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Abstrakt:  

Diplomová práce pojednává o parentální péči bezobratlých živočichů, zabývám se 

jejími typy, formami a příklady druhů, u kterých se vyskytuje. Podrobněji jsem zpracovala 

péči o potomstvo u ploštic (Heteroptera) čeledi Acanthosomatidae a zaměřila se 

na pozorování, chov a studii konkrétního druhu Elasmucha grisea v insektáriu 

i volné přírodě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

This thesis deals with parental care of invertebrates. I focus on its types, forms and 

examples of species in which it occurs. I worked out in more detail the care of the 

offspring of true bugs (Heteroptera) family Acanthosomatidae and focused on the 

observation, collection and study of a particular kind Elasmucha grisea in insectarium and 

nature. 
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1 Úvod 

 Parentální péče je téma známé, široké a je běžnou součástí života lidí i živočichů. 

Nesetkáme se s ní pouze u obratlovců, ale samozřejmě také u živočichů bezobratlých. 

I téměř mikroskopický svět, který představuje například hmyzí říše, v sobě skrývá tak 

impozantní a až někdy neuvěřitelná překvapení týkající se rodičovské péče. Vždyť s jakou 

starostlivostí dbá o svá mláďata například samička pavouka lovčíka hajního (Pisaura 

mirabilis). Pečuje o své potomky s velkým úsilím, nosí kokon v chelicerách, nemůže 

přijímat potravu, neloví, pobíhá a vybírá slunná místa, aby udržela vajíčka neustále v teple. 

Samička hrobaříka (Nicrophorus) vytváří na mrtvolách nálevkovitý útvar, 

ve kterém neustálým vyvrhováním střev a fermentů vzniká stravitelná potrava pro 20 larev. 

Než larvy začnou samy požívat natrávenou potravu, matka je pečlivě krmí kapkami 

potravy z úst do úst. Dalším příkladem starostlivých bezobratlých živočichů mohou být 

i některé ploštice (Heteroptera), čeleď knězovitých (Acanthosomatidae), 

jež až s překvapivým úsilím pečují o své potomky.  

 Prostudovala a shrnula jsem způsoby rodičovské péče u bezobratlých živočichů, její 

význam, formy, typy a uvedla přehled jednotlivých druhů, u nichž se parentální péče 

vyskytuje. V práci jsem se dále podrobněji věnovala druhům ploštic čeledi 

Acanthosomatidae (Heteroptera), rozdělila uvedenou čeleď na druhy pečující a nepečující 

o své potomky a blíže jsem se věnovala druhům žijícím na území České republiky. 

Zaměřila jsem se na jejich způsob života, vývoj, chování a mateřskou péči.  

 Konkrétně jsem se věnovala parentální péči druhu Elasmucha grisea (kněze 

mateřského) čeledi Acanthosomatidae. Tento druh jsem chovala doma v insektáriu 

a pozorovala jeho život také ve volné přírodě. Cílem mé práce bylo odchovat ploštice 

druhu E. grisea od nakladení snůšky až po dospělé jedince a pokusit se mu k tomu vytvořit 

co nejvhodnější životní podmínky. Podrobným studováním jejich života a chovaní 

v přírodě, přirozeném prostředí, i domácím pozorováním v insektáriu, jsem zjišťovala, zda 

by tato čeleď byla vhodná k prezentaci parentální péče v rámci exkurzí a chovů ve škole. 

Snažila jsem se vytipovat lokality výskytu uvedeného druhu, které by byly blízko 

vybraných základních škol, a tím snadno dostupné pro žáky, nebo by se daly navštívit 

například při školním výletu či exkurzi. 
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Stanovení hypotézy 

H1: Zástupci čeledi knězovitých ploštic (Acanthosomatidae) jsou vhodnou modelovou 

skupinou k didaktickým účelům na prezentaci parentální péče jak v chovech v insektáriích, 

tak i při školních exkurzích     

 



 

 

12 

 

2 Rodičovská péče u bezobratlých živočichů   

 Rodiče většiny živočichů své potomky zajistí pouze žloutkem ve vajíčku, 

který slouží jako počáteční zdroj výživy, a dále se o ně nestarají. To bychom předpokládali 

hlavně u bezobratlých živočichů, ale opak může být pravdou. Rodiče zvyšují vyhlídky 

na přežití svých potomků například tím, že je chrání před predátory, zabraňují vysychání 

vajíček, zajišťují potomkům dostatek potravy. Tuto komplexnější péči poskytují 

samozřejmě rodiče savců a ptáků, ale složité projevy pečování o potomky nalezneme nejen 

u ostatních obratlovců, ale dokonce i u bezobratlých živočichů (Smiseth a kol. 2012).  

Evoluční pohled na parentální péči u členovců přináší Tallamy (2001). Z didaktického 

hlediska se parentální péčí u živočichů (bezobratlých i obratlovců) zabývali Hanel 

a Andreska (2012 a, b, c, d). 

 

2.1 Význam rodičovské péče o potomstvo  

 Rodičovská péče živočichů o potomstvo nezahrnuje pouze přímé pečování rodičů 

o mláďata. Z biologického hlediska sem patří všechny projevy organismu, které slouží 

k zajištění potomstva jako podílu genetického základu dvou jedinců. Cílem péče 

o potomky je tedy zvýšení jejich šance na přežití a snaha uplatnit svůj genotyp v dalších 

generacích (Andreska a Hanel 2009). 

 K rodičovské péči jako takové se vztahuje pět termínů, které mohou být vzájemně 

zaměňovány, a jejich význam může být také nesprávně vykládán. Jedná se o termíny 

rodičovská péče, rodičovské výdaje, rodičovská investice, rodičovské úsilí a rodičovský 

vliv; dále jsou termíny vysvětleny dle autorů Smiseth a kol. (2012). 

 

Rodičovská péče 

- jakákoli zvláštnost rodičů, která vznikla či byla po určitou dobu udržována, a jejím 

úkolem je zvyšovat kondici potomků  
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- v užším slova smyslu se může termín „rodičovská péče“ zaměřit striktně 

na behaviorální zvláštnosti, či v širším slova smyslu může zahrnovat ne-behaviorální 

rysy chování, jako je poskytování gamet, gravidita, viviparie a hnízdění 

 

Rodičovské výdaje 

- veškeré výdaje rodičovských zdrojů (včetně času a energie) na parentální péči 

poskytovanou jednomu nebo více potomkům, někdy nesprávně označováno jako 

rodičovské úsilí  

 

Rodičovská investice 

- jakákoli investice rodiče do individuálního potomka, která zvyšuje šanci na jeho přežití 

a reprodukční úspěch, na úkor schopnosti daného rodiče investovat do jiných 

současných nebo budoucích potomků 

 

Rodičovské úsilí 

- kombinované fitness náklady vzniklé v důsledku produkce všech potomků a péče o ně, 

v daném, biologicky relevantním časovém období 

 

Rodičovský vliv 

- rodiče mají na fenotyp potomstva, včetně jeho růstu a přežití, přímé účinky právě 

v důsledku předávání genů  

 

2.2 Formy rodičovské péče o potomstvo 

 Parentální péče zahrnuje asi 11 různých forem, jak mohou rodiče pečovat o své 

potomky, viz Smiseth a kol. (2012): 

 

a) poskytování gamet 

Základní forma rodičovské péče spočívá už v poskytnutí energie a živin, jako jsou lipidy 

a bílkoviny, do vajíček. Nadbytečné množství právě energie a živin, které není vyčerpáno 

při samotném oplození, zvyšuje šanci na přežití a úspěšný vývoj potomků. Studie členovců 
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a ptáků dokázaly, že větší vejce produkují potomky s většími rezervami živin. Tato 

velikost má větší vliv na juvenilní růst a přežití potomků, při případném nedostatku 

potravy a zvýšeném predačním riziku. Výjimkou jsou někteří ptáci, u kterých je rodičovská 

péče po vylíhnutí rozhodující, a stírá tak rozdíly ve velikosti vajec. Kromě energie a živin 

ukládají samice do vajec například protilátky, hormony a antioxidanty. U mnoha hmyzu 

jsou vajíčka opatřena obrannými strukturami či chemickými látkami. Samci také mohou 

různými způsoby přispět k zajištění, ochraně a vývoji gamet. Přinášením darů mohou 

nepřímo ovlivňovat jejich kladení, přes ejakulát předávají živiny, obranné látky, a nebo se 

dokonce stanou potravou pro samičku. Příspěvek samců do gamet samice považujeme 

za rodičovskou péči tehdy, pokud samec nějakým způsobem zvýší velikost či kvalitu 

gamet a tím se zvýší i fitness potomstva (Smiseth a kol. 2012).   

 

b) kladení vajíček – výběr lokality 

Kladení vajíček do vhodně vybrané lokality není náhodné. Právě vhodná lokalita by měla 

minimalizovat riziko odhalení vajec predátory, parazitoidy a plodovými parazity a zajistit 

vývoj vajíček ve vhodném mikroklimatu. Potomci by se tak po vylíhnutí měli dostat 

do vhodného přírodního stanoviště, kde se schovají před dravci a získají živiny pro růst 

a rozvoj. Kladení vajíček do vybrané lokality ale nemusí vždy představovat formu 

rodičovské péče, protože u některých druhů samice vybírá lokalitu jen s ohledem na vlastní 

bezpečnost. 

 

c) budování hnízda a hrabání 

d) hlídání vajíček zvyšuje šanci na přežití potomstva, vajíčka jsou chráněna 

před predátory, parazitoidy, parazity, před vysušením, hypoxií  

e) přenášení vajíček 

f) viviparie 

g) doprovázení potomků 

h) přenášení potomků 

i) potravní zaopatření 

j) péče po dosažení nutriční nezávislosti potomků 

k) péče o dospívající potomky 
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2.3 Typy rodičovské péče o potomstvo 

 Lze rozlišit dva typy vztahu mezi mláďaty a jejich rodiči, první typ představuje 

starost o potomstvo (die Sorge), kde chybí přímý vztah mezi rodiči a potomstvem, 

a který zahrnuje vhodné umístění snůšky (úkryt, dostupnost budoucí potravy pro vylíhlé 

larvy, nymfy, či její umístění přímo na potravní zdroj). Podstatné je, že tento typ 

nepřechází v typ druhý, a po odložení či zajištění snůšky tím tedy starost rodiče o potomky 

končí.  

Péče o potomstvo (die Pflege), tedy druhý typ výše zmiňovaného vztahu, 

představuje aktivní hlídání a ochranu snůšky vajíček či jiných vývojových stádií a často 

souvisí se zajišťováním potravy. Pokud péče o snůšku bývá přerušena nebo zrušena, vede 

tento fakt k zhoršenému růstu, vitalitě i jejímu zničení (Andreska a Hanel 2009). 

 Péče o potomstvo je rozdělena z hlediska jejího poskytování rodiči na uniparentální 

a biparentální. 

a) UNIPARENTÁLNÍ – maternální, kdy pečuje o mláďata samice 

a paternální, o potomky pečuje samec.  

b) BIPARENTÁLNÍ – péče je poskytována oběma rodiči. 

 

Mateřská péče o potomstvo a jeho žadonění u sociálního hmyzu 

 Chemické signály jsou potomky vydávány a spojovány s jejich žadoněním ze dvou 

hlavních důvodů. Jedná se o signály evolučně velice staré a využívá je několik druhů 

hmyzu v mnoha funkčních souvislostech. Jde o feromony (signály externí) a hormony 

(signály interní). Žadonění potomků můžeme rozlišit na poctivé signály, vyjadřující nouzi, 

nebo na konkurenční signály, nutící rodiče, aby do jedince více investovali. Obecně jsou 

náklady rodičů pečujících o své potomky, natolik veliké, že se tím vzdávají příležitosti, mít 

potomky další. Po vylíhnutí je u potomků předpokládaná interakce s rodiči, a možnost 

ovlivňovat je tak při nákladné péči. Jako příklad ovlivňujícího žadonícího signálu byly 

uvedeny feromony vylučované larvami včel Apis mellifera, působící na chování o ně 

pečujících dělnic (Mas a Kölliker 2008). 
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Interakce mezi matkou a potomky 

 Ačkoli je kapitola článku zaměřena tématicky na interakce matky a potomků, 

z toho důvodu, že je maternální péče u hmyzu nejběžnější, uvedené argumenty by platily 

i pro interakce otců s potomky u druhů s péčí paternální, či biparentální (Mas a Kölliker 

2008).  

 Například žadonící signály o potravu nemohou být vedeny směrem k matce, 

v případě, že všechny potomky zavede k potravě najednou, nebo všem jedincům potravu 

přinese. Tak mezi mláďaty začne konkurenční boj. S žadoněním o ochranu se setkáme 

například u ploštic rodu Elasmucha. Jsou zde uvedeny jako ochranné interakce mezi 

matkou a potomky střežení mláďat v obranném postoji a přítomnost alarmujících feromonů 

u potomků. Nymfy mají  dorzoabdominální chemické žlázy, které využijí v případě 

nebezpečí – vypustí alarmující feromony a tyto chemické stimuly vyvolají obrannou reakci 

matky. Mezi potomky se objevuje konkurence - snaha vydávat signály vyšší intenzity než 

ostatní jedinci, protože neočekávají, že matka bude chránit potomky všechny (Mas 

a Kölliker 2008). 

 

2.4 Přehled rodičovské péče o potomstvo u skupin bezobratlých 

živočichů 

Péče o potomstvo u členovců byla popsána u níže vyjmenovaných skupin: 

 Korýši (Crustacea), štíři (Scorpionida), bičovci (Uropygi), štírci 

(Pseudoscorpionida), pavouci (Araneae), solifugy (Solifugae), sekáči (Opilionida), nohatky 

(Pantopoda), roztoči (Acari), mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda), stonoženky 

(Symphyla), hmyz (Insecta), snovatky (Embioptera), škvoři (Dermaptera), kudlanky 

(Mantodea), všekazi (Isoptera), kobylky (Ensifera), pisivky (Psocoptera), třásnokřídlí 

(Thysanoptera), ploštice (Heteroptera), křísi (Auchenorrhyncha), brouci (Coleoptera), 

dvoukřídlí (Diptera), motýli (Lepidoptera), blanokřídlí (Hymenoptera). 

 

 Členovci mohou různými způsoby zajišťovat přežití svých potomků,  

už pouhou ochranou vajíček. Ta kladou do úkrytů nebo je umisťují na potravní zdroje, 

aby dopřáli dostatek potravy larvám, nymfám, či je sami hlídají (Andreska a Hanel 2009). 
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2.4.1 Zajištění ochrany vajíček - jednodušší typ rodičovské péče 

 Vajíčka jsou chráněna obalem (chorion), je dostatečně pevný, aby vajíčka mohla 

být odhazována na zem, do prostředí vhodného pro jejich další vývoj. S takto velice 

jednoduchou ochranou vajíček se můžeme setkat například u některých strašilek 

(Phasmida), jepic (Ephemeroptera), vážek (Odonata), chrostíků (Trichoptera) a některých 

motýlů (Lepidoptera), (Andreska a Hanel 2009). 

 O něco dokonalejší zabezpečení vajíček je typické například u některých pošvatek. 

Jejich vajíčka jsou opatřena přídatným rosolovitým obalem, u molic jsou vajíčka kryta 

voskovou vrstvou, švábi kladou vajíčka do pouzder, tzv. ooték a dále o ně nepečují. 

I u některých pavouků můžeme pozorovat ochranu vajíček, vytváří kokon, který maskují. 

Do blízkosti potravy kladou svá vajíčka např. mandelinky čeledi Chrysomelidae. 

 Příklady míst, kam mohou být kladena vajíčka a příklady členovců, u kterých tento 

typ ochrany nalezneme: 

 kladení vajíček do země Carabus (střevlíci), Lytta (puchýřníci), Silpha 

(mrchožrouti), Myrmeleontidae (mravkolvovití), Mecoptera (srpice) 

 kladení vajíček do štěrbin borky Buprestidae (krascovití), Coccinellidae 

(slunéčkovití), Cerambycidae (tesaříkovití), Lymexilonidae, Raphidioptera 

(dlouhošíjky) 

 kladení vajíček pod kůru: Clerus (pestrokrovečníci) 

 do živých rostlin: Dytiscus (potápníci), Cybister (křepčíci), Ceuthorrhynchus 

assimilis (krytonosci), endofytická Odonata (vážky), kobylky podčeledi 

Phaneropterinae, pilatky, křísi  

 pod mech: Boreus (sněžnice) 

 do speciálních dutinek pro snůšky, vytvořených samičkou: Cassida (štítonoši), 

Phytobius quadricornis, Clytra (vrbaři), Cryptocephalus (krytohlavi), Hydrous 

(vodomilové), Helophorus (pětiproužníci) 

 do živých rostlin vystlaných slizem (sarančata) 

 do štěrbin vytvořených ve tkáních živých rostlin: pilořitky a hlavně hálkotvorné 

druhy (např. žlabatky, Cynipidae) 

 do dřeva, listů, výhonků, plodů, či tzv. „rolování listů“: Rhynchitini, Attelabini 

(zobonosky), Oberea linearis (kozlíček lískový) 
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 do chodbiček vytvořených v živné rostlině: Ipidae (kůrovcovití) 

 na, či do hostitele: parazité   

 do nor v zemi na donesenou potravu: někteří koprofágní brouci Geotrupes 

(chrobáci), Onthophagus (lejnožrouti), Copris (výkalníci), Sisyphus (chrobáci) 

 na živný (omráčený) organismus: parazitoidi Chrysidoidea, zlatěnky, Pompiloidea, 

hrabalky, Sphecoidea, kutilky 

 na organismus neomráčený: kuklice čeledi Tachinidae, lumčíci ze skupiny 

Ichneumonoidea 

 na hostitele u parazitů: Mallophaga (všenky), Anoplura (vši), Gastrophilidae 

(střečkové žaludeční), (Andreska a Hanel 2009) 

 Využití obdoby placenty, která umožňuje výživu zárodku v pohlavních vývodech 

samice. U klošů (Diptera, skupina kuklorodek ze skupiny Pupipara), parazitujících na 

kopytnících, je larva vyživována v „děloze“ mléčným sekretem zvláštní přídatné 

žlázy, larva se v těle matky dvakrát svléká, je porozena v takovém stavu, že se 

během několika desítek minut kuklí (Kovařík a kol. 2000).  

 

2.4.2 Dokonalejší typ rodičovské péče 

 Tři základní typy rodičovské péče, již výše zmiňované, můžeme doplnit o důležitou 

formu pečování, kterou je adopce, kdy rodiče přenechají péči o své potomky jinému druhu. 

Třináct hmyzích řádů disponuje péčí o potomky a lze ji ještě rozčlenit na tři oblasti: 

 fyzická ochrana snůšky (i dalších vývojových stádií) před nebezpečím 

 ochrana životních zdrojů pro mláďata 

 usnadnění potomstvu přijímat potravu 

 

Shrnutí evolučního vývoje sociálního chování u hmyzu spojené s chováním matky, kdy: 

a) rozptýlí vajíčka v prostředí, kde se jedinci jejího druhu vyskytují, vajíčka mohou 

být umisťována v blízkosti potravy larev 

b) naklade vajíčka do prostředí v několika dávkách (př. listy), ty budou sloužit jako 

potrava larev 

c) obstará ochranný kryt pro snůšku (často v kombinaci s body a, b) 
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d) chrání vajíčka i larvy, zůstává s nimi 

e) naklade vajíčka do hnízda se zásobami potravy  

f) je neustále v přítomnosti vajíček a mláďat, chrání je a krmí = „subsociální“ chování 

g) potomstvo je chráněno, krmeno matkou, ale dochází i ke kooperaci ve vychovávání 

dodatečných snůšek, vzniká dočasné nebo stálé společenstvo rodičů a mláďat = 

eusociální či pravé „sociální“ chování (Andreska a Hanel 2009) 

 

2.4.3 Přímá rodičovská péče o vajíčka 

Přenášení vajíček na těle, ve váčku pod ocasem ze souše do moře, kam jsou vajíčka 

setřesena a dále o ně není pečováno – červení krabi z čeledi Gecarcinidae (Palmer 1998). 

U blešivce Gammarus pseudolimnaeus popisují maternální péči Tarutis, Lewis a Dyke 

(2005). Maternální péči u raků popisují Vogt a Tolley (2004). Parentální péči u stínky 

Porcelio laevis studovali Lardies, Cotoras a Bozinovic (2004). 

 ukrývání vajíček pod tělem u pijavek popisují Burd, Govedich a Bateson (2006). 

 přenášení či ukrývání vajíček na těle do doby líhnutí - (Hydrobius fuscipes, 

Spercheus, Helochares, ploštice Phyllomorpha laciniata, Belostomatidae – Abedus, 

Belostoma, červci čeledi Diaspididae, předožábří plži rodu Theodoxus) 

 zhotovení hlídaných kokonů někdy až do doby líhnutí – (ootéka u Blatella 

germanica) 

 hlídání určitého místa nakladené snůšky - (Embioptera, Heteroptera), u motýlů 

baboček Hypolimnias anomala, Hypolimnias antiope 

 ovoviviparie (vejcoživorodost) – u některých jepic Cloeon, švábů, parazitických 

škvorů) 

 viviparie (živorodost) - brazilské jepice Callibaetis vivipara, pošvatky rodu 

Archipsocis, indický chrostík Notanatolica vivipara, čeledi Polyctenidae (ploštice 

parazitující na netopýrech), štítenky Diaspididae, Homoptera, mšice (Andreska 

a Hanel 2009). 
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Přímá rodičovská péče o vajíčka a další vývojová stádia skupiny živočichů, u kterých 

se vyskytuje: 

 Jedná se o ochranu vajíček a dalších vývojových stadií. V této skupině může 

docházet i k zajišťování potravy. Samice doprovází mláďata – ploštice kněz mateřský 

(Elasmucha grisea), přináší potravu potomkům – ploštice Parastrachia japonensis, 

provádí vlastní krmení mláďat – škvor Anechura bipunctata, zvláštní případy jsou 

u eusociálního hmyzu, který tvoří kasty (Andreska a Hanel 2009). První případ 

amfisexuální péče (tzn. obou rodičů) u poštice Rhinocoris tristis (Reduviidae) popisují 

Beal a Tallamy (2007).  Shrnující údaje o parentální péči u různých skupin hmyzu uvádí 

Tallamy (1999).   

 

2.4.4 Maternální péče 

 Při maternální péči se o potomky stará samice. Mateřská péče je nejčastější 

rodičovskou péčí hmyzu. Matka může své potomky chránit (chemicky či fyzicky) 

a poskytovat jim potravu (buď každému jedinci zvlášť, nebo všem potomkům najednou), 

(Mas a Kölliker 2008). Následující uvedené příklady maternální péče se týkají, pavouků, 

hmyzu a štírů. 

 

a) Pavouci - tvoří pavučinové kokony, o které různými způsoby pečují: 

 odkládají je na místa, kde splývají s okolím - křižáci, Araneidae 

 hlídají kokony v hnízdech či v podzemních chodbách - skákavky, sklípkani 

(Andreska a Hanel 2009) 

 nosí kokony stále s sebou - slíďáci čeledi Lycosidae, jejich hedvábný kokon je 

upevněn na zadečku, na snovacích bradavkách, po vylíhnutí vajíček samička nosí své 

potomky na zádech několik dní (Palmer 1998),  lovčík hajní (Pisaura mirabilis) nosí 

kokon v chelicerách, proto samička nemůže přijímat potravu a neloví, pobíhá 

a vybírá slunná místa, aby udržela vajíčka neustále v teple (Palmer 1998), slíďák 

pobřežní (Pirata knorri) má kokon přilepený na zadečku ke snovacím bradavkám, 

lepovka jižní čeledi Scytodidade nosí kokon na sternu, snovačka dvouskvrnná 

(Theridion bimaculatum) nosí kokon přilelepený ke snovacím bradavkám, zápředník 

rákosní (Clubiona phragmitis) ohne list rákosu a vytvoří úkryt jak pro sebe, 
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tak pro svůj kokon, vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica) pečuje o potomky 

ve vodě v pavučinovém zvonu naplněném vzduchem (mláďata ve zvonu zůstávají 

do prvního svlékání, než je povrch jejich těla pokryt chlupy, na které zachytí 

vzduch), samička slíďáka hajního (Pardosa lugubris) kokonem otáčí, aby jej slunce 

rovnoměrně prohřívalo, mláďata pak nosí na hřbetě, stepník rudý (Eresus 

cinnaberinus) přenáší kokon ze slunce a na slunce, dle teploty a pečuje o nymfy 

do třetího instaru 

 krmí mláďata z úst do úst krmí své potomky snovačka pečující (Theridion 

impressum), punčoškář zemní (Coelotes terrestris) 

 matka se nechá vysát svými mláďaty – druhy cribellátních pavouků (př. rody Eresus 

a Coelotes), (Andreska a Hanel 2009). O péči o potomstvo u pavouků se zmiňují také 

Buchar a Kůrka (1998). 

 Parentální péči u sekáče druhu Phareicranaus calcaliferus  z Trinidadu popisují 

Hunter a kol. (2007) a u novozélandských sekáčů pak Machado (2007). 

 

b) Hmyz - příklady mateřské péče  

 Hrobaříci (Nicrophorus) - zahrabávají mrtvolky (ptáka, myši) do země, samička 

hrobaříka na mrtvole vytvoří nálevkovitý útvar, ve kterém neustálým vyvrhováním 

střev a fermentů vzniká stravitelná potrava až pro 20 larev. Než larvy začnou samy 

požívat natrávenou potravu, matka je krmí kapkami potravy z úst do úst (Kovařík 

a kol. 2000). Parentální péči u druhu Nicrophorus investigator popisují Koulianus 

a Schwarz (2000) a u druhu Nicrophorus mexicanus pak Anduaga a Huerta (2001). 

Chování hrobaříků, ale i dalších druhů brouků dobře popisuje Klausnitzer (2002).    

 Samička cvrčka (Gryllidae, Gryllotalpinae) u druhu Anurogryllus muticus  - klade 

vajíčka v řadě na dno nory a částečně je kryje půdou, vylíhlé nymfy zůstávají poblíž 

samičky, jež je krmí dalšími nakladenými malými vajíčky,  

tento specializovaný způsob krmení nalezneme i u některých mravenců. Samička 

dále mláďatům přináší kousky ovoce a travin. 

 Škvoři, škvor obecný (Forficula auricularia) hrabe noru, do které klade až 50 

vajíček, která chrání před vetřelci a neustále je olizuje, aby vajíčka nezplesnivěla, 

neshnila nebo nevyschla, pečuje dokonce i o nymfy. Samička škvora dvojskvrnného 

(Anechura bipuncata) nosí nymfám potravu, zástupci podřádů Arixeniina (2 druhy) 
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a Hemimerina (8 druhů) žijí ektoparaziticky na netopýrech, hlodavcích a jsou 

živorodí. Folikulární buňky vaječníků tvoří okolo zárodků placentu, ta vyživuje 

zárodek i nymfu. 

 Sociálně žijící blanokřídlí tvoří larvám speciální potravu, u vos a mravenců se jedná 

o živočišnou potravu, u včel je potrava rostlinného charakteru. U mnoha skupin je 

vyvinuta sociální péče o potomky, jež je typická pro predátory a parazitoidy. 

Trofalaxe – vzájemná výměna potravy u imag a larev. Imaga krmí larvy a ty vylučují 

látky z různých částí těla, které přijímají imaga. Trofalaxe je typická pro mravence 

i vosy. Larvy vos, včel, čmeláků, mravenců jsou závislé na péči dělnic, které je krmí 

(Andreska a Hanel 2009).  

 

c) Štíři - příklady mateřská péče 

 transport mláďat – štír kýlnatý (Euscorpius tergestinus) si podává klepítkatými 

makadly mláďata na záda. Štíři přenáší asi 14 dní od prvního svlékání na zádech 25 – 65 

mláďat (Kovařík 1998).  

 

2.4.5 Paternální péče 

 Paternální péče je velice vzácná, jedná se to typ péče, při které se o potomky stará 

samec. 

 U nohatek sameček nosí vajíčka několika samiček na spodních stranách nohou, 

ve speciálních útvarech. 

 Sekáči, konkrétně druhy Zygopachylus albomarginis (Opiliones, Gonyleptidae), 

chrání potomky ve speciálním hnízdě až 6 měsíců, podobně se stará o potomky 

asijský druh Lepchana spinipalpis (Assamiidae), hlídá vajíčka od několika samiček. 

V případě jeho smrti hlídá snůšku jiný sameček, i když vajíčka nejsou jeho. 

U filipínského druhu sekáčů Leytpodoctis oviger (Podoctidae) nosí sameček vajíčka 

do vylíhnutí na dorzální straně femuru. 

 U mnohonožek (Diplopoda) se paternální péče vyskytuje u druhů Brachycybe 

producta, Brachycybe rosea, Bazillozonium nodulosum (Polyzoniida, 

Andrognathidae). 
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 U třásněnek byla daná péče zjištěna u rodů Hoplothrips, Sporothrips, Idolothrips 

a biparentální péče u druhu Bactridothrips brevitubus. 

 U ploštic je paternální péče uvedena u podčeledi Belostomatinae (Belostomatidae), 

zástupci čeledí Coreidae, Dysodiidae, Reduviidae. Sameček mohutnatky Limnogeton 

fieberi nosí snůšku vajíček na hřbetě, a aby měla dostatek kyslíku, vynořuje se s nimi 

k hladině. Samečci druhů Belostoma flumineum a Belostoma malkini pečují o snůšku 

tak, že ji hladí nohama, tím ji očišťují a ochraňují před napadením parazity. Abedus 

herberti je druhem, jehož sameček ovívá snůšku, a přivádí k ní tak čerstvou vodu. 

Suchozemský druh Phyllomorpha laciniata (Coreideae) nosí snůšku na hřbetě 

(Andreska a Hanel 2009). 

 U samců dvou druhů ploštic Lopadusa (Lopadusa) augur a Edessa 

nigropunctata čeledi Pentatomidae se setkáváme s rodičovskou péčí. Samci těchto 

dvou druhů jsou schopni pářit se s více samičkami najednou a starají se pak 

o všechna svá vajíčka, chrání je proti predátorům a parazitoidům, zabraňují jejich 

vysychání a zajišťují jim dostatek kyslíku. Při vyrušení brání snůšky, jsou otočeni 

čelem k nepříteli a snaží se narušitele zastrašit i vypouštěním kysele zapáchajícího 

sekretu. Samičky kladou snůšky o počtu 16 vajíček v kruhovitém uspořádání, 

neskládají vajíčka paralelně vedle sebe, to proto, aby mohl sameček efektivně tvořit 

bariéru mezi nepřítelem a snůškou a kryl všechna vajíčka svým tělem. Velice 

zajímavý je fakt, že jeden sameček dokáže chránit tři snůšky nakladené na jednom 

listu. Po vylíhnutí vajíček zůstanou nymfy u svých vaječných obalů a nevytvoří jeden 

velký shluk. Ani u jednoho ze jmenovaných druhů nebylo pozorováno krmení 

mláďat samcem nebo jakákoli interakce s nymfami (Requena a kol. 2010). 

 Specializovaná forma paternální péče je kanibalismus samiček,  

jež požírají samečky po nebo při kopulaci. Sežraný sameček tak podporuje oogenezi 

samiček, její obživu, a pozitivně tak ovlivňuje přežití svého potomstva. U některých 

kudlanek nebo sklípkanů je sameček stejně velký, ba dokonce i větší než samička, 

ale poraněním samičky by zlikvidoval své potomstvo, takže přežívají jen potomci 

těch samečků, co se dobrovolně nechali sežrat (Andreska a Hanel 2009). 
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2.4.6 Adopce 

 Adopce je typická spíše pro obratlovce, ale ve výjimečných či vzácných případech 

se s ním můžeme setkat i u členovců. 

 pavouci skálovky rodu Micaria – přikládají své kokony s vajíčky ke kokonům jiných 

pavouků, kteří je hlídají (př. čeleď pokoutníkovití) 

 pavosy – Jejich samice, budoucí královna, pronikne za použití feromonů 

do hostitelského hnízda vos, usmrtí dosavadní královnu a usadí se v hnízdě. Klade 

vajíčka, dělnice krmí a ošetřují její potomstvo. Po nějakém čase původní 

obyvatelstvo hnízda vyhyne, protože potomci královny jsou brzy v početní převaze. 

Zimu přečkají jen oplozené samičky, které pak stejným způsobem obsadí jiná hnízda. 

 pavosíci – Stejným způsobem jako pavosy obsadí hnízda vosíků,  

s tím  rozdílem, že dosavadní královna zůstává v hnízdě a stane se dělnicí. Problém 

nastane, pokud pavosíci obsadí všechna hnízda v regionu a zničí jejich obyvatele. 

Pavosíci vyhynou, protože příští sezonu tu nebude nikdo, kdo by pečoval o jejich 

potomstvo. 

 pačmeláci - Larvy pačmeláků jsou vychovávány příbuzným druhem čmeláka. 

Nedochází k zahubení královny, sice vládne královna pačmeláka, ale druhá je 

v hnízdě trpěna. 

 mravenci – Královny také vnikají do hnízda jiného druhu, matka nabízí dělnicím 

atraktivnější feromony (před vstupem do hnízda se neparfemuje zabitou dělnicí), 

a původní matku tak většinou zabijí její vlastní dělnice. Typické např. pro druhy 

Formica fusca. Amazonka čili mravenec otrokářský (Polyergus rufescens) jehož 

dělnice jsou pouze v podobě vojáků, a proto úlohu krmení a lovení musí zastávat 

doplňované dělnice hostitelských druhů (např. Formica fusca, F. gagates). 

 brouci – Vrbař čtyřtečný (Clytra quadripunctata) žije na keřích v blízkosti mravenišť 

druhů rodu Formica. Vajíčko je opatřenou schránkou z trusu a sekretu přídatné 

žlázy, většinou zaneseno samotnými mravenci do mraveniště. Larva schránku 

neopouští a živí se organickými zbytky v mraveništi, někdy i vajíčky a kuklami 

mravenců, má tedy vliv na početnost mravenců v hnízdě. Nejedná se zde o typickou 

péči, ale spíše předání potomstva jiné skupině živočichů (Andreska a Hanel 2009).  
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3 Ploštice a jejich parentální péče 

Řád: Heteroptera (=Hemiptera) 

 Tento řád zahrnuje suchozemský i vodní hmyz s většinou dorzoventrálně 

zploštělým a pigmentózně zbarveným tělem o délce 0,8- 42 (110) mm (Křístek a Urban 

2004). V současné době je popsáno 38000 druhů, centrum vzniku a těžištěm rozšíření 

ploštic jsou tropické oblasti. Obývají široké spektrum biotopů, jsou dravé, fytofágní, 

hematofágní. Patří mezi ně také parazité ptáků a savců, sají na různých částech rostlin, 

mycéliích hub, žijí ve vodě, jiné na hladině, ba dokonce i na otevřeném oceánu (Kovařík 

2000).   

 

Morfologická charakteristika ploštic 

 Ploštice jsou obecně převážně ploché, s velkým štítem a na hruď složeným 

sosákem (Gottfried 1995). Hlavu mají převážně prognátní, řídčeji i ortognátní 

až hypognátní. Ústní ústrojí je bodavě sací (Křístek a Urban 2004), vzniklé z pozměněného 

spodního pysku, kusadel a čelistí (Dmitrijev 1987), tvořící jakýsi chobot, který je 

u fytosugních druhů (tj. druhů živících se sáním rostlinných šťáv) tenký, dlouhý 

a sklopitelný pod tělo, krátký a silný bývá u zoosugních druhů (tj. druhů živících se sáním 

hemolymfy nebo krve). Jejich složené oči jsou dobře vyvinuté, jednoduchá očka mají dvě 

(někdy mohou scházet), tykadla jsou krátká (3 – 5 článková). Heteronomně členěná hruď 

je (zvláště u makropterních forem) shora opatřena širokým štítem (pronotum) 

a trojúhelníkovitým štítkem (scutellum), který je někdy zvětšený, takže kryje křídla 

i zadeček (Křístek a Urban 2004). Mají tři páry končetin na hrudi a většina druhů má nohy 

většinou kráčivého typu. Dravé druhy mají nohy (první pár) pozměněné a uzpůsobené 

k chytání a držení kořisti. Zadní (třetí) pár nohou vodních druhů je většinou uzpůsoben 

k plavání (Kovařík 2000). Pro ploštice jsou dále typické dva páry křídel (Křístek a Urban 

2004), kdy zadní pár je tenký a čirý, přední pár má zvláštní tvar a je nazýván polokrovky. 

U kořene jsou křídla pevná, zesílená, jejich vrchol je blanitý. Některé druhy ploštic křídla 

nemají (apterie). Ztratily je kdysi dávno v souvislosti se změnou podmínek a způsobem 

života (Dmitrijev 1987). První pár křídel ploštic je přeměněn v polokrovky (hemielytrae), 

jejichž větší (asi 2/3) kožovitou bazální část tvoří tzv. corium a menší (asi 1/3) blanitou 
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distální část tzv. membrána. Zadní pár křídel je blanitý, avšak přední křídla primitivních 

druhů ploštic (např. z čeledi Hydrometridae – vodoměrkovitých, a Gerridae – 

bruslařkovitých) mají homogenní kožovitý charakter krytek (tegmina). Žilnatina může být 

redukovaná nebo naopak velmi bohatá. V klidu jsou křídla složená většinou ploše 

(u Notonectidae – znakoplavkovitých – střechovitě) nad zadečkem. U některých mohou 

být křídla zkrácená, nebo zcela scházet. Častý je křídelní polymorfismus v rámci téhož 

druhu (např. Gerris lacustris – bruslařka obecná – může být makropterní až apterní). Nohy 

jsou často heteronomní, uzpůsobené k získávání potravy (Corixidae – klešťankovití), 

k pohybu po vodní hladině (Gerridae – bruslařkovití), plavání (Corixidae – klešťankovití), 

hrabání apod. (Křístek a Urban 2004). Zadeček ploštic je v oblasti před genitálními články 

tvořen sedmi viditelnými články u samců a osmi u samic. Jejich kopulační orgány mají 

složitou stavbu a jsou využívány v systematice ploštic na všech taxonomických úrovních 

(Kovařík 2000). U samiček některých čeledí je kratičké kladélko. Dospělci suchozemských 

ploštic mají na ventrální straně zadohrudi (nymfy na hřbetní straně zadečku) pachové žlázy 

(Křístek a Urban 2004), tzv. repugnatorické žlázy (Kovařík 2000), jejichž funkce je hlavně 

obranná a feromonální (agregační a sexuální), (Křístek a Urban 2004). Jsou schopny 

stridulovat, tzn. vydávat zvukové signály, a to velmi rozmanitými mechanismy (Kovařík 

2000). Vývoj ploštic je typická paurometabolie s 5 nymfovými instary (nymfám od 3. do 5. 

instaru postupně narůstají křídla), viz Křístek a Urban (2004). U druhů s parazitickým 

způsobem života může být počet instarů snížen (Kovařík 2000). Rozmnožování je 

amfimiktické (bisexuální), partenogeneze je výjimečná. Během roku mají zpravidla 1 

nebo 2 generace, přičemž zimují vajíčka nebo dospělci. Některé druhy (např. Pyrrhocoris 

apterus /L./ - ruměnice pospolná) žijí pospolitě. Původně jsou dravými polyfágy, druhotně 

zoofytofágy až fytofágy. Z dravých druhů se vyvinuli dočasní i trvalí parazité člověka 

a jiných obratlovců. Fytofágní druhy působí na nejrůznějších rostlinných orgánech (např. 

na kořenech, listech, mladých stoncích, plodech a semenech) lokální i celkové otravy, 

deformace (případně hálky) nebo neplodnost. Některé škodí přenosem rostlinných viróz. 

Výlučnými dravci jsou např. zástupci čeledí Notonectidae, Hydrometridae, Gerridae, 

Nabidae, Anthocoridae a Nepidae. Hematofágní jsou druhy čeledi Cimicidae. Převážnými 

entomofágy (insektivory) jsou mimo jiné druhy z čeledí Lygaeidae, Aradidae, Miridae 

a Pyrrhocoridae. V ČR žije asi 810 druhů z 35 čeledí, patřících do 6 infrařádů (tj. nižších 

kategorií, než je podřád), viz Křístek a Urban (2004). 
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Čeleď: Acanthosomatidae 

 Knězovití (Acanthosomatidae) je čeleď ploštic, která se od podobných, 

kněžicovitých liší dvoučlánkovými chodidly a malým štítkem při základu polokrovek. Sají 

šťávy na plodech i listech stromů a keřů, je pro ně (resp. pro některé druhy) typická 

mateřská péče o potomstvo (Anděra 2003). 

 Mateřská péče u ploštic čeledi Acanthosomatidae byla zaznamenána u více než 10 

druhů ze tří rodů Anaxandra, Sastragala a Elasmucha. Důkazem je například studie 

rodičovského chování ploštice Elasmucha signoreti. Samička klade snůšku na rostlinu 

hortenzii řapíkatou (Hydrangea petiolaris), obkročmo sedí na vajíčkách a hlídá své 

potomky. V tomto čase reaguje agresivně na jakékoli vyrušení. Snůšku opouští po té, 

co její potomci dosáhnou ve svém vývoji druhého instaru (Kudo a Nakahira 1993).  

 Čeleď Acanthosomatidae zahrnuje na území našeho státu celkem jen osm druhů 

ve třech rodech: Acanthosoma haemorrhoidale, Cyphostethus tristriatus, Elasmostethus 

interstinctus, Elasmostethus minor,  Elasmostethus brevis, Elasmucha ferrugata,  

Elasmucha fieberi a Elasmucha grisea (Hanelová 2003). 

 V České republice se vyskytují zástupci druhů dané čeledi, kteří jsou schopni 

zvyšovat šanci na přežití svých potomků, a zajistit tak spolehlivý přenos genetické 

informace do další generace tím, že pečují o své potomky a rodičovská péče je u nich 

potvrzena (rod Elasmucha). Dále sem patří i druhy, u kterých rodičovská péče nebyla 

potvrzena, jsou to rody (Acanthosoma, Cyphostetus, Elasmotethus). Naši knězové rodu 

Elasmucha mohou být příkladem mimořádně pečlivé mateřské péče nejen o vajíčka, 

ale i o nymfy. 

 U nás najdeme pouze tři fytosugní druhy ploštic rodu Elasmucha, nejběžnějším, 

nejvíce prostudovaným a nejhojněji se vyskytujícím druhem je kněž mateřský (Elasmucha 

grisea). Dalšími druhy žijícími u nás jsou Elasmucha fieberi a Elasmucha ferrugata (Hanel 

a Hanelová 2011). 
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3.1 Druhy ploštic čeledi Acanthosomatidae nepečující 

o potomky 

3.1.1 Acanthosoma haemorrhoidale (kněz velký) 

 Kněz velký je naším největším knězem, dosahuje délky 14 – 18 mm, má ploché 

protáhlé tělo. Jeho celkové zbarvení je zelené a žluté, místy červené a oranžově červené je 

zbarvení zadečku. Štít, typický pro knězovité ploštice, vybíhá po stranách v rohy s černou 

skvrnou, dále je červeně zbarven. V přední části štítu, za hlavou, nalezneme příčný 

oranžový proužek.  Celý hřbet kněze velkého je pokryt hnědočerným tečkováním. Jedná se 

o polyfágní fytosugní ploštici, která se může vyskytovat jak v korunách stromů, 

tak na křovinách (bez, bříza, buk, dub, habr, lípa, ostružiní a další), 

a dokonce i na bylinách.  

 

Obrázek 1: Acanthosoma haemorrhoidale 

 

(Zdroj: http://www.naturfoto.cz/knezovka-stromova-fotografie-4601.html) 

 

 Dospělí jedinci se vyskytují na svrchní straně listů, které jsou zakryté listy dalšími. 

Přezimují například ve spadaném listí, pod kůrou stromů a jejich hibernace je ukončena 

kolem poloviny května, samozřejmě v závislosti na počasí. 

Dospělci se páří na konci května, začátkem června a bylo potvrzeno kladení vajíček 

samičkami kolem poloviny června na jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) a hloh (Crataegus 

sp.) na spodní stranu listů. Tento druh se vyskytuje také na bříze (Betula) a kalině 

http://www.naturfoto.cz/knezovka-stromova-fotografie-4601.html
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(Viburnum), (Hanel a Hanelová 2006). Samička klade rozděleně snůšku vajíček, pokládá ji 

na více místech a dále o ni nepečuje. 

 Potvrzeným parazitem vajíček kněze velkého je vosička vejcomar rodu Trissolcus 

z čeledi Scelionidae. 

 Protože samička o larvy nepečuje, postihuje její potomky vysoká úmrtnost, larvy 

v prvním instaru nehybně leží na vaječných obalech a pohybovat se začínají od instaru 

druhého, shlukují se v menší skupinky, a někteří jedinci se oddělí a žijí samostatně. 

Vyskytují se na spodní straně listů a až od třetího instaru sají na bobulích jeřabin (Hanel 

a Hanelová 2008). Popis včetně barevné kresby dospělého jedince je uveden také v knize 

Javorka (1978). 

3.1.2 Cyphostethus tristriatus (kněz jalovcový) 

 Tento kněz žije na jalovci a klade na něm vajíčka na plody či jehlice. Jeho ochrana 

potomků je zřejmá už při nakladení vajíček, která mají zelenou barvu (Hanel a Hanelová 

2006). Zajímavostí u tohoto druhu je přítomnost speciálních Pendergrastových orgánů, 

které jsou umístěny na břišní straně a mimo jiné produkují sekret, který chrání vajíčka 

„jako repelent“ proti predátorům a parazitoidům. Tyto orgány jsou typické pro ploštice 

čeledi Acanthosomatidae, u nichž není vyvinuta mateřská péče. U druhů Elasmucha tyto 

orgány druhotně vymizely. 

 Při páření se sameček přiblíží zezadu k samičce, nejprve bubnuje svými anténami 

na její zadeček, hřbet i hlavu. Udržuje kontakt se samičími pohlavními orgány, přeleze její 

hřbet a zůstane s ní spojen zadečkem. Pokud se takto spojený pár hýbe, sameček couvá 

a následuje samičku. Ta po páření klade asi 14 vajíček, která mohou být uspořádána 

ve dvou řadách. Hnědý vaječný vak, jenž obsahuje mikrosymbionty, je životně nezbytný 

pro vylíhlé nymfy (Fischer 2006). 
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Obrázek 2: Cyphostethus tristriatus 

 

(Zdroj: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id82963/?taxonid=71951) 

 

 Daný druh o své potomky tedy nepečuje, nymfy mají sklon k agregaci v prvním 

instaru. Vajíčka jsou kladena v menších dávkách a snůšky jsou umisťovány na různá místa 

(Hanelová 2003). Přítomnost Pendergrastových orgánů je na předgenitálních segmentech 

u druhů čeledi Acanthosomatidae - viz. tabulka 1:  

 

Tabulka 1: Přehled Pendergrastových orgánů ploštic čeledi Acanthosomatidae 

 
předgenitální 

segmenty:  

Druh ploštice V VI VII Reference 

Acanthosoma haemorrhoidale - + + PENDERGRAST 1953 

Cyphostethus tristriatus - + +  

Elasmostethus interstinctus 
- + + 

PENDERGRAST 1953, 

THOMAS 1991 

Elasmostethus minor Není uvedeno 

Elasmostethus brevis Není uvedeno 

Elasmucha ferrugata - - - KUMAR 1974 

Elasmucha fieberi - - -  

Elasmucha grisea 
- - - 

PENDERGRAST 1953, 

KUMAR 1974 

(Zdroj: Fischer 2006) 

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id82963/?taxonid=71951
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3.1.3 Elasmostethus interstinctus (kněz březový)  

Obrázek 3: Elasmostethus interstinctus 

 

(Zdroj: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id67061/?taxonid=71953) 

 

 U daného druhu není zmiňována rodičovská péče ve více zdrojích (uvádí Hanelová 

2003), ale vlastním pozorováním potvrzuje absenci rodičovská péče. Dokládá tuto teorii 

pozorováním snůšek v přírodě (na břízách) i v insektáriích, kdy byla pozorována nakladená 

vajíčka bez přítomnosti samic. Zmiňuje ještě agregaci larev v prvním instaru a vysávání 

vajíček svého druhu larvami. Parentální péče nebyla u tohoto rodu potvrzena, tak její 

nepřítomnost můžeme považovat za obecnou charakteristiku všech druhů rodu (Hanelová 

2003). 

 

 

3.2 Druhy ploštic čeledi Acanthosomatidae pečující o potomky 

Rod: Elasmucha – rozmnožování 

 U všech tří u nás žijících druhů dochází k tandemové, velice dlouhé, kopulaci, tedy, 

hlavami od sebe. U kněze mateřského (E. grisea) kopulace může trvat až 47 hodin. Délka 

páření samečkovi zajišťuje, ba možná spíše potvrzuje, předání jeho genů do později 

nakladené snůšky vajíček. Pokud se kopulující pár dává do pohybu, sameček vždy couvá 

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id67061/?taxonid=71953
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za samičkou. K páření dochází na hostitelské rostlině (Hanel a Hanelová 2011), není 

pravděpodobné, že by kopulující pár přecházel na jiný strom (Roth a kol. 2006), kde budou 

později kladena vajíčka, na chráněné straně listu a v blízkosti potravy pro vylíhlé nymfy 

i samičku. Nakladenou snůšku samička chrání před predátory, plísněmi (snůšku čistí 

a ošetřuje), neopouští ji a živí se v této době jen mezofylem listu. Po vylíhnutí larev je 

samička vodí k potravě, k jehnědám, či borůvkám a celou cestu své potomky kontroluje. 

V noci hlídá larvy, které jsou seskupené těsně u sebe na listu rostliny. Samičky knězů 

mohou klást více snůšek než jednu ročně a byl u nich pozorován silný mateřský pud, který 

spočívá ve schopnosti samičky vrátit se i po odloučení se od snůšky ke svým mláďatům, 

nebo schopnost přijmout jinou snůšku a adoptovat ji (Hanel a Hanelová 2011). Péčí 

o potomstvo u rodu Elasmucha se zabývali ve svých studiích např.: Melber, Hölscher 

a Schmidt (1979), Kudo a Nakahira (1993), Mappes (1994), Kaitala a Mappes (1997), 

Mappes, Mappes a Lappalainen (1997), Hanel a Hanelová (2006, 2011).  

 

Naši knězové a jejich rodičovská péče: 

 Rodičovská péče je životně důležitá taktika u mnoha druhů ploštic (Heteroptera). 

Ve Finsku byly provedeny experimenty právě se třemi druhy ploštic (Heteroptera; 

Acanthosomatidae, Elasmucha), které se staraly a chránily své potomky. Bylo dokázáno, 

že žádná vajíčka nepřežijí bez mateřské péče. U každého druhu v rámci rodu Elasmucha 

mají samice jinou taktiku, která se liší v počtu a velikosti nakladených vajíček a v délce 

trvání mateřské péče (Mappes 1994). Tři druhy rodu Elasmucha (Elasmucha grisea, E. 

fieberi, E. ferrugata) hlídají svá vajíčka a malé larvy, větší a starší larvální stádia jsou již 

samostatná. Efektivní ochrana potomků závisí a je ovlivněna velikostí těla samičky, 

buď klade větší počet malých vajíček, nebo méně větších (Kaitala a Mappes 1997).  

 Rodičovskou péčí můžeme nazvat jakoukoli formu rodičovského chování, 

která zvyšuje potomkům šanci na přežití. V nejširším slova smyslu zahrnuje rodičovské 

chování už samotnou produkci pohlavních buněk a sahá až ke krmení potomstva. 

V nejužším slova smyslu ji můžeme zúžit na péči o vajíčka, potomky a jejich následné 

odstavení. Pro rozvoj rodičovské péče dále platí, aby byl přínos a zisk větší než celkové 

náklady, a její výhody jsou tedy v lepším přežití, růstu a pak úspěšném rozmnožování 

potomstva. Náklady na rodičovskou péči mohou být přímé – ekologické, či nepřímé – 

fyziologické. Příkladem ekologických nákladů může být zranitelnost rodičů, a tím větší 
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náchylnost k predaci, parazitárnímu onemocnění, kterému mohou být vystaveni právě 

rodiče, při péči o potomky. Za fyziologické náklady jsou považovány například čas 

a energie, které rodiče investují do jednoho potomka, a tím snižují investice do ostatních. 

Rodičovská péče se tedy spíše vyplatí u těch druhů, které mají málo potomků, 

nebo u druhů, u kterých by byla úmrtnost mláďat bez péče rodičů příliš vysoká. Konkrétně 

hmyz má tu výhodu, že naklade často velké množství vajíček, ale rodiče většinou nedokáží 

své potomky dobře ochránit před predátory. Existují jisté nezbytné preadaptace, aby se 

snížila úmrtnost rodičů, ti musí totiž přežít po celé pečující období. Dále by měl potomek 

žít ve skupině, kde musí zákonitě docházet k předávání signálů mezi pečujícím 

(pečujícími) partnerem (partnery) a potomky. Tyto preadaptace byly objeveny u druhů 

rodu Elasmucha. Životní historické preadaptace pro rodičovskou péči u druhu Elasmucha  

jsou následující (Mappes 1994): 

 

a) dostatečná délka života dospělých 

b) život ve skupině 

c) shlukovaní vajíček 

d) specifické rodičovské chování 

 

 Také několik nepříznivých abiotických faktorů může mít vliv  

na upřednostňování rodičovské péče, aby potomci přežili. Bez mateřské péče by přežití 

v přítomnosti predátorů a parazitů nebylo možné. Intenzivní potravní konkurence stejného 

druhu vyžaduje opět rodičovské ochrany zdrojů. Rodičovská péče může být omezena 

pouze na samice, protože většina hmyzu chrání své potomky tak, že na nich „sedí“ a chrání 

je vlastním tělem (Mappes 1994). 

 

3.2.1 Elasmucha grisea (kněz mateřský) 

Popis: Z boků má rohovitě protažený štít, světle hnědé zbarvení se žlutým lemem a černě 

skvrnitým okrajem zadečku. Břišní strana je hustě černě tečkovaná. Vyhledává břízy 

(Anděra 2003), přednost dává spíše břízám druhu Betula pendula (Kaitala a Mappes 1997) 

a olším (Alnus), (Roth a kol. 2006), konkrétně Alnus glutinosa (olše lepkavá) a dále byla 

nacházena ještě na buku lesním (Fagus silvatica), vzácně i na jehličnanech, jak uvádějí 
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Hanel a Hanelová (2007). Patří k běžným druhům ploštic pravidelně se vyskytujícím 

na živných rostlinách. Vyznačuje se dokonalou péčí o snůšku. Samice kryje vajíčka 

na listu i vylíhlé nymfy (2-3 týdny) vlastním tělem (Anděra 2003). Popis druhu včetně 

barevného obrázku dospělce uvádí i Javorek (1978).   

 

Obrázek 4: Elasmucha grisea 

 

(Zdroj: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id93995/) 

 

Rodičovská péče: Elasmucha grisea klade několik desítek malých vajíček s dlouhým 

vývojem, 10 - 15 dní v závislosti na počasí, celkový vývoj vajíčko – larva - dospělec trvá 

asi měsíc a půl (Hanel a Hanelová 2006). Samička hlídá snůšku poměrně dlouho a nemusí 

klást snůšku jinou (Mappes 1994). Pokud ale o ni přijde, může klást druhou, jak uvádí 

(Hanelová 2005). Schopnost samice ochránit vajíčka je limitována velikostí snůšky, samice 

ji neustále zakrývá celým svým tělem (Mappes 1994). Potomky kryje samička do prvního 

instaru, ve druhém jsou již mláďata větší velikosti, a tak samička nedokáže poskytnout 

efektivní ochranu pro všechny nymfy. Vývoj z prvního do druhého instaru neprobíhá 

u všech nymf najednou, některé nymfy jsou stále v instaru prvním a jiné už jsou v instaru 

druhém, začínají se více pohybovat, a tak se samička ocitá ve vnitřním konfliktu, 

zda chránit mladší nymfy, zůstávající ve shluku na listu, nebo doprovázet jedince starší, 

na cestách po rostlině (Roth a kol. 2006).  

 Experimentálně byla zjištěna větší ztráta vajíček u uměle zvětšených snůšek, 

které chránily malé samice, než u menších snůšek hlídaných samicemi velkými. Malé 

samičky neměly žádnou výhodu z přítomnosti přidaných vajíček, a tak se zdá, že každá 

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id93995/
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samička klade vajíčka a vytváří optimální snůšku, o kterou se dokáže postarat. Samičky 

vybírají břízy, na nichž vytváří snůšky tak, aby byla jejich vajíčka co nejlépe chráněna 

před predátory (Mappes 1994). Vajíčka jsou kladena těsně vedle sebe, aby je mohla samice 

obkročit a chránit, většinou jsou kladena k hlavní žilce listu v řadách do oválného tvaru 

připomínajícího tvar těla samičky (vlastní pozorování), a tak velmi zvyšují šanci na přežití 

svého potomstva. Samice se někdy agregují a chrání snůšky společně. Je to pro ně 

výhodnější a byla dokázána menší ztráta vajíček u samic chránících své snůšky hromadně. 

Ojedinělé pozorování uvádí Hanelová (2005), kdy měly dvě samice nakladené snůšky 

na jednom listu, po vylíhnutí larev na sebe vzájemně reagovaly a se zvyšující se 

pohybovou aktivitou larev se zvyšovala vzájemná interakce samic, až silnější vytlačila 

slabší a adoptovala její larvy (Hanelová 2005). Samice tohoto druhu kladou většinou na 

spodní stranu listů bříz 40 – 58 vajíček, průměrně cca 50 vajíček na jednu snůšku (Mappes 

1994), stejný počet vajíček uvádí také (Mappes a Kaitala 1995). Počet vajíček v rozmezí 

40 – 50 uvádí (Roth a kol. 2006), 20 – 50 vajíček uvádí (Hanel a Hanelová 2006). Kněz 

mateřský klade tedy větší počet menších vajíček, než druhy E. fieberi a E. ferrugata, 

jejichž vajíčka jsou v průměru větší a mají časově delší vývoj (Kaitala a Mappes 1997. 

Analýzou velikosti a hmotnosti vajíček bylo zjištěno, že vajíčka na okrajích snůšky jsou 

lehčí a menší než vajíčka kladená uprostřed (Prokop 2001). Vajíčka na periferii snůšky 

jsou vystavena většímu riziku predace, proto samičky investují více do vajíček umístěných 

uprostřed snůšky (Roth a kol. 2006). To samé platí i pro vylíhlé nymfy. Důvodem této 

nerovnoměrné distribuce je predační risk, vajíčka na okraji jsou nejčastěji kořistí např. 

mravenců, a právě vajíčka kladená uprostřed jsou nejvíce chráněna tělem samičky, před 

predátory. U ploštic, které o své potomky nepečují, se podobné rozdíly ve velikosti 

a hmotnosti vajíček nenašly, jejich vajíčka a nymfy jsou stejné velikosti jak na periferii, 

tak ve středu snůšky. Nymfy vylíhlé z vajíček kladených ve středu snůšky jsou větší, vítězí 

v kompetici s ostatními nymfami o nejbezpečnější místo snůšky, tedy v jejím středu, a mají 

tak větší šance na přežití. V dospělosti jsou větší, což je zvýhodňuje při ochraně a produkci 

vlastních vajíček (Prokop 2001). Doba kladení je stanovena obvykle na začátek června. 

Ale kladení vajíček závisí z velké míry na vhodném počasí, pokud je teplý začátek léta, 

vajíčka jsou kladena dříve, a můžeme se tak setkat s výskytem snůšek již v květnu (vlastní 

pozorování). V méně příznivém počasí, kdy je větší chladno či dlouho trvající deště (viz 

např. rok 2013) se první snůšky mohou objevit až v průběhu června.  Po nakladení samice 
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brání snůšku vlastním tělem, přikrývá vajíčka i vyvíjející se nymfy. Ochrana jejích vajíček 

i nymf spočívá ve více obranných mechanismech, jako jsou rychlé trhavé pohyby těla, 

naklánění těla směrem k nepříteli či rušivému podnětu, mávání křídel, a nebo dokonce 

vystříknutí sekretu z metathorakálních a abdominálních pachových žláz směrem k nepříteli 

(Roth a kol. 2006). Dokud se nymfy nevylíhnou do čtvrtého instaru, samice je chrání 

rozmanitými způsoby, naklání své tělo proti blížícímu se nebezpečí, bzučí křídly, 

ba dokonce útočí na predátory. Dospělci i mláďata se živí sáním na jehnědách bříz, 

přičemž preferují  spíše břízu druhu B. pendula (Mappes 1994). Samice střeží své potomky 

a vodí je z listu k potravě (na jehnědy) a zase zpět. Zimu přežívají dospělci pod kůrou 

stromů nebo v půdě. Samice ploštic Elasmucha grisea může být snadno náchylná 

parazitárním onemocněním. Parazitoid Subclytia rotundivertis (Diptera, Tachiniidae) 

naklade jediné vajíčko do horního prothoraxu samice a po vylíhnutí se larva parazita živí 

hostitelem (Mappes 1994).  

 

Vývoj: Doba líhnutí vajíček trvá cca 10 – 15 dní, záleží na počasí, zejména na teplotě. 

Samička při kladení vajíček opatří jejich povrch symbiotickými bakteriemi, které jsou pro 

nymfy nepostradatelné. Larvy v prvním instaru vývoje zůstávají seskupené na listu v místě 

nakladených vajíček, ze kterého sají šťávu a jsou velice málo pohyblivé. Větší pohyblivosti 

jsou nymfy schopné až po několika dnech, opouštějí místo líhnutí, ale opět se vrací ke své 

matce. Larvy se svlékají a tím se ocitají ve druhém instaru, v tomto období jsou potomci 

schopni doprovázet svou matku za potravou na jehnědu. Ta nymfy neustále hlídá 

a kontroluje a vrací se s nimi zpět na plodový list. Ve třetím instaru jsou nymfy větší, 

samostatnější, a nejsou tak závislé na péči matky, která se k nim na list vrací méně často, 

pomalu se osamostatňují. Larvy stále chodí hromadně, ale bez matky, sát na jehnědu, po té 

se opět vracejí zpět a agregují se na listu. V následujícím čtvrtém instaru nymfy přestávají 

žít pohromadě a v posledním, pátém, se vzhledem již velice podobají dospělci. Liší se 

od nich například čtyřčlánkovanými tykadly, dospělec má pětičlánková. Zatímco rodiče 

mladých ploštic pomalu hynou, tato nová generace přezimuje a další rok je schopna 

rozmnožování (Hanel a Hanelová 2006). 

 

Reprodukční investice: Samičky druhu E. grisea jsou nejmenší, ze tří zmiňovaných 

druhů, kladou tedy nejmenší vajíčka (Kaitala a Mappes 1997), velká asi 1 mm, kterých je 
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ale největší počet a mají nejdelší dobu vývoje 10 – 15 dní (Hanel a Hanelová 2006), 

v porovnání s ostatními dvěma druhy. Relativní reprodukční investice do jedné snůšky 

(hmotnost snůšky/hmotnost samičky) je opět rozdílná u zmiňovaných druhů. E. grisea 

při výzkumu investovala do své snůšky 50% své tělesné hmotnosti. Velice málo samiček 

bylo schopno nahradit ztracenou snůšku a u samic z celkového počtu (n=101), snůšku 

nahradilo pouze 13%. Asi hraje roli i to, kdy samička o snůšku přišla, zda přišla o čerstvě 

nakladená vajíčka či starší larvy.  Délka trvání rodičovské péče trvala v laboratorních 

podmínkách (20+/-2°C, L:D 20:4 - 20 hod. světlo: 4 hod. tma) tři týdny, dokud larvy 

nedosáhly ve svém vývoji třetího instaru. Dalším významným poznatkem je studie 

velikosti následující snůšky, kterou samice nakladly, u druhu samic E. grisea byla další 

nakladená snůška z hlediska počtu vajíček o poznání menší, než snůška první. Zajímavý je 

fakt, že samičky nikdy neopustí dobrovolně snůšku, i když jim hrozí smrtelné nebezpečí, 

uvádí (Kaitala a Mappes 1997). Opak dokládá pozorování samičky E. grisea, jež byla 

odehnána od své vaječné snůšky mravencem podrodu Formica (Hanel in litt.). Obecně 

platí, že většina vajíček je u ploštic čeledi Acanthosomatidae zničena, pokud jim není 

poskytnuta ochrana ze strany samice (predace členovci a zřejmě i napadením plísněmi, 

Hanel in litt.), naopak většina potomků přežije, pokud je samička přítomna a chrání svá 

mláďata.  Rozšířená péče o potomky líhnoucí se z mnoha malých vajíček samice E. grisea, 

je spojena s přechodem od iteroparie k semelparii (Kaitala a Mappes 1997).   

 Výběr vhodného hostitelského stromu je pro ploštice (E. grisea) životně důležitý. 

Je na něm závislá úspěšná reprodukce a přežití samice i jejích potomků. Samice, které 

hlídají svá vajíčka, jsou schopny odhadnout, zda je výběr místa pro nakladení snůšky 

vhodný pro přežití potomků i z hlediska zajištění dostatečného množství potravy (Kaitala 

a Mappes 1995). Výběr vhodného místa pro nakladení vajíček ovlivňuje kromě zajištění 

dostatečného množství potravy také fyziologický stav hostitelské rostliny, její vzdálenost 

od dalšího stromu daného druhu (konkurence) a predační riziko (Roth a kol. 2006). Musí 

proto kladení vajíček plánovat pečlivěji, než jiné samičky, které svá vajíčka např. roznáší. 

Mají schopnost jak vizuálně, tak i chemicky zjistit přítomnost jiných, specifických 

i nespecifických konkurentů či nepřátel. Hlavním predátorem samic E. grisea jsou 

mravenci. Na základě experimentu, týkajícího se sledování ploštic E. grisea a typizace bříz 

s malými jehnědami (konkrétně dvou typů bříz Bettula pendula a B. pubescens), je 

pravděpodobné, že samičky vylučují stromy, kde by byla nejvyšší úmrtnost jejich 
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potomků, a to z důvodu intenzivní predace mravenci. Bylo dokázáno, že samičky 

odhadnou riziko této predace, dokáží ho předvídat, a dokonce se mu částečně vyhnout. 

Kladou svá vajíčka na místech, kde je nejnižší možnost výskytu mravenců. Mravenci 

využívají během let stejné trasy a intenzita jejich výskytu se nijak výrazně neliší během 

sezony ani během dne. Proto mohou být rizikové lokality (břízy s mravenci) rozlišeny 

od „bezpečných“ bříz. Tento fakt je pro samičku životně důležitý, protože, velká hustota 

mravenců může jak zcela zničit nakladenou snůšku, tak i zahubit pečující samičku. 

Pro jejich přežití je tedy opravdu důležité zvolit vhodnou hostitelskou rostlinu s nejnižším 

výskytem predátorů (Kaitala a Mappes 1995). Podle výsledků pozorování kladou samičky 

vajíčka na různě velké listy břízy a někdy neodhadnou, že je list poškozen a postupně 

uschne, což může být letální faktor pro larvy, protože se zprvu živí na listu, kde došlo 

k jejich líhnutí (Hanel a Hanelová 2011).  

 

Spojení samic střežících smíšenou skupinu nymf („mateřská škola“) 

 Nymfy v prvním instaru vývoje střeží samice ve stejné pozici, v jaké se nachází 

při ochraně vajíček (sedí nad nimi rozkročená a zakrývá je). Ve druhém instaru se nymfy 

začínají pohybovat za potravními zdroji (Roth a kol. 2006), tzn., že putují z listu 

na jehnědy, jejichž šťávu sají. Po cestě jsou seskupené cestující nymfy chráněny samičkou, 

která v době sání sedí poblíž a neustále potomky kontroluje. Kontakt s potomky může 

samička udržovat vizuálně, dotykem i pomocí alarmujících feromonů, které vydávají 

zraněné nymfy. Po krmení je matka opět seskupí a společně se vracejí zpět na list.  

Může dojít k nakladení dvou různých snůšek od dvou samic na jeden list, a pokud se 

vyskytnou dvě snůšky takto u sebe, je zde velká pravděpodobnost pomíchání nymf. Je tak 

tedy ve vlastním zájmu samic, aby se staraly o své potomky společně. U takto smíšených 

skupin jedna samice doprovází starší nymfy na jehnědu, druhá zůstává s mladšími 

nymfami na listu.  

 Existují tři základní důvody, proč se samičkám vyplatí klást snůšky blízko u sebe. 

Zvyšuje se schopnost lépe se bránit před predátory, zefektivňuje se hlídání nymf, 

jež mohou být v různých stádiích vývoje, a pokud je matka napadena parazity a uhyne, 

může se o její nymfy postarat jiná samička. K náhodnému mísení či ztrátě potomků někdy 

dojde například i při procházení samice s nymfami kolem jiné samice s potomky. Samičky 

ploštice Elasmucha grisea nerozliší vlastní snůšky vajíček od cizích stejného druhu. Dle 
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studií bránila samice ploštice E. grisea dokonce snůšku ploštice Elasmucha fieberi, která 

byla ze snůšky pro provedení pokusu odstraněna (Roth a kol. 2006). 

 

Obranné chování: 

Obranné chování samic a ochrana jejích vaječných snůšek 

 Samice chrání vajíčka svým tělem. Snůška je kladena na listy bříz s jehnědami, 

a tedy i blízkost potravy pro vylíhnuté larvy můžeme považovat za preventivní opatření 

(Melber a kol. 1979). Vzdálenost snůšky od nejbližší jehnědy je velmi variabilní 

(centimetry až několik decimetrů), někdy to může být ovlivněno i proplétáním sousedních 

větví břízy (Hanel in  litt.) 

 

Jednotlivé kroky obranného chování (Melber a kol. 1979)  

1. samice zpozorní, napřímí tělo a tykadla 

2. samice nakloní tělo směrem k agresorovi, aby zakryla snůšku 

3. samice se pohupuje, komíhá tělem na strany 

4. samice bzučí křídly 

 

 Původně byly rozeznávány čtyři základní kroky obranné reakce, později byly 

doplněny ještě pátým krokem (umístěným mezi krok 2 a 3). Obranná reakce byla 

pozorována u samice, jež hlídala svá vajíčka a byla napadena mravencem, který se přiblížil 

velice nenápadně a zakousl se samici do hrudníku či břicha. Samice chtěla mravence 

setřást tělem, když po několika pokusech (2 až 6) nebyla úspěšná, bzučela křídly. 

V laboratorních podmínkách byly zkoumány obranné reakce, které vyvolaly různé typy 

nepřátel, například mravenci, brouci atd. Bylo sledováno, jaký má vliv na obranné reakce 

rychlost nepřítele přibližujícího se ke snůšce, druh nepřítele, jeho velikost, vzdálenost 

nepřítele od samice. Závěrem pozorování vyšlo najevo, že samice odmítá blízkost 

členovců s různou velikostí a rychlostí přiblížení a že není schopna rozlišit potenciálního 

nepřítele od neškodného hmyzu (Melber a kol. 1979).  

 

 

Ekologický význam sociálního chování  

Vliv predátorů na líhnutí samicí chráněných či nechráněných snůšek 
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 10 – 20 samic a samců bylo uzavřeno ve válcových nádobách umístěných  

na větvičkách bříz, dokud nebyla nakladena vajíčka. Snůšky byly registrovány a každé dva 

dny kontrolovány lupou s osminásobným zvětšením. Nejpozději jeden den po nakladení 

vajíček byly z poloviny snůšek samice odstraněny (Melber a kol. 1979). 

 

Číselné údaje byly následující (Melber a kol. 1979): 

 celkový počet snůšek: 84 (hlídány samicí: 43, bez samice: 41) 

 průměrný počet vajíček na snůšku: 48,6 

 míra líhnutí střežených vajíček: 91,4% 

 míra líhnutí nestřežených vajíček: 5,0% 

 tři samice byly ztraceny během pozorovacího období a následující míra 

líhnutí jejich vajíček byla: 56,6% 

 část vajíček, která nebyla poškozená, ale jejichž larvy se nevylíhly, 

tvořila: 5,7% 

 účinnost ochrany vajíček ploštice Elasmucha grisea je: 99,7%, 

to znamená, že všechna chráněná vajíčka, která byla schopna vývinu, 

přežila 

 pokud samice nechránila snůšku, vajíček bylo během embryogeneze 

zničeno: 93,7%  

 

 Z velké části byla zničená vajíčka vysáta predátory, ale zachovala původní 

uspořádání. Jiná vajíčka byla zdeformována, tato deformace byla způsobena predátory 

s kousacím ústním ústrojím. Dále byla potvrzena likvidace vajec živočichy s mimotělním 

trávením, např. pavouky. Snůšky mohly být i rozebrány a vajíčka odnesena, např. 

mravenci. Následující členovci jsou považováni za predátory vajíček ploštic Elasmucha 

grisea, vyskytují se na břízách a jsou zde (v níže uvedeném seznamu) seřazeni dle četnosti 

jejich výskytu: 

Kleidocerys resedae Panz. (Lygaeidae, Heteroptera), Rhagonycha sp. (Cantharidae, 

Coleoptera), Adalia sp. (Coccinellidae, Col.), Coccinella septempunctata (Coccinellidae, 

Col.), Formica rufa (Formicidae, Hymenoptera), Formica polyctena Foerst. (Formicidae, 

Hymenoptera),  Lasius niger (Formicidae, Hymenoptera), Araneidae (Araneae), 

Thomisidae (Araneae), Theridiidae (Araneae), Miridae (Heteroptera), Nabidae (Het.), 
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Arma custos (Pentatomidae, Het.), Picromerus bidens (Pentatomidae, Het.), Coreidae 

(Het.), Anthocoris nemorum (Anthocoridae, Het.), Hemerobius sp. (Hemerobiidae, 

Planipennia), Hemerobiidae (Plan.), Staphylinidae (Coleoptera), Rhaphidia sp. 

(Rhaphididae, Rhaphidioptera), Ectobius lapponicus (Pseudomopidae, Blattodea).  

 

Parazitismus u dospělců 

 Dospělé ploštice Elasmucha grisea mohou být napadeny parazity. K tomuto 

problému dochází zpravidla před hibernací.  Asi 40% odchycených jedinců bylo parazity 

napadeno a první dospělci odchycení na jaře po hibernaci kvůli tomu většinou zemřeli. 

Objevila se i výjimka, kdy napadená samice byla schopna klást vajíčka. Vysvětlení tohoto 

jevu přichází společně s názorem, že samice byla zřejmě napadena až na jaře, a parazitická 

larva tak ještě nestihla napadnout vaječníky (Melber a kol. 1979). Hanelová (2005) uvádí 

ve svém pozorování samičku, jež hlídala tmavě zbarvená, jasně parazitovaná vajíčka. Ta 

ale stihla opustit dříve, než se začaly líhnout larvy parazitických vosiček Trissolcus 

elasmuchae.  Jednalo se o již zaniklou lokalitu březového remízku dnes již na zastavěné 

lokalitě u pražské stanice metra na Chodově.   

 

3.2.2 Elasmucha fieberi (kněz tmavý) 

Obrázek 5: Elasmucha fieberi 

 

(Zdroj: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id75812/?taxonid=71957) 

Rodičovská péče: Druhým často studovaným druhem je Elasmucha fieberi, který je méně 

hojný než předchozí druh, od kterého se liší tmavším zbarvením a tmavým tečkováním 

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id75812/?taxonid=71957
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břišní strany těla. Liší se i ve velikosti snůšek, kdy samička klade 30 – 50 vajíček, 

průměrně tedy cca 40 vajíček. Její snůšky bývají umístěné také většinou na spodní straně 

listů, ale tento druh preferuje spíše jiný druh bříz -  B. pubescens (Mappes 1994). Hanel 

a Hanelová (2011) uvádějí výskyt snůšek na jedné živné rostlině, a dokonce společnou 

skupinu larev E.grisea a E.fieberi. Potvrzují tím vzájemnou adopci dvou příbuzných, 

velice podobných druhů, kterým při péči o potomky nijak nevadí drobné rozdíly. Tím 

dokázali, že samičky nejsou schopny rozlišit své potomky v rámci dvou blízce příbuzných 

druhů. 

 

Rodičovská investice: Samičky hlídají snůšku do konce druhého instaru a u tohoto druhu 

je schopnost nahradit ztracenou snůšku asi 5% z celkového počtu samic (n=63). Velikost 

snůšky a vajíček, dokonce i délka trvání rodičovské péče se pohybuje přesně mezi velikostí 

snůšek, vajíček a délkou trvání rodičovské péče u dvou zbylých druhů rodu Elasmucha 

pečujících o potomky (Kaitala a Mappes 1997). 

 

3.2.3 Elasmucha ferrugata (kněz rohatý)  

 Tento kněz je nápadný svými postranními trny štítu. Ve zbarvení převažuje hnědá 

barva. 

Obrázek 6: Elasmucha ferrugata 

 

(Zdroj: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id126869/?taxonid=71956) 

 

Rodičovská péče: Druh Elasmucha ferrugata se běžně vyskytuje na borůvčí, někde 

ve velkém množství. Dále byl nalezen na zimolezu (Lonicera xylosteum) a bříze (Betula 

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id126869/?taxonid=71956


 

 

43 

 

pendula), (Hanel a Hanelová 2007). Tělesná velikost je větší, než velikost samiček E. 

grisea a E. fieberi. Klade také z uvedených druhů největší vajíčka a jejich počet je 

nejmenší v porovnání se samičkami dvou zmíněných druhů. Ve srovnání se dvěma 

zmiňovanými druhy je vývoj jejích vajíček nejkratší (Kaitala a Mappes 1997). Samička 

vytváří kompaktní snůšky průměrně o počtu cca 35 vajíček. Snůšky jsou vždy umístěny 

na spodní straně listů borůvek. Listy borůvek jsou tuhé, takže nejsou náchylné na otočení 

vlivem větru. Proto samičky vybírají vždy spodní stranu listu, kde je snůška spolehlivě 

chráněna např. před deštěm.  Samice chrání nymfy do 2. instaru, dospělci i nymfy sají 

šťávu zralých borůvek. Mateřská péče se liší od dvou předchozích druhů tím, že v  případě 

přiblížení se predátora samice přitiskne své tělo na vajíčka a rotuje před ním, ale může se 

stát, že ve velkém zmatku z listu spadne. To je hlavní odlišnost od dvou předchozích 

ploštic, které nikdy neopouštějí své snůšky, i když se setkají s opravdu nebezpečným 

predátorem (Mappes 1994). 

 

Reprodukční investice: E. ferrugata se vyskytuje na borůvčí (Vaccinium myrtillus), 

kde na spodní straně listů samička klade vajíčka blízko sebe do šestihranného útvaru. 

Vajíčka chrání vlastním tělem a máváním křídly. Samičky druhu E. ferrugata jsou největší 

velikosti, v porovnání se dvěma zmiňovanými a kladou nejmenší počet vajíček, 

ale relativně největších. Relativní reprodukční investice do jedné snůšky (hmotnost 

snůšky/hmotnost samičky) je opět rozdílná než u výše zmiňovaných druhů. E. ferrugata 

při výzkumu investovala do snůšky 43% své tělesné hmotnosti. Tento druh byl jediným, 

u kterého v laboratorních podmínkách po klidovém období péče nakladlo 43% samiček 

druhou snůšku, z celkového počtu (n=14). Ale pouze málo samiček nahradilo ztracenou 

snůšku tj. 20%, z celkového počtu (n=10). Samice zůstávaly s potomky méně než dva 

týdny, pouze do konce prvního instaru, při laboratorních podmínkách, ale doba, kdy byly 

nymfy bez péče, se mezi druhy významně nelišila. Samice E. ferrugata mají od ostatních 

dvou druhů odlišné chování, při vyrušení mohou prchat a opouštět snůšku. Chování 

naznačuje, že v případě nebezpečí samička obětuje snůšku a zachrání svůj vlastní život. 

Tímto jednáním si ale zajistí možnost zakládat další snůšky (Kaitala a Mappes 1997). 

 

Nerovné investice do potomků: Samička chrání své potomky proti bezobratlým 

predátorům tím, že zakrývá snůšku i z ní vylíhlé nymfy celým svým tělem. Bylo zjištěno, 
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že samička klade největší vajíčka (největší by měla mít největší šance na přežití, což bylo 

dokázáno experimentem na nymfách dosahujících různé velikosti s omezenými zdroji 

potravy) do středu snůšky, protože v její centrální části je bezpečněji, než na jejím okraji. 

Zdá se tedy, že samičky spíše kladou důraz na potomky, kteří se s nejvyšší 

pravděpodobností vyhnou predaci. 

 Samičky druhu E. ferrugata kladou cca 35 vajíček v kompaktní snůšce na spodní 

stranu listu borůvek. Počet vajíček bývá u různých samiček podobný, počet vajíček se 

pohybuje v rozmezí 33 – 39 vajíček na snůšku (Hanelová 2005), ale jejich velikost je 

u různých samiček rozdílná, a velikost se také liší u samiček chovaných v zajetí. Větší 

vajíčka samiček chovaných v insektáriích souvisí zřejmě s několika faktory, které mohou 

samičku žijící ve volné přírodě výrazně limitovat. Samičky v zajetí nejsou vystaveny 

predačnímu tlaku, vzájemné potravní konkurenci, mají dostatek místa, i pro ně uměle 

vytvořené příznivé podmínky, mohou tak více investovat do svých potomků. 

 Díky výsledkům pokusů můžeme shrnout, že ani u tohoto druhu není možný 

úspěšný vývoj potomků bez mateřské péče, resp. dochází k výrazné mortalitě. Také zde 

vajíčka na periferii snůšky jsou náchylnější k predaci, než vajíčka umístěná v jejím středu. 

S přežitím vajíček a nymf souvisí i jejich velikost a umístění. Větší vajíčka a těžší nymfy 

pocházejí ze středu snůšky, na rozdíl od menších či sterilních vajíček a lehčích nymf, právě 

proto, že mají větší šance na přežití. Důkazem životaschopnosti větších nymf byl 

i experiment založený na schopnosti nymf přežít v závislosti na omezeném zdroji potravy. 

Výsledek potvrdil teorii, že těžší nymfy na rozdíl od lehčích nymf (pocházejících z vajíček 

kladených na periferii snůšky) přežily. Větší nymfy byly také schopny lépe konkurovat 

menším, a tak si tedy zajistily bezpečnější místo při agregaci a schovaly se za ostatními. 

U nymf chráněných ve středu shluku potomků byla zaznamenána zvýšená schopnost přežít 

kvůli menšímu predačnímu tlaku a lepším fyziologickým podmínkám. Predační riziko je 

více než desetkrát vyšší pro nymfy na periferii, než pro nymfy, jež jsou chráněné ve středu 

shluku potomků (Mappes a kol. 1997). 

 

 

Mateřská péče a reprodukční kompromisy u ploštic rodu Elasmucha dle Mappese 

(1994) 
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● Samice různých druhů Elasmucha se od sebe lišily v počtu mláďat, kvalitě a celkové 

péči o potomky.  

● E. ferrugata nakladla menší počet vajíček, jež se vyvíjela rychleji, byla větší velikosti 

a samice o ně pečovala kratší čas. Investovala tedy méně péče ve vztahu k početnosti 

snůšky než jiné ploštice, došlo tedy k vytvoření tzv. rovnováhy mezi velikostí vajíček, 

počtu potomků a délky mateřské péče. 

● E. grisea kladla velký počet menších vajíček s pomalým vývojem, její mateřská péče 

trvala déle. 

● Péče ploštice E. fieberi, počet vajíček, jejich velikost a doba hlídání potomků se 

pohybuje mezi popisem mateřské péče E. ferrugata a E. grisea. 

E. ferrugata: menší počet velkých vajíček s krátkým vývojem, krátká doba mateřské péče 

vede k možnosti založení dalších nových snůšek. 

E. grisea: větší množství malých vajíček s delším vývojem a dlouhá doba mateřské péče, 

samice proto většinou nemůže zakládat další snůšky. 

Snůšky vajíček ani nymfy se neobejdou ani u jednoho druhu bez mateřské péče. 

 

Reprodukční taktiky v E. grisea a E. ferrugata dle Mappese (1994) 

 Samice po nakladení vajíček zůstává nad snůškou a chrání ji svým tělem. Ochranu 

zvyšuje i fakt, že snůšky jsou kladeny do tvaru samičího těla, aby je mohla samička dobře 

zastínit. Dle experimentů bylo zjištěno, že uměle zvětšené snůšky nejsou samice schopny 

ochránit. Úspěšnost ochrany snižuje i napadení samice parazity, kdy se zvyšuje 

pravděpodobnost jejího uhynutí. Se samiččiným úhynem souvisí i následný a nevyhnutelný 

zánik snůšky. Šance na přežití potomků se zvyšuje také s umístěním snůšky na bezpečném 

místě a lokalizací vajíček. Vajíčka umístěná ve středu snůšky jsou větší než vajíčka 

na jejím okraji. 

 

Predace a behaviorální adaptace dle Mappese (1994) 

 Jedním z nejdůležitějších výsledků je, že ochrana samice není jediným způsobem, 

jak zvýšit šanci na přežití mláďat. Největší selekci potomků ploštic způsobuje mravenčí 

predace, která má vliv na následnou agregaci samic a na počet jejich potomků. Na rozdíl 

od jiného hmyzu se samice nemohou po nakladení vajíček pohybovat, a tak musí samice 

nejprve najít vhodné místo pro založení snůšky. Samičky hledají vhodná stanoviště, 
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nevybírají si vždy stromy s velkým množstvím potravních zdrojů, i když by to pro jejich 

potomky bylo výhodné, ale musí volit stromy tak, aby se co nejvíce snížil počet 

potencionálních predátorů. Pokud jsou samice nuceny založit snůšky tam, kde je četný 

výskyt mravenců, většinou dojde ke zničení značného počtu vajíček. Naopak, kde je 

výskyt mravenců nižší, přežije cca 70% vajíček, jedná se zde o přirozenou selekci 

způsobenou tlakem na preferenci daného typu potravy u býložravého hmyzu.  

 Rozvoj agregace samic a společné ochrany vajíček vznikl jako adaptace  

na predační tlak mravenců. Je experimentálně dokázáno, že samice, které bránily snůšky 

společně, přišly o méně vajíček, než samice, jež chránily snůšky samy. Zdroje potravy 

a predátoři tak výrazně ovlivňují velikost snůšky a přežití potomků. Bylo dokázáno, 

že větší ploštice tvoří větší snůšky, uchrání více vajíček, a jsou tedy svou velikostí 

zvýhodněny od samiček menších.  

 Jak je vidno u našich druhů ploštic čeledi Acanthosomatidae, existují dvě 

ekologické skupiny. Jednu tvoří druhy, které své potomstvo chrání formou maternální 

péče, tzn. Elasmucha grisea, Elasmucha fieberi, Elasmucha ferrugata, druhou skupinu 

tvoří druhy, které o potomstvo nepečují (Acanthosoma haemorrhoidale, Cyphostethus 

tristriatus, ploštice rodu Elasmostethus). Ukazuje se, že obě strategie k uchování druhu 

jsou ve své podstatě úspěšné.  Možným didakticky velmi vhodným příkladem a námětem 

na další studia může být srovnání životních strategií dvou příbuzných druhů žijících 

na bříze (oba lze běžně najít ve stejné době na témže stromu). Jde o kněze Elasmostethus 

interstinctus (nepečuje o potomstvo, zbarvení vajíček nenápadně zelené, dělená snůška 

kladená na různá místa listů) a Elasmucha grisea (bělavá snůška na jednom místě, 

maternální péče).  Pro názornou prezentaci maternální péče jsou u nás vhodné ploštice 

rodu Elasmucha, a to jak v rámci exkurzí a vycházek, tak i školních chovů v insektáriích.   
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4 Praktická část 

 Pro domácí pozorování a studování mateřské péče byl vybrán druh Elasmucha 

grisea čeledi Acanthosomatidae, který zajímavým způsobem pečuje o své potomky. 

Pro vlastní fotografie byl použit fotoaparát značky Nikon coolpix S570, 5x wide optical 

zoom. 

4.1 Domácí pozorování 

4.1.1 Vytvoření insektária a vhodných podmínek pro chov ploštic 

 Insektárium, ve kterém byly ploštice chovány, představovalo v mém případě 

skleněnou vázu o rozměrech 25 x 18 cm, zakrytou igelitem s drobnými otvory. 

 Podmínky, které musely být splněny, aby se plošticím dařilo, byly na základě 

vlastních poznatků následující: 

 udržení vyšších hodnot vlhkosti,  

 dostupnost kyslíku, 

 zajištění co největší nápodoby přirozeného prostředí – březovou větvičku 

s čerstvými jehnědami,  

 vytvoření bariéry, jež by bránila případnému úniku ploštic. 

 

 Udržení vysoké vlhkosti je důležité z toho důvodu, aby nedošlo k rychlému 

vyschnutí větvičky a opadání listů, protože po té by došlo k destrukci nakladených 

nevylíhnutých vajíček. Důležitá je i neustálá kontrola, poněvadž vlivem právě nadměrné 

vlhkosti, může dojít ke zplesnivění větve a listů, což by vedlo opět k zániku vajíček. 

V době, kdy jsou již malé ploštice schopny samostatného pohybu, dají se pak větvičky bříz 

libovolně nahrazovat za čerstvé. 

 Nádoba v podobě vázy byla dostatečně stabilní a její průhlednost mi zajistila 

snadné pozorování, aniž bych musela insektárium otevírat a větrat. Na její dno jsem vložila 

mokrý ubrousek a uzavřela jsem ji průhledným igelitem s vytvořenými dýchacími otvory. 

Bylo tak zajištěno dosažení dostatku světla a patřičné vlhkosti, jejíž hodnoty se 
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pohybovaly během celého výzkumu (od 25. 5. 2012 do 10. 9. 2012) v rozmezí 34 - 81%. 

 Do takto připravené nádoby byla vložena menší vázička s vodou a v ní byla 

umístěna větvička břízy s jehnědami, okraj malé vázy musel být oblepen, aby vylíhlé 

ploštice nesešplhaly po větvi do vody a neutopily se. Listy břízy se nesměly dotýkat stěn 

nádoby ani jejího dna, aby nedošlo k nevítanému opuštění larev z větve (larvy se pak 

obtížně na větev vrací a řada jich může uhynout). Při přenosu větvičky z přírody 

k domácímu pozorování nemusíme mít strach, že po cestě o samičku na snůšce přijdeme. 

Drží se na vajíčkách takovou silou, aby ji ani případný silný vítr nesetřásl. 

Proto tak i mocné mávání s větvičkou samičku z vajíček neshodí. Pokud větvičku 

přenášíme z přírody, je vhodné místo ulomení ihned vložit do nádoby s vodou nebo ji 

alespoň obalit mokrým ubrouskem. 

   

4.1.2 První vlastní pozorování v insektáriu i v terénu 

 Samička klade bělavá, někdy světle zelená vajíčka do útvaru, který kopíruje její tělo. 

Někdy jsou v řadách seřazena, a celá snůška tak připomíná kosodélník, někdy jsou 

vajíčka kladena do kruhového útvaru. Velice často je celá snůška umístěna k hlavní 

žilce listu, buď na jeho svrchní, či spodní stranu. Nedá se striktně potvrdit samiččin 

výběr jedné ze stran, líce či rubu. Listy bříz jsou totiž velice jemné, ve větru snadno 

pohyblivé, a tak samička zřejmě volí tu stranu, která je lépe chráněna před deštěm, 

predátory, je kryta jinými listy a bude tak pro její potomky bezpečnější. Doba inkubace 

je v literatuře uváděna mezi 10 – 15 dny. Tuto dobu jsem nemohla přesněji ověřit, 

protože jsem nikdy nezískala ploštici těsně po kopulaci a nezastihla ji tak přímo 

při kladení vajíček. 
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Obrázek 7: Samička chránící vajíčka 

 

(Foto: autorka, dne 2. 6. 2013) 

 

 Obrázek č. 7 zachycuje samičku chránící vajíčka. Takto snůšku zakrývá svým 

tělem celou dobu, od nakladení až do doby líhnutí mladých nymf a nikdy ji neopouští. 

Jediný aktivní pohyb, který je možné pozorovat, je při ochraně vajíček před nepřítelem, 

kdy se naklání do stran, pohybuje tykadly, či bzučí křídly. Také je možno vidět 

přešlapování nohama.  

 

 1. pokus – odebrala jsem samičku ze snůšky vajíček a umístila ji na kmen březové 

větve asi 3 cm daleko od řapíku listu, na kterém byla umístěna její snůška. Měřila jsem 

čas a samičce (A) trvalo 28 min, než se vrátila zpět, do chránící pozice na svou snůšku. 

Samičku (B) jsem měla umístěnou na balkoně, v chladnějším počasí, přemístila jsem ji 

na 8 h do pokojové teploty. Po uplynulých 8 h jsem jí také odebrala z vajíček, 

ale umístila jsem ji ze snůšky na ten samý list, kde byla nakladená snůška. Samičce 

trvalo 3 h a 42 min, než se vrátila zpět na snůšku. Z pokusu je vidět, že samička, byť se 

nachází blízko své snůšky, nemusí ji hned najít a může nastat nejprve ohledávání listů 

a větviček v okolí.   

 30. 5. 2012 došlo k vylíhnutí  prvního instaru. Samička pomáhala nohama líhnoucím se 

larvám dostat se z vaječných obalů. První den se nymfy skoro nepohybují, zůstávají 

bezpečně nahloučené pod matkou. Při fotografování na mě samička reagovala jako 

na vetřelce. Natáčela na mě své tělo, aby zakryla, a tím chránila svá mláďata. 
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 4. 6. 2012 došlo ke svlékání larev. Druhý instar byl mnohem pohyblivější než první, 

larvy byly větší a mnohem samostatnější. Velice zajímavé bylo mé následující 

pozorování při výměně větvičky za čerstvou:  

 Pokus se samičkou a nymfami: Samičku jsem přemístila na jednu z čerstvých jehněd. 

Ta ji omakala tykadly, celou řádně prozkoumala, a pak se vrátila za nymfami, 

které byly agregovány na mateřském listu. Všechny larvy se okamžitě daly do pohybu, 

začaly se nervózně pohybovat a shlukovat kolem trpělivě čekající samičky. Matka se 

pak vydala prozkoumanou cestou na novou větvičku s čerstvou jehnědou a nymfy ji 

v řadě za sebou následovaly. Omylem jsem pohla s větvičkou a mezi dvěma listy, 

po kterých skupina nymf přecházela, se vytvořila asi 2 mm mezera, kterou drobné 

larvy nemohly překonat. Asi polovina nymf se před nově vytvořenou překážkou 

zastavila, začala nervózně přešlapovat kolem „propasti“ a odmítala jít dál. Samička se 

z vedoucí čelní pozice okamžitě vrátila a převedla zbylou polovinu nymf kolem 

inkriminovaného místa přes nedaleký jiný úsek, který byl dobře průchozí. Celá skupina 

nymf se tedy opět spojila a pokračovala již bez problémů na samičkou prozkoumanou 

jehnědu, na které pak sála. – Tento pokus, ačkoli byl proveden omylem, svědčí 

o ohromné starostlivosti samičky pečující o mláďata, je důkazem interakce 

či komunikace mezi nymfami a samicí. 

 

Obrázek 8: Putování samičky a mladých nymf 

 

(Foto: autorka, dne 6. 6. 2012) 
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 Putování samičky a mladých nymf je zachyceno na obrázku č. 8. Samička 

ve vedoucí pozici vybírá co nejbezpečnější trasu a za ní poslušně cestuje houf nymf. 

Z listu se přesouvají po kmínku březové větvičky sát na nejbližší jehnědu. 

 

 10. 6. došlo k utopení nymf. Větvička břízy se dotýkala stropu a stěn nádoby, tak se 

stalo, že nymfy slezly po její stěně na dno insektária, na kterém byla asi milimetrová 

vrstva vody, aby byla zajištěna patřičná vlhkost.  

 

4.1.3 Poučení se a využití neúspěšného pozorování k eliminaci chyb 

v dalším pozorování 

 Lepší zařízení insektária – pokud jsou nymfy ve druhém instaru vývoje, je možno 

větvičky s jehnědami libovolně měnit za čerstvé. Z tohoto důvodu již není nutností 

udržovat tolik do té doby potřebnou vlhkost a vkládat na dno insektária mokrý materiál 

(ubrousek) či nechávat na jeho dně vrstvu vody.  

 Dále se nesmí dotýkat větvička či list břízy stěny insektária, protože mladé neopatrné 

nymfy po ní mohou sešplhat na dno nádoby a buď se utopit, převrátit se na hřbet 

a natolik se vysílit, že nebudou schopny vrátit se zpět na větev (ani po vloženém 

pomocném materiálu - například stéblu trávy) a uhynou. Stejně jako stěn nádoby se 

nesmí dotýkat větvička ani stropu insektária, opět by mohlo dojít k nežádoucímu 

pohybu nymf a jejich následnému úhynu. 

 

4.1.4 Druhé domácí pozorování 

 Druhé domácí pozorování jsem prováděla od 8. 8. 2012 do 10. 9. 2012. 

 Novou snůšku vajíček se samičkou jsem do insektária přinesla 8. 8. 2012, čímž 

započalo druhé pozorování. Všimla jsem si zde rozdílu v barvě vajíček, kdy čerstvě 

nakladená vajíčka měla světle zelené až bíle perleťové zbarvení, zatímco tato vajíčka 

měla světle žlutý odstín, který zřejmě signalizoval blížící se čas líhnutí. 
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Obrázek 9: Nakladená snůška 

 

(Foto: autorka, 8. 8. 2012) 

 

 Na obrázku č. 9 je nakladená snůška, jež obsahuje celkem 45 pravidelně 

uspořádaných vajíček. Jsou umístěna na svrchní straně listu podél hlavní žilky. 

Na fotografii je také dobře viditelný útvar, do kterého jsou vajíčka uspořádána. Jsou 

nakladena pravidelně tak, aby samiččino tělo snůšku přesně kopírovalo, a vajíčka tak byla 

spolehlivě chráněna. List focený na milimetrovém papíře slouží k tomu, aby se dala 

alespoň odhadnout velikost snůšky i jednotlivých vajíček. Můžeme tedy vypozorovat 

přibližnou velikost jednoho vajíčka. Ze svrchního pohledu má velikost asi 0,5 x 0,5 mm. 

Mají mírně sloupcový tvar, a tak na výšku mohou dosahovat přibližné velikosti jednoho 

milimetru. 

 

1. INSTAR - LÍHNUTÍ:  

 Přinesená vajíčka byla těsně před líhnutím larev, protože 9. 8. 2012 došlo k vylíhnutí 

nymf do prvního instaru. Samička, neustále seděla obkročmo na snůšce a stále chránila 

nymfy, které se téměř nepohybovaly a zůstaly agregovány pod tělem samičky. Matka 

pomáhala nymfám dostat se z vajíček, na nohách, břiše, dokonce i hrudi měla ulpělé 

zbytky vaječných obalů. První instar měl cca 5 - 7 dní dlouhou dobu trvání. Nemohu 

uvést přesnější informace, protože nelze určit, která larva se vylíhla první a jak dlouho 

jí trvalo, než se začala svlékat. 
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Obrázek 10: Samička s nymfami po vylíhnutí 

 

(Foto: autorka, dne 9. 8. 2012) 

 

 Obrázek č. 10 zobrazuje samičku s nymfami těsně po vylíhnutí. Pod samičkou jsou 

vidět světlé, téměř průhledné nymfy a zbytky vaječných obalů. 

 

 

2. INSTAR:  

 K prvnímu svlékání larvy dospěly k datu 14. 8. 2012. Tento den se začala svlékat první 

larva. Nymfy se tak postupně ocitaly jedna po druhé ve druhém instaru svého vývoje. 

Protože ke svlékání nymf nedochází najednou, v jedné skupince se tak nacházely larvy 

prvního i druhého instaru. Jejich velikost a stupeň vývoje se srovnal asi během dvou 

dnů. Místo, kde docházelo ke svlékání larev, bylo většinou na listu (jedná se o svlékání 

prvního instaru), ale čím byly larvy starší, tím častěji jsem pozorovala přeměnu jedinců 

přímo na jehnědách, a pokud se mi nepodařilo přímo svlékání zhlédnout, nacházela 

jsem na různých místech březové větvičky alespoň ulpělé svlečky nymf. Někdy byly 

spadané i na dně insektária. Posbírala jsem je a porovnala různé velikosti svleček 

různých typů instarů - například na milimetrovém papíře. 
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Obrázek 11: Svlékání prvního instaru 

 

(Foto: autorka, dne 14. 8. 2012) 

 

 Svlékání prvního instaru, a tedy první přeměnu larev zachycuje obrázek č. 11. Je 

na něm dobře viditelné, jak nymfa stojí na zadních nohách, mává nohama předníma 

a směrem za hlavou vylézá ze svlečky. Na krátký čas proto musela opustit bezpečné místo 

pod matčiným tělem, aby měla dostatek prostoru. Můžeme si zde také povšimnout světlého 

zbarvení nymfy. Prázdná svlečka pak zůstane na listu. Svlečená larva se vrátí pod samičku, 

nezůstává bez matčiny ochrany. 

 

 Dne 15. 8. 2012 ještě stále nebyly všechny larvy ve stejném stupni vývojového stádia, 

a pokračovalo tak svlékání dalších larev. Ráno v 6.30 h, byla mláďata v insektáriu 

roztroušená. Některá sála na jehnědě, jiná se vyskytovala na listu a samička hlídala 

všechny nymfy z kmínku větvičky poblíž jehnědy a bedlivě střežila krmící se potomky. 

Do 14.55 h se přesunula kromě jednoho potomka všechna mláďata sát na jehnědu 

a vytvořila tak téměř ucelenou skupinu. Matka zůstala s jedinou larvou na listu. Během 

tohoto dne všechny larvy dosáhly ve svém vývoji druhého instaru. 

 Příklad schopnosti silné agregace – Při silnějším pohybu větvičkou, nebo jejím otřesu 

se všechny nymfy vyplašeně a nekontrolovatelně rozutekly po listu do všech stran, 

ale na noc se všechny vrátily, seskupily a hledaly ochranu u samičky, která je schovala 

pod své tělo. 
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Obrázek 12: Jehněda s larvami druhého instaru 

 

(Foto: autorka, dne 17. 8. 2012) 

 

 Obrázek č. 12 zachycuje jehnědu obsypanou sajícími larvami druhého instaru. 

Samička na fotografii není zachycena. Většinou se krmí společně se svými potomky, 

ale někdy se nachází jen na větvičce poblíž jehnědy a mláďata pouze hlídá, jako v tomto 

případě. 

 

 Velice mě překvapilo zjištění, že nymfy druhého instaru jsou v domácích podmínkách 

schopné rozdělovat se a ač ve skupinkách, tak ne všechny dohromady, chodit 

po větvičce bříz. Večer se ale všechny nymfy do jediné vrátily, seskupily na list a stále 

spoléhaly na ochranu matky. Během dvou dnů došlo k vyrovnání stupně vývoje 

druhého instaru. 

 Délka vývoje larev v druhém instaru trvala 5 – 7 dní. 

 Od vylíhnutí mláďat do druhého instaru jsem nechávala insektárium větrat. 

 Úskalí spojené s druhým instarem bylo v nepozornosti larev, které byly „zbrklé“ 

a občas nekontrolovatelně běhaly po větvičce. K večeru se velice často stávalo, že jsem 

našla nymfy spadané z větvičky břízy pod ní. Některé nymfy byly v poloze na hřbetě, 
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jiné na břiše. Problém otočení nymf ze zad na břišní stranu by řešila přítomnost 

například mechu pod insektáriem, ale larvy nebyly schopné se vrátit zpět na větvičku 

ani po opěrce v podobě jakéhosi „žebříku“, kterým může být tenká větvička 

nebo stéblo trávy. Spíše tento přidaný materiál sloužil ke škodě, kdy mi po něm většina 

nymf slezla z větve dolů, než aby se po ní spadané nymfy vrátily nahoru. Proto jsem 

celý týden každý večer kontrolovala insektárium a vracela jedince druhého instaru zpět 

na jehnědy. I tak došlo tak ke ztrátám. Toto stádium tedy považuji v insektáriích 

za chovatelsky problematické, kdy dochází ke zvýšené mortalitě. Další instary již 

na dno insektária nepadaly, tudíž mortalita u starších larev již byla minimální. 

 

3. INSTAR 

 V noci z 19. 8. na 20. 8. 2012 započalo druhé svlékání – 3. instar. Zajímavé bylo 

celodenní pozorování chování starších nymf.  

o V 8:00 hodin ráno byla samička s nahloučenými nymfami v klidu na listu. 

Někteří potomci již byli ve třetím, jiné stále ve druhém stadiu vývoje. 

o 9:25 Samička s mláďaty čekala stále na listu a dále probíhala přeměna 

některých larev. 

o 10:05 Samička se začala postupně přemisťovat na řapík listu (jako kdyby šla 

„na výzvědy“), poté nymfy pomalu přelézaly z rubu listu na jeho líc 

a postupně se přesouvaly za matkou. Ta své potomky pomalu převáděla 

na jehnědu, kde s nimi společně sála. 

o 10:20 Na listu pozorovány dvě zpět navrátivší se nymfy, postupně se 

za nimi vracely ostatní. 

o 12:25 Na jehnědě zůstávala už jen pouze samička s jedinou nymfou, ostatní 

byly zpět agregované na listu. 

o 15:00 Samička sála a hlídala nymfy u stopky jehnědy, většina nymf byla 

na samém okraji jehnědy, kde se krmila a některé nymfy, hlavně ty čerstvě 

svlečené, zůstávaly na spodním okraji listu. 

o 17:00 Larvy byly stále na jehnědě, se samičkou neustále na blízku, i když se 

již přesunula na větvičku břízy a kontrolovala potomky. 

o 19:00 Samička stále hlídala a kontrolovala nymfy.  
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 Výsledkem celodenního pozorování bylo zaznamenání postupného přesouvání nymf 

z listu na jehnědu a zpět, kdy samička odvedla potomky, ale ti se pak volně pohybovali 

po větvičce, dá se tvrdit, že někteří již samostatně.  

 

Obrázek 13: Agregované nymfy ve stáří třetího instaru 

 

(Foto: autorka, dne 21. 8. 2012) 

 

 Na obrázku č. 13 jsou zachyceny agregované nymfy, které dosahují stáří třetího 

instaru. Drží se stále pohromadě, ve větší skupině, ale obejdou se již bez samičky. Ta 

v tomto období vývoje své potomky opouští. 

 

 21. 8. 2012 Došlo k náhlému zmizení samičky.  

 Do této doby se držela v blízkosti mláďat, neustále je hlídala a kontrolovala 

a doprovázela na jehnědu. Bylo viditelné, že čím byly nymfy starší, tím méně 

potřebovaly ochranu své matky. Ta se nemusela po vylíhnutí larev do třetího instaru 

o potomky již starat (už od druhého instaru byly larvy téměř samostatné), tak potomky 

opustila. Samičku jsem po důkladném hledání nikde nenašla. Insektárium bylo 

umístěné u okna, které bylo často otevřené, je tedy možné, že tudy unikla ven. 

 22. 8. 2012 - Nymfy byly bez samičky naprosto samostatné. Stále se držely 

pohromadě, ale větší skupina se za občasného rozpadání na menší skupinky opět 

seskupovala dohromady. Nymfy spolu sály na jehnědě, často spolu cestovaly 

po kmínku větvičky břízy. Také se občas objevila jedna larva samostatně, ale opět se 

po chvíli přidala ke skupině. 
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 Doba trvání třetího instaru byla 5 – 7 dní. 

 

4. INSTAR 

 23. 8. 2012 započalo svlékání třetího stádia vývoje larev, a došlo tak k další proměně. 

Larvy dospěly do čtvrtého instaru, ve kterém byly zcela samostatné, spolu se občas 

vyskytovaly na listech, kmeni, jehnědách, ale je možné, že shlukování bylo ovlivněno 

i omezeným prostorem v insektáriu. Je možné, že v přírodě by se skupina rozpadla 

ještě více nebo úplně. 

 

 Pozorování svlékání - pozorovala jsem svlékání larvy 3. instaru, jehož celkový čas 

byl 14 minut. Nymfa nejprve hledala na listu vhodnou pozici, zastavila se, po té stáhla 

tykadla dozadu a snažila se vylézt směrem za hlavou ze svlečky. Zdálo se, jako by larva 

stála na zadních nohách a mávala předníma nohama. Její nenápadné posunování těla 

směrem dopředu a počátek vysvlékání bylo možné zpozorovat nejprve na nohách, 

pod svlečkou začala prosvítat svítivě červenooranžová barva. Nymfa se pomalu sunula 

ven, směrem vzhůru, a když se jí podařilo vylézt, opuštěná svlečka zůstala „stát“ na místě, 

zatímco larva pokračovala v chůzi na list. 

 Čerstvě vylíhlý jedinec: Nově vylíhlí jedinci se liší od svých delší dobu svlečených 

sourozenců zbarvením. Čerstvě svlečené nymfy mají světle až svítivě zelené - zelenožluté 

zbarvení těla, svítivě červenou hlavu a červenooranžové zbarvení zadečku. Po několika 

hodinách ztmavnou, potom ve zbarvení převažuje tmavě zelená a černá. Světle oranžové 

a červené zbarvení získá také tmavší odstín.  
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Obrázek 14: Shromážděné larvy ve čtvrtém instaru vývoje 

 

(Foto: autorka, dne 24. 8. 2012) 

 

 Shromážděné larvy čtvrtého instaru vývoje zachycuje obr. č. 14. I když zde larvy 

vytvářejí menší skupinku, jsou už naprosto samostatné a obejdou se bez mateřské péče. Je 

zde vidět i drobný rozdíl ve zbarvení instarů, ty larvy,  které jsou kratší dobu po proměně 

mají světlejší barvu. 

 

 

5. INSTAR 

 28. 8. 2012 proběhla poslední svlékání larev do  pátého instaru. 

 

Obrázek 15: Larva pátého instaru 

 

(Foto: autorka, dne 29. 8. 2012) 
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 Larva pátého, tedy posledního instaru je zachycena na obr. č. 15. Z hlediska tělesné 

stavby je pro poslední instar charakteristické široké robustní tělo a od něj již zřetelně 

odlišená hlava. Také si lze povšimnout dobře viditelných základů křídel. 

 

 V posledním instaru vývoje jsou larvy naprosto samostatné, ale díky malému, značně 

omezenému prostoru insektária se vyskytovaly na jehnědách společně. 

 10. 9. 2012 jsem již pozorovala v insektáriu vylíhlé dospělce. 

 

Obrázek 16: Čerstvě svlečený jedinec 

 

(Foto: autorka, dne 2. 7. 2012) 

 

 Čerstvě svlečený jedinec, světle zeleného zbarvení zachycuje obrázek č. 16. Vedle 

něj leží svlečka nymfy pátého instaru. Je zde na první pohled vidět obrovský rozdíl mezi 

nymfou v posledního stádiu vývoje, právě přeměněným i starším dospělcem. 
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Obrázek 17: Mladý dospělec 

 

(Foto: autorka, dne 10. 9. 2012) 

 

 Obrázek č. 17 zachycuje mladého dospělce. Jeho celková proměna neboli průchod 

všemi pěti instary, trvala cca od 9. 8. do 10. 9. 2012, kdy jednotlivá stádia měla délku 

trvání cca od pěti do sedmi dnů. 

 

4.1.5 Výsledky pozorování 

 Celkový vývoj ploštic od prvního instaru po dospělce trval od 9. 8. 2012 do 10. 9. 2012 

při teplotách 21 – 25,5 °C a vlhkosti 34 – 81% 

 Jednotlivé instary vývoje nymf trvaly od pěti do sedmi dnů 

 Matka o potomky pečuje od nakladení vajíček (sedí obkročmo na snůšce a neslézá) 

do třetího instaru, od třetího instaru nymfy nepotřebovaly mateřskou péči 

 Čím jsou nymfy mladší, tím více dodržují pravidlo společného přesunu na jehnědu 

a zase zpět na list, a to za přítomnosti matky. Starší nymfy se pohybují samostatněji, 

za jejího neustálého dozírání, poslední dva instary se obejdou již bez dozoru samice. 

 Nymfy se agregovaly na listech do třetího instaru, pak tvořily rozpadající se a opět se 

shlukující skupinky. Jedinci se ale v noci do menších útvarů opět shlukovali 

 Porovnání velikosti jednotlivých instarů – porovnání plochy svleček včetně rozložení 

nohou na mm papíře, cca: 1. instar – 1x1 mm, 2. instar – 3x3 mm, 3. instar – 3x4 mm, 

4. instar – 5x6 mm, 5. instar – 6x7 mm. (viz foto) 
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Obrázek 18: Svlečky nymf jednotlivých vývojových stádií 

  

(Foto: autorka) 

 

 

 Na obrázku č.18 jsou zobrazené svlečky nymf jednotlivých vývojových stádií. Je 

možné díky milimetrovému papíru odhadnout, o kolik se liší velikosti nymf v jednotlivých 

instarech. 

 

 

Pozitiva domácího chovu v insektáriu:  

 Snadná dostupnost získání zástupců daného druhu hmyzu. 

 Snadná dostupnost potravy pro daný hmyz i vytvoření vhodného prostředí. 

 Nenáročné finanční zařízení insektária. 

 Nenáročnost na místo. 

 Časová nenáročnost. 

 Výhoda nenáročného pozorování (snadné i pro samotné žáky). 

 Vhodná délka vývoje druhu, dá se pozorovat během školního roku a v daném roce 

pozorování dokončit (pokud není obzvláště studený začátek léta). 

 Chov a pozorování má skvělý edukační potenciál, dají se demonstrovat různé typy 

chování, demonstrace proměny nedokonalé (hemimetabolie), stavby těla hmyzu, dá se 

pozorovat svlékání a mateřská péče. 

 

Negativa domácího chovu v insektáriu: 

 Střední náročnost na chov, největší nebezpečí hrozí na samém začátku pozorování. 

Pokud list uschne, zplesniví, dojde k úplnému zničení vajíček či zahubení mladých 
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nymf. Dále je potřeba zásobit ploštice čerstvými jehnědami a kontrolovat, 

zda nedochází k nežádoucímu pohybu nymf po insektáriu, které by v jeho důsledku 

mohly zahynout. 

 Častěji kontrolovat nymfy hlavně během druhého instaru, kdy jsou náchylné k pádu 

z větvičky a jen obtížně se mohou navrátit na živnou rostlinu. Během tohoto instaru 

dochází k největším ztrátám. 

 

Rozdíly v chování ploštic E. grisea pozorovaných doma a pozorovaných v přírodě: 

 Mé první pátrání po plošticích a jejich snůškách v přírodě bylo zpočátku neúspěšné, 

zaměřovala jsem se spíše na mladé břízy, které byly velice bohaté na jehnědy. 

Předpokládala jsem, že čím větším množstvím jehněd bude strom obsypán, tím to bude 

znamenat více potravy pro samici s potomky, a tím bude četnější výskyt snůšek.  Ale ani 

po důkladném pátrání a probírání jednotlivých listů jsem se nesetkala s úspěchem. Žádné 

jedince jsem neobjevila ani po podrobné prohlídce několika, zhruba deseti stromů. 

S pozitivním výsledkem jsem se setkala až po prozkoumání vzrostlejších stromů, které sice 

neměly tak bohatou jehnědovou nadílku, ale byly o poznání vzrostlejší. 

 Zde bych ráda zmínila důležitý fakt, že z devatenácti bříz jsem objevila samičky se 

snůškami pouze na čtyřech stromech a to jen několik metrů vzdálených od sebe. To mě 

vedlo k zamyšlení, co může hrát zásadní roli ve výskytu těchto ploštic. Zdá se, že to může 

být stáří stromu, výskyt predátorů, vhodné prostředí či konfigurace terénu (kdy jsou 

stromy, a tudíž i ploštice chráněny před nepříznivými vlivy, např. silným větrem). 

 

 oblast Koněpruských jeskyní 

 Při pozorování ploštic v přírodě jsem opětovně navštěvovala lokalitu poblíž 

Koněpruských jeskyní. Výskyt samiček se snůškami byl soustředěn na čtyřech březových 

stromech rostoucích několik metrů od sebe. Zajímavé bylo umístění snůšek, kdy jsem 

snůšky nenašla ze severní strany korun bříz. Stromy byly ze zbylých světových stran 

snůškami přímo obsypány. Na jednom stromě jsem objevila v pro mě dosažitelné výšce pět 

snůšek, na dalším čtyři a na posledním také čtyři. Vajíčka byla kladena na obou stranách 

listu, spíše převažovaly snůšky kladené na svrchní straně, ale záleželo to na konkrétním 

natočení listu. Samičky kladou vajíčka tak, aby snůška byla chráněna a ne vystavena přímo 

negativním vlivům (predátoři, déšť, nadměrné ozáření sluncem). Na prvním stromě z pěti 
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snůšek byly dvě umístěné na spodní straně, tři na svrchní, druhý strom měl všechny čtyři 

snůšky nakladené na svrchní straně, a poslední strom měl jednu snůšku na straně spodní 

a tři na straně svrchní.  

 Celkové rozložení snůšek bylo 3:10. (spodní strana listu : svrchní strana listu). 

Vajíčka tedy byla kladena na svrchní i spodní stranu, ale většinou byla splněna podmínka, 

že se snůšky nacházely poblíž hlavní žilky. Nepovšimla jsem si žádných zásadních rozdílů 

v chování nymf či samičky žijících v přírodě a jedinců chovaných doma v insektáriu. 

Matka svá vajíčka i larvy chránila a nymfy se agregovaly na listu stejně na stromě, jako 

v insektáriu. Jediný větší rozdíl jsem pozorovala u starších nymf, konkrétně třetího instaru 

a starších, které byly venku na břízách agregovány na listech i jehnědách a byly všechny 

pospolu. Když došlo k jejich vyrušení, začaly zběsile prchat po stromě, ale pokud vyrušení 

nebylo tolik silné, zase se zanedlouho vrátily do nahloučené formace na list. Nymfy, 

které jsem chovala doma, možná z důvodu prostorového omezení, a proto, že měly jistou 

výhodu a nebyly vystaveny přítomnosti predátorů, se nedržely tak striktně pohromadě, 

jako nymfy venku. Starší nymfy žijící volně v přírodě bylo na stromech těžké hledat, 

protože byly pokaždé na jiném listu a byly rozlezlé různě po stromě.  

 

 

Obrázek 19: Oblast Koněpruských jeskyň (poblíž obce Vinařice) - agregované nymfy 

 

(Foto: autorka, dne 25. 6. 2012) 
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 Obrázek č. 19 zachycuje list z pozorované oblasti Koněprus, larvy jsou zde  

agregovány, ale jak je vidno, na listu je skupinka nymf v různých vývojových instarech. 

Více než v insektáriu se drží pohromadě. Samička již nad nimi nedrží ochrannou stráž.  

 

Obrázek 20: Oblast Koněpruských jeskyň - nymfy pátého instaru 

 

(Foto: autorka, dne 3. 7. 2012) 

 

 Nymfy stáří páteho instaru focené opět v uvedené lokalitě jsou na obrázku č. 20. 

V porovnání s obrázkem č. 19 je zde vidět mnohem méně jedinců pohromadě. Více cestují 

po stomě a nedrží pevně utvářené skupinky. 

  

 Po provedení výzkumu, pozorování a zhodnocení všech faktorů, z hlediska: 

náročnosti na chov, dostupnosti pozorovaného hmyzu, finanční stránky, náročnosti 

na prostor, edukačního potenciálu, bych krátkodobý chov ploštic čeledi Acanthosomatidae, 

konkrétně druhu Elasmucha grisea, jako modelovou skupinu k prezentaci parentální péče 

ve škole (třídě) vřele doporučila.  Dlouhodobý chov a přezimování není jednoduchou 

záležitostí a pro školní účely ji nelze doporučit. 
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4.2 Pozorování ploštic Elasmucha grisea na exkurzi 

4.2.1 Obecné předpoklady 

1. Kde provádět pozorování 

 Pozorovat ploštice druhu Elasmucha grisea při kopulaci, se snůškami, 

nebo již vylíhnutými larvami v jakémkoli stádiu vývoje lze na břízách, nejlépe 

v březových alejích. Předpokládat přítomnost ploštic můžeme jen u bříz, 

na kterých jsou zralé jehnědy. Na stromech bez jehněd ploštice s potomky 

nenalezneme. Nelze se ale domnívat, že na břízách přímo obsypaných jehnědami je 

výskyt ploštic stoprocentně zaručen. Vždy jsem nacházela jedince spíše na starších, 

vzrostlejších stromech, na mladých stromkách, ač plných jehněd, jsem během dvou 

sezón ploštice neobjevila, ač se jednalo o jednu obec a nemělo by jít o tolik rozdílné 

přírodní podmínky. Zdá se tedy, že při výběru místa samicí na kladení snůšky může 

hrát roli i stáří a celkový stav stromu. 

 

2. Kdy provádět pozorování  

 Zahájení pozorování samiček se snůškami velmi závisí na počasí a může se 

v jednotlivých letech lišit. Při studeném, deštivém dlouhotrvajícím počasí se 

samičky se snůškami začínají objevovat později. Například tento rok (2013) 

při velmi chladném začátku léta a deštivém počasí se samičky se snůškami začaly 

objevovat v druhé polovině, spíše koncem května. Oproti tomu minulý rok (2012), 

kdy bylo teplo a slunečno, se začaly samičky na vajíčkách objevovat už začátkem 

května, a to koncem prvního a počátkem druhého týdne v květnu. V porovnání 

s letošním rokem byly některé nymfy koncem května již v prvním instaru vývoje, 

zatímco v roce 2013 ve stejné době byla teprve nakladená vajíčka. 

 

3. Na co dbát, aby děti pozorování bavilo  

 Pro děti je vhodné vytipovat stromy, které mají větve dosahující až k zemi, 

aby se samy mohly pozorování aktivně účastnit, a snůšky tak samy hledat.  
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4. Co lze s dětmi pozorovat 

 Kopulující páry – porovnávání rozdílů mezi samičkou a samečkem (velikost, 

zbarvení), délku kopulace, samy děti mohou vypozorovat, že směr chůze 

kopulujícího páru do bezpečí vždy určuje samička a sameček za ní jen couvá. 

 Samičku na vajíčkách – zda je snůška umístěna na spodní či svrchní straně listu, 

zbarvení vajíček, po odebrání samičky (učitelem) mohou děti spočítat vajíčka, měřit 

čas, za jakou dobu se samička vrátí ke snůšce a porovnávat dobu, která uplynula, 

než se samička vrátila na vajíčka zpět, mezi různými samičkami. Lze změřit, jaká je 

vzdálenost listu se snůškou od nejbližší jehnědy. Pozorovat lze i jak se samička 

pohybuje a jak reaguje, když děti list uchopí do ruky, zda se nějakými způsoby 

hýbe. 

Otázky k zodpovězení: Proč asi takové pohyby samička provádí? Proč je 

na některém listu snůška umístěna na svrchní, někde na spodní straně listu?  

 Pozorovat jednotlivá stádia vývoje, zapisovat jejich délku (samy děti mohou 

pozorovat snůšku a případné její změny po cestě do školy, ověřovat, 

zda na sledovaném místě najdou někdy snůšku bez samičky, se spolužáky mohou 

vzájemně nové poznatky konzultovat), mohou snůšky fotografovat.  U starších žáků 

lze celé pozorování pojmout ve formě badatelského projektu. 

 

5. Na co nezapomenout 

 Na prvním místě je motivace. I pro menší děti je dle mého názoru 

dostatečně motivující navrhnout chov ploštic ve třídě a zaúkolovat je například 

vybavením insektária. Nezbytné je dát dětem na samém začátku pokusu alespoň 

základní informace, co budou sledovat. Vhodná je prezentace pomocí názorných 

fotografií, kde se seznámí s pozorovaným druhem ploštice i s jeho způsoby chování 

(žáci budou přesně vědět, co, jak a kde přesně mají hledat a pozorovat). Důležité je 

před exkurzí projít vybranou lokalitu a přesvědčit se, zda na stromech nějací jedinci 

opravdu jsou (důležité je jít „najisto“). Není nic horšího a demotivujícího, hlavně 

pro menší děti, než je navnadit, nadchnout pro úkol, vypravit se do přírody, zapojit 

je do aktivity a nakonec očekávaná pozorování vůbec neuskutečnit.   
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4.2.2 Konkrétní návrhy 

 Pro pozorování ploštic E. grisea s dětmi jsem vytipovala tři konkrétní lokality, dvě 

poblíž základních škol, jednu, která by se dala spojit s celodenním výletem, nebo využít 

jako další součást projektu při projektovém vyučování. 

 Tato místa byla pozorována dva roky po sobě, konkrétně rok 2012 a 2013. Výskyt 

ploštic se snůškami zde byl potvrzen v obou letech, takže by se jejich opakované objevení 

během dalších let dalo předpokládat, pokud samozřejmě nedojde k většímu zásahu 

do životního prostředí nebo celkového rázu krajiny. Jedná se o následující lokality: 

 Praha 13, sídliště Stodůlky, lokalita dostupná základním školám: Bronzová, 

Trávníčkova, Brdičkova, Chlupova 

 Třemošnice (Železné hory) ulice Školní (březová alej přímo před ZŠ) 

 Koněpruské jeskyně  

 

Praha 13, sídliště Stodůlky: 

 Daná lokalita je dobře dostupná uvedeným třem školám. Břízy se nachází 

na navezeném travnatém valu přímo za Základní školou Bronzová. Z dané školy se 

na místo s vzrostlými břízami, na nichž se vyskytují ploštice, dostaneme následující cestou:  

 Hlavním východem opustíme budovu školy, dáme se vpravo, po chodníku podél 

plotu, který ohraničuje areál školy směrem nahoru. Vystoupáme po točitých schodech 

na chodník vedoucí mezi dvěma travnatými plochami a po pravé straně je křovím a stromy 

osázená plocha. Zde uvidíme břízy.  

 Na uvedené místo se lze dopravit po pár minutách chůze i po příjezdu městskou 

hromadnou dopravou.  

 Po výstupu z metra na zastávce Lužiny se vydáme po chodníku směrem 

na zastávku metra Luka. Podél chodníku uvedeným směrem je možné vidět po pravé straně 

travnatou plochu, asi tři minuty pěší chůzí je možné vidět křovím porostlou travnatou 

plochu, na které stojí břízy. Stejným způsobem se na místo dostaneme i po výstupu z metra 

na zastávce Luka a půjdeme směrem k metru Lužiny. Břízy budou viditelné po levé straně. 

Čas chůze odhaduji na pět minut. Na dané místo se dostanou žáci Základní školy 

Brdičkova asi za deset až patnáct minut, za podobný čas, asi deset minut, na místo dorazí 

také žáci základní školy Chlupova. 
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Obrázek 21: Travnatá plocha v blízkosti ZŠ Bronzova 

 

(Foto:autorka, dne 13. 6. 2013) 

 

 Na fotografii, obrázek č. 21, je zachycená travnatá plocha, která se nachází 

za areálem Základní školy Bronzova. Ostrůvek bříz na levé straně obrázku je místem 

výskytu ploštic Elasmucha grisea se snůškami. Porostlý val s březovým pláckem leží 

přímo nad tunelem metra. Pokud vystoupíme na zastávce Luka a půjdeme na místo, 

uvidíme po levé straně zimní stadion. Ploštic daného druhu zde najdeme více, vyskytovaly 

se i na osamocených březových stromech, stojících u panelových domů. 

 

Třemošnice  

 Březová alej v Třemošnici se nachází přímo před hlavním vchodem školy. Břízy 

lemují sportovní fotbalové hřiště, které leží ihned před školou. Další březový porost se 

nachází i z boku školy, asi tři minuty chůze od školy, u druhého (vzdálenějšího) 

fotbalového hřiště s tribunou. Tam jsem se pozorování ploštic nevěnovala, ale jejich výskyt 

bych tam předpokládala. Oplocené hřiště ale není tak snadno dostupné veřejnosti, jako 

sportovní hřiště bez oplocení. 

 

 



 

 

70 

 

Koněpruské jeskyně  

 Výlet do uvedené lokality bych doporučila jako součást či doplnění programu 

exkurze do Koněpruských jeskyní. Po cestě do zmapované lokality je možné kontrolovat 

více březových stromů, a provádět tak průzkum a hledat snůšky i po cestě na mnou 

uvedené místo. Prostudované břízy s plošticemi se nachází nedaleko, přímo naproti lomu 

jménem Homolák. Dá se k němu dojít směrem od Koněpruských jeskyň po hlavní silnici 

směrem na obec jménem Bykoš. Asi po jednom kilometru stoupání po vozovce je k vidění 

odbočka vlevo (pozor, směrem vpravo ne, tam leží lom, který je v aktivní činnosti – 

Čertovy schody, do kterého je vstup zakázán a hrozí v něm nebezpečí úrazu). Po zahnutí 

vlevo vede betonová cesta až k lomu Homolák, do kterého je vstup také přísně zakázán. 

Před uzavřenou bránou lomu se odbočí opět doleva a úzkou cestičkou se dá dostat 

na slunný plácek, kde stojí břízy. Tyto stromy jsou od sebe jen pár metrů vzdáleny a byly 

přímo obsypány plošticemi se snůškami. K lomu se dá dojít také po zelené turistické 

značce, leží asi dva kilometry od obce Vinařice a šest kilometrů od obce jménem Liteň 

(okres Beroun). Pěšky z Koněpruských jeskyň je vzdálenost do březové lokality cca dva 

a půl kilometru. 
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5 Závěr 

 V diplomové práci jsou shrnuty poznatky o parentální (maternální, paternální 

i biparentální) péči u bezobratlých živočichů, zejména u členovců a hmyzu, větší pozornost 

byla věnována plošticím, zejména pak čeledi knězovitých (Acanthosomatidae). Studiem 

literatury a vlastními pozorováními v insektáriích a v přírodě byly shromážděno mnoho 

informací o využití ploštic rodu Elasmucha k didaktické prezentaci jejich etologie, a to 

zejména jedinečného mateřského chování. Vzhledem k tomu, že dosud chyběly dostatečné 

informace o chovu těchto ploštic v insektáriích, byla pozorování změřena na ověření 

vhodných podmínek k chovu. Vlastní pozitivní i negativní zkušenosti umožnily upozornit 

na určitá úskalí, na která je nutno při chovu pamatovat (vhodně zařízené insektárium, 

zabránění nadměrného usychání větévky břízy, možná výměna za čerstvou větévku, 

problém zvýšené mortality 2. instaru nymf). Tyto informace mohou přispět k větší 

úspěšnosti chovů ve školních insektáriích. Vlastní pozorování byly soustředěny na rok 

2012, v roce 2013 nebylo možno využít celé období rozmnožování ploštic E.grisea  

s ohledem na dlouhotrvající deště a posunutí doby rozmnožování a stanovený termín 

odevzdání diplomové práce.  I přes omezené možnosti pozorování se podařilo získat 

i některé zcela nové poznatky o etologii kněze mateřského. Schopnost převádět samicí část 

nymf náhradní cestou mimo náhle vzniklou překážku je jev, který dosud nebyl v naší 

i zahraniční literatuře zaznamenán. 

 Výsledky průzkumů a pozorování přímo v přírodě umožní lépe vyhledat vhodné 

živné dřeviny. Navrženy jsou i konkrétní náměty na pozorování chování ploštic 

v insektáriích a během terénních vycházek (konkrétně byly vyhledány tři lokality 

s březovými alejemi a ověřeny jako vhodná místa pro exkurze). 

 Z literárních i vlastních výsledků lze jednoznačně konstatovat, a tudíž zodpovědět 

na v úvodu stanovenou hypotézu, že ploštice čeledi Acanthosomatidae jsou vhodnou 

didaktickou skupinou pro prezentování jejich etologie, zejména pak maternální péče, a to 

jak ve školních insektáriích, tak i při školních vycházkách. Text práce může sloužit jako 

didaktická pomůcka a metodicky přispět zájemcům z řad učitelů, jak postupovat, 

aby projevy chování uvedených ploštic mohly být spolehlivě a názorně prezentovány 

při výuce.  
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Výzkum a práce pro mě byly velkým přínosem nejen z hlediska edukačního, 

ale i motivačního. Doplnila jsem si své osobní vzdělání získáním podrobných informací, 

o chování ploštic čeledi Acanthosomatidae, konkrétně blíže studovaného druhu Elasmucha 

grisea, které byly doposud pouze okrajové.  

Dalším kladem psaní této práce je nesmírně velká motivace. Z praktického hlediska 

jsem ve škole neměla příležitost pozorování druhu s žáky uskutečnit, protože mé působení 

ve třídách bylo zatím pouze na měsíčních oborových praxích. Jednalo se tedy pouze 

o velice krátké časové působení, v nepříznivý čas, co se výskytu snůšek týká, a nedostatek 

prostoru ve výuce. V mém budoucím životě se těším na provedení uvedeného výzkumu 

v praxi a hlavně jaké budou reakce žáků na novinku, kterou na základních školách 

(gymnáziích) dle mého názoru zatím nikdo nepraktikoval. Snažila bych se s žáky vytvořit 

a realizovat dlouhodobý projekt, jehož výsledky by byly přínosem pro ostatní žáky 

v podání právě jejich spolužáků. Informace, podávané dětem prostřednictvím ostatních dětí 

(spolužáků), jsou pro žáky většinou přitažlivější, než v podání učitele v podobě výkladu. 

Výsledky by sloužily například jako motivační faktor pro děti, které by hmyz ve výuce 

ještě neměly probraný, a mohly by se tak těšit na rozsáhlou kapitolu v učivu obohacenou 

chovem ploštic ve třídě a jejich pozorováním. 

Výsledky výzkumu jsem stručnou formou přednesla i známým učitelům 

vyskytujícím se v mém okolí a navrhla jim, zda by neměli zájem chov ploštic ve třídách 

realizovat s cílem pozorování vyzkoušet na větším množství dětí a zjistit, zda se například 

nemuseli potýkat s jinými problémy, než jaké jsou uvedené v diplomové práci. Pokud by 

k nějakým dalším negativním zkušenostem s chovem přeci jen došlo, tak abych se 

případně mohla v budoucnu zaměřit na jejich řešení a případné problémy ještě více 

eliminovat.  
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