými (Stephanoaetus coronatus), a druhé 

před leopardy (Panthera pardus), kteří jsou jejich hlavními predátory. Kočkodani Dianini 

reagovali na přehrávání obou typů varovných volání kočkodanů Campbellových, jako 

kdyby byl přítomen skutečný predátor. V druhém experimentu pak byla kočkodanům 

Dianiným nejprve přehrávána varovná volání kočkodanů Campbellových („orlí“ nebo 

„leopardí“ varovná volání), a následně vlastní vokalizace orla nebo leoparda. Pokud po 

přehrání jednoho typu varovného volání následovala vokalizace příslušného predátora, 

opice reagovaly pouze na zvuk predátora. Tento efekt se nedostavil v případě, že 

vokalizaci predátora předcházelo varovné volání oznamující přítomnost jiného druhu 
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predátora. Tyto výsledky naznačují, že při reagování na varovná volání kočkodanů 

Campbellových, kočkodani Dianini nevěnují pozornost pouze akustickým vlastnostem, ale 

i jejich sémantickému obsahu.  

Naproti tomu, výzkum intraspecifické komunikace lemurů kata (Lemur catta) a 

sifaků malých (Propithecus verreauxi) (Oda 1998; Oda & Masataka 1996) odhalil, že 

divocí lemuři kata náležitě reagují na přehrávání varovných volání sympatrických sifaků, a 

to i v případě, že byly přehrávány varovné vokalizace sifaků, které vydávají v souvislosti 

s dravci, lemurům v zajetí, kteří tato volání předtím nikdy neslyšeli, jednotliví lemuři 

reagovali správně (tj., zkoumáním oblohy). Vysvětlením pro výskyt těchto reakcí může být 

to, že spíše než na samotný význam, reagují lemuři kata na akustické vlastnosti, které mají 

jejich varovná volání a ta sifaků společné.  

 

2.3.1.6 Ontogeneze varovných volání 

U mnoha druhů trpí úmrtností v důsledku predace především zvířata během svého 

prvního roku života (Hollén a kol. 2008). Pod silným selekčním tlakem jsou tak ta chování, 

která podporují úspěšný únik. Avšak antipredační schopnosti se během raného vývoje 

jedince často objevují postupně. Rozvoj tohoto chování zahrnuje tři aspekty: 1. Vývoj 

vydávání varovných volání (vydávání vokalizací se specifickým souborem akustických 

vlastností), 2. Vývoj používání varovných volání (používání volání ve specifických 

kontextech) a 3. Vývoj reakcí na varovná volání (reakce na vokalizace vydávané jinými).  

 

2.3.1.7 Ontogeneze vydávání varovných volání 

Vydávání varovných volání prochází během svého vývoje poměrně malými 

změnami. Již při jejich prvním výskytu se hodně podobají vokalizacím dospělců. Ve 

většině starších výzkumů (např. Seyfarth & Cheney 1980, 1986) byly tyto vokalizace u 

mláďat považovány za akusticky nerozeznatelné od volání dospělců. Avšak novější 

výzkumy, pravděpodobně v důsledku použití vyspělejší techniky, ukázaly, že ačkoli 

mláďata vydávají varovná volání, která se svou obecnou strukturou podobají vokalizacím 

dospělých jedinců, často zde můžeme nalézt určité rozdíly. Například, jsou výše posazené 

(Blumstein & Munos 2005; Randall a kol. 2005), nebo jsou delší, hlasitější a hlavní 

přízvuk mají ve vyšších frekvencích (Hollén & Manser 2007).  
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Tyto s věkem související rozdíly mohou být adaptivního charakteru. Jelikož jsou 

mláďata více náchylná predaci, silný selektivní tlak může působit na to, aby jejich varovná 

volání byla svojí podstatou více alarmující nebo „výbušná“, než ta dospělců (Holmes 

1984). Určité zvuky přímo stimulují systém mozkového kmene a způsobují změny 

pozornosti, vzrušivosti, motivace nebo emocí příjemce (Owren & Rendall 2001). To, co 

vyvolává afektivní reakce u příjemců, jsou např. ostré začátky a dramatické změny 

frekvence a amplitudy (Owren & Rendall 2001). Například, Blumstein & Daniel (2004) 

zjistili, že varovná volání mláďat sviště žlutobřichého (Marmota flaviventris) přimějí 

dospělé potlačit jejich potravní chování a zvýšit ostražitost a to do vyšší míry, než varovná 

volání jiných dospělých. Mláďata tak mohou vydáváním varovných volání určité struktury 

ovlivnit chování dospělých nacházejících se v blízkosti způsobem, který snižuje riziko pro 

ně samotné.   

S věkem spojené rozdíly ve vydávání varovných vokalizací mohou být také 

důsledkem vývojových omezení - fyzického, fyziologického a/nebo neurologického 

dozrávání. Během fyzického dospívání se mění např. délka vokálního traktu a velikost 

rezonančních dutin, což ovlivňuje parametry související se základní a nejvyšší frekvencí, 

které určují výšku volání (Fitch & Hauser 1995). Postupem věku se také zlepšuje ovládání 

vokalizace (Boliek a kol. 1996; Scheiner a kol. 2002). Stejně tak může mít na vývoj 

vydávání varovných volání vliv neurologický vývoj. Je známo, že určité mozkové 

struktury hrají klíčovou roli ve vývoji antipredačního obranného chování (Wiedenmayer 

2009), avšak o nervových mechanismech podmiňujících varovná volání víme zatím jen 

velmi málo. 

Akustické rozdíly ve varovných volání, vydávaných různými věkovými skupinami, 

mohou mít také na svědomí rozdílné úrovně fyziologické vzrušivosti (Hanson & Coss 

2001). Je známo, že u ostatních druhů vokalizací mají změny vzrušení vliv na parametry, 

jako jsou výška a trvání (Scheiner a kol. 2002; Rendall 2003). Protože jsou obecně 

zranitelnější, mohou být mláďata vzrušivější (Holmes 1984). Tuto skutečnost lze zjišťovat 

např. měřením ukazatelů vzrušení, jako je srdeční tep, v okamžiku vydávání varovných 

volání (Rydén 1980; Evans & Gaioni 1990; Mateo 1996).  
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2.3.1.6.2 Ontogeneze používání varovných volání 

Základním předpokladem pro efektivní používání varovných volání je rozpoznávání 

predátorů (Caro 2005). Protože jsou toho některé druhy zvířat schopny již při prvním 

setkání s nimi (Curio 1993; Veen a kol. 2000; Göth 2001), může být tato schopnost 

vrozená. To je velmi výhodné zejména pro ta nejmladší mláďata, která tak získávají větší 

šanci uniknout. Například pokud jsou predátoři daného druhu obzvláště nebezpeční a 

pravděpodobnost přežití jejich útoku je mizivá, je vrozenost odpovídajícího chování 

velkou výhodou. Jeho nevýhodou je pak nedostatek flexibility v případě změny okolností. 

Vrozenost tohoto chování je však obtížné prokázat, neboť svou roli zde mohou sehrát i jiné 

aspekty, které ho mohou ovlivňovat ještě dříve, než je chování poprvé zaznamenáno a 

může být změřeno. Například, Ferrari & Chivers (2009) dokládají, že obojživelníci jsou 

schopni učit se rozeznávat své budoucí predátory již ve vajíčku. Podobně tomu je i u dětí 

(Chamberlain 1998), které se již v děloze učí rozeznávat zvuky. Jill Mateo (1996a) měřila 

reakce srdce (srdeční tep) 20 dnů starých mláďat sysla Beldingova (Spermophilus beldingi) 

na varovná volání jedinců stejného druhu. Sysli patří mezi ty druhy, jejichž mláďata tráví 

prvních několik týdnů života v norách v podzemí. Zjistila, že mláďata byla schopna 

rozlišovat mezi varovnými vokalizacemi ještě před tím, než poprvé opustila noru. 

Nicméně, syslí matky někdy vokalizují i při vcházení do nor (například, pokud jsou 

honěny predátorem) a také mohou vokalizovat a reagovat na sluchové signály, které 

zachytí v době, kdy se nacházejí se svými mláďaty v doupěti. Toto vystavení varovným 

voláním jedinců stejného druhu v období, kdy se mláďata nacházejí ve své rodné noře 

(tedy v relativním bezpečí), může ovlivnit jejich vývoj auditorního rozlišování. V období, 

kdy začínají vylézat na povrch, pak vykazují jistou předpřipravenost k rozlišování obou 

varovných volání, označujících vzdušné nebo pozemní predátory, která sysli vydávají.  

Výzkum vrozené schopnosti rozpoznávání predátorů byl prováděn na druzích zvířat 

žijících od vylíhnutí nezávisle na rodičích, např. duhovky (Melanotaenia eachamensis) 

(Brown & Warburton 1997), užovky býčí (Pituophis melanoleucus) (Burger 1998), taboni 

lesní (Alectura lathami) (Göth 2001). U těch druhů zvířat, kde jsou mláďata závislá po 

určitou dobu na péči rodičů, se pravděpodobně tato schopnost vyvíjí postupem času, a to za 

pomoci podnětů od zkušených jedinců stejného druhu (Maloney & McLean 1995; Hanson 

& Coss 1997; Griffin a kol. 2000, 2001). Přesto, že zpočátku zvířata mohou při prvních 

setkáních s predátory chybovat, velkou výhodou je, že toto chování umožňuje „vyladění“ 

na určité podmínky: např., pokud se riziko predace mění v čase a prostoru, nebo pokud 
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jsou zvířata vystavena dosud neznámým predátorům nebo v případě, že se zranitelnost vůči 

predátorům mění s věkem (Lima & Dill 1990; Warkentin 1995; Berger a kol. 2001).  

Podobně, jako u ostatních druhů vokalizací, mají mláďata pravděpodobně k 

používání druhově specifických varovných volání v obecně příslušných kontextech 

vrozenou predispozici (Seyfarth & Cheney 1986; Hauser 1989). Přesto však často 

vokalizují i v souvislosti s přítomností zvířat, které nejsou jejich predátory (Seyfart & 

Cheney 1986; Hollén a kol. 2008). Toto chování může být adaptivní věku: mláďata 

používají varovná volání způsobem, který je přiměřený stupni jejich vývoje (Owings & 

Morton 1998). Poněvadž jsou zranitelnější vůči širšímu okruhu predátorů než dospělci 

(Owings & Morton 1998), mohou vydávat varovná volání v souvislosti s přítomností 

predátorů, které ohrožují je, ale ne dospělé jedince. Ovšem, tyto nepřiměřené reakce 

(vydávání varovných vokalizací na větší počet druhů zvířat, než dospělí) mohou být také 

považovány za chyby. Mnoho mláďat se tak, co se týče identifikace predátorů a stupně 

hrozby, který představují, musí spoléhat na dospělé. Například, přestože jsou mladí 

kočkodani obecní (Cercopithecus aethiops) schopni náležitě reagovat na rozdílná varovná 

volání dospělých, pokud jde o správnou identifikaci predátorů, vykazují omezené vrozené 

schopnosti a často vydávají varovná volání i na podněty, které neznamenají žádnou hrozbu, 

jako jsou například holubi, padající listy, atp. (Seyfarth & Cheney 1980). Přesto nejsou 

tyto „chyby“ úplně náhodné: mláďata vydávají „leopardí“ varování zejména na „pozemní“ 

savce, „orlí“ varování na předměty ve vzduchu, „hadí“ varování na hady nebo dlouhé 

tenké předměty na zemi. Postupem věku pak omezují svá volání na určité predátory 

v rámci těchto obecných skupin. Zvýšené vnímání zranitelnost mláďat může vyplývat 

z nervových systémů a struktur v mozku, které jsou citlivější vůči externí stimulaci, než ty 

dospělců (Wiedenmayer 2009). Prahová hodnota pro vydávání volání tak může být u 

mláďat nižší, což může vyústit ve vydávání varovných volání v kontextech, které u 

dospělých vokalizace nevyvolají. Vývoj „dospělé“ reakce tak může záviset i na 

neurologickém dospívání (Hollén & Radford 2009). 

Svou roli v nabývání „dospělého“ používání varovných volání může hrát i 

asociativní učení: zvíře si spojí vydávání varovných volání ostatními a přítomnost určitého 

predátora (Griffin 2004). Seyfarth & Cheney (1980) zaznamenali u dospělých kočkodanů 

obecných (Cercopithecus aethiops) prvky chování posilující u mláďat vhodné používání 

varovných volání. Po té, co mládě správně reaguje vokalizací na predátora, vydá dospělý 

svoje vlastní volání. Neexistují však žádné doklady toho, že by toto chování urychlovalo 
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vývoj jejich správného používání. Navíc je pravděpodobné, že je toto posilování ze strany 

dospělých neúmyslné, protože stejně tak vydávají svá volání po té, co je správné varovné 

volání vydáno i dospělým (Seyfarth & Cheney 1986). I když tedy jejich reakce mohou 

usnadnit učení správného používání varovných vokalizací, nezdá se, že by v tomto 

kontextu aktivně mláďata vyučovali (Thornton & Raihani 2008). 

 

2.3.1.6.3 Vývoj reakcí na varovná volání 

Správná reakce na varovná volání může být obzvláště důležitá pro nedospělé jedince, 

protože ti jsou obecně náchylnější predaci, než dospělí (Mateo 1996). Obzvláště v prvních 

týdnech života nejsou mláďata většiny obratlovců schopna provádět rychlé a účinné 

manévry (Seyfarth & Cheney 1980; Mateo 1996a). Proto je brzký vývoj vhodné reakce na 

varovná volání dospělých jedinců pravděpodobně pod silným selekčním tlakem. To 

vyžaduje schopnost rozlišování jak mezi druhy varovných vokalizací, tak i jejich odlišení 

od jiných volání. Jak a kdy se reakce na varovná volání vyvinou, se liší druh od druhu 

(Mateo 1996). 

Poněvadž schopnost co nejdříve správně reagovat na varovná volání zvyšuje 

pravděpodobnost přežití a učení pomocí pokusu a omylu může být v kontextu predace 

fatální, silný selekční tlak může působit na to, aby tyto reakce byly vrozené (Lind & 

Cresswell 2005; Blumstein 2006). Výzkumy některých druhů zvířat prokázaly vrozenost 

predispozic reagovat na druhově specifická varovná volání (Herzog & Hopf 1984; Mateo 

1996; McCowan a kol. 2001; Impetkoven 1976; Miller & Blaich 1986). Například, Wilson 

& Hare (2006) zaznamenali, že mláďata sysla Richardsnova (Spermophilus richardsonii) 

reagují na ultrazvuková varovná volání zvýšením ostražitosti ihned, jakmile poprvé opustí 

noru. Tyto reakce ale také mohou být pouze důsledkem inherentně výbušné povahy 

akustických vlastností varovných volání (viz. „Vývoj vydávání varovných volání“). 

Avšak u mnoha druhů se reakce na varovná volání mláďat a dospělců liší, přičemž 

vývoj „dospělé“ reakce může trvat od několika dní, po týdny a někdy dokonce i měsíce 

(Hauser 1988; Mateo 1996; Ramakrishnan & Coss 2000; McCowan a kol. 2001; Seyfarth 

& Cheney 1986; Fischer a kol. 2000; Platzen & Magrath 2005; Hollén & Manser 2006; 

Fichtel 2008). Například, Mateo (1996) sledovala vývoj reakcí na varovná volání u sysla 

Beldingova. Jakmile se mláďata poprvé objeví na povrchu, reagují na jakýkoli zvuk tím, že 

se běží schovat do nory. Avšak již v průběhu několika dní začnou rozlišovat mezi 
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varovnými voláními a ostatními zvuky, a také na ně odlišně reagovat. Toto chování se 

postupem času mění, ačkoli v porovnání s dospělci se stále liší (např. zůstávají déle 

ostražití, prchají do úkrytu častěji,…). Podobný vývoj reakcí na varovná volání 

zaznamenali např. i Hollén & Manser (2006) u surikat. V raných stádiích života, kdy je 

nejdůležitější vyhnout se predaci, může přírodní výběr preferovat nespecifické reakce. 

Později je však z důvodu minimalizování zbytečných časových a energetických ztrát, nutné 

toto chování více propracovat. Pokud není hrozba útoku bezprostřední, ztratilo by zvíře 

útěkem do nory vzácný čas, který by jinak mohlo strávit například sháněním potravy (Sih 

1997; Lima 1998). Dokonce i zdánlivě nenaučené reakce tak mohou být během vývoje 

přetvářeny (Wiedenmeyer 2009).  

Rozdíly mezi reakcemi dospělých a mláďat na varovná volání, mohou také být 

adaptacemi závislými na vývojovém stadiu, ve kterém mláďata čelí jak rozdílným rizikům 

predace, tak i životním podmínkám (Owings & Loughry 1985; Miller & Hicinbothom 

1991; Hersek & Owings 1994; Ramakrishnan & Coss 2000; Hanson & Coss 2001). 

Podporou této teorie je například výzkum reakcí holátek střízlíkovce bělobrvého, 

Sericornis frontalis, který provedli Platzen & Magrath (2005). Oproti dospělým ptákům, 

představují pro ptáčata nacházející se v hnízdě ukrytém v listí na zemi, hrozbu pouze 

pozemní predátoři. To může vysvětlit jejich reakce na různá varovná volání: ptáčata 

potlačují svá volání pouze na varovné vokalizace značící přítomnost predátora na zemi. 

Přesným opakem tohoto chování jsou pak reakce dospělých, pro něž představují větší 

hrozbu dravci. U ptáčat se toto chování začíná vyvíjet až koncem období, které tráví pouze 

v hnízdě. Reakce holátek jsou tedy adaptivní jejich věku (Magrath a kol. 2006). Podobné, 

na věku závislé změny v reakcích na varovná volání se vyskytují i u jiných druhů 

obratlovců, u kterých se během měnících se vývojových stádií mění i rizika s nimi spojená 

(Mateo 1996; Hanson & Coss 2001, 2001b; Hollén & Manser 2006; Owings & Loughry 

1985; Miller & Hicinbothom 1991; Hersek & Owings 1994). 

Dalším možným vysvětlením rozdílů v reakcích jedinců různého věku na varovná 

volání je, že mohou být způsobeny omezeními v důsledku nezralých senzorických nebo 

motorických systémů. Například, mláďata jelena evropského (Cervus elaphus) mají až do 

určitého stupně vývoje omezenou schopnost běžet, což jim znemožňuje v případě potřeby 

následovat stádo. Dokud tedy jejich fyzický vývoj nedosáhne určitého stupně, jsou nucena 

reagovat na varovná volání nehybností (Espmark & Langvatn 1985). Holátka některých 

druhů ptáků, např. lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) jsou schopna slyšet pouze 
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zvuky nižších frekvencí, což je může omezovat v případné odezvě (Khayutin 1985). Také 

oblasti mozku, jako jsou amygdala, hypokampus a prefrontální kortex, které obecně 

souvisí s podporou defensivního chování, nemusí být v raném věku plně funkční 

(Wiedenmayer 2009). Je pravděpodobné, že změny v rámci neurologického vývoje mohou 

ovlivnit funkční výstup „spínače“ strachu, a tím i vydávání varovných volání, podporou 

nebo potlačením určitých chování. Procesy, které nezávisí na přímé interakci s hrozbou 

predace ani se samotnými varovnými voláními, tak mohou přispět k rozdílům v reakcích 

různých věkových skupin (Hollén & Radford 2009). 

Vliv na utváření chování mláďat prostřednictvím ovlivňování vývoje jejich 

percepčních, centrálních nebo motorických systémů, mají také rané zkušenosti. Existují 

důkazy, že jak zkušenosti (Arakawa 2007), tak mateřská péče (Champagne & Curley 2005) 

mají obecně vliv na defenzivní chování mláďat, a tak mohou hrát roli ve vývoji reakcí na 

varovná volání. Například, Mateo & Holmes (1999) prokázali vliv podmínek chovu na 

vývoj reakcí na varovná volání u hlodavců. Sysli Beldingovi (Spermophilus Beldingi) 

odchovávaní v zajetí byli náchylnější k tomu, aby utíkali do úkrytu a zůstávali ostražití 

mnohem déle, než ti vychovávaní v divočině. Také rozlišovat mezi různými varovnými 

vokalizacemi začala zvířata odchovávaná v zajetí, v porovnání se svými divokými 

protějšky, později. Tyto rozdíly byly pravděpodobně způsobeny tím, že v zajetí byla tato 

zvířata ve svých norách vystavena vyššímu stupni sluchové stimulace. Také trvalá 

nepřítomnost matky po odstavu oddálí okamžik, kdy začnou divoká mláďata těchto syslů 

rozlišovat varovná volání od ostatních zvuků (Mateo & Holmes 1997).  

Velmi důležitou roli ve vývoji reakcí na varovná volání u mnoha druhů zvířat zřejmě 

hraje sociální učení (Griffin 2004; Hauser 1988; Mateo 1996; Ramakrishnan & Coss 2000; 

McCowan a kol. 2001). Zvířata se mohou správné reakci naučit přímou interakcí 

s varovnými voláními a predačními situacemi, což však může být riskantní (Griffin 2004). 

Využíváním informací od zkušenějších se toto riziko může podstatně snížit. Například, 

během prvních třech měsíců života reagují mladé surikaty (Suricata suricatta) na varovná 

volání útěkem k nejbližšímu dospělému. Tak mohou pozorovat a sledovat reakce mnohem 

zkušenějších jedinců (Hollén & Manser 2006). Ta mláďata, která neběží k dospělému, 

vykazují spíše „dospělé“ reakce, pokud se nejprve podívají na dospělého jedince (viz také 

Seyfarth & Cheney 1986; Fichtel 2008).  
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2.3.1.7 Variabilita systémů varovných volání  

V rámci systémů varovných volání existuje u jednotlivých druhů zvířat velká 

variabilita. Některá zvířata mají obecný systém varovných volání, kdy vydávají podobné 

vokalizace v různě ohrožujících situacích, zatímco jiná mohou vydávat charakteristické 

typy volání, jejichž akustická struktura se mění v závislosti na kontextech, ve kterých jsou 

vydávána (Sherman 1977; Seyfarth a kol. 1980; Evans a kol. 1993; Klump & Shalter 1984; 

Macedonia & Evans 1993; Hauser 1996). Tyto varovné vokalizace se nazývají situačně 

variabilní, nebo situačně specifické (Fichtel & Kappeler 2002; Caro 2005; Seyfarth & 

Cheney 2003).  

Zvířata mohou komunikovat měnící se situace několika způsoby (Blumstein 1995a; 

Blumstein 1999; Blumstein & Armitage 1997): 1. Změnou počtu nebo rychlosti, jakou je 

jednotlivé volání vydáváno (Warkentin a kol. 2001; Blumstein & Arnold 1995). V žádném 

známém systému funkčně referenčních varovných volání není přítomnost určitého druhu 

predátora komunikována tímto mechanismem; 2. Změnou celkové intenzity (tj., hlasitosti) 

jednotlivého volání v závislosti na kontextu, ve kterém jsou vydávána. Ke sdělování 

informace o druhu predátora, mohou zvířata specificky měnit amplitudu jednotlivých 

vokalizací. Avšak tento mechanismus je vhodný spíše pro komunikaci emocionální stránky 

významu volání, jako je stupeň rizika, kterému signalizátor čelí (Marler a kol. 1992). 

Poněvadž se intenzita zvuku se vzdáleností zeslabuje, mohli by mít ostatní členové skupiny 

obtíže s určením druhu predátora pouze v závislosti na hlasitosti vokalizace. Naopak, 

pokud se signály zeslabují se vzdáleností předvídatelně, může být intenzita zvuku využita 

k odhadnutí vzdálenosti mezi příjemcem a signalizátorem (Morton 1982). Je však 

nepravděpodobné, že by byl tento mechanismus sám o sobě účinným způsobem pro 

funkčně referenční komunikaci.; a/nebo, 3. Vydáváním akusticky odlišných typů 

vokalizací. Tento mechanismus je zřejmě prekursorem funkčně referenční komunikace 

(Blumstein & Armitage 1997b; Blumstein 1999). Obecně se má za to, že ke komunikaci 

změn situací, využívá každý druh buď jeden z těchto mechanismů, nebo jednu jejich 

kombinaci (např., Seyfarth a kol. 1980; Blumstein 1999).  

V rámci situačně specifických varovných volání lze určit dva typy vokalizací: 1. 

Založené na naléhavosti reakce: Struktura varovných volání se mění v závislosti na míře 

rizika (např., vysoké vs. nízké), které volající zažívá, když vokalizuje (stupeň vzrušení 

jedince). Tato volání obsahují informaci o naléhavosti reakce (Macedonia & Evans 1993; 
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Robinson 1980; Owings & Hennessy 1984; Blumstein 1995a; Warkentin a kol. 2001)., 

nebo 2. Predátorově specifické: Struktura varovných volání se může měnit v závislosti na 

typu zaznamenané hrozby (Evans 1997; Macedonia & Evans 1993; Seyfarth a kol. 1980; 

Davis 1984; Sherman 1985; Cheney & Seyfarth 1990; Marler a kol. 1992). Pokud volání 

spadající do této kategorie také vyvolává u příjemců reakce, odpovídající danému typu 

predátora, jsou nazývána „funkčně referenční“. Bez ohledu na to, jestli jsou externě 

referenční nebo ne, oba typy variabilních varovných volání jsou „situačně specifické“, 

protože struktura těchto vokalizací se určitým způsobem mění v závislosti na situaci.  

Funkčně referenční a systémy varovných volání, založené na naléhavosti reakce, se 

nemusí vzájemně vylučovat (Marler a kol. 1992; Manser 2001). Například, varovná volání 

surikat (Suricata suricatta) současně poskytují posluchačům jak informaci o typu 

predátora, tak i o stupni urgentnosti (Manser 2001; Manser a kol. 2001; Manser a kol. 

2002). Příjemci reagují rozdílně jak na tyto různé typy varovných vokalizací, tak i na různá 

volání související se stupni naléhavosti v rámci dané kategorie volání. 

 

2.3.1.7.1 Varovná volání založená na naléhavosti reakce 

Systémy varovných volání, založené na naléhavosti reakce, obsahují informace o 

stupni nebezpečí navozeném predátorem, v závislosti na jeho blízkosti, nebo lovecké 

strategii a mohou obsahovat instrukce k úniku (například, „rychle uteč“, nebo „můžeš si 

dát na čas“) (Robinson 1980; Owings & Hennessy 1984; Blumstein 1995a; Owings & 

Virginia 1978; Owings & Leger 1980). Krátká volání mohou být vydávána, když je 

nebezpečí predace bezprostřední, zatímco delší vokalizace v případech, kdy je na 

posouzení a zvládnutí rizika predace více času (Owings & Hennessy 1984; Macedonia & 

Evans 1993). Toto riziko se následně odráží i ve vnímání volání. Například, u svištů 

žlutobřichých (Marmota flaviventris) vyvolávají alarmy značící vysoká rizika velmi 

vzrušené reakce (tj., okamžitý útěk do úkrytu) mnohem častěji, než volání ohlašující nízká 

rizika, na která jsou typickými reakcemi zaujetí ostražitých postojů (Blumstein & Armitage 

1997). 

Tento systém varovných volání byl zjištěn u savců (např., u hlodavců: Warkentin a 

kol. 2001; Sloan & Hare 2004; Sloan a kol. 2005; Robinson 1980, 1981; Harris a kol. 

1983; Furrer & Manser 2009; Blumstein 1999; Blumstein 1995; Blumstein & Armitage 
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1997; Waring 1966; Blumstein & Arnold 1995; Burke da Silva a kol. 1994; Leger a kol. 

1980; masožravců: Manser 2001; Furrer & Manser 2009), ptáků (např., Baker & Becker 

2002; Leavesley & Magrath 2005; Templeton a kol. 2005), a některých primátů (např., 

Coss a kol. 2007; Macedonia 1990).  

 

2.3.1.7.2 Predátorově-specifická varovná volání 

Predátorově-specifické systémy varovných volání mohou být funkčně referenčními, 

neboť se vztahují k určitým externím stimulům (Evans 1997; Seyfarth & Cheney 1980; 

Seyfarth a kol. 1980). Tzn., že mezi typem (např., vzdušní vs. pozemní predátoři), nebo 

určitým druhem predátora a vokalizací, kterou vyvolává, existuje pevné spojení (tj., 

pojmenování). Nicméně, i přestože mají tyto signály potenciál poskytovat informace o 

specifických událostech v prostředí, přibývá důkazů, že většina z nich tuto podmínku 

produkční specificity nesplňuje. U mnoha druhů bylo například prokázáno, že varovná 

volání ohlašující určité typy predátorů, jsou vydávána i za jiných okolností, včetně různých 

nepredačních vyrušení, jako jsou například padající stromy a objevení se zvířat, které pro 

vokalizující druh nepředstavují riziko (Arnold & Zuberbühler 2006a; Wheeler 2010), 

v případě sociálních roztržek, jako jsou agonistické střety s jinými skupinami jedinců 

stejného druhu (Fichtel & Kappeler 2002; Digweed a kol. 2005; Fichtel & van Schaik 

2006), a také během večerních zpěvů (Marler 1972). Tato volání tak místo toho, aby 

poskytovala vysoce specifickou informaci, spíše mohou působit k přivolání pozornosti 

příjemců k určitému stimulu (Clay a kol. 2012). K tomu, aby mohla být varovná volání 

považována za funkčně referenční, je také nutné, aby kromě kontextové specificity ve 

vydávání volání obsahovala i kontextovou nezávislost (percepční specificitu) reakcí na tyto 

vokalizace: alarmy musí u příjemců vyvolat příslušné antipredační reakce, dokonce i bez 

přítomnosti ostatních podnětů, a dokonce i samotného stimulu (Seyfarth a kol. 1980; 

Cheney & Seyfarth 1990; Marler a kol. 1992; Macedonia & Evans 1993; Evans 1997; 

Evans a kol. 1993).  

Klasickým příkladem funkčně referenčních varovných signálů jsou již výše zmíněné 

výzkumy kočkodanů obecných (Cercopithecus aethiops), které jako první naznačily 

možnost, že by určité signály zvířat mohly označovat externí objekty nebo události 

(Struhsaker 1967; Seyfarth a kol. 1980; Cheney & Seyfarth 1990; Seyfarth & Cheney 

1993). Jejich varovná volání jsou podle všeho lhostejná k umístění v prostoru (Struhsaker 
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1967), nebo blízkosti predátora (Cheney & Seyfarth 1990). Navíc je každý typ vokalizace 

spojen s úzkou kategorií stimulů, čímž poskytuje příjemcům specifickou informaci 

(Seyfarth & Cheney 1980). Jejich systém predátorově-specifických varovných vokalizací 

obsahuje tři akusticky odlišné typy volání, které označují dravce, masožravce a hady 

(Struhsaker 1967). Referenční informace v nich obsažená, vyvolává u kočkodanů rozdílné 

únikové reakce, které jsou příslušné pro daný typ predátora (Seyfarth a kol. 1980; Cheney 

& Seyfarth 1990; Seyfarth & Cheney 1980).  

Produkční specificita se ve varovných vokalizacích zvířat nachází v různých stupních 

komplexity. Většina druhů rozlišuje mezi dvěma kategoriemi predátorů – „vzdušnými“ 

(letící dravci) a „pozemními“ (např., sysel veveří (Spermophilus beecheyi) – Owings & 

Virginia 1978; Owings & Leger 1980; sysel Beldingův (Spermophilus Beldingi) – 

Sherman 1977, 1985; čikarí červený (Tamiasciurus hudsonicus) – Greene & Meagher 

1998; tamarín sedlový (Saguinus fuscicollis) a tamarín bělovousý (Saguinus mystax) - 

Kirchhof & Hammerschmidt 2006; kur domácí (Gallus gallus) – Gyger a kol. 1987, Evans 

a kol. 1993, Evans & Evans 1999; čejky (Vanellus spp.) – Walters 1990; svišť horský 

(Marmota marmota) – Lenti Boreo 1992; kočkodani Dianini (Cercopithecus diana) a 

Campbellovy (Cercopithecus campbelli) - Zuberbühler 2000, 2001; Zuberbühler a kol. 

1997, 1999). Podle Owingse & Hennesy (1984) mohou tyto odlišnosti volání odrážet 

rozdíly v omezení času rychlostí, kterou se predátor přibližuje. Například, útoky dravců 

bývají velmi rychlé. Zvíře tak během úprku stačí vydat pouze krátký jednotlivý výkřik. 

Naproti tomu poskytuje útok pozemního predátora na vydání delší vokalizace více času, 

neboť je možné ho spatřit z relativně velké vzdálenosti a také se přibližují mnohem 

pomaleji, než predátoři ve vzduchu.  

Vyšší stupeň referenční specificity představují ty systémy varovných volání, kdy 

zvířata vokalizacemi rozlišují více druhů predátorů. Do této skupiny patří například 

kočkodani obecní (Cercopithecus aethiops), kteří mají vokalizace označující tři skupiny 

predátorů, jako jsou leopardi (Panthera pardus), orli bojovní (Polemaetus bellicosus) a 

krajty písmenkové (Python sebae) (Cheney & Seyfarth 1990; Seyfarth a kol. 1980). 

Podobně rozlišují své predátory i surikaty (Suricata suricatta). Nejenže jejich „orlí“ alarmy 

informují o přítomnosti jednotlivých typů predátorů, ale protože jsou tyto vydávány pouze 

v souvislosti s objevením se tří druhů dravců (orlů bojovných (Polemaetus bellicosus), orlů 

okrových (Aquila rapax), a (výjimečně) jestřábů kukačkovitých (Melierax canorus)), 

označují dokonce jejich určité živočišné druhy (Manser 2001). 
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Další stupeň referenční informace je obsažen ve varovných voláních psounů 

běloocasých (Cynomys gunnisoni), kteří rozlišují dokonce čtyři různé druhy predátorů: 

káně rudochvostou (Buteo jamaicensis), člověka (Homo sapiens), kojota (Canis latrans) a 

psa (Canis familiaris) (Placer & Slobodchikoff 2000; Kiriazis & Slobodchikoff 2006; 

Slobodchikoff 2002; Slobodchikoff & Placer 2006). Další typ vokalizací pak využívají pro 

označení neznámých objektů v prostředí, které by mohly potenciálně představovat hrozbu 

(Ackers & Slobodchikoff 1999).  

Míra specificity varovných volání se může lišit i v rámci jednoho živočišného druhu. 

Například, ve vzácných případech vydávají kočkodani obecní (Cercopithecus aethiops) svá 

„leopardí“ varovná volání i na jiné druhy predátorů (např. útočící hady), a někdy i 

v případě zapojení se do agonistických sociálních interakcí – okolnosti vydávání tohoto 

volání jsou i v těchto případech vysoce specifické (Struhsaker 1967; Cheney & Seyfarth 

1990). Tato jejich „nevhodná“ používání se shodují s myšlenkou, že změny emočního 

stavu hrají v těchto varovných vokalizacích mnohem důležitější roli, než v „hadích“ a 

„orlích“, neboť tato volání jsou vydávána pouze v přítomnosti příslušných predátorů. 

Stupeň produkční specificity se tedy liší na základě vlastností každého typu vokalizace. 

Leopardí varovná volání jsou méně specifická a tudíž mohou být umístěna na „motivačně-

referenčním kontinuu“ od referenčního pólu dále, než alarmy značící přítomnost hadů, 

nebo orlů (Marler a kol.1992; Macedonia & Evans 1993). 

 

2.3.1.7.2.1 Deskriptivní informace obsažené v predátorově-specifických varovných 

voláních 

Další úroveň informace, která může být obsažena ve varovných voláních, se týká 

rysů jednotlivých predátorů (Templeton a kol. 2005; Slobodchikoff a kol. 1991, 2008; 

Ackers & Slobodchikoff 1999; Frederiksen & Slobodchikoff 2007). Rozlišování mezi 

morfologicky podobnými predátory v rámci jednoho typu (např., různými druhy dravců), 

by mohlo být adaptivní, pokud se predátoři liší ve stupni hrozby, kterou představují 

(Templeton a kol. 2005). Tyto deskriptivní informace se týkají fyzických charakteristik 

predátora, jako je velikost a tvar těla. Velikost těla může být v některých případech dobrým 

ukazatelem nebezpečí. Například, malí dravci jsou spíše pohyblivější, než ti velcí, a mohou 

tedy pro určité druhy zvířat představovat větší riziko.  
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Ackers & Slobodchikoff (1999) ukazovali kolonii psounů Gunnisonových (Cynomys 

gunnisoni) modely siluet jejich predátorů, které se lišily velikostí a tvarem. Jejich varovná 

volání se měnila primárně v závislosti na fyzických vlastnostech stimulu. K podobným 

výsledkům došly i výzkumy jiných druhů zvířat (např., Frederiksen & Slobodchikoff 2007; 

Templeton a kol. 2005). Slobodchikoff a kol. (1991, 2008) dále zjistili, že nejenže psouni 

do svých varovných volání kódují informace o velikosti a tvaru externího stimulu (Ackers 

& Slobodchikoff 1999), ale jsou do nich schopni začlenit dokonce i podstatné rozdíly v 

barvě šatů lidských „predátorů“.  

Výsledky těchto výzkumů tedy nasvědčují tomu, že některá zvířata mají kognitivní 

schopnost rozeznat individuální rozdíly ve vzhledu potenciálních predátorů a dokážou do 

svých vokalizací začlenit informaci o těchto rozdílech (Slobodchikoff a kol. 2008). To 

může být užitečné obzvláště pro ty druhy, které jsou prostorově vázány, protože v rámci 

jedné kolonie mohou lovit ti samí predátoři celé měsíce, či dokonce roky (Verdolin & 

Slobodchikoff 2002). V případě, že se tito predátoři v rámci jedné kategorie liší svými 

loveckými technikami (např., kojoti (Canis latrans) (Slobodchikoff 2002)), může označení 

jejich charakteristických rysů zvířatům umožnit obeznámit se s loveckými strategiemi 

těchto predátorů a podniknout únikové opatření, které odpovídá tomu konkrétnímu 

způsobu lovu. 

 

2.3.1.8 Evoluce funkčně referenčních systémů varovných volání 

Jelikož se funkčně referenční systémy varovné komunikace vyskytují pouze u zvířat, 

která vydávají akusticky odlišné varovné vokalizace, tak k tomu, abychom porozuměli její 

evoluci, je třeba porozumět faktorům, které ovlivňují vznik velkého repertoáru. Avšak ne 

každý druh s velkým repertoárem komunikuje referenčně. Například, přestože mají zpěvní 

ptáci obrovské repertoáry (např., Kroodsma 1982, 1988), jednotlivé písně se 

obvykle nevztahují k určitým objektům nebo událostem. Poněvadž zvířata musí také mít 

určité percepční a motorické schopnosti, aby mohla na akusticky odlišná varovná volání 

patřičně reagovat, je zároveň nutné se zaměřit na činitele, které mají vliv na evoluci 

kontextově nezávislé percepce. Zatímco některé faktory mohou přispívat ke vzniku 

funkčně referenční varovné komunikace, jiné mohou jejímu vzniku bránit.  
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2.3.1.8.1 Faktory přispívající ke vzniku funkčně referenčních varovných volání 

Ke vzniku funkčně referenčních systémů varovných volání může přispívat několik 

faktorů: typ habitatu, variabilita únikových strategií a socialita (Macedonia & Evans 1993; 

Blumstein & Armitage 1997b). 

 

2.3.1.8.1.1 Struktura habitatu 

Mnoho autorů považuje za hlavní sílu pohánějící evoluci funkčně referenčních 

varovných volání, potřebu specificky reagovat na různé lovecké techniky a strategie 

predátorů v komplexně strukturovaných habitatech (Cheney & Seyfarth 1990; Macedonia 

& Evans 1993; Blumstein 1999). U savců mohou mít tyto komplexní struktury habitatu za 

následek vznik únikových strategií specifických pro dané typy predátorů (např., uprchnutí 

na strom a vylezení na periferní větve, když jsou vystaveni masožravcům vs. útěk na 

vnitřní větve stromů v případě útoku dravce), což následně vyžaduje funkčně referenční 

varovné vokalizace (Macedonia & Evans 1993). U ptáků tyto různé adaptivní únikové 

strategie naopak podporuje otevřená vegetace, kde mohou být predátoři spatřeni z větší 

vzdálenosti, zatímco v husté vegetaci je důležitý pouze stupeň naléhavosti (Evans 1997). 

Například, lemuři kata (Lemur catta) žijí semiarboreálně ve spíše otevřené zalesněné 

krajině a jsou loveni různými predátory, před kterými unikají pomocí specifických, často 

diametrálně odlišných, strategií. Proto je pro ně klíčové, aby ve varovných voláních byla 

obsažena informace o přibližujícím se typu predátora (Macedonia & Evans 1993). 

Naproti tomu pro druhy žijící v méně strukturovaných habitatech, může být 

dostačující využívat pouze jednu únikovou strategii (Blumstein & Armitage 1997). 

Například, někteří pozemními hlodavci (svišti a sysli) využívají k úkrytu před pozemními i 

vzdušnými predátory primárně své nory. V těchto případech může být selekce predátorově 

specifických reakcí poměrně méně intenzivní, a tudíž komunikace nemusí být funkčně 

referenční. Protože je pro tato zvířata důležitější informace týkající se stupně rizika, bude 

za těchto podmínek spíše podporován vznik těch systémů varovných volání založených na 

naléhavosti reakce (Blumstein 1999). 

Různé stupně komplexity habitatu mohou také přispívat ke vzniku lokálních dialektů 

v systémech varovných volání (Slobodchikoff & Coast 1980; Date & Lemon 1993; Morton 

1986; Rothstein & Fleischer 1987). Dialekty můžeme definovat jako konzistentní rozdíly 
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mezi vokalizacemi dospělých zvířat různých populací stejného druhu (LeBeouf & Peterson 

1969). Zdá se, že souvisí s komplexitou každého habitatu a mohou být způsobeny 

rozdílnými selekčními tlaky, které v každé nice působí. Například, Slobodchikoff & Coast 

(1980) zjistili, že počet slabik a celková délka vokalizací varovných volání tří geograficky 

oddělených populací psounů Gunnisonových (Cynomys gunnisoni zuniensis) 

s komplexitou habitatu silně souvisí: čím členitější je, co se týče hustoty vegetace, skal a 

pařezů stromů, tím více má volání slabik a je také delší. To může být spojeno s predačním 

tlakem, poněvadž psouni v těchto členitějších prostředích k tomu, aby varovali své 

příbuzné před objevením se predátora, volají déle. Perla & Slobodchikoff (2002) zjistili, že 

se varovná volání psounů Gunnisonových v rámci jedné kolonie mění dokonce v průběhu 

ročních období. Různá provedení zeslabení frekvencí svědčí o tom, že by tyto vokalizace 

mohly sloužit v průběhu roku různým účelům (např., vylézání mláďat z nory, rozptýlení se 

odrostlých mláďat po okolí apod.). Určité komponenty vokalizací mohou být koncipovány 

tak, aby se nesly co nejdále v pomonzunovém období, kdy je vegetace vzrostlá a je vyšší, 

než většina psounů, a poníženy na krátké vzdálenosti v předmonzunovém období. Varovná 

volání, která se nesou na dlouhé vzdálenosti, by tak mohla být spjata se sníženou 

viditelností, způsobenou rozbujelou vegetací v pomonzunovém období, která 

pravděpodobně způsobuje, v případě detekce a vyvarování se predátorů, větší závislost 

psounů na akustické komunikaci.  

 

2.3.1.8.1.2 Sociální komplexita 

Dalším faktorem, který může mít vliv na evoluci funkčně referenčních varovných 

volání, je sociální komplexita, která může stát za vývojem komunikační komplexity 

(Marler 1977; Waser 1982; Marler & Mitani 1988; Philips & Austad 1990; Hauser 1996; 

Blumstein & Armitage 1997b; Blumstein 2003). Blumstein & Armitage (1997b) prokázali 

spojitost velikosti repertoárů varovných volání se sociální komplexitou u svišťů 

(Marmota). Čím jsou druhy sociálnější, tím vydávají více typů varovných volání 

(Blumstein 2003). Avšak v tomto případě nelze prokázat souvislost s funkčně referenční 

komunikací, neboť všechny druhy svišťů ve výše zmíněném srovnávacím výzkumu, mají 

systém varovných vokalizací založený na naléhavosti reakce. 

Furrer & Manser (2009) porovnávali antipredační chování a shánění potravy u 

sympatricky žijících veverek kapských (Xerus inauris) a surikat (Suricata suricatta), a 
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prokázali, že vysvětlení vzniku funkčně referenčních varovných vokalizací pomocí 

diverzity adaptivních únikových strategií (Cheney & Seyfarth 1990; Macedonia & Evans 

1993), není u všech zvířat založeno na rozdílech ve struktuře habitatu. Veverky kapské 

vydávají varovná volání založená na naléhavosti reakce a podle toho také na jejich 

přehrávky reagují. Surikaty, na rozdíl od ostatních druhů, jejichž jediným únikem před 

predátory je schovat se do úkrytu, mají funkčně referenční systém varovných volání 

(Manser a kol. 2001). Oba tyto druhy žijí, podobně jako mnoho pozemních hlodavců, na 

poměrně otevřených, nestrukturovaných planinách, čelí stejnému predačnímu tlaku a 

k úkrytu využívají systém několika nor (Doolan & MacDonald 1996; Manser & Bell 

2004). Nicméně, liší se v několika aspektech, co se týče využívání teritoria, pravděpodobně 

v důsledku jejich rozdílné potravy. Skupiny surikat čítají až 50 jedinců a při shánění 

potravy se dostávají daleko od svých nor. Pravděpodobně v důsledku zvýšení efektivnosti 

právě při shánění potravy, se u nich vyvinula další antipredační chování, jako je například 

systém hlídek a varovná volání ohlašující jak druh predátora, tak i stupeň naléhavosti 

reakce (Manser a kol. 2002). Na rozdíl od nich jsou veverky býložravci s menšími teritorii, 

které jsou méně závislé na koordinovaném antipredačním chování. Pro členy skupiny, kteří 

se nacházejí při shánění potravy poblíž úkrytů, je zcela dostačující informace o naléhavosti 

reakce. Ke vzniku funkčně referenčních varovných volání u surikat tedy vedla potřeba 

koordinovat pohyb skupiny, z důvodu zachování efektivity při shánění potravy.  

 

2.3.1.8.2 Faktory zabraňující vzniku funkčně referenčních systémů varovné 

vokalizace  

Faktory, které mohou naopak bránit vzniku funkčně referenčních systémů varovné 

vokalizace, jsou například akustické prostředí, nebo morfologie vokálního traktu (Hauser a 

kol. 1993; Fitch & Hauser 1995). Akustické prostředí ovlivňuje vokální signály 

prostřednictvím tlumení a zkreslení (Bradbury & Vehrencamp 1998). V obzvláště 

destruktivních prostředích (nebo v případě komunikace na velké vzdálenosti), by tedy měla 

být efektivní komunikace typu predátora jednoduchá. Zvířata mohou být, co se týče druhů 

signálů, které mohou vydat, silně limitována, neboť variabilní signály nemusí být šířeny se 

zachováním vysoké kvality zvuku a z dálky nemusí být rozeznatelné (Blumstein & Daniel 

1997). Některá tento problém překonala shlukováním se, což umožňuje komunikovat na 

relativně krátké vzdálenosti (např., Collias 1987; Collias & Collias 1996). V případě, že 
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struktura habitatu zabraňuje diferenciaci zvuků, které mohou druhy vydávat na vzdálenost, 

na kterou komunikují, pak působí pro vznik relativně jednoduchých forem komunikace. 

Nízká přesnost přenosu smysluplné komunikace na dálku může zabraňovat vydávání 

akusticky odlišných typů volání a podporovat spíše vývoj mechanismů založených na 

počtu, nebo frekvenci. Tak může akustické prostředí potlačovat evoluci funkčně 

referenčních varovných volání (Blumstein 1999). 

 

2.3.2 Vokalizace související s potravou 

Dalším kontextem, ve kterém byly zjištěny prvky referenciality, jsou vokalizace 

vydávané v souvislosti s nalezením potravy (Valone 1996; Judd & Sherman 1996; Radford 

2004; Evans & Evans 1999, 2007; Benz 1993; Boinski & Campbell 1996; Bugnyar a kol. 

2001). Podobně jako varovná volání, mohou tyto specifické vokalizace sloužit 

k upozornění ostatních členů skupiny na důležité prvky v prostředí -  na přítomnost 

potravy. Obvykle přilákají k jejímu zdroji ostatní jedince stejného druhu, a jako takové 

mohou působit jako verbovací volání (Wilkinson & Boughman 1998; Dittus 1984; Marler 

a kol. 1986b; Heinrich 1988), ačkoli to neplatí vždy (Boinski & Campbell 1996). 

 

2.3.2.1 Výskyt vokalizací souvisejících s potravou 

S potravou spojená volání byla zjištěna u mnoha druhů savců a ptáků. Jsou rozšířená 

zejména u primátů (např., makak bandar (Macaca sinica): Dittus 1984; tamarín pinčí 

(Saguinus oedipus): Elowson a kol. 1991; Cleveland & Snowdon 1982; makak rhesus 

(Macaca mulatta): Hauser 1998; Hauser & Marler 1993a; malpa hnědá (Cebus apella): Di 

Bitteti 2003; šimpanz (Pan troglodytes): Slocombe & Zuberbühler 2005; Slocombe a kol. 

2010; Hauser & Wrangham 1987; Van Krunkelsven a kol. 1996; chápan středoamerický 

(Ateles geoffroyi): Chapman & Lefebvre 1990; kosman běločelý (Callithrix geoffroyi): 

Kitzmann & Caine 2009) a sociálních ptáků (např., hrabaví ptáci: Stokes 1972; kur (Gallus 

gallus): Evans & Evans 1999, 2007; Evans & Marler 1994; křepel virginský (Colinus 

virginianus): Williams a kol. 1968; křepel šupinkatý (Callipepla squamata): Anderson 

1978; krkavec velký (Corvus corax): Bugnyar a kol. 2001; Heinrich & Marzluff 1991; 

Heinrich 1988; vlaštovka pestrá (Hirundo pyrrhonota) Brown a kol. 1991; racek stříbřitý 

(Larus argentatus): Frings a kol. 1955; vrabec domácí (Passer domesticus): Elgar 1986). 



53 
 

Existují i výzkumy potvrzující tuto schopnost i u jiných savců (např., listonos velký 

(Phyllostomus hastatus): Wilkinson & Boughman, 1998; rypoš lysý (Heterocephalus 

glaber): Judd & Sherman 1996). 

 

2.3.2.2 Funkčně referenční vokalizace spojené s potravou 

Jak již bylo zmíněno výše, je k přesvědčivému prokázání referenčnosti signálu 

potřeba u něho zjistit výskyt, a to jak produkční, tak i percepční specificity (Macedonia & 

Evans 1993; Evans & Marler 1995; Evans 1997). V kontextu vokalizací, spojených 

s potravou, splňuje obě tato kritéria jen několik druhů zvířat (Hauser 1996, 1998). 

V mnoha případech pak také získaná data neposkytují jasnou představu o tom, co 

jednotlivá volání znamenají (např., šimpanzí „pant hoots“ - Clark & Wrangham 1993, 

1994; Hauser a kol. 1993).  

 

2.3.2.2.1 Produkční specificita 

S potravou spojená volání u značného množství druhů zvířat nesplňují požadavek 

produkční specificity, neboť jsou vydávána i v kontextech, které s potravou nesouvisí. 

Například, Hauser & Marler (1993a) zjistili, že makakové rhesus (Macaca mulatta) 

vydávají jednu z těchto svých vokalizací („coos“) jak bezprostředně po nalezení potravy, 

tak i během odloučení matky a mláděte a během interakcí spojených s groomingem. Také 

„whinnie“ volání chápanů středoamerických (Ateles geoffroyi), která lákají strávníky ke 

zdroji potravy, slouží i k jiným účelům v rámci sociálního verbování, které nejsou spjaty 

s krmením (Chapman & Lefebvre 1990). Podobně je tomu i u dalších zvířat (např., Dittus 

1984; Halloy & Kleiman 1994; Roush & Snowdon 2000; Clay & Zuberbühler 2009), 

přičemž u některých druhů tyto vokalizace nemusí být vůbec potravně-specifické 

(Wilkinson & Boughman 1998; Janik 2000; Dahlin a kol. 2005). Například, přilákání 

ostatních členů skupiny k nalezené potravě je u „hýkavých“ volání delfínů skákavých 

(Tursiops truncatus) pouze vedlejším produktem této vokalizace, která se vyvinula za 

účelem manipulace s kořistí (delfíni využívají percepční systémy své kořisti k usnadnění 

jejího polapení) (Janik 2000). Ačkoli tak mohou být tato volání spojena s potravním 

chováním, jejich vydávání i v rámci jiných kontextů je známkou toho, že tato volání 
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mohou být užívána obecně v sociálním verbování a mohou výstižněji vyjadřovat motivační 

reakce příjemce na událost, spíše než konkrétně to, že signalizátor objevil potravu.   

2.3.2.2.2 Percepční specificita 

Většina výzkumů týkajících se vokalizací spojných s potravou, se zaobírá okolnostmi 

vydávání volání, kdežto ty zabývající se reakcemi, které tyto vokalizace vyvolávají, jsou 

poměrně vzácné (Williams a kol. 1968; Sherry 1977; Dittus 1984; Marler a kol. 1986a, b; 

Collias 1987; Elowson a kol. 1991; Evans & Marler 1994; Van Krunkelsven a kol. 1996). I 

když z playbackových experimentů vyplývá, že jsou tato volání sama o sobě přesvědčivým 

stimulem pro přilákání jedinců stejného druhu (Elgar 1986; Heinrich 1988), uveřejněné 

popisy nevykazují to, že přiblížení se obsahuje anticipační potravní chování (Clay a kol. 

2012). 

Doposud jediným druhem, u kterého byla v souvislosti s potravou průkazně 

prokázána funkčně referenční vokalizace, je kur domácí (Gallus gallus f. domestica) 

(Evans & Marler 1994; Evans & Evans 1999, 2007). Tato volání s akusticky specifickou 

strukturou vydávají kohouti výhradně v případě objevení potravy, nebo stimulu, který 

spolehlivě předjímá její výskyt, obzvláště pak v přítomnosti slepic (Marler a kol. 1986b; 

Evans & Marler 1994). Z experimentů v laboratoři vyplynulo, že vydávání tohoto typu 

volání je závislé na výskytu potravy a že, ačkoli je zesíleno přítomností slepice, je zcela 

nezávislé na projevech dvoření se (Evans & Marler 1994). Playbackové experimenty 

následně prokázaly, že u příjemců z řad jedinců stejného druhu vyvolávají specifická 

potravní chování (zvýšení frekvence pohledů na zem, přičemž často upírají zrak z blízkosti 

na substrát stejným způsobem, jako při shánění potravy v přirozených podmínkách), a to i 

bez přítomnosti jiných stimulů (bez přítomnosti potravy) (Marler a kol. 1986; Evans & 

Marler 1994; Evans & Evans 1999).  

Evans & Evans (2007) dále provedli sérii playbackových experimentů, ve kterých 

ovlivňovali to, zda drůbež před přehráváním vokalizací spojených s potravou najde malé 

množství preferované potravy. Zkoumány pak byly specifické interakce mezi touto 

událostí a následnými reakcemi na přehrávání těchto volání. V jednom uspořádání tak 

měly s potravou spojené vokalizace potenciál poskytovat informace o bezprostředním 

okolí, kdežto v druhém byla tato zpráva vzhledem k individuální zkušenosti nadbytečná. 

Volání vyvolala zkoumání substrátu pouze v případě, kdy slepice předtím již potravu 

neobjevily. Za těchto okolností totiž neposkytují tyto vokalizace žádnou novou informaci o 
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jejich bezprostředním okolí. Výsledky tohoto výzkumu prokazují, že příjemci vnímají tato 

volání jako potravně-specifická, která u nich vytváří představu potravy. Zároveň je tento 

výzkum prvním, který zjistil výskyt reprezentační signalizace u jiných druhů zvířat, než 

jsou primáti. Tato schopnost může být tudíž více taxonomicky rozšířená, přičemž může být 

vedlejším produktem společných sociálních faktorů, spíše než znakem určité fylogenetické 

linie (Fitch 2005). 

U těchto zvířat bylo také zaznamenáno podvádění pomocí s potravou spojených 

vokalizací. Evans & Marler (1994) pozorovali, že v některých případech vydávají kohouti 

tato volání i v případě, kdy se v jejich blízkosti žádná potrava nenachází. Zdá se, že tak činí 

pouze v případech, kdy jsou slepice dostatečně daleko na to, aby nemohly vidět skutečnost, 

že samec ve skutečnosti potravu nemá. Samci tak mohou dosáhnout páření s přiblíživšími 

se samicemi. 

Dalšími „kandidáty“ na schopnost funkčně referenční vokalizace spojené s výskytem 

potravy jsou například kosmani běločelí (Callithrix geoffroyi). Kitzmann & Caine (2009) 

přehrávali skupinám těchto primátů jejich vlastní s potravou spojené a kontrolní 

vokalizace, přičemž nárůst s potravou spojeného chování (krmení se a shánění potravy) 

vyvolala u příjemců pouze přehrávání s potravou spojených vokalizací. Navíc byl efekt 

těchto volání velmi silný. Dostavoval se bez ohledu na typ potravy, která vokalizaci 

vyvolala, frekvenci volání, nebo na tom, zda byl signalizátor členem příjemcovy skupiny.  

I playbackové experimenty se šimpanzi (Pan troglodytes) a bonoby (Pan paniscus) 

prokázaly, že příjemci po zaznění přehrávek s potravou spojených volání vynakládají větší 

úsilí při jejím shánění – strávili touto činností více času a také vícekrát prohledávali 

krmeliště, což bylo v protikladu s kontrolními podmínkami, kdy nebyl přehráván žádný 

zvuk (Slocombe & Zuberbühler 2005; Clay & Zuberbühler 2011). Nicméně, v obou těchto 

výzkumech se jednotliví primáti nejprve museli naučit o „možnosti“ dostupnosti potravy 

na dvou krmelištích. Ačkoli tedy tito jedinci zvýšili na místech spojených s vokalizací úsilí 

při shánění potravy, nemůžeme, vzhledem k jejich předchozí zkušenosti, zcela vyloučit 

možnost toho, že po zaslechnutí těchto volání zvířata reagovala spíše na vzrušení 

signalizátora, než na specifickou informaci týkající se přítomnosti potravy.  

V jiných playbackových výzkumech byly percepční reakce příjemců posuzovány 

vzhledem k přiblížení se a době strávené pozorováním přehrávače „vydávajícího“ 

s potravou spojená volání (např., Di Bitteti 2003; Gros-Louis 2004a). Přestože může 
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reakce zvýšeným přibližováním se plynout z očekávání přítomnosti potravy, tato chování 

nemohou být považována za ekvivalenty k potravnímu chování. Přiblížení se k přehrávači 

může místo toho značit efektivitu těchto vokalizací při sociálním verbování nebo 

komunikování stupně vzrušení signalizátora, což vůbec nemusí být spojeno s potravou. 

Tyto výzkumy, přestože tvrdí výskyt funkční referenciality, tak neposkytují, 

prostřednictvím prokázání splnění kritéria percepční specificity, nezvratný důkaz toho, že 

se tato volání vztahují ke specifickým potravním příležitostem v prostředí (Clay a kol. 

2012).  

 

2.3.2.3 Informace obsažené ve vokalizacích spojených s potravou 

2.3.2.3.1 Ekologické faktory 

Dle Owrena & Rendala (2001) zrcadlí tyto vokalizace pouze vzrušení jedince, který 

nalezl potravu. Příjemci by pak reagovali na zvýšenou míru vzrušení signalizátora, spíše 

než na specifické očekávání příležitosti ke krmení. Avšak odlišit duševní hnutí od 

reference je velmi obtížné, přičemž může být komunikováno obojí (viz. výše) (Evans 

1997). Ačkoli s potravou spojené vokalizace bezpochyby obsahují určitý stupeň informace, 

co se týče úrovně vzrušení volajícího v reakci na přítomnost potravy, mají také potenciál 

poskytovat jiné informace. Tyto informace se mohou týkat ekologických proměnných, jako 

jsou kvantita (hojnost potravy – např., Dittus 1984; Di Bitteti 2005; Elgar 1986; Evans & 

Marler 1994; Hauser & Wrangham 1987; Hauser a kol. 1993; Caine a kol. 1995; Brosnan 

& de Waal 2003a; Marler a kol. 1986; Elowson a kol. 1991; Chapman & Lefebvre 1990; 

Notman & Rendall 2005; Wauters & Richards-Yris 2003; Slocombe a kol. 2010), kvalita 

(preferovaná potrava – např., Wrangham 1977, Slocombe & Zuberbühler 2006; Hauser & 

Marler 1993; Benz 1993; Benz a kol. 1992; Caine a kol. 1995; Marler a kol. 1986a; 

Elowson a kol. 1991; Chapman & LeFebvre 1990; Roush & Snowdon 2000; Gros-Louis 

2004b; Bugnyar a kol. 2001), dělitelnost (např., Elgar 1986; Hauser a kol. 1993), 

dostupnost zdroje potravy (např., Heinrich 1988; Bugnyar a kol. 2001), předjímání získání 

potravy (Gros-Louis 2006), nebo míra hladu signalizátora (Hauser & Marler 1993a; 

Wauters a kol. 1999).  

Tyto informace mohou být komunikovány prostřednictvím změn frekvence vydávání 

volání, nebo vydáváním specifických vokalizací pro různé druhy potravy, přičemž většina 
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druhů zvířat komunikuje tyto dodatečné informace o příležitosti ke krmení pomocí změn 

frekvence vydávání volání (Hauser a kol. 1993; Di Bitteti 2005; Marler a kol. 1986; 

Elowson a kol. 1991; Caine a kol. 1995; Chapman & Lefebvre 1990; Bugnyar a kol. 2001; 

Gros-Louis 2006; Hauser & Marler 1993a; Wauters a kol. 1999).  

Ačkoli změny ve frekvenci volání pravděpodobně mohou představovat určitou formu 

funkčně referenční komunikace (např., u tanců včel medonosných, Apis mellifera, se délka 

vrtění mění v závislosti na vzdálenosti zdroje potravy; von Frisch 1956), jak již bylo 

zmíněno výše, v případě varovných volání se nevyskytují případy funkčně referenčních 

vokalizací, ve kterých jsou informace sdělovány pouze prostřednictvím frekvence volání, 

která spíše poukazuje na komunikování změny motivačního stavu volajícího (Blumstein 

1999). Míra jejich specificity může tedy být u většiny zkoumaných druhů nedostatečná 

k tomu, aby mohly být klasifikovány jako funkčně referenční, pokud jde o určité vlastnosti 

příležitosti ke krmení, jako je kvalita, dělitelnost, nebo dostupnost potravy. 

U některých druhů zvířat se akustická struktura s potravou spojených vokalizací 

mění v závislosti na vlastnostech konkrétního případu krmení se (např., krkavec velký 

(Corvus corax): Bugnyar a kol. 2001; šimpanz (Pan troglodytes): Slocombe & 

Zuberbühler 2006; bonobo (Pan paniscus): Clay & Zuberbühler 2009; makak rhesus 

(Macaca mulatta): Hauser & Marler 1993a). Například, makakové rhesus (Macaca 

mulatta) poté, co objeví potravu, vydávají komplex vokálních signálů skládajících se až 

z pěti akusticky odlišných volání: tři z těchto vokalizací (´warble´, ´harmonic arch´, 

´chirp´) vydávají při objevení vzácné a vysoce preferované potravy (např. kokosových 

ořechů), zatímco zbylé dva typy („coos“, „grunts“) zvířata vydávají jak při nalezení méně 

preferované potravy, tak i v kontextech, které s potravou nesouvisejí (např., pohyb 

skupiny, grooming) (Hauser & Marler 1993a). Playbackové experimenty u některých z 

těchto druhů zvířat prokázaly, že tyto akustické odlišnosti mají potenciál sloužit příjemcům 

jako sémantická označení (Hauser 1998; Slocombe & Zuberbühler 2006; Clay & 

Zuberbühler 2011). Například, Slocombe & Zuberbühler (2006) zjistili, že šimpanzi (Pan 

troglodytes) žijící v zajetí mění akustickou strukturu svých volání podle signalizátorova 

posouzení typu nalezené potravy. Posluchači nacházející se poblíž jsou schopni všímat si 

těchto akustických růzností a využívat je k řízení svých vlastních potravních chování 

(Slocombe & Zuberbühler 2005; Slocombe a kol. 2010).  
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Typicky jsou změny akustické struktury u vokalizací souvisejících s potravou 

spojeny s vnímanou kvalitou potravy, spíše než s jinými potravně-specifickými 

vlastnostmi, jako je množství či dělitelnost (Benz a kol. 1992; Hauser 1998; Hauser & 

Marler 1993; Slocombe & Zuberbühler 2006; Clay & Zuberbühler 2009). V divočině může 

být informace o kvalitě potravy velmi výhodná. Může maximalizovat efektivitu příjemců 

(včetně příbuzných a spojenců volajícího) při shánění potravy tím, že zabraňuje zpočátku 

neúspěšným zvířatům hledajícím potravu opustit předčasně krmeliště (Valone 1996), která 

tak mohou být využita mnohem efektivněji. Například, šimpanzím posluchačům pak 

mohou tyto vokalizace pomoci při rozhodování, zda šplhat, či nešplhat na strom. Volání 

mohou informovat o rozdílné kvalitě ovoce na jednotlivých stromech, a tak zabránit 

zbytečným energeticky náročným akcím (Slocombe et al. 2010). 

 

2.3.2.3.2 Sociální faktory 

Kromě těchto ekologických proměnných (kvalita potravy apod.) se akustická 

struktura s potravou spojených volání může vztahovat i k více sociálním stránkám těchto 

událostí (dostupnost potravy, informace o volajícím apod.). Například, krkavci velcí 

(Corvus corax) vydávají během krmení krátké „who“ a dlouhé „haa“ vokalizace (Bugnyar 

a kol. 2001). „Haa“ volání jsou vydávána po spatření potravy a pravděpodobně poskytují 

informace jak o ní samotné, tak i o její dostupnosti (Heinrich & Marzluff 1991). Obvykle 

mohou krkavci čelit při získávání přístupu k potravě problémům ze strany dominantního 

páru bránícího tyto zdroje, nebo při pokusech potravu ukrást, od nebezpečných zvířat, jako 

jsou například vlci (Heinrich 1988). Na druhou stranu, jsou „who“ vokalizace vydávány po 

přiblížení se k potravě a obsahují informace o samotném signalizátorovi a jeho chování při 

krmení, což je nárokování si určitého krmeliště (Bugnyar a kol. 2001). S potravou spojené 

vokalizace tak mohou sdělovat i informace o samotných volajících, včetně jejich motivace, 

ranku (Heinrich & Marzluff 1991; Roush & Snowdon 1999; Clark & Wrangham 1994), 

identitě nebo pohlaví (Gros-Louis 2006), nebo o jejich následném chování (Boinski & 

Campbell 1996). Podobná zjištění byla zaznamenána u některých primátů, např. šimpanzů 

(Pan troglodytes) nebo makaků rhesus (Macaca mulatta), kteří vydávají v kontextu 

s krmením se řadu volání (Hauser & Marler 1993; Hauser a kol. 1993; Hauser 1998).  

Na vydávání s potravou spojených vokalizací má vliv i sociální prostředí, ve kterém 

se v okamžiku objevení potravy zvíře nachází (Chapman & LeFebvre 1990; Hauser & 
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Marler 1993a, b; Evans & Marler 1994; Marler a kol. 1986; Caine a kol. 1995; Roush & 

Snowdon 2000; Tomasello & Call 1997). Tato skutečnost svědčí o tom, že s potravou 

spojená volání nejsou pouze emočními reakcemi vyvolanými nalezením potravy, ale 

mohou být i formou komunikace, citlivé na sociální podmínky (Pollick a kol. 2005; 

Slocombe a kol. 2010). Přítomnost a skladba určitého publika (např., jedinci určitého 

pohlaví, příbuzní, druzi) ovlivňuje vydávání vokalizací, přičemž zcela nezávislé na jiném 

nesignálním chování. Tento tzv. efekt publika byl zjištěn u mnoha druhů zvířat (Hauser & 

Marler 1993a; Evans & Marler 1994; Marler a kol. 1986; Di Bitteti 2005; Pollick a kol. 

2005; Dahlin a kol. 2005).  

Například, u kohoutů (Gallus gallus) má na vydávání vokalizací spojených 

s potravou vliv pohlaví „publika“. Volají více v přítomnosti slepic, obzvláště pak v tom 

případě, že tyto jsou neznámé (Marler a kol. 1986; Evans & Marler 1994). V případě 

přítomnosti konkurenčního samce je naopak vokalizace zcela potlačena (Marler a kol. 

1986b). Navíc volající samci často předvádějí tzv. „tidbitting“, vizuální referenční signál, 

kdy opakovaně sbírají a pouštějí na zem kousky potravy pomocí vysoce stereotypních 

vertikálních pohybů hlavy a krku (Smith & Evans 2009). Tato multimodální komunikace 

vyvolává v příjemcích vyšší stupeň prohlížení a delší dobu strávenou v přítomnosti samce, 

než jak je tomu v případě samotných zvuků (Guhl & Ortman 1953; Smith & Evans 2009). 

Podobně je multimodální komunikace využívána například v případě tanců včel 

medonosných (Apis mellifera) (von Frisch 1956; Gould & Gould 1988), nebo křepela 

virginského (Colinus virginianus) (Williams a kol.1968). 

U některých druhů zvířat závisí míra vydávaných vokalizací na přítomnosti 

příbuzných jedinců. Například, Hauser & Marler (1993a) zjistili, že samice makaka rhesus 

(Macaca mulatta), které patří do větších matrilinií, volají více než ty z menších matrilinií. 

To svědčí o sklonu vydávat více volání v přítomnosti příbuzných, než nepříbuzných 

jedinců, poněvadž se členové větších matrilinií častěji nacházejí v blízkosti příbuzných. 

Vydávání vokalizací u dalších druhů jsou citlivá na blízkost ostatních členů skupiny (např., 

malpa hnědá (Cebus apella): Di Bitetti 2005; tamarín pinčí (Saguinus oedipus): Roush & 

Snowdon 2000), nebo dlouhodobých partnerů (např., sojka modrá (Gymnorhinus 

cyanocephalus): Dahlin a kol. 2005).  

Vydávání s potravou spojených volání, se může v souvislosti s efektem publika 

přetvářet i v rámci jedné události. Například, frekvence štěbetání vrabců domácích (Passer 
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domesticus), je maximální v době objevení potravy jedním jedincem a klesá s nárůstem 

skupiny (Elgar 1986). Podobně tomu je i v případě sýkor karolinských (Poecile 

carolinensis), které mění akustickou strukturu svých s potravou spojených volání podle 

toho, zda se k nim připojí další jedinci. Následné playbackové experimenty prokázaly, že 

signály vydávané bezprostředně po nálezu potravy přilákají ke krmelišti mnohem více 

jedinců, než ty vydávané poté, co se k vokalizujícímu jedinci připojí další zvířata (Mahurin 

& Freeberg 2009). Také neteritoriální krkavci velcí (Corvus corax) vydávají svá s potravou 

spojená volání pouze v případě, že je přítomen určitý počet jiných ptáků (Heinrich 1988). 

 

2.3.2.4 Funkce s potravou spojených vokalizací  

Funkce s potravou spojených volání zvířat je úzce spjata se socioekologií každého 

druhu. U většiny z nich tyto vokalizace přitahují jiné „strávníky“ a pravděpodobně jsou tak 

užívány i k sociálnímu verbování (např., Dittus 1984; Chapman & Lefebvre 1990; 

Wilkinson & Boughman 1998). Avšak ne vždy. Například, k malpám kapucínským (Cebus 

capucinus), které v případě objevení potravy vokalizovaly, se ostatní jedinci, nacházející se 

na dohled, přibližovali mnohem méně než k těm, které zůstaly potichu (Gros-Louis 

2004b). Také „huh“ vokalizace těchto primátů působí nárůst nejmenší vzdálenosti mezi 

sousedícími zvířaty (Boinski & Campbell 1996). Nicméně, většina výzkumů s potravou 

spojených volání prokázala, že tato volání jiné jedince spíše přitahují, místo toho, aby je 

odháněly (např., Hauser & Marler 1993a; Heinrich 1988; Marler a kol. 1986b; Valone 

1996; Di Bitteti 2003; Dittus 1984; Slocombe & Zuberbühler 2005). 

Existují dvě hypotézy funkce s potravou spojených vokalizací: 1. Hypotéza ohlášení 

potravy – tato volání slouží k přilákání ostatních členů skupiny, přičemž je upozorňují na 

příležitost ke krmení (Dittus 1984; Elgar 1986; Brown a kol. 1991; Chapman & LeFebvre 

1990; Hauser a kol. 1993), a 2. Hypotéza vlastnictví potravy – s potravou spojené 

vokalizace slouží k oznámení jejího vlastnictví.    

 

2.3.2.4. Hypotéza ohlášení potravy 

Funkce těchto vokalizací je oznámit vzdáleným členům skupiny přítomnost potravy. 

Pomocí nich mohou být jak komunikovány informace o umístění, nebo kvalitě potravy, tak 
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i verbováni jedinci stejného druhu (Dittus 1984; Elgar 1986; Heinrich 1988; Brown a kol. 

1991). Ačkoli se může na první pohled zdát, že je tato forma sociálního verbování pro 

signalizátora kontraproduktivní (s potravou spojené vokalizace mohou vyústit ve zdánlivé 

ztráty pro signalizátorovu fitness, neboť objevenou potravu musí sdílet s ostatními členy 

skupiny), může mít přilákání jiných jedinců ke zdroji potravy celou řadu výhod.  

 

2.3.2.4.1.1 Snižování rizika predace  

Verbování jedinců stejného, nebo dokonce i jiného, druhu může být pro volajícího 

výhodné z důvodu efektivnější antipredační ostražitosti. Pokud je stupeň rizika predace pro 

jedince nepřímo úměrný velikosti skupiny (Pulliam & Caraco 1984), signalizátor může 

přilákáním jiných zvířat získat (Newman & Caraco 1989). To je výhodné obzvláště pro 

malé a zranitelné druhy zvířat, kde mohou tyto vokalizace přispívat ke snížení rizika 

predace buď „ztracením se v davu“, nebo zvýšenou bdělostí (Sridhar a kol. 2009; Elgar 

1986; Newman & Caraco 1989; Elowson a kol. 1991; Caine a kol. 1995). 

 

2.3.2.4.1.2 Manipulace s krmelištěm 

Přilákání jedinců stejného druhu také může být pro volajícího strategií, jak zvýšit 

individuální úspěšnost při krmení. Například, u ptáků vytvářejících hejna může zvýhodnit 

zvíře shánějící potravu pomocí manipulace s krmelištěm. Brown a kolektiv (1991) uvádí, 

že u koloniálně hnízdících vlaštovek pestrých (Petrochelidon pyrrhonota), které se živí roji 

hmyzu, volající z přilákání ostatních získá, protože v přítomnosti více zvířat se tyto roje 

rozptýlují mnohem pomaleji, což umožní jednotlivým signalizátorům krmit se na tom 

samém zdroji déle, než kdyby sháněli potravu sami.  

 

2.3.2.4.1.3 Obrana zdrojů  

Přivolaní členové skupiny mohou pomoci při kooperativní obraně bohatých a 

efemérních zdrojů (Heinrich & Marzluff 1991; Heinrich 1988; Marzluff & Heinrich 1991; 

Wilkinson & Boughman 1998).  
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2.3.2.4.1.4 Reprodukční výhody 

Signalizátoři také mohou skrze přilákání jedinců stejného druhu ke zdroji potravy 

získat reprodukční prospěch, a to jak přímý, tak i nepřímý.  

Přímé reprodukční výhody mohou zvířata získat, přilákají-li jejich s potravou spojená 

volání potenciální partnery. Například, kohouti (Gallus gallus) vokalizují mnohem častěji 

v přítomnosti slepic (Marler a kol. 1986; Evans & Marler 1994; Collias & Joos 1953), 

které zase preferují častěji volající samce (Pizzari 2003). Podobně vábí samice ke zdroji 

potravy pomocí tohoto typu volání samci bonobů (Pan paniscus), které pak následně 

s vokalizujícími samci kopulují (Van Krunkelsven a kol. 1996). Také udržování kontaktu 

s dlouhodobými partnery těmito vokalizacemi může vést k reprodukčním úspěchům. Sojky 

modré (Gymnorhynus cyanocephalus) volají více v přítomnosti svých dlouhodobých 

partnerů, než v případě přítomnosti jiných jedinců (Dahlin a kol. 2005).  

Kromě těchto výše zmíněných přímých reprodukčních výhod mohou signalizátoři 

získat i výhody nepřímé, například zvýšením inkluzivní fitness skrze upozornění 

příbuzných jedinců na krmeliště (Hauser & Marler 1993a, b; Judd & Sherman 1996; 

Radford & Ridley 2006). Například, malpy hnědé (Cebus apella) vokalizují více v tom 

případě, je-li v jejich „publiku“ zastoupeno více příbuzných než nepříbuzných jedinců 

(Pollick a kol. 2005). Také samice makaka rhesus (Macaca mulatta) z větších matrilinií 

volají více, než ty z menších matrilinií (Hauser & Marler 1993a).  

 

2.3.2.4.1.5 Komunikace sociálního statusu 

S potravou spojená volání mohou jak ukázat status vokalizujícího zvířete (Heinrich 

& Marzluff 1991; Clark 1993; Clark & Wrangham 1994), tak hrát roli i při jeho zvyšování. 

Nejen, že mohou tyto vokalizace sloužit k přilákání potenciálních partnerů, ale také 

spojenců a blízkých sociálních partnerů (např., Van Krunkelsven a kol. 1996; Slocombe a 

kol. 2010; Clark 1993). Toto vytváření reputace může být obzvláště důležité u druhů, které 

vytváří sociálně stabilní skupiny s příležitostí opakovaných interakcí mezi jejich členy (na 

rozdíl od přechodných skupin, utvářených například netopýry a ptáky vytvářející hejna). 

Například, samci šimpanzů (Pan troglodytes) vydávají své „rough grunts“ více 

v přítomnosti svých blízkých sociálních partnerů, bez ohledu na velikost publika nebo na 

přítomnost samic v říji (Slocombe a kol. 2010). Výsledky tohoto výzkumu značí, že tyto 



63 
 

vokalizace mohou představovat mechanismus, kterým šimpanzi předvádějí a upevňují své 

sociální vazby s preferovanými členy skupiny.  

 

2.3.2.4.1.6 Usnadnění přístupu k bráněné potravě 

Tyto vokalizace také mohou pomoci v přístupu k potravě, která je obtížně 

dosažitelná (např., bráněna dominantními jedinci) (Marzluff & Heinrich 1991). Například, 

krkavci velcí (Corvus corax) vydávají své „haa“ volání v situacích, kdy mají potíže získat 

přístup k potravě (Heinrich 1999). V tomto případě mohou krkavci z informování ostatních 

o zdroji potravy získat, poněvadž skupina může překonat obranu pár dominantních jedinců 

(Marzluff & Heinrich 1991). 

 

2.3.2.4.2 Hypotéza vlastnictví potravy 

Podle hypotézy vlastnictví potravy slouží vokalizace k oznámení vlastnictví potravy 

a ne nezbytně k informování ostatních o ochotě rozdělit se. 

 

2.3.2.4.2.1 Snížení kompetice o potravu 

U některých druhů primátů vytvářejících velké stabilní skupiny, mohou s potravou 

spojené vokalizace snižovat kompetici o potravu (Hauser & Marler 1993; Caine a kol. 

1995; Gros-Louis 2004b; Di Bitteti 2005). Pomocí jasného ustanovení vlastnictví zdroje 

potravy a motivačního stavu volajícího tento zdroj bránit, může tento typ volání zastrašit 

potencionálního vyzyvatele a tak zredukovat pravděpodobnost napadení volajícího jiným 

jedincem. Například, Gros-Louis (2004b) zjistil, že vokalizujícím malpám kapucínským 

(Cebus capucinus) brali ostatní členové skupiny potravu méně, v porovnání s těmi, kteří 

zůstali potichu. Také samotné vydávání těchto volání zvyšuje vzdálenost mezi jedinci 

shánějícími potravu, a tudíž působí při regulaci jejich rozmístění a snižuje kompetici 

(Boinski & Campbell 1996; Gros-Louis 2004b; Marzluff & Heinrich 1991). 
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2.3.2.4.2.2 Vyhnutí se agresi ze strany dominantních jedinců 

Zvířata se také po objevení potravy mohou pomocí volání vyhnout agresi ze strany 

dominantnějších jedinců (Hauser a kol. 1993; Gros-Louis 2004). Například, Hauser a 

Marler (1993b) zjistili, že makakové rhesus (Macaca mulatta), vytvářející striktní 

dominanční hierarchie, kteří po nalezení potravy nevokalizují, zažívají více agrese od 

ostatních členů skupiny, než ti, kteří vokalizují. Také malpy kapucínské (Cebus capucinus) 

po objevení potravy vokalizují více, v případě, že se k nim přiblíží výše postavená zvířata, 

než ta níže postavená. I v případě malp volající jedinci zažívají ze strany výše postavených 

jedinců mnohem méně agrese než ti, kteří nevokalizují. Oznámení vlastnictví zdroje 

potravy tak může, pomocí lépe regulovaného interindividuálního rozmístění a snížení 

agrese, vést k úspěšnějšímu shánění potravy, obzvláště pak v přítomnosti dominantních 

zvířat (Gros-Louis 2004). 

V obou těchto případech vokalizují mnohem častěji spíše nízko postavení jedinci, 

neboť ti mají obvykle větší potíže udržet ostatní od zdroje potravy (Di Bitteti 2005; Pollick 

a kol. 2005).  

 

2.3.2.4.3 Socioekologické vlivy a s potravou související funkčně referenční vokalizace 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud jde o funkci vokalizací spojených s potravou, 

neexistuje jedno sjednocující vysvětlení. Naopak, mění se v závislosti na ekologických a 

sociálních tlacích, kterým konkrétní zvířata čelí. Například, pro druhy vytvářející při 

shánění potravy stabilní nebo polo-stabilní skupiny, které umožňují opakované interakce, 

mohou těmito funkcemi být napomáhání soudržnosti skupiny, upevnění sociálních aliancí, 

zvýšení sociálního statusu v rámci skupiny, nebo zvýšení přímé a nepřímé fitness. U zvířat 

s více proměnlivou skladbou skupin (např. ptáci vytvářející hejna), mohou s potravou 

spojená volání působit na snižování rizika predace a zvyšování úspěšnosti při shánění 

potravy (Sridhar a kol. 2009).  

Nezdá se však, že by tyto socioekologické tlaky mohly být určující pro to, který druh 

je schopen vydávat s potravou související funkčně referenční signály. Vokalizace, které 

nesplňují kritéria funkční referenciality byly v souvislosti s potravou zjištěny u zvířat se 

stabilní, polostabilní a zcela přechodnou strukturou sociálních skupin. Přestože byla 

produkční a zároveň percepční specificita zkoumána především u druhů vytvářejících 
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stabilní sociální skupiny, kvůli rozdílným experimentálním metodám těchto výzkumů 

(především pokud jde o zjišťování percepční specificity) nelze ve většině případů 

přesvědčivě prokázat přítomnost funkční referenciality. Na rozdíl od varovných volání 

nejsou tyto vokalizace tak úzce spjaty s reprodukčním úspěchem či přežitím, a tak je 

pravděpodobně selekční tlak na poskytování specifických informací o příležitostech ke 

krmení menší (Clay a kol. 2012).  

 

2.3.3 Vokalizace vydávané v sociálním kontextu 

2.3.3.1 Funkčně referenční vokalizace vydávané během agonistických střetů 

Několik výzkumů prokazuje výskyt funkčně referenčních vokalizací i v sociálních 

kontextech. Například, Gouzoules a kolegové (1984) pomocí terénního pozorování a 

následných playbackových experimentů zjistili u makaků rhesus (Macaca mulatta) pět 

akusticky odlišných vřeštivých vokalizací, které tato zvířata vydávají během agonistických 

střetů. Každá z těchto pěti druhů vokalizací je spojena s určitou skupinou protivníků a 

stupněm fyzické agrese (např., kontaktní agrese s výše postaveným protivníkem, nebo 

nekontaktní agrese s níže postaveným protivníkem), kterou volající zakouší a je 

reprezentačním signálem vztahujícím se k externím objektům a událostem v systému 

utváření agonistických aliancí. Podobně byly funkčně referenční vokalizace při 

agonistických střetech prokázány u makaků vepřích (Macaca nemestrina) (Gouzoules & 

Gouzoules 1989).  

Také šimpanzi (Pan troglodytes) vydávají během těchto interakcí kontextově 

specifická volání, která vykazují konzistentní rozdíly v závislosti na roli, kterou v konfliktu 

hrají (oběť nebo agresor) (Slocombe & Zuberbühler 2005). Vřeštění oběti se pak dále 

akusticky liší podle míry agrese, kterou zažívá. Tyto vokalizace mají potenciál být funkčně 

referenčními, protože jsou vydávány kontextově specifickým způsobem, a navzdory jejich 

spíše emocionálnímu základu, mohou posluchači odvodit pouhým poslechem jak roli 

jedince, tak i, pokud je obětí, razanci útoku. Slocombe & Zuberbühler (2005) dále 

pozorovali několik případů, kdy do agonistických interakcí zasáhla třetí strana.  Podle nich 

tato zvířata využívala informací obsažených ve vřeštění bojujících jedinců k rozhodnutí, 

zda zakročit. Avšak k tomu, aby byla spolehlivě prokázána funkční referencialita těchto 

vokalizací, je nutné toto nejprve prokázat pomocí playbackových experimentů.  
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2.3.3.2 Chrochtání paviánů spojené s pohybem skupiny 

Chrochtání spojená s pohybem (tzv. „move grunts“) vydávají paviáni (Papio 

cynocephalus ursinus) v kontextech pohybu skupiny (Cheney a kol. 1995a, b; Owren a kol. 

1997). Na rozdíl od druhého typu chrochtání - tzv., „infant grunts“, která jsou mnohem 

méně produkčně specifická, jsou tyto vokalizace vydávány pouze ve třech okolnostech 

spojených s pohybem: 1. v posledních minutách odpočinku, kdy se skupina chystá 

k pohybu a někteří jedinci tak již učinili; 2. v prvních minutách poté, co se skupina již dala 

do pohybu; a 3. jako „odpověď“ bezprostředně poté, co jiný člen skupiny vydá chrochtání 

spojené s pohybem (Seyfarth & Cheney 2003; Rendal a kol. 1999). Přechod skupiny od 

odpočinku k pohybu se zřídka obejde bez těchto vokalizací.  

Rendal a kolektiv (1999) sestrojili playbackové experimenty, ve kterých prokázali, 

že tato chrochtání vyvolávají u paviánů specifické reakce (jedinci chrochtají a dívají se po 

směru pohybu). Reakce, které byly zaznamenány v těchto experimentech, zrcadlí ty 

objevující se u přirozeně vydávaných chrochtání a tak podporují hypotézu, že chrochtání 

spojená s pohybem obsahují specifickou informaci pro jedince nacházející se poblíž. 

Protože se tato informace týká událostí vůči signalizátorovi externích (např., začátek 

pohybu skupiny), působí tyto vokalizace referenčně. Reakce paviánů na chrochtání jsou 

ovlivněny jak jejich akustickou strukturou, tak i kontextem vydávání volání a identitou a 

rankem vokalizujících jedinců (obzvláště v případě podřízených zvířat reagujících na 

volání dominantních).  

 

2.3.3.3 Používání referenčních signálů pro různé sociální druhy  

Rozlišování jedinců, nebo určitých skupin jedinců, pomocí akustických podnětů 

obsažených v jejich vokalizacích, je ve zvířecí říši poměrně rozšířené (např., Wanker & 

Fischer 2001; Wanker a kol. 1998; Falls 1982; Stoddard 1996; Rowley 1980; Saunders 

1983; Farabaugh & Dooling 1996). Tato schopnost je považována za předpoklad pro 

ustavení a udržení komplexních sociálních systémů (Hamilton 1963, 1964a, b; Trivers 

1971; Falls 1982). Nicméně, pro používání referenčních signálů k „pojmenování“ různých 

sociálních druhů, existuje u zvířat pouze několik dokladů (Masataka 1983).  

Wanker a kolegové (2005) nahrávali vokalizace interagujících, prostorově 

oddělených papoušíčků brýlatých (Forpus conspicillatus). V playbackových 
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experimentech pak testovaní ptáci reagovali častěji na přehrávání kontaktních vokalizací, 

které byly vydávány během interakcí s nimi samými, než na přehrávky volání při 

interakcích s jinými členy rodiny, a to dokonce bez přítomnosti interagujícího partnera. To 

znamená, že papoušíčci používají různá kontaktní volání s odlišnou akustickou strukturou 

pro různé sociální druhy. Také příslušně reagují na vokalizace vydávané při interakcích 

s nimi, nebo jinými členy rodiny. Svá kontaktní volání tak využívají pro označování nebo 

„pojmenovávání“ sociálních partnerů. Tyto vokalizace, kromě toho, že signalizují identitu 

a sociální kategorii signalizátora, pravděpodobně působí při navázání vokálního spojení 

mezi určitými ptáky (Wanker a kol. 1998; Wanker & Fischer 2001).  

Označování, nebo „pojmenovávání“, se také vyskytuje v případě individuálně 

specifických hvízdavých podpisů delfínů skákavých (Tursiops truncatus) (Janik a kol. 

1994; Reiss a kol. 1997; Sayigh a kol. 1995; Tyack 2000). Každý jedinec má své vlastní 

odlišné hvízdání, které je velmi stereotypní a může zůstat stabilní až 12 let (Sayigh a kol. 

1990). Jeho hlavní funkcí je ukazovat individuální identitu hvízdajícího členům vlastní 

sociální skupiny (Caldwell a kol. 1990), označení jedinců stejného druhu (Tyack 1986) a 

usnadnění shledání odloučených jedinců (Smolker a kol. 1993). 

Také situace, kdy dva jedinci slaďují své vokalizace (Janik a kol. 1994; Reiss a kol. 

1997; Sayigh a kol. 1995; Tyack 2000), je mnohými považována za signál sloužící 

k zahájení kontaktu s určitým jedincem (Janik 2000; Farabaug & Dooling 1996; Striedter a 

kol. 2003). Slaďování nebo konvergence volání byla zjištěna například u delfínů 

skákavých (Tursiops truncatus) a andulek vlnkovaných (Melopsittacus undulatus) 

(Farabaugh & Dooling 1996; Bartlett & Slater 1999), u kterých samci napodobují 

vokalizace svých družek (Hile & Striedter 2000; Hile a kol. 2000; Striedter a kol. 2003).  

 

2.4 Vhodnost papoušků pro výzkum evoluce lidské řeči 

2.4.1 Primatocentrismus ve výzkumu evoluce lidské řeči 

Za mnohými výzkumy komunikace zvířat stála otázka evoluce lidské řeči (např., 

Marler 1977; Cheney & Seyfarth 1990; Hauser 1996). Tyto se zaměřily na určení 

podobností a rozdílů mezi těmito dvěma systémy, přičemž hlavní důraz je zde většinou 

kladen na primáty, obzvláště pak velké lidoopy – naše nejbližší příbuzné. Mnozí 

výzkumníci (např., Dunbar, Fitch, Snowdon) vyzdvihují sociální a kognitivní schopnosti 
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současných primátů, které by mohly být pojítky předků s řečí moderního člověka a 

následně pomocí těchto pojítek budují evoluční teorie komunikace (např., Bickerton 1990). 

Jak již bylo řečeno výše, z komparativního hlediska může být funkční referencialita 

považována za prekurzor sémantických schopností člověka. Nicméně, navzdory tomu, že 

byla tato schopnost zjištěna u různých druhů zvířat, obzvláště pak u opic (Seyfahrt a kol. 

1980; Macedonia 1990; Zuberbühler 1999), v případě velkých lidoopů existuje velmi málo 

přesvědčivých důkazů funkčně referenční komunikace. Ačkoli byla u těchto primátů 

v laboratorních podmínkách prokázána schopnost neverbální reference (např., ukazování, 

upřený pohled apod. šimpanzů (Pan troglodytes), bonobů (Pan paniscus) a orangutanů 

(Pongo pygmaeus) – Call & Tomasello 1994; Leavens & Hopkins 1998; Leavens a kol. 

2004; Savage-Rumbaugh a kol. 1993), u divokých lidoopů nebyla funkčně referenční 

vokalizace zaznamenána (Crockford & Boesch 2003). Existuje pouze několik důkazů 

kontextově-specifických voláncí v přirozené komunikaci lidoopů: např., agonistická 

„vřeštění“ v šimpanzů z Budogo Forest v Ugandě (Slocombe & Zuberbühler 2005), 

používání různých typů „chrochtání“ pro různá množství potravy (Hauser a kol. 1993; 

Hauser & Wrangham 1987), používání akusticky stupňovaných poddruhů štěkání během 

lovu a při setkání s hadem (Crockford & Boesch 2003). 

Pravděpodobně kvůli fyziologickým omezením vokálního traktu (Fitch 2000) 

používají šimpanzi pouze čtyři typy volání: „vřeštění“, „chrochtání“, „houkání“ a 

„štěkání“, což může omezovat počet zakódovaných informačních „jednotek“. Původně se 

výzkumníci domnívali, že stupňovaná povaha systému šimpanzích vokalizací může bránit 

v kódování do vokalizací čehokoli jiného, než motivační a emoční informací (Tomasello & 

Call 1997). Avšak, dle Marlera (1976) má tento systém potenciál nést značné množství 

informací, pokud je vnímán nespojitým způsobem.  

2.4.2 Kognitivní a komunikační schopnosti papoušků žako 

Nedostatek důkazů výskytu funkčně referenční komunikace u našich nejbližších 

příbuzných, je pro teorie zabývající se evolucí kognitivních schopností tvořících základ 

řeči a jazyka, problematické. Podobné komunikační schopnosti však nemusí být důsledkem 

společného předka jedné fylogenetické linie, mohou se vyvinout také pomocí evolučních 

tlaků a využívání různých ekologických nik, přičemž některé se u určitých linií mohly 

následně vytratit (Pepperberg 2004). Ačkoli jsou papoušci žako od lidoopů (a lidí) 

fylogeneticky poněkud vzdálenější, jejich velké mozky, dlouhověkost a vysoce sociální 
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povaha (např., vytvářejí, podobně jako šimpanzi, fission-fusion skupiny; také vytvářejí 

silné párové vazby, rozeznávají určité jedince a zdržují se ve velkých skupinách) 

připomínají ty primátů a kytovců. Navíc je pro ně vokální komunikace velmi důležitá. 

Život v hejnu vyžaduje přesnou kooperaci mezi jeho členy, aby se zabránilo kolizím a 

udržela se koheze hejna. Papoušci v hejnu tak vokalizují jak kvůli koordinaci pohybů a 

aktivit členů hejna, tak i k udržení vazeb se členy skupiny (May 2004; Chapman a kol. 

1989).  

Ačkoli jsou jejich mozky organizovány vhledem k primátím zcela odlišným 

způsobem (dokonce se liší i od mozků zpěvných ptáků) (Jarvis & Mello 2000; Striedter 

1994), sdílejí s námi některé kognitivní a komunikační schopnosti. Jsou schopni naučit se 

jednoduchým syntaktickým pravidlům a referenčním prvkům lidské komunikace (Giret a 

kol. 2010; Pepperberg 1999; Colbert-White a kol. 2011). Způsob, jakým používají znaky 

symbolickým způsobem, naznačuje, že symbol působí jako mentální reprezentace daného 

předmětu (Pepperberg 1999). Také některé procesní schopnosti a strategie učení (např., 

osvojování si pojmenování, kategorizace, numerické kompetence, relativní velikosti, 

konjunkce, rekurze) se pravděpodobně podobají těm dětí (např., Pepperberg 1981, 1994, 

1999; Pepperberg & Shive 2001; Pepperberg & Wilcox 2000). Také podobně jako děti 

používají papoušci žako hru se zvuky (fonetické „žvatlání“ a rekombinaci; Pepperberg a 

kol. 1991) k vytváření, z již existujících, nová schémata projevu (Pepperberg 1990). To 

naznačuje možnost, že akusticky znázorňují, stejně jako u lidí, pojmenování, a vyvíjejí 

fonetické kategorie. Tito papoušci jsou také schopni reagovat na nové situace rekombinací 

hlásek novým způsobem a přenést jejich užívání napříč kontexty (Pepperberg & Brezinsky 

1991) a dokážou se učit od sebe navzájem (Pepperberg a kol. 2000). 

Dále patří mezi druhy zvířat, které se, tak jako lidé, vokalizacím učí (např., Dooling a 

kol. 1987). Vokální učení je schopnost modifikovat akustickou a/nebo syntaktickou 

strukturu zvuků vydávaných pomocí imitace a improvizace. Dosud byla zjištěna pouze u 

několika druhů savců (primáti, netopýři a kytovci) a tří skupin ptáků (zpěvní ptáci, 

papoušci a kolibříci). Schopnost imitace dokládají, jak výzkumy v terénu (imitace jiných 

druhů ptáků a netopýra; Cruickshank a kol. 1993; May 2004), tak i v laboratoři (imitace 

lidských slov; Giret a kol. 2010; Pepperberg 1999).  

Všechny tyto poznatky, jak ty o kognitivních a komunikačních schopnostech žaků 

získané z laboratorních výzkumů (například Pepperberg 1990, 1994, 1999), tak i ty o 
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sociální struktuře, ekologii a schopnostech imitace tohoto druhu získané z volné přírody 

(Cruishank a kol. 1993; May 2004), nasvědčují tomu, že tito papoušci mohou poskytovat 

důležité evoluční nahlédnutí do komplexních kognitivních a komunikačních procesů 

(Pepperberg 2004).  

Ve výše zmíněných výzkumech potvrzujících výskyt referenční vokalizace se tento 

týkal používání lidských slov referenčním způsobem (Giret a kol. 2010; Pepperberg 1999; 

Colbert-White a kol. 2011). Nedávno pak Giret a kol. (2012) prokázali, že papoušci žako 

jsou schopni vydávat kontextově specifická volání ve své přirozené vokalizaci. Uměle 

navozovali 10 různých kontextů a nahrávali reakce papoušků. Ptáci přednostně 

vokalizovali v kontextech distressu, protestu, varování, žádání (tzn., pták chtěl od 

experimentátora něco získat) a kontaktních volání.  

Shrneme-li výsledky těchto sporých výzkumů zabývajících se žaky, vše nesvědčuje 

tomu, že by funkčně referenční vokalizace mohly být součástí repertoáru těchto velkých 

afrických papoušků.  
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3.Cíle 

Cílem této práce je zjistit, zda se v repertoáru čtyř divokých papoušků žako Kongo 

(Psittacus erithacus) v majetku Fakulty Humanitních studií UK v Praze, nachází 

kontextově specifické vokalizace. Pokud ano, pak nás následně bude zajímat, v jakých 

kontextech se vyskytují. 

V případě zjištění tohoto typu vokalizací, bude pro nás důležité zjistit, zda ostatní 

ptáci na tato volání také specificky reagují. 
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4. Metoda 
 

4.1 Subjekty 

Našimi subjekty byly čtyři dospělí papoušci žako Kongo (Psittacus erithacus), dvě 

samice (Jaríňa, Juruba) a dva samci (Járo, Durossimo), v majetku FHS UK v Praze. Tito 

papoušci se do laboratoře dostali jako subadultní. Tři z nich (Juruba, Járo a Durossimo) 

pocházejí z odchytu z Konga. Původ samice Jaríni je méně zřejmý. Protože všichni tito 

papoušci projevovali vůči lidem jistou plachost a pokusy o jejich ochočení nebyly úspěšné 

(Tymr 2004), omezil se jejich kontakt s lidmi pouze na nutnou péči a byli využíváni 

k výzkumu přirozeného chování. V době provádění experimentu jim bylo přibližně dvanáct 

let, žili v jedné místnosti, avšak odděleně v klecích. 

 

4.2 Procedura 

Protože je při určování referenční specificity potřeba zjišťovat, jak vydávání 

kontextově specifických vokalizací, které jsou prvním krokem k jejímu určení, tak i 

následné reakce jedinců stejného druhu, byl proveden následující experiment (viz. 

Obrázek1):  

Pokusný pták byl umístěn samostatně v kleci do oblasti testování (v popředí) večer 

před započetím experimentu, aby si na své nové umístění v místnosti navykl. V den konání 

experimentu jsme umístili mezi něj a ostatní zástěnu. Ostatní papoušci byli umístěni (opět 

jednotlivě v klecích) za zástěnu tak, aby na ně testovaný pták viděl, ale aby ostatní 

neviděli, co se odehrává v oblasti testování. Navíc se všichni papoušci mohli vzájemně 

slyšet. Videokamera namířená na testovaného ptáka zaznamenávala nejen jeho (v popředí), 

ale i reakce ostatních papoušků za zástěnou, a to po celý den, kdy experiment probíhal.  

Dále jsme použili dva externí směrové mikrofony – jeden namířený na testovaného 

ptáka, který nahrával jím vydávané zvuky přímo do kamery, a druhý nahrával během 

pokusů zvuky ostatních papoušků do počítače.  
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Obrázek 1: Uspořádání experimentu 

 

 

Po instalaci zařízení a zástěny mezi testovaného ptáka a ostatní následovala 1 hodina 

habituace papouška na nové podmínky. Následně byli testovaní papoušci vystavováni 

experimentálním podnětům, a to vždy po dobu pěti minut, přičemž mezi jednotlivými 

experimentálními fázemi byl 45-minutový odstup. Z důvodu zajištění jednotných 

podmínek, byly všechny experimentální podněty prezentovány v jeden den. 

Experimentální podněty byly předkládány v tomto pořadí: 

 

• 8:30 – 9:00      instalace zařízení 

• 9:00                 začátek nahrávání 

• 10:00 – 10:05  židle 

• 10:50 – 10:55 člověk 

• 11:40 – 11:45 dravec 

• 12:30 – 12:35 buráky 

• 13:20 – 13:25 had 

• 14:10 – 14:15 dravec blízko 

• 15:00 – 15:05 židle 

• 15:50 – 15:55 autíčko (monster-truck) 

• 16:30              konec nahrávání 

 

Sběr dat se konal v prosinci, roku 2008 (5.12.2008 – Jaríňa; 8.12.2008 – Juruba; 

12.12.2008 – Járo; 22.12.2008 – Durossimo).  

Testovaný papoušek Objekt testování

zástěna

Dveře
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4.3 Experimentální podněty 

Abychom zjistili výskyt kontextově specifických vokalizací v repertoáru papoušků 

žako, vystavovali jsme je experimentálním podnětům různé ekologické závažnosti. 

Předpokládali jsme, že se i jejich chování při vystavení experimentálním podnětům bude 

do určité míry odlišovat od situace před jejich vystavením, a to vzhledem ke konkrétním 

experimentálním podnětům. Po jejich odstranění by se pak mělo navracet „do normálu“. 

 

4.3.1 Kontrolní podněty  

Kontrolní podněty nám sloužily k ověření, zda se nezměnila bazální reaktivnost 

papoušků v souvislosti s pozměněnými podmínkami, ve kterých se během experimentu 

nacházeli.  

Jako kontrolní podnět byla zvolena židle. Ta byla zvířatům předkládána, jak na 

začátku experimentu (k ověření vlivu pozměněných podmínek), tak i jako předposlední 

podnět (k ověření, zda nedošlo k posunu bazálního stresu). Pomocí ní jsme zjišťovali, zda 

papoušci mezi experimentálními podněty rozlišují, nebo zda reagují podobně na vše, co se 

v oblasti testování objeví. 

 

4.3.1.1. Podnět „člověk“ 

Podnět „člověk“ byl ptákům známý člověk, který však nepatřil do okruhu jejich 

ošetřovatelů (tzn., nezapojoval se do manipulace s ptáky, či s jejich klecemi – např. 

výměna vody, krmení,…). V místnosti prováděl činnosti, na které byli papoušci zvyklí – 

vymývání misek, přecházení po místnosti atp. 

 

4.3.2 Experimentální podněty 

Při vystavení papoušků experimentálním podnětům jsme zjišťovali, zda papoušci 

reagují na dané podněty „dle očekávání“ (např. zda predátoři vyvolají předem 

nadefinované projevy strachu), a zda je součástí jejich reakce specifická vokalizace. 
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4.3.2.1 Predátoři 

Tento typ experimentálních podnětů byl zvolen z toho důvodu, že varovná volání 

jsou pro výzkum funkčně referenční vokalizace nejvhodnější. Jednak je jejich souvislost 

s vyvolávajícím stimulem dobře prokazatelná, a pak také reakce, které vyvolávají, jsou 

většinou zcela odlišné od předešlého chování zvířat. Jako podnět dravce nám sloužil 

vycpaný exemplář samice jestřába lesního (obecného) (Accipiter gentilis). O skutečných 

predátorech papoušků žako toho víme velmi málo, v úvahu přicházejí orel skvrnitý 

(Hieraaetus ayresii), orlosup palmový (Gypohierax angolensis), jestřábec pochopovitý 

(Polyboroides typus), který krade vejce a holátka z hnízd, a jestřáb červenohřbetý 

(Accipiter melanoleucus), neboť tito afričtí dravci žijí v oblastech, kde se žakové vykytují 

ve volné přírodě. Jediný z těchto dravců, o kterém skutečně víme, že papoušky loví, je 

jestřáb červenohřbetý (Accipiter melanoleucus). Loví je jak v letu, tak i ze vzduchu 

v případě, že se papoušci krmí na zemi (Brown a kol. 1982). Ve druhé prezentaci podnětu 

„dravec“ jsme zkrátili vzdálenost jestřába od testovaného papouška, s cílem zjistit vliv 

vzdálenosti na intenzitu reakce. 

Dalším podnětem, který může potenciálně znamenat riziko predace je podnět „had“. 

Ačkoli neexistuje žádný důkaz toho, že žaky loví hadi, nebo masožravci, vzhledem k tomu, 

že se tito papoušci krmí i na zemi (May 2004), je to pravděpodobné. V našem experimentu 

čelili papoušci krajtě královské (Python regius), která žije v oblastech, kde se žakové 

vyskytují ve volné přírodě.  

 

4.3.2.2 Potrava 

Protože tito ptáci shánějí potravu jak na zemi, tak v korunách stromů v nepřehledném 

terénu pralesa (May 2004), je pravděpodobné, že by mohli využívat s potravou spojené 

vokalizace k oznámení nálezu potravy svému druhovi. V našem případě jsme prezentovali 

papouškům jimi preferovaný typ potravy, který není běžnou součástí jejich jídleníčku – 

buráky. Zde jsme opět zjišťovali výskyt kontextově-specifické vokalizace (s potravou 

spojené vokalizace). 
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4.3.2.3 Neznámý děsivý podnět 

Neznámým, potenciálně děsivým, podnětem bylo autíčko na dálkové ovládání, které 

v experimentální situaci projíždělo jak okolo klece, tak i pod ní. Tento podnět jsme do 

experimentu zařadili s úmyslem odlišit nespecifickou vokální reakci strachu od specifické, 

např. v případě varovných volání upozorňující na konkrétního predátora. 

 

4.4 Zpracování dat 

Videozáznam každého experimentálního podnětu každého papouška jsme nastříhali 

na tři pětiminutové úseky: 5 minut před pokusem; 5 minut při pokusu a 5 minut po pokusu. 

Ve všech těchto třech úsecích se hodnotilo u všech ptáků, jak chování, tak i vokalizace. 

 

4.4.1 Zpracování behaviorálních dat 

Pro zpracování behaviorálních dat byl vytvořen etogram, podle již dříve sestaveného 

etogramu pro tyto ptáky (Tymr 2004), který se však v našem případě skládá pouze 

z behaviorálních kategorií relevantních účelu experimentu (viz. Příloha 1). Pětiminutové 

úseky videonahrávek jsme pomocí tohoto etogramu zpracovávali v analytickém softwaru 

„Interact“, přičemž chování bylo v každém z pětiminutových úseků (před, při, po) 

kódováno samostatně.   

Následně byly, za účelem vyjádření obecné míry vnitřního vyladění, z některých 

behaviorálních kategorií vytvořeny kompozitní behaviorální kategorie, a to tím způsobem, 

že jsme behaviorální kategorie seskupily podle přiznané míry napětí. Nejprve jsme 

spočítali z-skóry jednotlivých kategorií a jejich průměr tvoří výsledné kompozity: 

lokalizace strach sdružuje všechny pozice ptáka v kleci (nachází se v přední části klece, 

nachází se ve střední části klece, nachází se na stěnách klece, nachází se na stropě klece, 

nachází se v zadní části klece); klid sdružuje behaviorální proměnné hra, komfortní 

chování, upozorňování při volání, nachází se v přední části klece; ostražitost sdružuje 

pozorování, sed/stoj napjatý, pohled, explorace experimentálního podnětu; a v proměnné 

strach jsou obsaženy hrozba, poplašení, intence k vzletu a nachází se v zadní části klece.  

Kompozitní behaviorální kategorie „lokalizace strach“ byla vytvořena tak, že jsme 

každé lokalizaci papouška v kleci přisoudili určitou míru napětí. Kategorie „nachází se 
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v přední části klece“ byla násobena nulou (čili prakticky nebyla do kompozitu začleněna), 

kategorie „nachází se ve střední části klece“, „nachází se na stěnách klece“ a „nachází se 

v horní části klece“ byly násobeny 1, a lokalizace „nachází se v zadní části klece“ byla 

násobena 3. 

Výskyt jak těchto kompozitních, tak i samostatných behaviorálních kategorií byl 

porovnáván u každého papouška ve všech experimentálních podnětech a situacích (před, 

při, po). Z analýzy byly vyloučeny dvě behaviorální kategorie („nachází se v dolní části 

klece“ a „upozorňování při volání“). Behaviorální kategorie lokalizace „nachází se v dolní 

části klece“ byla z analýzy vyloučena, protože nebylo možné určit, do jaké míry určuje 

strach (v jednom z jejích pouhých dvou výskytů pták na podlahu klece spadl, kdežto 

v druhém si šel pro potravu). Podobně tomu bylo i s kategorií „upozorňování při volání“, 

která se v celém souboru dat vyskytla pouze jednou. 

 

4.4.2 Zpracování vokalizací 

Pro zpracování vokalizací byl použit analytický software „Soundforge 8.0“. Opět 

byly všechny tři pětiminutové úseky každého experimentálního podnětu každého papouška 

zpracovávány zvlášť. Jednotlivé zvuky byly extrahovány a porovnány s dříve zjištěným 

vokálním repertoárem každého ptáka. Toto porovnávání probíhalo jak poslechem, tak i 

vizuálním porovnáním spektrogramů (vizualizace parametrů daných zvuků) prototypových 

zvuků v zobrazení frekvenčního rozsahu 0 – 22 050 kHz (Kůrková 2011). Pro zobrazení 

spektrogramů jsme používali parametry FFT size 2 048, FFT overlap 75 a Blackman-

Harris smoothing window. Následně byly tyto zvuky rozřazeny do kategorií a sloučených 

nadkategorií, které ve své diplomové práci určila Petra Kůrková (2011). 

 

4.5 Analýza dat 

Analýzu behaviorálních dat jsme provedli pomocí analýzy rozptylu, jednofaktorové 

ANOVY a následně, kvůli identifikaci, které experimentální podněty vykazují významnou 

odchylku průměru, post-hoc test LSD, neboli „Lest Significant Difference“. Tato metoda 

spočívá v aplikaci dvouvýběrového t-testu pro každý pár výběrových průměrů.  
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Do analýzy vokalizací jsme zařadili pouze ta volání, která se vyskytovala nejméně ve 

čtyřech případech, alespoň u dvou ptáků. Abychom určili jejich specifický výskyt v daných 

experimentálních kontextech, použili jsme chi-kvadrát test.  
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5.VÝSLEDKY 

 

5.1 Analýza behaviorálních dat 

Na tuto analýzu jsme použili data, která jsme získali kódováním videonahrávek 

chování papoušků pomocí analytického softwaru Interact. 

 

5.1.1 Grafické znázornění 

Pro porovnání výskytů různých typů chování před, během a po vystavení různým 

experimentálním podnětům, jsme zvolili názorné grafy. Ty znázorňují míru výskytu (v 

sekundách; výjimku tvoří behaviorální kategorie „pohled“, u kterého značí frekvenci) 

behaviorálních projevů podle typu experimentálního podnětu – a vždy s odlišením situace - 

před vystavením podnětu, při vystavení podnětu, po vystavení podnětu, přičemž každý 

„box“ zobrazuje míru výskytu u všech papoušků.  
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5.1.1.1  Lokalizace strach 

Tento behaviorální kompozit zahrnuje všechny lokalizace, kterým byla dána váha 

podle toho, jakou měrou vyjadřují strach (viz. 4.3.1 Zpracování behaviorálních dat – 

tamtéž je popsán i výpočet hodnoty). Z níže uvedeného grafu je patrné, že oproti situacím 

před a po vystavení experimentálním podnětům, byla při jejich prezentaci papouškům míra 

„lokalizace strachu“ vyšší. Přičemž nejvyšší byla při vystavení experimentálnímu podnětu 

„dravec blízko“.  

 

Graf 1: Hodnota „lokalizace strach“ v jednotlivých experimentálních situacích 
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5.1.1.1.1 Nachází se ve střední části klece 

Této behaviorální kategorii jsme v rámci kompozitní behaviorální kategorie 

„lokalizace strachu“ přidělili střední hodnotu strachu. Obecně byl její výskyt velmi nízký, 

kromě situací před vystavením experimentálním podnětům „dravec blízko“ a „židle2“, a 

v případě vystavení experimentálnímu podnětu „židle2“. 

 

Graf 2: Hodnota „nachází se ve střední části klece“ v jednotlivých experiment. situacích  
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5.1.1.1.2 Nachází se v zadní části klece 

Tato behaviorální kategorie je spjata s vysokou mírou strachu v rámci kompozitní 

behaviorální kategorie „lokalizace strach“. Také je součástí kompozitní behaviorální 

kategorie „strach“. Obecně vyšší míry výskytů dosahovala tato kategorie během 

pětiminutových vystavení experimentálním podnětům, přičemž nejvyšší pak byla 

v případech experimentálních podnětů „had“ a „dravec blízko“. Naopak, před a po 

vystyvení experimentálním podnětům dosahuje výskytů velmi nízkých. 

 

Graf 3: Hodnota „nachází se v zadní části klece“ v jednotlivých experiment. situacích  
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5.1.1.1.3 Nachází se na stěnách klece 

Behaviorální kategorii „nachází se na stěnách klece“ jsme přisoudili v rámci 

kompozitní behaviorální kategorie „lokalizace strach“ střední hodnotu. Z grafu je patrný 

její relativně vyšší výskyt při přímém vystavení podnětům. 

 

Graf 4: Hodnota „nachází se na stěnách klece“ v jednotlivých experiment. situacích  
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5.1.1.1.4 Nachází se v horní části klece 

Také kategorii „nachází se v horní části klece“ jsme přiřadili střední hodnotu strachu 

v rámci kompozitní behaviorální kategorie „lokalizace strach“. Nejvyšších výskytů tato 

kategorie dosahuje při vystavení experimentálním podnětům „dravec blízko“ a „autíčko“. 

 

Graf 5: Hodnota „nachází se v horní části klece“ v jednotlivých experiment. situacích  
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5.1.1.2 Klid 

Tato kompozitní behaviorální kategorie zahrnuje behaviorální kategorie „nachází se 

v přední části klece“, „hra“ a „komfortní chování“. Z grafu je patrný její nižší výskyt 

během vystavení experimentálním podnětům, než před nebo po. Její jisté snížení lze také 

zaznamenat i po odstranění experimentálních podnětů v případech „had“, „dravec blízko“ a 

„autíčko“. 

 

Graf 6: Hodnota kompozitní behaviorální kategorie „klid“ v jednotlivých exp. situacích  
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5.1.1.2.1 Nachází se v přední části klece 

Tato behaviorální kategorie je hodnocena jako lokalizace, která odpovídá nejmenší 

míře strachu. Obecně vyšších výskytů dosahuje před vystavením experimentálním 

podnětům, obzvláště v případech před vystavením úvodnímu kontrolnímu 

experimentálnímu podnětu „židle“ a před vystavením experimentálnímu podnětu „dravec“. 

Poměrně vysoké výskyty této behaviorální kategorie se vyskytují také po odstranění 

experimentálních podnětů „židle“, „člověk“ a „židle2“. 

Naopak nejnižších hodnot dosáhla tato kategorie před druhým vystavením 

kontrolnímu experimentálnímu podnětu „židle2“ a při vystavení podnětům „dravec“, 

„buráky“, „had“, „dravec blízko“, „židle2“ a „autíčko“.  

 

Graf 7: Hodnota behaviorální kategorie „nachází se v přední části klece“ v jednotlivých 

exp. situacích  
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5.1.1.2.2 Komfortní chování 

U této behaviorální kategorie je z grafu patrné evidentní snížení při vystavení 

experimentálním podnětům. Co se týče situace před vystavením experimentálním 

podnětům, můžeme zaznamenat určitou variabilitu, která však může být náhodná. Naopak, 

po odstranění některých experimentálních podnětů („had“, „autíčko“) je evidentní snížení 

behaviorální kategorie „komfortní chování“ oproti běžné míře v situaci před jejich 

vystavením.    

 

Graf 8: Hodnota behaviorální kategorie „komfortní chování“ v jednotlivých exp. situacích  
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5.1.1.2.3 Hra 

Behaviorální kategorie „hra“ se vyskytovala zejména po odstranění experimentálního 

podnětu „buráky“. 

 

Graf 9: Hodnota behaviorální kategorie „hra“ v jednotlivých experimentálních situacích  
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5.1.1.3  Ostražitost 

Behaviorální kompozit „ostražitost“ zahrnuje tyto behaviorální kategorie: „sed/stoj 

napjatý“, „pohled“, „pozorování“, „explorace experimentálního podnětu“. Obecně vyšší 

míry dosahoval tento kompozit při vystavení experimentálním podnětům, mírné zvýšení 

pak lze z grafu vyčíst i po odstranění experimentálních podnětů „had“, „dravec blízko“ a 

„autíčko“.  

 

Graf 10: Hodnota kompozitní behaviorální kategorie „ostražitost“ v jednotlivých 

experimentálních situacích  
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5.1.1.3.1 Sed/stoj napjatý 

Obecně vyšší míra výskytů behaviorální kategorie „sed/stoj napjatý“ se vyskytuje při 

vystavení experimentálním podnětům, a to především u experimentálních podnětů 

„člověk“, „buráky“ a „autíčko“.  

 

Graf 11: Hodnota behaviorální kategorie „sed/stoj napjatý“ v jednotlivých exp. situacích  
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5.1.1.3.2 Pozorování   

Obecně vyšší výskyty behaviorální kategorie „pozorování“ se nacházejí při vystavení 

experimentálním podnětům. Tyto vyšší výskyty přetrvaly i po odstranění experimentálních 

podnětů „had“ a „autíčko“.   

 

 

Graf 12: Hodnota behaviorální kategorie „pozorování“ v jednotlivých exp. situacích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

5.1.1.3.3 Pohled 

Obecně nízké míry výskytu této behaviorální kategorie se vyskytují před vystavením 

experimentálním podnětům. V situaci vystavení experimentálním podnětům se nejvyšší 

výskyty objevily u podnětů „burák“ a „člověk“. Míra výskytu behaviorální kategorie 

„pohled“ se zvýšila i v případech po odstranění experimentálních podnětů „had“, „dravec 

blízko“, „židle2“ a „autíčko“. 

 

Graf 13: Hodnota behaviorální kategorie „pohled“ v jednotlivých exp. situacích  
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5.1.1.3.4 Explorace experimentálního podnětu 

Behaviorální kategorie „explorace experimentálního podnětu“ se vyskytuje pouze při 

vystavení experimentálním podnětům „židle“, „dravec“ a „buráky“. 

 

Graf 14: Hodnota behaviorální kategorie „explorace experimentálního podnětu“ 

v jednotlivých exp. situacích  
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5.1.1.4  Strach 

Tento behaviorální kompozit zahrnuje tyto behaviorální kategorie: „nachází se 

v zadní části klece“ (viz. 5.1.1.1.3), „hrozba“, „poplašení“ a „intence k vzletu“. Obecně se 

„strach“ vyskytoval více při vystavení experimentálním podnětům, a to především u 

experimentálních podnětů „člověk“, „had“, „dravec blízko“ a „autíčko“. Před a po 

vystavení experimentálním podnětům se pak tato kompozitní behaviorální kategorie téměř 

nevyskytovala. 

 

Graf 15: Hodnota kompozitní behaviorální kategorie „strach“ v jednotlivých exp. 

situacích  

 

 

 

 

 



95 
 

5.1.1.4.1 Hrozba 

Behaviorální kategorie „hrozba“ se vyskytuje pouze v při vystavení experimentálním 

podnětům.  

 

 

Graf 16: Hodnota behaviorální kategorie „hrozba“ v jednotlivých exp. situacích  
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5.1.1.4.2 Poplašení 

Nejvyšší míra „poplašení“ se vyskytuje při vystavení experimentálnímu podnětu 

„autíčko“. 

 

Graf 17: Hodnota behaviorální kategorie „poplašení“ v jednotlivých exp. situacích  
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5.1.1.4.3 Intence k vzletu 

Behaviorální kategorie „intence k vzletu“ se vyskytuje pouze při vystavení 

experimentálním podnětům „židle“, „člověk“, „had“ a „dravec blízko“. 

 

Graf 18: Hodnota behaviorální kategorie „intence k vzletu“ v jednotlivých exp. situacích  
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5.1.1.5 Ostatní behaviorální kategorie 

Těmto behaviorálním kategoriím nebylo možné přiřadit žádné vnitřní vyladění, a tak 

je nebylo možné zařadit do žádného z výše zmíněných kompozitních behaviorálních 

kategorií. 

 

5.1.1.5.1 Lokomoce 

Obecně vyšší výskyt behaviorální kategorie „lokomoce“ se vyskytuje při vystavení 

experimentálním podnětům. Jinak tato behaviorální kategorie nevykazuje napříč 

experimentálními situacemi výrazné odchylky. 

 

Graf 19: Hodnota behaviorální kategorie „lokomoce“ v jednotlivých exp. situacích  
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5.1.1.5.2 Pohybové stereotypy 

Z grafu se zdá, že míra výskytu pohybových stereotypů je nejvyšší při vystavení 

experimentálním podnětům.  

 

Graf 20: Hodnota behaviorální kategorie „pohybové stereotypy“ v jednotlivých exp. 

situacích  
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5.1.1.5.3 Vokalizace 

Během vystavení experimentálním podnětům byla vokalizace spíše potlačena. Ve 

vyšší míře výskytů se objevuje před vystavení experimentálním podnětu „dravec“. 

Vokalizaci se budeme věnovat v samostatné kapitole. 

 

Graf 21: Hodnota behaviorální kategorie „vokalizace“ v jednotlivých exp. situacích  

 

 

5.1.2 Vyhodnocení behaviorálních dat parametrickými testy 

Toto testování jsme prováděli pouze pro kompozitní behaviorální proměnné, neboť 

jsme zjistili, že jsou velmi dobrým ilustrátorem vnitřního vyladění, což vyplývá i z výše 

uvedených grafů.  

 

5.1.2.1 Testování rozdílu mezi dopolední a odpolední reakcí na kontrolní podněty 

Nejprve jsme testovali, zda se vyskytuje rozdíl mezi dvěma vystaveními kontrolnímu 

podnětu „židle“.  Zajímalo nás, zda se například uměle nezvýšila míra ostražitosti při 

druhém vystavení kontrolnímu podnětu (ke konci experimentálního dne), z toho důvodu, 

že papoušci již mohli očekávat, že se v experimentální oblasti bude „něco odehrávat". 

Porovnávali jsme jak chování papoušků při vystavení oběma kontrolním podnětům, tak i 
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po jejich odstranění (abychom zjistili změnu chování, která může být zapřičiněna právě 

odstraněním podnětu). Situaci před vystavením experimentálním podnětům jsme 

neporovnávali, neboť u ní neočekáváme, vzhledem k předcházející 45-minutové 

uklidňovací fázi, žádné odlišnosti v chování. 

Pomocí t-testu (párový t-test) jsme zjistili, že se v rámci obou kontrolních podnětů 

(„židle“ zařazená na a „židle2“ zařazená ke konci experimentálního dne) míra 

behaviorálních kompozitních proměnných nezměnila (viz. Tabulka 1).  

 

Tabulka 1: Míra behaviorálních kompozitních proměnných při a po vystavení kontrolním 

podnětům „židle“ a „židle2“ 

Kompozitní 
beha.proměn. 

Při, po Průměr 
židle(SD) 

Průměr 
židle2(SD) 

df t p 

Lokalizace 
strach 

Při 379,7 
(260) 

521 
(265) 

6 -0,71 0,53 

Klid  Při -1,65    
(1,19) 

-2,24             
(1,09) 

6 1,73 0,18 

Ostražitost Při 1,78  
(3,84) 

0,20 
(1,71) 

6 0,83 0,46 

Strach Při 0,67 
(2,87) 

-0,65 
(0,228) 

6 0,92 0,42 

Lokalizace 
strach 

Po 99,9500 
(170) 

253,7 
(393) 

6 -1,37 0,26 

Klid Po 0,48 
(0,964) 

0,06 
(1,64) 

6 0,96 0,41 

Ostražitost Po -1,27 
(0,925) 

-0,35 
(2,15) 

6 0,97 0,40 

Strach Po -0,82 
(0,000) 

-0,79 
(0,066) 

6 -1,000 0,39 

 

 

Na základě těchto výsledků, které neprokázaly žádný signifikantní rozdíl mezi 

reakcemi na první a druhé vystavení kontrolnímu podnětu „židle“, pokládáme za vhodné 

tyto sloučit. Jako kontrolní hodnota byl brán průměr prvního a druhého vystavení 

kontrolnímu podnětu „židle“. 

 



102 
 

5.1.2.2 Analýza rozptylu 

Po změně složení experimentálních podnětů (sloučení kategorií „židle“ a „židle2“), 

jsme provedli analýzu rozptylu pomocí jednofaktorové ANOVY. Ta u kompozitních 

behaviorálních kategorií neprokázala rozdíly v předexperimentální situaci v závislosti na 

typu experimentálního/kontrolního podnětu (viz. Tabulka 2).  

Dále jsme provedli analýzu rozptylu pomocí jednofaktorové ANOVY i u 

experimentální a poexperimentální situace, kde se určité rozdíly projevily v situaci po 

odstranění experimentálního podnětu. Výsledky ukazuje Tabulka 2. Zjistili jsme, že 

v situaci po odtsranění podnětů se mění klidové projevy a projevy ostražitosti podle typu 

experimentálního podnětu (viz. Tabulka 2).  

 

Tabulka 2: Rozdíly kompozitních behaviorálních proměnných při exp. situacích 

Kompozitní behaviorální 
proměnné 

Před/ 
Při/Po 

df F p 

Lokalizace strach 
 

Před 6, 21 0,30 0,93 
Při 6, 21 1,28 0,308 
Po 6, 21 2,07 0,10 

Klid 
 

Před 6, 21 1,04 0,43 
Při 6, 21 0,93 0,49 
Po 6, 21 2,98 0,029 

Ostražitost 
 

Před 6, 21 0,09 0,99 
Při 6, 21 1,48 0,23 
Po 6, 21 3,43 0,016 

Strach 
 

Před 6, 21 0,79 0,60 
Při 6, 21 1,58 0,20 
Po 6, 21 1,02 0,44 

 

 

5.1.2.3 Post-hoc test LSD 

Abychom dále zjistili, jaké situace se od sebe navzájem odlišují, provedli jsme post-

hoc test LSD, a to jak u pětiminutovky po odstranění experimentálního podnětu, tak i u 

pětiminutového vystavení experimentálnímu podnětu. Tento test jsme prováděli pouze pro 

situace při a po vystavení experimentálním podnětům, neboť z grafů je patrné, že se zde 
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nacházejí rozdíly. Také nás zajímali detaily v rozdílech, které měly jednotlivé podněty na 

chování papoušků.  

Pro větší přehlednost jsme provedli post-hoc testy pro všechny kompozitní 

behaviorální kategorie, jak v rámci vystavení experimentálním podnětům a i po jejich 

odstranění, a nejen pro ty, kde jednofaktorová ANOVA prokázala rozdíl. 

Protože je z grafů patrno, že jsou kompozitní behaviorální kategorie velmi dobrým 

ilustrátorem, provedli jsme post-hoc testy jen pro tyto proměnné (viz. Tabulky 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 a 10). V tabulkách jsou červeně označeny signifikantní rozdíly p > 0,01 a zároveň < 

0,05, červeně a tučně jsou pak označeny signifikantní rozdíly p < 0,01. 

 

5.1.2.3.1 Post-hoc test LSD vystavení experimentálním podnětům  

Ačkoli jednofaktorová ANOVA neprokázala rozdíl u kompozitních behaviorálních 

proměnných při vystavení experimentálním podnětům, post-hoc test LSD odhalil určité 

rozdíly: 

U kompozitní kategorie „strach“ byly zjištěny rozdíly mezi vystavením 

experimentálním podnětům „dravec“ a „autíčko“ (p = 0,019), „buráky“ a „autíčko“ (p = 

0,048) a „autíčko“ a oběma kontrolními experimentálními podněty „židle“ (p = 0,041) (viz. 

Tabulka 4). Ve všech těchto případech byla míra strachu vyšší v případě vystavení 

experimentálnímu podnětu „autíčko“.  

Dále byly zjištěny rozdíly při vystavení experimentálním podnětům u kompozitní 

behaviorální kategorie „ostražitost“, a to mezi experimentálními podněty „dravec“ a 

„buráky“ (p = 0,023) a „buráky“ a „dravec blízko“ (p = 0,048) (viz. Tabulka 5). Přičemž 

míra ostražitosti byla v obou případech vyšší u experimentálního podnětu „buráky“. 

U kompozitních behaviorálních proměnných „lokalizace strach“ a „klid“ jsme při 

vystavení experimentálním podnětům nezjistili mezi samotnými experimentálními podněty 

žádné rozdíly (viz. Tabulka 3 a 6). 
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Tabulka 3: Post-hoc LSD komp.beha.kat. "lokalizace strach" exp. sit. "Při"
Dravec Buráky Had Dravec bl.Autíčko Židle 

Člověk -91,58 -203,25 -346,61 -374,39 -167,14 20,04
Dravec -111,67 -255,03 -282,81 -75,56 111,62
Buráky -143,36 -171,14 36,11 223,29
Had -27,78 179,47 366,65
Dravec bl. 207,25 394,43
Autíčko 187,18

Tabulka 4: Post-hoc LSD kompozit. beha. kat. "strach" exp. situace "Při"
Dravec Buráky Had Dravec bl.Autíčko Židle 

Člověk 3,51 2,64 1,08 1,57 -1,51 2,80
Dravec -0,87 -2,44 -1,94 -5,02 -0,72
Buráky -1,56 -1,07 -4,15 0,16
Had 0,49 -2,59 1,72
Dravec bl. -3,08 1,22
Autíčko 4,31

Tabulka 5: Post-hoc LSD kompozit.beha.kat. "ostražitost" exp.situace "Při"
Dravec Buráky Had Dravec bl.Autíčko Židle 

Člověk 2,32 -1,50 1,71 1,78 0,48 1,66
Dravec -3,82 -0,61 -0,54 -1,84 -0,66
Buráky 3,21 3,28 1,98 3,16
Had 0,07 -1,23 -0,05
Dravec bl. -1,30 -0,12
Autíčko 1,18

Tabulka 6: Post-hoc LSD kompozit. beha. kat. "klid" exp. situace "Při"
Dravec Buráky Had Dravec bl.Autíčko Židle 

Člověk 0,10 -0,68 0,67 0,80 0,74 -0,19
Dravec -0,77 0,58 0,70 0,64 -0,28
Buráky 1,35 1,48 1,41 0,49
Had 0,13 0,07 -0,87
Dravec bl. -0,06 0,99
Autíčko -0,93
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5.1.2.5 Post-hoc test LSD po odstranění experimentálního podnětu  

V situacích po odstranění experimentálního podnětu odhalila jednofaktorová 

ANOVA rozdíly u kompozitních behaviorálních proměnných „klid“ a „ostražitost“. 

Z těchto testů vzešly následující výsledky: 

Přestože jednofaktorová ANOVA u kompozitní behaviorální kategorie „lokalizace 

strach“ po odstranění experimentálního podnětu neodhalila signifikantní rozdíl, byly post-

hoc testem zjištěny rozdíly mezi experimentálními podněty „člověk“ a „dravec blízko“ (p 

= 0,02), „člověk“ a „autíčko“ (p = 0,03), „dravec“ a „dravec blízko“ (p = 0,04) a „buráky“ 

a „dravec blízko“ (p = 0,03) (viz. Tabulka7). V případě dvojic experimentálních podnětů 

„člověk“ a „dravec blízko“, „dravec“ a „dravec blízko“ a „buráky“ a „dravec blízko“ je 

míra  lokalizace strachu po odstranění těchto podnětů vyšší v případě „dravce blízko“. 

V případě dvojice „člověk“ a „autíčko“ je pak míra strachu, měřeného na základě 

lokalizace ptáka v kleci, vyšší po odstranění „autíčka“. 

U kompozitní behaviorální kategorie „strach“ nebyla po odstranění experimentálních 

podnětů mezi samotnými experimentálními podněty post-hoc testy zjištěn rozdíl (viz. 

Tabulka 8).  

U kompozitní behaviorální kategorie „ostražitost“ byly po odstranění 

experimentálních podnětů zjištěny post-hoc testem rozdíly mezi experimentálními podněty 

„dravec“ a „had“ (p = 0,006), „dravec“ a „dravec blízko“ (p = 0,037), „dravec“ a „autíčko“ 

(p = 0,008), „buráky“ a „had“ (p = 0,005), „buráky“ a „dravec blízko“ (p = 0,027) a 

„buráky“ a „autíčko“ (p = 0,006) (viz. Tabulka 9). U dvojice „dravec“ a „had“ je vyšší 

míra ostražitosti po odstranění „hada“, u dvojice „dravec“ a „dravec blízko“ pak po 

odstranění „dravce blízko“, u dvojice „dravec“ a „autíčko“, po odstranění „autíčka“, u 

dvojice „buráky“ a „had“, po odstranění „hada“, u dvojice „buráky“ a „dravec blízko“, po 

odstranění „dravce blízko“ a u dvojice experimentálních podnětů „buráky“ a „autíčko“ je 

vyšší míra ostražitosti po odstranění „autíčka“. 

U kompozitní behaviorální kategorie „klid“ byly po odstranění experimentálních 

podnětů post-hoc testem zjištěny rozdíly mezi experimentálními podněty „člověk“ a „had“ 

(p = 0,048), „dravec“ a „had“ (p = 0,044), „buráky“ a „had“ (p = 0,003), „buráky“ a 

„dravec blízko“ (p = 0,01), „buráky“ a „autíčko“ (p = 0,008) a „had“ a oběma vystaveními 

kontrolním podnětům „židle“, „židle2“ (p = 0,05) (viz. Tabulka 10). V případě dvojice 
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„člověk“ a „had“ se vyšší míra klidu vyskytuje po odstranění experimentálního podnětu 

„člověk“. V případě dvojice „dravec“ a „had“ pak po odstranění „dravce“. U dvojic 

„buráky“ a „had“, „buráky“ a „dravec blízko“ a „buráky“ a „autíčko“, po odstranění 

experimentálního podnětu „buráky“. A u dvojice „had“ a „židle“ („židle“ + „židle2“), se 

vyšší míra klidu vyskytuje v případě odstranění kontrolních podnětů „židle“ (viz. Tabulka 

10). 

 

 

 

 

Tabulka 7: Post-hoc LSD komp.beha.kat. "lokalizace strach" exp.sit. "Po"
Dravec Buráky Had Dravec bl.Autíčko Židle 

Člověk -50,53 -33,41 -163,64 -373,64 -338,17 -86,29
Dravec 17,12 -113,11 -323,11 -287,64 -35,77
Buráky -130,23 -340,23 -304,76 -52,89
Had -210,00 -174,53 77,34
Dravec bl. 35,47 287,35
Autíčko 251,87

Tabulka 8: Post-hoc LSD kompozit. beha. kat. "strach" exp. situace "Po"
Dravec Buráky Had Dravec bl.Autíčko Židle 

Člověk 0,00 0,00 -0,39 -0,14 -0,26 -0,02
Dravec 0,00 -0,39 -0,14 -0,26 -0,02
Buráky -0,39 -0,14 -0,26 -0,02
Had 0,26 0,13 0,38
Dravec bl. -0,12 0,12
Autíčko 0,25

Tabulka 9: Post-hoc LSD kompozit. beha. kat. "ostražitost" exp.sit. "Po"
Dravec Buráky Had Dravec bl.Autíčko Židle 

Člověk 1,13 1,32 -2,46 -1,50 -2,33 -0,06
Dravec 0,18 -3,59 -2,64 -3,47 -1,20
Buráky -3,77 -2,82 -3,64 -1,37
Had 0,95 0,13 2,40
Dravec bl. -0,82 1,45
Autíčko 2,27
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5.2 Analýza vokalizací 

Do analýzy vokalizací byly zařazeny pouze ty jejich kategorie, které se vyskytly 

minimálně ve čtyřech případech. Tyto analýzy byly prováděny pro každého papouška 

zvlášť, neboť každý může mít na daný podnět odlišnou reakci, a zde jde pouze o odhalení 

specifičnosti vokální reakce při vystavení podnětu nebo bezprostředně po jeho odstranění.  

 

5.2.1 Chi-kvadrát testy 

Ke zjištění skutečnosti, zda papoušci vydávali v určitých experimentálních 

kontextech (vystavení specifickým experimentálním podnětům) specifické vokalizace jsme 

použili chi-kvadrát test. Pomocí něj jsme porovnávali ty kategorie a nadkategorie 

vokalizací, jejichž nejvyšší výskyt byl v rámci jedné experimentální triády (před, při a po 

vystavení experimentálnímu podnětu) nejvyšší při vystavení experimentálnímu podnětu, 

nebo po jeho odstranění, přičemž minimální výskyt určité kategorie vokalizací v těchto 

případech je 4.  

Nadkategorie jsou skupiny slučující typy zvuků s podobnými znaky (např. míra 

tonality, podobnost dominantní frekvence apod.) (Kůrková 2011). Z hlediska malého 

zastoupení některých kategorií zvuků je z hlediska analýzy vhodné jejich sloučení do 

těchto nadkategorií. 

V případě, že se nejvyšší počet výskytů vokalizací jedné kategorie, či nadkategorie, 

nachází při vystavení experimentálnímu podnětu, porovnávali jsme ho s voláními stejné 

kategorie, nebo nadkategorie, před a po vystavení stejného experimentálního podnětu. V 

případě nejvyššího výskytu určité kategorie, či nadkategorie, vokalizací po odstranění 

experimentálního podnětu, jsme tyto porovnávali se stejnou kategorií, nebo nadkategorií 

Tabulka 10: Post-hoc LSD kompozit. beha. kat. "klid" exp. situace "Po"
Dravec Buráky Had Dravec bl.Autíčko Židle 

Člověk -0,05 -1,30 2,16 1,62 1,72 0,00
Dravec -1,26 2,21 1,67 1,77 0,05
Buráky 3,47 2,93 3,03 1,31
Had -0,54 -0,44 -2,16
Dravec bl. 0,11 -1,62
Autíčko -1,73
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volání v situaci před vystavením stejnému experimentálnímu podnětu a před vystavením 

následujícímu experimentálnímu podnětu. 

Papoušek Jaro byl z této analýzy vyloučen z důvodu nesplnění výše zmíněných 

podmínek.  

 

5.2.1.1 Papoušek Durossimo 

U papouška Durossimo splnila tyto podmínky jediná kategorie vokalizací – 

„štěkání“, u něhož jsme při vystavení experimentálnímu podnětu „člověk“ zaznamenali 4 

výskyty (p = 0,017). Zde chi-kvadrát prokázal signifikantní zvýšení kategorie vokalizací 

„štěkání“ při vystavení experimentálnímu podnětu „člověk“, v porovnání s obdobími před 

a po jeho vystavení (Tabulka 11). 

 

Tabulka 11: Chi-kvadrát test kategorie „štěkání“ při vystavení exp. podnětu „člověk“, 

papoušek Durossimo 

Exp. situace Počet vokalizací Očekávané # Očekávané % 

Před 0 1,32 33,000% 

Při 4 1,32 33,000% 

Po 0 1,36 34,000% 

 

 

Z nadkategorií splňovala u tohoto papouška výše zmíněné podmínky jediná, a to 

nadkategorie „štěkavé“ (p = 0,007). I zde chi-kvadrát test odhalil signifikantní zvýšení této 

nadkategorie při vystavení experimentálnímu podnětu „člověk“, v porovnání s obdobími 

před a po (Tabulka 12). 
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Tabulka 12: Chi-kvadrát test kategorie „štěkavé“ před, při a po vystavení exp. podnětu 

„člověk“, papoušek Durossimo 

Exp. situace Počet vokalizací Očekávané # Očekávané % 

Před 0 1,66 33,000% 

Při 5 1,66 33,000% 

Po 0 1,66 33,000% 

 

5.2.1.2 Papoušek Jaríňa 

Z vokalizací papouška Jaríňa splňovaly výše zmíněné podmínky kategorie „klapání“, 

„pískání“ a „pískání hluboké“ v souvislosti s experimentálním podnětem „buráky“. V 

případě kategorie „klapání“ jsme zaznamenali nejvyšší výskyt (6) při vystavení 

experimentální kategorii „buráky“ (p = 0,03). Chi-kvadrát test zde odhalil signifikantní 

zvýšení v případě vystavení podnětu „buráky“ v porovnání se situacemi „před“ a „po“ 

(Tabulka 13). 

 

Tabulka 13: Chi-kvadrát test kategorie „klapání“ před, při a po vystavení exp. podnětu 

„burák“, papoušek Jaríňa 

Exp. situace Počet vokalizací Očekávané # Očekávané % 

Před 2 2.67 33,000% 

Při 6 2,67 33,000% 

Po 0 2,67 33,000% 

 

 

V případě kategorií „pískání“ a „pískání hluboké“ jsme zjistili nejvyšší výskyty po 

odstranění experimentálního podnětu „buráky“ (10, resp. 8). Chi-kvadrát test zde odhalil 

jejich signifikantní zvýšení v případě po odstranění buráků, v porovnání se situacemi před 

jejich vystavením a před vystavením následujícímu experimentálnímu podnětu („had“) (p 

= 0,009, resp. p = 0,02) (Tabulka 14, 15). 
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Tabulka 14: Chi-kvadrát test kategorie „pískání“ před a po vystavení exp. podnětu 

„buráky“ a před vystavením násl. exp. podnětu „had“, papoušek Jaríňa 

Exp. situace Počet vokalizací Očekávané # Očekávané % 

Před 6 5,33 33,000% 

Po 10 5,33 33,000% 

Před násl. 0 5,33 33,000% 

 

 

Tabulka 15: Chi-kvadrát test kategorie „pískání hluboké“ před a po vystavení exp. 

podnětu „buráky“ a před vystavením násl. exp. podnětu „had“, papoušek Jaríňa 

Exp. situace Počet vokalizací Očekávané # Očekávané % 

Před 5 4,33 33,000% 

Po 8 4,33 33,000% 

Před násl. 0 4,33 33,000% 

 

5.2.1.3 Papoušek Juruba 

U papouška Juruba splňovala daná kritéria kategorie „skluz krátký“ a „nízký 

pruhovaný“, a to u experimentálního podnětu „člověk“. Nejvyšších hodnot dosahovala tato 

kategorie při vystavení tomuto experimentálnímu podnětu (6, resp. 18). Chi-kvadrát zde 

neprokázal signifikantní zvýšení při vystavení člověku, oproti situacím před a po (p = 0,14; 

p = 0,71) (Tabulka 16, 17).   

 

Tabulka 16: Chi-kvadrát test kategorie „skluz krátký“ před, při a po vystavení exp. 

podnětu „člověk“, papoušek Juruba 

Exp. situace Počet vokalizací Očekávané # Očekávané % 

Před 2 1,99 33,000% 

Při 4 1,99 33,000% 

Po 0 2,00 33,000% 
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Tabulka 17: Chi-kvadrát test kategorie „nízký pruhovaný“ před, při a po vystavení exp. 

podnětu „člověk“, papoušek Juruba 

Exp. situace Počet vokalizací Očekávané # Očekávané % 

Před 14 15,33 33,000% 

Při 18 15,33 33,000% 

Po 14 15,33 33,000% 

 

 

V případě kategorie „nízký pruhovaný“ jsme zaznamenali nejvyšší hodnotu i po 

vystavení experimentálnímu podnětu „buráky“ (4), oproti situacím před vystavením 

tomuto podnětu a před vystavením následujícímu experimentálnímu podnětu „had“ (p = 

0,02). Zde chi-kvadrát test prokázal signifikantní zvýšení této kategorie v případě po 

odstranění experimentálnímu podnětu „buráky“ (Tabulka 18). 

 

Tabulka 18: Chi-kvadrát test kategorie „nízký pruhovaný“ před a po vystavení exp. 

podnětu „buráky“ a před vystavením násl. exp, podnětu „had“, papoušek Juruba 

Exp. situace Počet vokalizací Očekávané # Očekávané % 

Před 0 1,33 33,000% 

Po 4 1,33 33,000% 

Před násl. 0 1,33 33,000% 

 

 

Jediná nadkategorie splňující výše zmíněné podmínky „nízké pruhované 1“. Zde chi-

kvadrát test neodhalil signifikantní zvýšení této nadkategorie po vystavení 

experimentálnímu podnětu „člověk“, v porovnání s obdobími před jeho prezentování a 

před následujícím vystavením experimentálnímu podnětu „dravec“(p = 0,71) (Tabulka 12).  
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Tabulka 19: Chi-kvadrát test nadkategorie „nízké pruhované 1“ před a po vystavení exp. 

podnětu „člověk“ a před vystavením násl. exp. podnětu „dravec“, papoušek Juruba 

Exp. situace Počet vokalizací Očekávané # Očekávané % 

Před 14 15,33 33,000% 

Po 18 15,33 33,000% 

Před násl. 14 15,33 33,000% 

 

 

5.2.2 Porovnání vokalizací jednotlivých papoušků s jejich běžným repertoárem  

Abychom dále zjistili, zda se zaznamenané vokalice v průběhu experimentálního dne 

výrazným způsobem nelišily od běžného repertoáru každého jednotlivého ptáka, rozřadili 

jsme nejprve veškeré zvuky, které papoušci během tří experimentálních situací (před, při, 

po) u všech experimentálních podnětů vydali, do jednotlivých kategorií (Kůrková 2011). 

Z této analýzy byly vyloučeny vokalizace samců, neboť jejich počty nebyly pro tuto 

analýzu dostatečné. U papouška Durossimo jsme zaznamenali pouze 12 vokalizací, a u 

papouška Jaro dokonce jen 2. Ze 70 identifikovaných kategorií vokalizací byl v našem 

experimentu zjištěn výskyt 32 z nich, přičemž u samice Jaríni bylo zastoupeno 28 a u 

samice Juruby 27 kategorií (viz. Tabulka 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Tabulka 20: Zastoupení jednotlivých kategorií vokalizací u samic dle četnosti jejich 

výskytu. 

 

Následně jsme porovnali četnosti jednotlivých kategorií s jejich příslušnými 

četnostmi zastoupenými v běžném repertoáru těchto konkrétních papoušků, který stanovila 

ve své diplomové práci Petra Kůrková (2011).  

POČET % POČET %
Nízký pruhovaný 94 22 4,78 72 25,00
Štěkání 86 63 13,70 23 7,99
Píšťalka 68 62 13,48 6 2,08
Klapání 62 31 6,74 31 10,76
Kvíkání 62 38 8,26 24 8,33
Pískání hluboké 55 40 8,70 15 5,21
Pískání 64 40 8,70 24 8,33
Hvizd s píchátkem 48 23 5,00 25 8,68
Píšťalka s píchátkem 40 32 6,96 8 2,78
Šroubek 24 18 3,91 6 2,08
Štěbetání 24 19 4,13 5 1,74
Skoro stromeček 15 12 2,61 3 1,04
Skluz hodně pruhovaný 14 4 0,87 10 3,47
Stromeček 13 2 0,43 11 3,82
Skluz krátký 9 2 0,43 7 2,43
Stříška 9 9 1,96 0 0,00
Lodička 7 5 1,09 2 0,69
Hvizd 7 5 1,09 2 0,69
Chroustání 6 4 0,87 2 0,69
Pískání z kopce 5 4 0,87 1 0,35
Kopečkolodička tlustá 4 4 0,87 0 0,00
Vlnovka 4 3 0,65 1 0,35
Lidské 3 1 0,22 2 0,69
Mlaskání a vrzání 3 1 0,22 2 0,69
Padání letadla skluz4 2 2 0,43 0 0,00
Ťuknutí 2 0 0,00 2 0,69
Hvizd zvlněný 1 0 0,00 1 0,35
Kopeček 1 1 0,22 0 0,00
Kopečkolodička tenká 1 0 0,00 1 0,35
Kvok špunt 1 0 0,00 1 0,35
Pískání z kopce hluboké 1 1 0,22 0 0,00
Píšťalkohvizd 1 0 0,00 1 0,35
Roztažená lodička skluz 1 1 0,22 0 0,00
CELKEM 748 460 100 288 100

KATEGORIE ČETNOSTI JARÍŇA JURUBA
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5.2.2.1 Papoušek Jaríňa 

V případě Jaríni jsme z tohoto porovnávání museli vyřadit kategorie 

„kopečkolodička tenká“, „kopečkolodička tlustá“, „roztažená lodička“ a „skorostromeček“, 

které se v repertoáru zaznamenaném P.Kůrkovou u tohoto papouška nevyskytovali. 

Následně jsme porovnávali pořadí četnosti jednotlivých kategorií a zjišťovali velikost 

rozdílu (R = 4,72) (viz. Tabulka 21). 

 

Tabulka 21: Porovnání četnosti zastoupení jednotlivých kategorií vokalizací s běžným 

repertoárem dle Kůrkové (2011), samice Jaríňa 

 

 

DLE KŮRKOVÉ
POČET % POŘADÍ

Štěkání 63 13,70 5 4
Píšťalka 62 13,48 3 1
Pískání hluboké 40 8,70 1 2
Pískání 40 8,70 4 0
Kvíkání 38 8,26 17 12
Píšťalka s píchátkem 32 6,96 11 5
Klapání 31 6,74 12 5
Hvizd s píchátkem 23 5,00 8 0
Nízký pruhovaný 22 4,78 7 2
Štěbetání 19 4,13 2 8
Šroubek 18 3,91 13 2
Stříška 9 1,96 25 13
Lodička 5 1,09 18 5
Hvizd 5 1,09 9 5
Chroustání 4 0,87 15 0
Pískání z kopce 4 0,87 22 6
Skluz hodně pruhovaný 4 0,87 21 4
Vlnovka 3 0,65 19 1
Stromeček 2 0,43 14 5
Skluz krátký 2 0,43 6 14
Padání letadla skluz4 2 0,43 16 5
Lidské 1 0,22 23 1
Mlaskání a vrzání 1 0,22 10 13
Kopeček 1 0,22 20 4
Pískání z kopce hluboké 1 0,22 24 1
CELKEM 460 100 118

RKATEGORIE JARÍŇA
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5.2.2.2 Papoušek Juruba 

V případě samice Juruby se všechny námi zaznamenané kategorie vokalizací 

nacházeli i v jejím běžném repertoáru (Kůrková 2011). Opět jsme porovnávali tyto dva 

soubory vokalizací mezi sebou (R = 6,59) (viz. Tabulka 22). 

 

Tabulka 22: Porovnání četnosti zastoupení jednotlivých kategorií vokalizací s běžným 

repertoárem dle Kůrkové (2011), samice Juruba 

 

 

POČET %
Nízký pruhovaný 72 25,00 11 10
Klapání 31 10,76 5 3
Hvizd s píchátkem 25 8,68 14 11
Kvíkání 24 8,33 9 5
Pískání 24 8,33 1 4
Štěkání 23 7,99 8 2
Pískání hluboké 15 5,21 2 5
Stromeček 11 3,82 15 7
Skluz hodně pruhovaný 10 3,47 23 14
Píšťalka s píchátkem 8 2,78 12 2
Skluz krátký 7 2,43 19 8
Píšťalka 6 2,08 3 9
Šroubek 6 2,08 6 7
Štěbetání 5 1,74 13 1
Skoro stromeček 3 1,04 25 10
Lodička 2 0,69 7 9
Hvizd 2 0,69 21 4
Lidské 2 0,69 22 4
Mlaskání a vrzání 2 0,69 10 9
Chroustání 2 0,69 16 4
Ťuknutí 2 0,69 27 6
Hvizd zvlněný 1 0,35 18 4
Pískání z kopce 1 0,35 26 3
Kopečkolodička tenká 1 0,35 17 7
Kvok špunt 1 0,35 4 21
Píšťalkohvizd 1 0,35 20 6
Vlnovka 1 0,35 24 3
CELKEM 288 178

POŘADÍ DLE 
KŮRKOVÉ RKATEGORIE JURUBA
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5.2.2.3 Porovnání vokalizací samic Jaríni a Juruby 

Abychom zjistili, zda se více liší četnosti kategorií, které jsme zjistili v tomto 

experimentu od běžných repertoárů papoušků, nebo četnosti jednotlivých zastoupených 

kategorií mezi samicemi, nejprve jsme odstranili ty kategorie, které se vyskytovaly pouze u 

jednoho papouška. Byly to „stříška“, „kopečkolodička tlustá“, „padání letadla skluz 4“, 

„ťuknutí“, „hvizd zvlněný“, „kopeček“, „kopečkolodička tenká“, „kvok špunt“, „pískání 

z kopce hluboké“, „píšťalkohvizd“ a „roztažená lodička skluz“.  Kategorie, které se 

vyskytovaly jak u Jaríni, tak i u Juruby jsme následně porovnali (R = 3,27). 

 

Tabulka 22: Porovnání pořadí jednotlivých zastoupených kategorií vokalizací mezi oběma 

samicemi 

 

 

POČET POŘADÍ POČET POŘADÍ
Nízký pruhovaný 22 8 72 1 7
Štěkání 63 1 23 5 4
Píšťalka 62 2 6 11 9
Klapání 31 6 31 2 4
Kvíkání 38 4 24 4 0
Pískání hluboké 40 3 15 6 3
Pískání 40 3 24 4 1
Hvizd s píchátkem 23 7 25 3 4
Píšťalka s píchátkem 32 5 8 9 4
Šroubek 18 10 6 11 1
Štěbetání 19 9 5 12 3
Skoro stromeček 12 11 3 13 2
Skluz hodně pruhovaný 4 13 10 8 5
Stromeček 2 15 11 7 8
Skluz krátký 2 15 7 10 5
Lodička 5 12 2 14 2
Hvizd 5 12 2 14 2
Chroustání 4 13 2 14 1
Pískání z kopce 4 13 1 15 2
Vlnovka 3 14 1 15 1
Lidské 1 16 2 14 2
Mlaskání a vrzání 1 16 2 14 2
CELKEM 460 288 72

KATEGORIE JARÍŇA JURUBA R
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Z výše uvedeného vyplývá, že se repertoáry obou samic zjištěné z našich dat se od 

sebe navzájem lišili méně, než repertoáry konkrétních zvířat v našem výzkumu a výzkumu 

Petry Kůrkové (2011). 
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6.Diskuse 

6.1 Diskuse nad získanými behaviorálními výsledky 

Ze získaných výsledků vyplývá, že papoušci reagovali na vystavení experimentálním 

podnětům obecně zvýšenou ostražitostí, přemístěním se do „bezpečnější vzdálenosti“, 

v některých případech zvýšenou lokomocí („člověk“, „židle2“) a dokonce strachem 

(„člověk“, „had“, „dravec blízko“ a „autíčko“). Ačkoli ptáci reagovali zvýšenou 

ostražitostí na všechny podněty, ty skutečně „děsivé“ („dravec blízko“, „had“ a „autíčko“) 

se od těch kontrolních („židle“ a „židle2“) lišily především ve vyšší míře strachu a 

ostražitosti přetrvávající i po jejich odstranění.  

Na rozdíl od nich, kontrolní vokalizace vyvolaly spíše ostražitost, než strach, a 

bezprostředně po jejich odstranění se papoušci uklidnili a začali se věnovat obvyklým 

činnostem („komfortní chování“). Stejně tomu bylo i v případě experimentálního podnětu 

„člověk“, který však vyvolával při každém procházení v blízkosti klece větší míru strachu. 

Zde se papoušci pravděpodobně obávali, že s nimi bude manipulováno. To dokládá i 

skutečnost, že oba samci přiblíživšímu se člověku hrozili.  

Největší aktivitu vyvolalo předložení buráků, při kterém se sice také vyskytlo 

hrození a ustoupení do vzdálenější části klece, tyto reakce však byly spíše způsobeny 

skutečností, že tuto potravu podával na natažené ruce člověk, jehož samotné přiblížení u 

ptáků „působilo nedůvěru“. Tento podnět však také vyvolal zvýšenou ostražitost, která 

byla zapříčiněna mimo jiné především pozitivní explorací. Také výskyt behaviorální 

kategorie „hra“ pravděpodobně pramenil ze zvýšené aktivity, kterou buráky u papoušků 

vyvolaly.  

Co se týče podnětů zastupujících predátory („dravec“, „dravec blízko“ a „had“), jak 

bylo již řečeno, přetrvávalo napětí i po jejich odstranění (přičemž největší míra napětí 

přetrvávala v případě „dravec blízko“). Papoušci se ve většině případů pokoušeli dostat od 

predátorů co nejdál (typicky na horní část zadní stěny klece). Výjimkou byl v těchto 

případech podnět „dravec“, u kterého nejen že napětí nepřetrvávalo po jeho odstranění, ale 

také míra strachu v žádném případě nedosahovala úrovně výskytu jako u ostatních 

predátorů. Samice Jaríňa dokonce dravce explorovala. Toto rozdílné chování může být 

způsobeno statickou povahou zjevu vycpaného exempláře, který dravce představoval.   
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Podobně vysokou a přetrvávající míru strachu a ostražitosti i po jeho odstranění 

vyvolávalo u papoušků „autíčko“, které představovalo neznámý děsivý podnět. Také 

v tomto případě byl pro ptáky typický únik na horní část zadní stěny klece, kde setrvávali 

ještě dlouho poté, co bylo autíčko odstraněno. Vysokých hodnot zde dosahovala i kategorie 

„poplašení“.  

Shrneme-li tyto poznatky, největší obavy u papoušků podle očekávání vyvolávaly 

experimentální podněty „dravec blízko“, „had“ a „autíčko“. To dokládají nejen vyšší míry 

výskytů behaviorálních kategorií vyjadřujících vyšší míru strachu a napětí při vystavení 

těmto podnětům, ale také jejich přetrvávání i po odstranění těchto podnětů. Na kontrolní 

podněty a buráky pak reagovali spíše jen zvýšenou mírou ostražitosti, která po jejich 

odstranění opadla.   

 

6.2 Diskuse nad zjištěnými vokalizacemi 

Pokud jde o kontextově-specifickou vokalizaci, která je prvním krokem k určení 

toho, zda jsou volání referenční (Marler a kol. 1992), z výsledků vyplývá, že i když 

papoušci reagovali nevokálně adekvátně dle typu experimentálního podnětu, nezjistili jsme 

u žádného z nich výskyt kontextově specifické vokalizace. I když se zaznamenané 

vokalizace konkrétních papoušků od jejich běžného repertoáru do jisté míry lišily, všechny 

se vyskytují v jejich běžném repertoáru. Nezjistili jsme ani, že by se některá z nich 

vyskytovala pouze v souvislosti s některými z experimentálních podnětů. 

Jediná vokalizace, která měla potenciál stát se kontextově specifickou, bylo 

„krákorání“ papouška Durossima, který takto reagoval na přítomnost člověka. Dále se 

tento typ vokalizace vyskytl i v souvislosti s buráky, které ale na natažené ruce nabízel 

ptákům člověk. S touto vokalizací bylo dále spojené hrození. Z toho by se dalo usoudit, že 

je tento typ vokalizace součástí reakce tohoto ptáka na přiblíživšího se člověka. 

„Krákorání“ se však objevuje i v jeho běžném repertoáru, takže nemůžeme říci, že je 

kontextově specifické. 

Ptáci v průběhu experimentu vokalizovali především v dopoledních hodinách, což 

koresponduje s denní dobou, kdy se konají tzv. „ranní zpěvy“ (Brown a kol. 1982) a 

vystavení experimentálním podnětům ji spíše potlačovalo, neboť během vystavení podnětu 

bylo volání ojedinělé. Navíc samci téměř nevokalizovali: Durossimo vydal za celou 
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sledovanou dobu experimentu 12 vokalizací, Jaro dvě. Papoušek Durossimo obecně 

vokalizuje velmi málo (J.Lindová, osobní rozprava), avšak je možné, že u papouška Jaro 

měli na potlačení míry vokalizace nezvyklé podmínky, především částečné odloučení, ve 

kterých se během experimentu nacházel. 

Jedním z důvodů, proč ptáci nereagovali na objevení se predátorů v oblasti testování 

varovnými voláními, může být proces učení. Zdá se, že schopnost používání vokalizací v 

příslušném kontextu není pouze vrozená, vliv na ní má i sociální učení - tudíž je více 

flexibilní (Hauser 1988; Seyfarth & Cheney 1997). Také rozpoznávání predátorů, které je 

pro efektivní používání varovných volání klíčové, je utvářeno predační historií populace a 

individuální zkušeností (Hollén & Radford 2009). Pro zranitelná mláďata může být 

výhodnější vokalizovat v reakci na všechny potenciálně ohrožující události a objekty. 

Postupem času se pak naučí reagovat specifickými vokalizacemi na ty skutečně 

nebezpečné (Hollén a kol. 2008). Pro tuto skutečnost by svědčila událost, kdy jsme 

přenášeli vycpaný exemplář jestřába místností, kde chováme ochočená mláďata žaků – 

jedno z nich, papoušek Shango začal křičet a poplašeně poletovat po kleci. V zápětí se 

začali plašit i ostatní ptáci (osobní pozorování). Umírněnější, tichá reakce dospělých 

divokých papoušků by mohla být dokladem toho, že se naučili, co představuje skutečnou 

hrozbu, a co ne.  

Dalším možným vysvětlením absence varovných volání při vystavení predátorům 

může být to, že tato reakce papoušků byla právě tou přiměřenou reakcí. Jedním z klíčových 

faktorů ovlivňujících vydávání varovných volání je totiž vzdálenost signalizátora od 

predátora. Pokud jsou predátoři příliš blízko, je pro kořistní zvířata výhodnější dát se 

rovnou na útěk, nebo zůstat bez hnutí a tím se pokusit učinit „neviditelnými“ (Alatalo & 

Helle 1990). V tomto případě by mohla vokalizace znamenat příliš velké riziko. Se 

vzdáleností se snižuje schopnost predátora přesně lokalizovat zdroj zvuku a potenciální 

kořist má více času na reagování, což snižuje možné negativní dopady varovných 

vokalizací pro jedince, který je vydává (Caro 2005). Například, sýkory koňadry (Parus 

major) vydávají svá varovná volání pouze v případě, kdy je jejich primární predátor, 

krahujec obecný (Accipiter nisus), vzdálený. V případě, že se přiblíží na vzdálenost, na 

kterou jsou pro něj varovné „seet“ vokalizace sýkor slyšitelné (cca. 7m), ty vydání signálu 

pozdrží (Klump & Shalter 1984). I u dalších druhů zvířat existují důkazy, že kořist nejprve 

vizuálně posoudí míru rizika predace a vokalizuje pouze v tom případě, když nejsou 

vystaveni přílišnému riziku (Blumstein & Armitage 1997). V našem experimentu byla 
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vzdálenost predátorů od klece 3m, resp. 1m a papoušci na ně reagovali rychlým přesunem 

do nejvzdálenějšího místa v kleci (horní část zadní strany klece) a následným „ztuhnutím“ 

a tichým pozorováním těchto predátorů. 

Také sociální vliv výrazně působí na vydávání varovných volání. Efekt publika byl 

prokázán u mnoha druhů zvířat (např., Marler a kol. 1990; Marler & Evans 1996; Wich & 

Sterck 2003; Hoogland 1995; Cheney & Seyfarth 1990). V mnoha případech pak také 

záleží na konkrétním složení naslouchajícího publika (např. potomků v případě 

příbuzenského výběru, dlouhodobých partnerů, apod.) (např., Sherman 1977; Marler & 

Evans 1996; Gyger 1990; Evans & Marler 1991). Poněvadž byli naši papoušci umístěni 

samostatně v klecích (a tímto způsobem několik let žili), je možné, že zkrátka „neměli 

koho varovat“. 

Dalším možným vysvětlením pro absenci varovných volání u našich papoušků může 

být to, že u tohoto druhu by tyto vokalizace sloužit ke  zmatení predátora tím, že se na útěk 

dá celé hejno (např. Sherman 1985; Leger a kol. 1980; Neill & Cullen 1974; Owens & 

Goss-Custard 1976). Například, u syslů Beldingových (Spermophilus beldingi), u kterých 

plní varovná volání pravděpodobně i tuto funkci, samice, které žijí v relativní izolaci, a 

tedy nemohou ze zmatku či „efektu sobeckého stáda“ získat stejné výhody, jako jedinci 

stejného druhu žijící ve skupině, vydávají tyto vokalizace signifikantně méně (Leger a kol. 

1980). 

Příčina by však mohla být také v samotném vycpaném exempláři samice jestřába, 

který jsme použili jako experimentální podněty „dravec“ a „dravec blízko“. Například pro 

sýkory je jedním z indikátorů dravce jeho výrazně oranžový zobák a oko (R.Fuchs, osobní 

rozprava). Tento exemplář byl uloven a vycpán na začátku 20.století, je tedy možné, že 

vybledlejší charakter jeho zobáku a očí mohl způsobit to, že papoušci měli s jeho 

zařazením mezi nebezpečřné dravce jisté potíže.  

V případě experimentálního podnětu „buráky“ by mohla být absence s potravou 

spojených vokalizací způsobena tím, že tyto vokalizace jsou velmi silně ovlivněny 

sociálním kontextem. V případě našich papoušků byl tento potlačen jejich jednotlivým 

umístěním v klecích.  

Za tuto absenci však může být zodpovědný i nesprávně zvolený design experimentu, 

zvláště pokud jde o způsob prezentace jednotlivých experimentálních podnětů. Kromě 
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výše zmíněné, pravděpodobně nevhodně zvolené vzdálenosti umístění predátorů od klece 

s experimentálním papouškem, je pravděpodobné, že i když byly i v jiných výzkumech 

používány statické vycpané exempláře a siluety, nebo realistické modely predátorů 

(Arnold a kol. 2008; Cheney & Seyfarth 1985; Macedonia & Polak 1989; Pereira & 

Macedonia 1991; Ramakrishnan & Coss 2000; Wich & Sterck 2003; Fichtel & van Schaik 

2006; Warkentin a kol. 2001; Hare & Atkins 2001), pro vyvolání varovných volání u 

tohoto druhu nemusí být vhodné. Z toho mála, co víme o predátorech a způsobu predace na 

žacích v divočině, jejich nejobávanější predátoři, jestřábi černopláštíkoví (Accipiter 

melanochlamys), loví žaky v letu, nebo v případě, že papoušci hledají potravu na zemi, ze 

vzduchu (Brown a kol. 1982). Proto by možná bylo vhodnější použít pohyblivé modely 

predátorů (např., Alatalo & Helle 1990). Například, Evans & Marler (1992) používali ve 

svém výzkumu vlivu publika na vydávání varovných volání kuru domácího (Gallus gallus 

domesticus) realistické modely jestřába „přelétávající“ nad jejich klecí. V některých 

dalších experimentech byli využíváni k simulování útoku dravce, jak žíví, cvičení dravci, 

tak i dravcům podobné objekty, například draky podobné dravcům, siluety (např., Müller-

Schwarze & Müller-Schwarze 1971), modely helikoptér, frisbee (např., Davis 1984), 

bumerangy a kluzáky (např., Noyes & Holmes 1979; Blumstein a kol. 1997). Nicméně, 

například v případě výzkumu Paula Shermana (1977) varovných volání syslů 

Beldingových (Spermophilus beldingi), kde používal k vyvolání těchto vokalizací právě 

tyto dravci-podobné předměty přelétávající nad oblastí výzkumu, zjistil, že žádné z těchto 

napodobenin konzistentně nevyvolaly ani varovná volání, ani úniková chování podobná 

těm vyvolaným setkáními se skutečným divokým dravcem.  

Dalším možným způsobem, jak upravit design experimentu je použít k prezentaci 

predátorů videonahrávky, a to jak letících dravců, tak i přecházejících predátorů (např., 

Evans a kol. 1993). A také přehrávání vokalizací predátorů ze skrytého reproduktoru by na 

tento typ chování mohly mít vliv (Macedonia & Yount 1991; Zuberbühler 2000a, 2001; 

Fichtel & Kappeler 2002; Rainey a kol. 2004; Fichtel & van Schaik 2006; Arnold & 

Zuberbühler 2006a). 

Pro další výzkum by bylo vhodné zjistit míru efektu publika na vydávání kontextově 

specifických vokalizací u těchto papoušků tím, že je budeme testovat pohromadě. 

V současné době žijí ve vnitřní voliéře, kde utvořili páry. Tyto „přirozenější“ podmínky 

odchovu by mohly podpořit vydávání varovných a s potravou souvisejících vokalizací.  
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Navíc by k tomu mohla přispět i změna prezentace experimentálních podnětů – například, 

„přelétání“ modelu dravce nad voliérou, nebo přehrávání videozáznamů dravců.  
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7. Závěr 
Ačkoli mají žako Kongo „vše potřebné“ ke vzniku schopnosti komunikovat funkčně 

referenčním způsobem (mají velmi bohatou vokální komunikaci, utváří fission-fusion 

sociální skupiny, mají kognitivní schopnosti podobné velkým lidoopům, delfínům a i 

čtyřletým dětem, apod.), nezjistili jsme u našich čtyř divokých papoušků žádné kontextově 

specifické vokalizace, a to i přesto, že reagovali adekvátně předkládaným experimentálním 

podnětům. Na vystavení podnětům představujícím predátory reagovali, na rozdíl od 

kontrolních podnětů, vyšší mírou strachu, který přetrvával i po jejich odstranění a 

přemístěním se do co největší vzdálenosti od těchto „predátorů“. Naopak, podnět 

představující preferovaný typ potravy (buráky) vyvolal ostražitost a pozitivní exploraci.  

Papoušci vokalizovali ve sledovaných časových úsecích především v dopoledních 

hodinách, přičemž zaznamenané zvuky patřily k běžnému repertoáru našich papoušků. Při 

vystavení podnětům pak papoušci míru svých volání spíše snížili. 
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9. Přílohy 

 
Příloha 1 

ETOGRAM 
PRVEK CHOVÁNÍ POPIS TRVÁNÍ 

NACHÁZÍ SE 
V PŘEDNÍ ČÁSTI 
KLECE 

Pták se nachází v polovině klece blíže 
k testovací oblasti (přední část bidla nebo 
přední stěna). 

Od - do 

NACHÁZÍ SE V ZADNÍ 
ČÁSTI KLECE 

Pták se nachází ve vzdálenější polovině 
klece směrem od oblasti testování (zadní 
část bidla nebo zadní stěna). 

Od - do 

NACHÁZÍ SE VE 
STŘEDNÍ ČÁSTI 
KLECE 

Pták se nachází na bidle (pouze na bidle, 
ne na stěnách) ve středu klece. 

Od – do 

NACHÁZÍ SE V HORNÍ 
ČÁSTI KLECE 

Pták se nachází zavěšený na stropě klece, 
nebo po něm leze. 

Od - do 

NACHÁZÍ SE V DOLNÍ 
ČÁSTI KLECE 

Pták se nachází nebo sedí nebo leze na 
dně klece. 

Od - do 

NACHÁZÍ SE NA 
STĚNÁCH KLECE 

Pták se nachází zavěšený nebo leze na 
stěnách klece. (přední, zadní, boční) 

Od - do 

HRA MANIPULACE/HRA S OBJEKTEM - 
Sběrná kategorie pro podobné projevy 
jako je okusování, ničení, olizování, 
rozkousávání, ulamování či trhání 
předmětů, cákání vody, hraní si s 
potravou, apod.                                               
HOUPÁNÍ - Pták se nachází na nějakém 
volně zavěšeném předmětu (lano, řetěz, 
hračka) a rozhoupává ho prudkými 
pohyby těla nebo máváním křídel.-
nedělali                                                  
ZHOUPNUTÍ - Pohyb, kdy se pták na 
zavěšeném předmětu zhoupne a následně 
se zachytí za jinou podložku a PŘELEZE 
nebo se zaklesne zobákem do hračky 
apod. -nedělali                                                    
BALANCOVÁNÍ KŘÍDLY - Situace, 
kdy má pták při pohybu po nestabilním 
substrátu (např. houpající se větev) 
roztažená křídla, ať už pro udržení 
rovnováhy nebo jako připravenost k 
letu.-nedělali                                     
ZAVĚŠENÍ ZA NOHY - Pták visí pouze 
za nohy a manipuluje zobákem - podává 
si předměty, chce na něco dosáhnout 
zobákem                                      

Od - do 
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ZAVĚŠENÍ ZA ZOBÁK - Pták visí 
pouze za zobák a snaží se někam nebo na 
něco dosáhnout nohama. 

INTENCE KE VZLETU Situace, kdy se pták pevně drží nohama 
podložky (zpravidla na okraji 
vyvýšeného místa), ale přesto se naklání 
dopředu, kývá se v bocích nahoru a dolů 
a pozvedá křídla jako před startem letu. 

Od - do 

LOKOMOCE CHŮZE - Pohyb zpravidla po vodorovné 
ploše (podlaha) kroky při nichž 
došlapuje na celou plochu "chodidel". 
Stejným způsobem se pohybují po 
vodorovném mřížoví či podélně po bidle, 
přičemž se ale přidržují sevřenými prsty.                                                                           
ÚKROKY - Typ chůze bokem ve směru 
pohybu, nejčastěji po bidle.                                                        
SKLOUZNUTÍ - Pohyb, jímž se pták 
přesunuje po hladké nakloněné ploše 
(větvi) bez pohybů nohama.                     
ŠPLH - Pohyb se zapojením zobáku. 
Pták se přidržuje i přitahuje zobákem a 
střídavě nohama a to jak na vertikální tak 
i horizontální podložce. Při rychlém 
vertikálním šplhání si pomáhá máváním 
křídly.                 PŘELEZ - Překonání 
volného prostoru bez pomoci křídel 
(nanejvýš udržování rovnováhy) a 
přidržením se substrátu vždy alespoň 
jednou nohou či zobákem. 

Od - do 

EXPLORACE 
EXPERIMENTÁLNÍHO 
PODMĚTU 

Pták se přímo zabývá "zkoumáním" 
experimentálního předmětu, přičemž se 
nachází buď v těsné blízkosti daného 
předmětu, nebo (vzhledem k umístění 
ptáka v kleci) v co nejkratší vzálenosti k 
němu. Je to buďto PLÍŽENÍ - Pohyb s 
CHŮZÍ s tělem co nejníže u bidla, s 
hlavou skloněnou a ohnutými zády 
směrem k experimenttálnímu podnětu.                      
Nebo PROSTRKOVÁNÍ ZOBÁKU 
SMĚREM K OBLASTI TESTOVÁNÍ - 
Pták prostrkuje zobák skrz mříže klece 
směrem k oblasti testování. 

Od - do 

POZOROVÁNÍ POZOROVÁNÍ Pták upírá pohled 
(jednoho nebo obou očí) na 
experimentální podnět. Jeho hlava je 
natočena zobákem směrem k podnětu, 
případně může být natočena bokem, ale 
jedno oko má podnět v zorném poli.                               
PROHLÍŽENÍ Nejedná se o přímý 
pohled se zobákem směrem k 

Déle než pět 
vteřin 
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experimentálnímu podnětu. Podnět může 
být pozorován i jedním okem, případně 
střídavě nejdříve jedním a poté druhým 
okem. Může se jednat i o situace, kdy je 
pták natočen k podnětu zády nebo 
bokem, ale dá se předpokládat, že ho má 
v zorném poli nebo alespoň periférním 
vidění. 

POHLED Zaměření určitým směrem či k objektu, 
po dobu kratší než pět vteřin. Delší 
interval už je POZOROVÁNÍ. 

Jednorázové 

KOMFORTNÍ 
CHOVÁNÍ 

PROBÍRÁNÍ PEŘÍ - Činnost, při níž si 
pták zobákem probírá peří - upravuje ho, 
protahuje zobákem, a čistí si kůži mezi 
pery. Vybírá uvolněná obrysová i 
prachová pera.                                                                            
PUDROVÁNÍ - Činnost spojená s 
impregnací peří pudrem z prachového 
peří především v oblasti zad a kostče. 
Pták zaklání hlavu nad záda a otíráním 
ho z kostrče roznáší po těle. nedělají                                                                            
DRBÁNÍ - DRBÁNÍ NOHOU: Pták sedí 
na jedné noze a druhou se drbe drápkem 
na hlavě (kůži v obličeji, na ozobí i na 
zobáku) a v peří hlavy, krku, zad, 
kostrče, kořene ocasu, atd. DRBÁNÍ O 
MŘÍŽE: Drbání především na místech, 
kde to mají rádi, ale nedosáhnou si tam 
(týl, temeno), se drbou o mříže či jiné 
předměty.                    OŽDIBOVÁNÍ 
NOHOU - Čištění drápků a kůže na 
nohou zobákem.                                                                     
UHLAZOVÁNÍ PEŘÍ - Stranou hlavy a 
zobáku si pták uhlazuje peří na různých 
částech těla (záda, ramena, křídla).                                                                          
ROZTAHOVÁNÍ OCASU - 
Rozprostření ocasních per do stran, 
někdy ocasní vějíř nachýlí na jednu 
stranu. Pak pera buď opět složí a 
několikrát s ním zavrtí ze strany na 
stranu nabo následuje protahování per 
zobákem - PROBÍRÁNÍ PEŘÍ.                                 
PROTAHOVÁNÍ KŘÍDEL - Akt, kdy 
pták zvedá současně obě křídla nad záda 
do částečného či úplného propnutí a poté 
je opět skládá do původní polohy. Při 
této činnosti může pták také několikrát 
prudce zamávat křídly bez úmyslu 
vzlétnout. Do protahování patří i činnost, 
při níž pták stojí na jedné noze a 

Od - do 
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protahuje současně stejnostranné křídlo.  
SED RELAXOVANÝ - Postoj vždy v 
SEDU nebo v SEDU NA JEDNÉ NOZE, 
kdy je pták klidný, peří na těle volně leží, 
v oblasti krku může být mírně 
načepýřené. Typická jsou mírně svěšená 
křídla s konci letek dál od sebe. V této 
poloze dochází ke KLIDU, 
ODPOČINKU nebo DŘÍMÁNÍ. pták je 
v klidové pozici bez toho, že by jevil 
známky určitého vyladění. 
 MÁVÁNÍ KŘÍDLY - Pták stojí vzpříma 
na obou nohách, tělo má předkloněné 
vodorovně s podložkou a dopředu 
natažený krk je načepýřený. Pták zvedá 
křídla nad záda a trhavými pohyby je 
roztahuje a skládá. Tento pohyb je 
opakován ne vždy se stejnou intenzitou. 
Někdy se navíc houpe v bocích nahoru a 
dolů.                                           
KRMENÍ - Pták si bere zobákem 
jednotlivá sousta s hned je zpracovává. 
Případně potravu přebírá z pařátu do 
zobáku.                                                                              
ZÍVÁNÍ - Akt, při němž pták doširoka 
otevírá zobák, někdy také vyplazuje 
jazyk či pohybuje čelistmi zobáku do 
stran.                                                                       
ČIŠTĚNÍ ZOBÁKU - Pták si zobák 
očišťuje nohou nebo otíráním o větve či 
jiné předměty a odstraňuje z něj např. 
zbytky potravy. Popř. větev okusuje.                               
ČIŠTĚNÍ VNITŘKU ZOBÁKU - 
Papoušek sedí s otevřeným zobákem a 
svalnatým jazykem pečlivě přejíždí po 
vnitřku obou čelistí zobáku. Zpravidla 
následuje ZÍVNUTÍ a pohyby čelistí do 
stran.                                  BROUŠENÍ 
ZOBÁKU - Rychlými pohyby přejíždí 
pták hranou zobáku o větev. může tak 
čistit zobák, ale nedělá to jen po krmení a 
ne vždy to souvisí s hygienou (přeskoky, 
stereotypy).                                                  
OTŘEPÁNÍ: HLAVOU - Potřepání ze 
strany na stranu často načepýřenou 
hlavou; CELÝM TĚLEM - Akt, kdy 
pták napřímí peří na celém těle, nahrbí se 
a jednou nebo vícekrát se otřepe.                                                         
NAČEPÝŘENÍ CELÉHO TĚLA - 
Činnost, kdy pták napřímí od těla 
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obrysové peří na celém těle. Předchází to 
či následuje po většině komfortních 
projevů. Zpravidla pak následuje 
OTŘEPÁNÍ - OTŘEPÁNÍ CELÝM 
TĚLEM.                                                    

UPOZORŇOVÁNÍ PŘI 
VOLÁNÍ 

Jen při ranních a večerních zpěvech - 
pták vydávající vysoké táhlé písknutí 
zaujímá zvláštní postoj, kdy vypne tělo 
vzhůru jako při IMPONOVÁNÍ a přitom 
několikrát zamává křídly do stran. Tímto 
způsobem na sebe opticky upozorňuje 
volající pták v ranním či večerním šeru. 

Od - do 

HROZBA PŘEDKLÁNĚNÍ PŘI HROZBĚ - 
Pozice, kdy se jeden pták proti jinému 
ptákovi nebo člověku předklání, čepýří 
se, odtahuje křídla od těla a vydává 
výhružné vrčení.                                                                      
HROZBA OTEVŘENÝM ZOBÁKEM - 
Postoj, při němž jeden pták druhému 
demonstruje nelibost nataženým krkem a 
doširoka rozevřeným zobákem. 
Doprovázen výhružnou vokalizací.                                                     
ZASTRAŠOVÁNÍ - Pohyb CHŮZÍ 
zpříma a při každém kroku kývne přední 
částí těla a hlavu natáhne dopředu a pak 
ji skloní.                                                                 
VÝPAD - akt často následující po 
HROZBĚ OTEVŘENÝM ZOBÁKEM. 
Pták sekne pootevřeným zobákem 
směrem k druhému.                      
IMPONOVÁNÍ Pták v obranné náladě 
stojí na napjatých nohách s vysoko 
vytaženým tělem. Hlavním znakem je 
přiléhající peří na vršku hlavy, ale 
postavené peří v týlu, což vyvolává 
dojem hranaté hlavy až drobné 
chocholky na temeni hlavy. 

Od - do 

POPLAŠENÍ SKOK - Pohyb za pomocí křídel, ale bez 
jejich plného letového výkonu. Výchozí 
energii pohybu dodávají nohy. Třepotavé 
popolétnutí zpravidla na vzdálenost 
kratší než 0,5 metru.                                                                     
COUVNUTÍ/UCUKNUTÍ - Jedná se o 
rychlý pohyb (jakési škubnutí) ptáka 
směrem od oblasti testování. 

Od - do 

SED/STOJ NAPJATÝ Postoj s viditelným napětím, vždy s 
oběma nohama na podložce. Křídla u těla 
a letky těsně složené. Typické je 
načepýřené břicho s chvějícími se pírky. 
Pták je často nehybný, ale může i 

Od - do 
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přešlapovat, často doprovází 
POZOROVÁNÍ (hodnoceno i 
pozorování) zdroje znepokojení. Ve 
vypjatější situaci jsou někdy křídla 
připravená ke vzlétnutí. Při uklidnění 
situace přechod do SEDU 
RELAXOVANÉHO. 

POHYBOVÉ 
STEREOTYPY 

KOLEČKA V KLECI - pták se pohybuje 
po kleci (většinou rychle) po určité trase 
několikrát za sebou bez snahy dosáhnout 
určitého místa.                          
ŠKUBÁNÍ HLAVOU - prudé a rychlé 
svislé trhání krkem a hlavou pozorované 
ve velké míře u ochočených ptáků, v 
méně energické verzi i u neochočených 
ptáků.                                                
NOHA ZA HLAVOU - poloha, kdy je 
pták ve svislé poloze v SEDU NA 
JEDNÉ NOZE a druhou nohu má 
zvednutou nahoru, vertikálně podél těla 
až za hlavu. může být prováděno i v 
ostatních polohách a na jakémkoli místě, 
většinou ve stresové situaci (pravidelně 
při hluku).             BROUŠENÍ 
ZOBÁKU - Rychlými pohyby přejíždí 
pták hranou zobáku o větev. může tak 
čistit zobák, ale nedělá to jen po krmení a 
ne vždy to souvisí s hygienou (přeskoky, 
stereotypy). 

Od - do 

 


