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Předmluva
Tři eurasijské druhy syslů, sysel obecný (Spermophilus citellus), sysel taurský (S.
taurensis) a sysel anatolský (S. xanthoprymnus) patří do skupiny pozemních
veverkovitých hlodavců (Marmotini), do které se tradičně řadí mnoho dalších druhů
syslů, svišti a psouni. Jedná se o poměrně velkou skupinu hlodavců, která během
posledních let prošla hned několika systematickými revizemi. Výsledkem poslední
revize bylo zjištění, že sysli jsou morfologicky, ekologicky a behaviorálně natolik
variabilním rodem (Spermophilus sensu lato), že by si zasloužil rozdělení na osm
různých rodů (Helgen et al. 2009). Přestože se pozemní veverkovití hlodavci
(Marmotini) značně liší svou velikostí, zbarvením, nároky na prostředí nebo stupněm
sociality, jedno mají společné. Pro všechny druhy je charakteristické vydávání
akustických varovných signálů v přítomnosti predátora. Přítomnost jednoho tak
nápadného behaviorálního znaku u tak rozmanité skupiny hlodavců poskytuje
jedinečnou šanci sledovat vliv nejrůznějších faktorů na jeho konečnou podobu. Pozemní
veverkovití hlodavci (Marmotini) a jejich varovné signály proto byli a dosud jsou
hlavním předmětem mnoha rozličných výzkumů a některé druhy jsou z tohoto hlediska
poměrně dobře prozkoumány. Nicméně o varovných signálech sysla obecného
(Spermophilus citellus), sysla taurského (S. taurensis) a sysla anatolského (S.
xanthoprymnus) nebylo dosud známo téměř nic. Tento fakt by se měl co nejdříve změnit
zejména s ohledem na to, že většina informací, které o varovných signálech syslů
máme, byla získána převážně studiem severoamerických druhů, dnes tedy již zcela
odlišných rodů pozemních veverkovitých hlodavců (Marmotini). Jak bude také
v předložené dizertační práci ukázáno, akustická struktura varovných signálů těchto tří
eurasijských syslů nemá v podstatě obdoby u žádného z dosud dobře prozkoumaných
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druhů. I z toho důvodu je třeba varovným signálům těchto tří blízce příbuzných druhů
věnovat zvláštní pozornost.
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Úvod
Vydávání akustických varovných signálů v přítomnosti predátora bylo popsáno u
mnoha zástupců z přibližně dvaceti čeledí hlodavců (Rodentia), přičemž nejčastěji se
s ním lze setkat u denních a sociálních druhů (Shelley & Blumstein 2005; Blumstein
2007b). Jako příklad lze uvést pískomila velkého (Rhombomys opimus), který při
setkání s predátorem kromě bubnování zadními končetinami vydává také akustické
varovné signály (Randall et al. 2000). Dále je vydává například hraboš Microtus
hartingi (Pandourski 2011) nebo také dva druhy jihoafrických myší, myš Littledaleova
(Parotomys littledalei) a myš hvízdavá (P. brantsii), která díky tomuto zajímavému
prvku chování získala i své druhové jméno (Le Roux et al. 2002). Největší pozornost je
však v tomto ohledu věnována veverkovitým hlodavcům (Sciuridae), přičemž k těm
nejlépe prozkoumaným patří bezpochyby zástupci pozemních veverkovitých hlodavců
(Marmotini), kam patří psouni (Cynomys), svišti (Marmota), osm převážně
severoamerických rodů syslů (Ammospermophilus, Notocitellus, Otospermophilus,
Callospermophilus, Ictidomys, Poliocitellus, Xerospermophilus a Urocitellus) a
eurasijští sysli (Spermophilus) (Helgen et al. 2009).
Za účelem vysvětlení ultimátních příčin vydávání varovných signálů u ptáků a
savců bylo navrženo hned několik různých hypotéz (Sherman 1977). U pozemních
veverkovitých hlodavců (Marmotini) se jako nejpravděpodobnější jeví hypotéza o
nepotismu, která existenci některých varovných signálů vysvětluje pomocí příbuzenské
selekce (Dunford 1977; Sherman 1977; Leger & Owings 1978; Schwagmeyer 1980;
Hoogland 1983; Davis 1984; MacWhirter 1992; Hoogland 1996). V souladu s touto
teorií bylo u sysla hladkoocasého (Xerospermophilus tereticaudus), sysla Beldingova
(Urocitellus beldingi) a sysla páskovaného (Ictidomys tridecemlineatus) zjištěno, že
samice vydávají v přítomnosti pozemních predátorů varovné signály častěji než samci
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(Dunford 1977; Sherman 1977; Schwagmeyer 1980). U sysla Beldingova (Urocitellus
beldingi), sysla kolumbijského (Urocitellus columbianus) a sysla páskovaného
(Ictidomys tridecemlineatus) navíc varovné signály vydávají častěji samice, které
vychovaly potomky, než samice bez potomků (Sherman 1977; Schwagmeyer 1980;
MacWhirter 1992). Rozdílná ochota samců a samic výše zmíněných druhů vydávat
varovné signály má určitou souvislost s jejich sociálním uspořádáním. Zatímco samice
těchto druhů zůstávají i v dospělosti poblíž míst, kde se narodily, mladí samci v době
disperze emigrují mnohem dále. U těchto druhů také samci v době rozmnožování
neobhajují teritoria a po narození mláďat nevykazují žádnou rodičovskou péči (Dunford
1977; Sherman 1977; Schwagmeyer 1980; Armitage 1981). Oproti tomu někteří samci
sysla Richardsonova (Urocitellus richardsonii) v době rozmnožování obhajují teritoria,
na jejichž území se zdržují i po narození mláďat. U tohoto druhu bylo zjištěno, že právě
dospělí samci vydávají varovné signály v přítomnosti pozemních predátorů nejčastěji
(Davis 1984). S obdobnou situací se setkáváme u psounů (Cynomys), kde jsou samci
teritoriální a po určitou dobu žijí v blízkosti svých potomků. Samice i samci psounů
vydávají varovné signály stejně ochotně, přičemž tato ochota je pozitivně ovlivněna
přítomností příbuzných jedinců v jejich blízkosti (Hoogland 1983, 1996).
Naopak Blumstein et al. (1997) prokázali minimální vliv inkluzivní zdatnosti na
četnost vydávání varovných signálů u sviště žlutobřichého (Marmota flaviventris) a na
základě svých výsledků navrhli alternativní hypotézu, že varovné signály jsou
především projevem rodičovské péče a jejich evoluce tedy neprobíhala pod vlivem
příbuzenské selekce v širším slova smyslu. Problém adaptivního významu varovných
signálů je v neposlední řadě komplikován faktem, že někteří severoameričtí sysli mají
ve svém hlasovém repertoáru dva strukturálně odlišné typy varovných signálů, přičemž
víceslabičný, rytmický a širokospektrý varovný signál se uplatňuje při setkání
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s pozemním predátorem, zatímco jednoslabičný, vysokofrekvenční a úzce tonální
varovný signál při setkání s dravcem (Balph & Balph 1966; Melchior 1971; Owings &
Virginia 1978; Davis 1984; Leger et al. 1984). Sherman (1985) pomocí experimentů
s cvičeným dravcem ukázal, že varovný signál sysla Beldingova (Urocitellus beldingi),
který je vydáván v přítomnosti dravce, zvýhodňuje především své původce a zvyšuje
jejich šanci uniknout do bezpečí. Zdá se tedy, že různé typy varovných signálů mohou
mít pro sysly různý adaptivní význam a že se na jejich evoluci mohly podílet odlišné
selekční procesy (Sherman 1985).
Eurasijští sysli (Spermophilus) mají, na rozdíl od některých severoamerických
druhů, ve svém hlasovém repertoáru jen jeden typ varovného signálu, který vydávají jak
při setkání s pozemním predátorem, tak při setkání s dravcem (Nikol´skii 1979).
Výjimkou jsou dva druhy syslů vyskytujících se v Eurasii, sysel dlouhoocasý
(Urocitellus undulatus) a sysel Parryův (Urocitellus parryii), kteří se však do Eurasie
v minulosti dostali ze Severní Ameriky a mají tedy mnohem více společného s tamními
sysly, včetně dvou typů varovných signálů ve svém hlasovém repertoáru (Melchior
1971; Harrison et al. 2003). Sysli však zřejmě prostřednictvím svých rozdílných
varovných signálů neinformují přímo o typu predátora, ale vyjadřují jimi spíše míru
ohrožení, které setkání s predátorem přináší, přičemž vyšší míru rizika obvykle
představují rychle letící dravci (Macedonia & Evans 1993; Blumstein 2007a). Například
sysli veveří (Otospermophilus beecheyi), kteří se náhle ocitnou v blízkosti pozemního
predátora, vydávají varovný signál, který jinak běžně vydávají při setkáni s dravcem.
Naopak, pokud vidí v dálce letícího dravce, vydávají varovný signál běžně vydávaný při
setkání s pozemním predátorem (Leger et al. 1980; Owings & Leger 1980). Sysel
Richardsonův (Urocitellus richardsonii) vyjadřuje míru nebezpečí při setkání
s pozemním predátorem tak, že jednotlivé slabiky varovného signálu vydává tím
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rychleji, čím blíže k predátorovi se nachází (Warkentin et al. 2001). Stejně tak svišti
(Marmota) mění strukturu svých varovných signálů na základě míry hrozícího
nebezpečí (Blumstein 1995; Blumstein 1999; Blumstein & Arnold 1995; Blumstein &
Armitage 1997). Svišť dlouhoocasý (Marmota caudata) a svišť horský (M. marmota)
vydávají krátké jednoslabičné varovné signály v případě vyššího rizika, které
představuje například rychle letící dravec, a delší víceslabičné varovné signály
v případě nižšího rizika, které představuje například vzdálený pozemní predátor
(Blumstein 1995; Blumstein & Arnold 1995). Naopak svišť žlutobřichý (Marmota
flaviventris) vydává při vyšší míře hrozícího nebezpečí varovný signál skládající se z
většího počtu slabik, které mají mezi sebou velmi krátký interval, zatímco při nižší míře
nebezpečí vydává varovný signál skládající se z menšího počtu slabik, které mají mezi
sebou dlouhý interval (Blumstein & Armitage 1997).
Na rozdíl od syslů a svišťů, kteří pomocí strukturálních rozdílů ve svých
varovných signálech vyjadřují spíše míru hrozícího nebezpečí, psouni (Cynomys) jsou
schopni do struktury svých varovných signálů zakódovat velmi specifické informace
týkající se vlastností predátora (Owings & Loughry 1985; Ackers & Slobodchikoff
1999; Slobodchikoff & Placer 2006; Frederiksen & Slobodchikoff 2007; Slobodchikoff
et al. 2009). Owings & Loughry (1985) zjistili, že u psouna prériového (Cynomys
ludovicianus) je akustická struktura hlasového projevu (jump-yip) vydávaného převážně
v přítomnosti hadů poměrně variabilní a má potenciál kódovat informaci o druhu hada.
Frederiksen & Slobodchikoff (2007) zjistili, že do sktuktury jediného varovného signálu
(bark), který je vydáván v přítomnosti všech ostatních predátorů, jsou psouni prérioví
(Cynomys ludovicianus) schopni zakódovat velmi detailní informace o tvaru a barvě
predátora. Také psoun Gunnisonův (Cynomys gunnisoni) je schopen do struktury svého
varovného signálu zakódovat značné množství informací, včetně informace o typu,
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tvaru a barvě predátora (Ackers & Slobodchikoff 1999; Slobodchikoff & Placer 2006;
Slobodchikoff et al. 2009). U syslů byla obdobná variabilita v jediném varovném
signálu (chatter) vydávaném především při setkání s pozemními predátory zaznamenána
zatím jen u sysla veveřího (Otospermophilus beecheyi). Owings & Leger (1980) zjistili,
že akustická struktura tohoto varovného signálu se liší podle toho, zda je varovný signál
vydáván v přítomnosti hada nebo šelmy. Dále zjistili drobné rozdíly mezi varovnými
signály vydávanými v přítomnosti jezevce a varovnými signály vydávanými
v přítomnosti rysa, kojota a psa.
Zajímavá je také schopnost vydávat ultrazvukové varovné signály, která byla
zatím prokázána pouze u sysla Richardsonova (Urocitellus richardsonii). Kromě pro
člověka slyšitelného varovného signálu s konstantní frekvencí kolem 8 kHz, vydává
tento druh ještě ultrazvukový varovný signál s dominantní frekvencí kolem 48 kHz
(Wilson & Hare 2004, 2006). Uvedení autoři zjistili, že tento varovný signál je sysly
vydáván zejména při setkání s predátory, kteří se pohybují ve větší vzdálenosti a že
mláďata na tento varovný signál reagují zvýšenou ostražitostí. Tento ultrazvukový
varovný signál, který má oproti slyšitelnému varovnému signálu kratší dosah, by se tedy
mohl uplatňovat jako varování před vzdálenými predátory především v době, kdy se
kolem matek pohybují mláďata, která čerstvě opustila svou mateřskou noru (Wilson &
Hare 2006).
Kromě informace o míře hrozícího nebezpečí nebo typu predátora a jeho
vlastnostech může být v akustické struktuře varovných signálů zakódována také
informace o jedincích, kteří je vydávají, konkrétněji informace o jejich pohlaví, věku a
identitě (Matrosova et al. 2011). Rozdíly mezi varovnými signály samců a samic byly
zaznamenány u sysla žlutého (Spermophilus fulvus) (Matrosova et al. 2011) a sviště
žlutobřichého (Marmota flaviventris) (Blumstein & Munos 2005; Matrosova et al.
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2011). Naopak žádný rozdíl nebyl zaznamenán u sysla perličkového (Spermophilus
suslicus) (Volodin 2005; Matrosova et al. 2011) a sysla veveřího (Otospermophilus
beecheyi) (Owings & Leger 1980). Rozdíly ve varovných signálech mláďat a dospělých
jedinců byly popsány u sysla malého (Spermophilus pygmaeus) (Nikol´skii 2007), sysla
perličkového (S. suslicus) (Volodina et al. 2010; Matrosova et al. 2011), sysla žlutého
(S. fulvus) (Matrosova et al. 2011), sviště bobaka (Marmota bobak) (Nikol´skii 2007),
sviště žlutobřichého (M. flaviventris) (Blumstein & Munos 2005; Matrosova et al. 2011)
a psouna prériového (Cynomys ludovicianus) (Owings & Loughry 1985). Playbackové
experimenty ukázaly, že svišť žlutobřichý (Marmota flaviventris) a sysel veveří
(Otospermophilus beecheyi) dokáží rozeznat varovné signály mláďat a dospělých
jedinců (Hanson & Coss 2001; Blumstein & Daniel 2004), naopak sysel Richardsonův
(Urocitellus richardsonii) varovné signály mláďat a dospělých jedinců nerozlišuje
(Swan & Hare 2008). Matrosova et al. (2011) srovnávali potenciál kódovat informaci o
pohlaví, věku a identitě jedince ve varovných signálech tří druhů pozemních
veverkovitých hlodavců (Marmotini), sysla perličkového (Spermophilus suslicus), sysla
žlutého (S. fulvus) a sviště žlutobřichého (Marmota flaviventris), a zjistili, že velmi
slabě je u všech tří druhů zakódována informace o pohlaví, poněkud silněji informace o
věku a velmi silně je zakódována informace o identitě jedince. Značný potenciál
kódovat individualitu mají také varovné signály sysla Beldingova (Urocitellus beldingi)
(McCowan & Hooper 2002) a sviště bobaka (Marmota bobak) (Nikol´skii & Suchanova
1994). U sviště žlutobřichého (Marmota flaviventris) a sysla Richardsonova
(Urocitellus richardsonii) bylo pomocí playbackových experimentů založených na
habituaci zjištěno, že jsou schopni rozpoznávat varovné signály různých jedinců (Hare
1998; Blumstein & Daniel 2004).
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Za účelem vysvětlení značných individuálních rozdílů ve varovných signálech
pozemních veverkovitých hlodavců (Marmotini) byly navrženy dvě hlavní hypotézy
(Matrosova et al. 2009). Obě tyto hypotézy vycházejí z předpokladu, že reagovat na
varovné signály, které neznamenají bezprostřední nebezpečí, znamená značnou ztrátu
času, který by jinak mohl být věnován důležitým aktivitám, jako je například příjem
potravy (Bachman 1993). Většina pozemních veverkovitých hlodavců (Marmotini)
prochází hibernací a vytvoření dostatečných tukových zásob před zahájením hibernace
je důležitou podmínkou pro její zdárné přežití. První hypotéza (caller reliability
hypothesis) předpokládá, že někteří jedinci, například nezkušená mláďata nebo jedinci
s nízkým prahem excitace, často vydávají varovné signály i v případě, že nehrozí žádné
reálné nebezpečí. Individuální rozpoznávání umožňuje ostatním jedincům v kolonii
falešné varovné signály ignorovat (Hare & Atkins 2001; Blumstein et al. 2004).
Nicméně tato hypotéza je postavena také na dalším předpokladu, a to že individualita ve
varovných signálech zůstává stabilní v čase. Tento předpoklad však není splněn
minimálně u dvou druhů syslů, sysla perličkového (Spermohpilus suslicus) a sysla
žlutého (S. fulvus) (Matrosova et al. 2009, 2010). U obou druhů se struktura varovných
signálů většiny jedinců výrazně změní už po dvou týdnech (Matrosova et al. 2009,
2010). Výsledky dlouhodobého výzkumu akustické struktury varovných signálů těchto
dvou druhů tedy podporují spíše druhou hypotézu (multiple calling hypothesis), která
předpokládá, že větší počet současně varujících jedinců představuje vyšší hrozbu, než
když varuje pouze jeden jedinec (Blumstein et al. 2004; Sloan & Hare 2008). Na
základě individuálních rozdílů ve varovních signálech jsou ostatní jedinci v kolonii
schopni odhadnout počet varujících jedinců (Matrosova et al. 2009, 2010).
Akustická struktura varovných signálů pozemních veverkovitých hlodavců
(Marmotini) bývá také často výrazně druhově specifická (Koeppl et al. 1978; Nikol´skii
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et al. 1983; Eiler & Banack 2004; Nikol´skii & Rumyantsev 2004; Blumstein 2007b).
Vzhledem k velké morfologické podobnosti některých zástupců této skupiny hlodavců
mohou varovné signály představovat vhodný znak k identifikaci druhů a do jisté míry
také k řešení některých taxonomických a systematických otázek (Waring 1970; Bolles
1988; Fagerstone 1987; Nikol´skii et al. 2007). Značné mezidruhové rozdíly v akustické
struktuře varovných signálů byly nalezeny u pěti druhů severoamerických syslů, sysla
antilopího (Ammospermophilus interpres), sysla Nelsonova (A. nelsoni), sysla
ostrovního (A. insularis), sysla Harrisova (A. harrisii) a sysla běloocasého (A. leucurus)
(Bolles 1988). Dále byly nalezeny například u dvou sesterských druhů svišťů, sviště
bobaka (Marmota bobak) a sviště šedého (M. baibacina) (Nikol´skii et al. 1983;
Blumstein 2007a) a dvou sesterských druhů syslů, sysla Richardsonova (Urocitellus
richardsonii) a sysla wyomingského (U. elegans) (Fagerstone 1987; Harrison et al.
2003). Eiler & Banack (2004) popsaly velké rozdíly v akustické struktuře varovných
signálů sysla zlatavého (Callospermophilus lateralis) a sysla zlatopruhého (C.
saturatus), které značně přesahovaly rozdíly mezi poddruhy sysla zlatavého (C.
lateralis). Naopak Nikol´skii et al. (2007) zjistili, že rozdíly v akustické struktuře
varovných signálů sysla malého (Spermophilus pygmaeus) a sysla kavkazského (S.
musicus) jsou menší než rozdíly mezi různými populacemi sysla malého (S. pygmaeus).
Populace syslů z Kavkazu by tedy měly být považovány spíše za poddruh sysla malého
(Spermophilus pygmaeus musicus), což je také v souladu s výsledky záloženými na
molekulárních a paleoekologických datech (Ermakov et al. 2006).
Mezidruhové rozdíly v akustické struktuře varovných signálů hlodavců mohou
vznikat v důsledku působení mnoha různých faktorů (Blumstein 2007b), mezi které lze
počítat například mezidruhové rozdíly ve velikosti těla (Brand 1976) nebo rozdíly v
typech habitatů, které jednotlivé druhy obývají (Le Roux et al. 2002). Mezidruhové
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rozdíly v akustické struktuře varovných signálů mohou u sympatrických druhů vznikat
také v důsledku posunu znaků (character displacement) (Gannon & Lawlor 1989; Eiler
& Banack 2004). V neposlední řadě se na mezidruhových rozdílech ve varovných
signálech hlodavců může podílet také genetický drift (Daniel & Blumstein 1998;
Blumstein 2007b). Práce zabývající se akustickou strukturou varovných signálů hybridů
různých druhů veverkovitých hlodavců (Sciuridae) ukázaly, že struktura varovných
signálů je do značné míry otázkou dědičnosti. U těchto hybridů nese struktura
varovných signálů často znaky obou rodičovských druhů (Koeppl et al. 1978; Smith
1978; Nikol´skii et al. 1983; Nikol´skii et al. 1984).
Kromě varovných signálů vydávají pozemní veverkovití hlodavci (Marmotini)
ještě mnoho dalších typů hlasových projevů. Popisem hlasového repertoáru psounů,
svišťů a syslů se zabývala řada autorů (psouni: Waring 1970; Smith et al. 1977; svišti:
Waring 1966; Lloyd 1972; Taulman 1977; sysli: Balph & Balph 1966; Matocha 1977;
Koeppl et al. 1978; Fagerstone 1987; Matrosova et al. 2006), nicméně určit, kolik
hlasových projevů bylo u jednotlivých rodů popsáno a sestavit jejich kompletní hlasový
repertoár je poměrně nelehký úkol. Různí autoři někdy používají různé názvy pro stejný
hlasový projev a naopak. Příkladem může být varovný signál sysla Beldingova
(Urocitellus beldingi), který je v jedné práci popsán jako churr (Turner 1973), v jiné
zase jako trill (Robinson 1981). Snahu o popsání kompletního hlasového repertoáru
těchto hlodavců často také komplikuje fakt, že značná část jejich života se odehrává pod
zemí. Proto může být ve volné přírodě obtížné zachytit například hlasové projevy, které
v noře vydává matka a její mláďata nebo hlasové projevy vydávané během páření
(Manno et al. 2008). Obecně lze však říci, že kromě varovných signálů byly u
pozemních veverkovitých hlodavců (Marmotini) popsány hlasové projevy vydávané
během přátelských interakcí a páření, během agonistických interakcí nebo při
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bezprostředním ohrožení života. U některých druhů bylo zaznamenáno, že samci během
páření vydávají hlasové projevy strukturálně podobné varovným signálům (Leger et al.
1984; Grady & Hoogland 1986; Manno et al. 2007). U sysla kolumbijského (Urocitellus
columbianus) vydávají samci tyto hlasové projevy převážně po kopulaci a s největší
pravděpodobností jsou součástí post-kopulačního doprovázení a hlídání samice (mate
guarding) (Manno et al. 2007). Hlasové projevy připomínající varovné signály jsou také
často vydávány během agonistických interakcí (Balph & Balph 1966; Waring 1966,
1970; Koeppl et al. 1978; Robinson 1981; Leger et al. 1984). Během těchto interakcí
jsou vydávány i další typy hlasů, které lze podle jejich základní akustické struktury
rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří nízkofrekvenční širokospektré zvuky
(například snarl a growl), které jsou vydávány zjevně agresivními a dominantními
jedinci, zatímco do druhé skupiny patří spíše vysokofrekvenční tonální zvuky
s modulovanou frekvencí (například squeal a scream), které vydávají především
vystrašení a submisivní jedinci. Tyto hlasové projevy jsou také často vydávány při
bezprostředním ohrožení života, například při přímém napadení predátorem nebo
během odchytů (Balph & Balph 1966; Waring 1966, 1970; Smith et al. 1977; Koeppl et
al. 1978). Jelikož se tyto hlasové projevy uplatňují také v rámci mezidruhové
komunikace, bývají často jen velmi málo druhově specifické (Klump & Shalter 1984;
Owings & Morton 1998).
Charakteristickým znakem některých tonálních zvuků vydávaných při napadení
predátorem nebo během odchytů je, že obsahují značné množství nelineálních jevů, jako
jsou například subharmonické tóny a deterministický chaos (Wilden et al. 1998;
Blumstein et al. 2008). Blumstein et al. (2008) zjistili, že takovéto zvuky (screams),
které při odchytu vydávají mláďata sviště žlutobřichého (Marmota flaviventris),
vyvolávají u dospělých jedinců, především jejich matek, velmi silné odezvy, včetně
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pravděpodobností vydávají tyto hlasové projevy za účelem přivolání svých matek, které
by jim pomohly ubránit se predátorovi (Blumstein et al. 2008).
Sysel obecný (Spermophilus citellus), vyskytující se také na našem území, je
rozšířen ve střední a jihovýchodní Evropě. Ačkoliv v minulosti se jednalo o
významného polního škůdce, v současnosti se jedná o kriticky ohrožený druh jak naší,
tak i evropské fauny (Matějů et al. 2010). Sysel anatolský (Spermophilus
xanthoprymnus), u něhož je v současné době také zaznamenáván výrazný pokles
početnosti, je rozšířen na většině území Turecka, v západní Arménii a na severozápadě
Iránu (Kryštufek et al. 2008). Do druhé poloviny dvacátého století byl sysel anatolský
(Spermophilus xanthoprymnus) považován za poddruh sysla obecného (S. citellus)
(Kryštufek & Vohralík 2005) a jako samostatný druh byl uznán teprve poté, co jej
karyologická data jasně odlišila od populací sysla obecného z evropské části Turecka
(Zima & Král 1984; Doğramaci et al. 1994). Pozdější karyologická studie (Özkurt et al.
2002) odhalila rozdíly mezi několika populacemi vyskytujícími se v západní části
pohoří Taurus na jihu Turecka a ostatními populacemi sysla anatolského (Spermophilus
xanthoprymnus). Na základě morfologických a molekulárních dat byly poté tyto
populace popsány jako samostatný druh, sysel taurský (Spermophilus taurensis)
(Gündüz et al. 2007). Sysel obecný (Spermophilus citellus) a sysel anatolský (S.
xanthoprymnus) jsou druhy vázané na stepní prostředí s nízkým travním porostem, sysel
taurský (S. taurensis) obývá především otevřené skalnaté biotopy s řídkou vegetací
nacházející se nad 1500 m n. m. (Kryštufek & Vohralík 2005; Özkurt et al. 2007).
Všechny tři druhy se vyskytují koloniálně, přičemž v rámci těchto kolonií vedou spíše
samotářský způsob života a nevytvářejí složitější sociální jednotky, jaké jsou známy u
některých druhů syslů, svišťů nebo psounů (Armitage 1981).
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Výzkum akustické komunikace a varovných signálů je u těchto tří eurasijských
druhů syslů teprve ve svých počátcích a až do nedávné doby byly veškerými
dostupnými informacemi o tomto důležitém aspektu jejich chování jen krátké písemné
zmínky. Například Grulich (1960) ve své rozsáhlé práci o syslu obecném (Spermophilus
citellus) uvádí, že sysli se ozývají pronikavým hvizdem, který zvyšuje ostražitost
ostatních jedinců v kolonii. Dále uvádí, že mláďata držící se poblíž mateřských nor si
mezi sebou hrají a pohvizdují (Grulich 1960). Ružič (1978) popisuje, že v případě
bezprostředního ohrožení života nebo během rvaček vydávají sysli pronikavý křik.
První popis a spektrogramy varovných signálů sysla obecného (Spermophilus citellus) a
sysla anatolského (S. xanthoprymnus) publikoval Nikol´skii (1979) ve své práci o
mezidruhové variabilitě varovných signálů většiny eurasijských druhů syslů. Jednotlivé
druhy na základě podobnosti jejich varovných signálů rozdělil do několika skupin,
přičemž sysla obecného (Spermophilus citellus) přiřadil do skupiny k syslovi
perličkovému (S. suslicus), zatímco sysla anatolského (S. xanthoprymnus) přiřadil do
skupiny k syslovi malému (S. pygmeus), syslovi kavkazskému (S. musicus) a syslovi
alašanskému (S. alashanicus) (Nikol´skii 1979). Varovný signál první skupiny popisuje
jako jeden tonální zvuk s téměř konstantní základní frekvencí (f0) kolem 7 - 8 kHz,
zatímco pro druhou skupinu je charakteristický varovný signál skládající se ze dvou
odlišných elementů, kdy první element má také téměř konstantní základní frekvenci (f0)
kolem 3-4 kHz, kdežto druhý je mnohem více frekvenčně modulován a má větší
frekvenční rozsah (Nikol´skii 1979). Podrobněji se varovnými signály sysla obecného
(Spermophilus citellus) zabývali až Koshev & Pandourski (2008), kteří zjistili, že také u
tohoto druhu je varovný signál složen ze dvou odlišných elementů, stejně jako u sysla
anatolského (S. xanthoprymnus), sysla malého (S. pygmeus), sysla kavkazského (S.
musicus) a sysla alašanského (S. alashanicus). Nikol´skii (1979) ve své práci vycházel
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z popisu varovných signálů, které nahrál pouze od dvou jedinců sysla obecného
(Spermophilus citellus), je tedy pravděpodobné, že právě tito dva jedinci vydávali
varovné signály skládající se pouze z prvního elementu, což bylo recentněji zjištěno i v
jiných populacích (Koshev & Pandourski 2008). Sysel taurský (Spermophilus taurensis)
byl až v nedávné době popsán jako samostatný druh a proto o jeho hlasové komunikaci
a varovných signálech dosud nebylo nic známo.
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Komentáře k jednotlivým publikacím
I.

Schneiderová I. & Policht R. 2012. Acoustic analysis of alarm calls of the

European ground squirrel (Spermophilus citellus) and the Taurus ground squirrel
(S. taurensis) (Mammalia: Sciuridae). Zoologischer Anzeiger 251: 139-146.

Ačkoliv varovné signály pozemních veverkovitých hlodavců představují poměrně
oblíbené téma mnoha rozličně zaměřených výzkumů a u některých druhů jsou poměrně
dobře prozkoumány, o syslovi obecném (Spermophilus citellus) a syslovi taurském (S.
taurensis) bylo z tohoto hlediska známo jen velmi málo. Předmětem první publikace je
tudíž detailní analýza, popis a porovnání akustické struktury varovných signálů těchto
dvou sesterských druhů. Zjistili jsme, že varovné signály obou těchto eurasijských
druhů syslů se ve většině případů skládají ze dvou odlišných elementů, přičemž někteří
jedinci vydávají varovné signály skládající se jen z prvního, nebo jen z druhého
elementu. Pro první element je charakteristická téměř konstantní, nebo jen slabě
klesající základní frekvence, zatímco druhý element je mnohem více frekvenčně
modulovaný. Nicméně varovné signály obou druhů se výrazně liší, především
s ohledem na základní frekvenci prvního i druhého elementu, která je u sysla obecného
výrazně vyšší než u sysla taurského.

II. Schneiderová I. & Policht R. 2012. Acoustic analysis of the alarm call of the
Anatolian ground squirrel Spermophilus xanthoprymnus: a description and
comparison with alarm calls of the Taurus S. taurensis and European S. citellus
ground squirrels. Naturwissenschaften 99: 55-64.
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Předmětem této publikace je detailní analýza a popis varovných signálů sysla
anatolského (Spermophilus xanthoprymnus) a také porovnání jeho varovných signálů
s varovnými signály dvou blízce příbuzných druhů, sysla taurského (S. taurensis) a
sysla obecného (S. citellus). Zjistili jsme, že u všech tří druhů mají varovné signály
stejnou základní strukturu, nicméně tato struktura je dostatečně druhově specifická na
to, aby bylo možné na jejím základě všechny tři druhy spolehlivě rozlišit. Tyto výsledky
jsou pozoruhodné zejména s ohledem na fakt, že sysel anatolský (Spermophilus
xanthoprymnus) a sysel taurský (S. taurensis) byli až do roku 2007 považováni za jeden
druh, a potvrzují tak určitý potenciál bioakustických metod pro identifikaci druhů v
rámci pozemních veverkovitých hlodavců (Marmotini). Zdá se však, že fylogenetické
vztahy určené na základě bioakustických dat nemusejí vždy zcela odpovídat
fylogenetickým vztahům určeným na základě molekulárních dat. U těchto tří
studovaných druhů jsme na základě akustické analýzy jejich varovných signálů našli
větší podobnost mezi syslem anatolským (Spermophilus xanthoprymnus) a syslem
taurským (S. taurensis), což je v rozporu s fylogenetickými vztahy určenými na základě
molekulárních dat. Podle nich je sysel taurský (Spermophilus taurensis) sesterským
druhem sysla obecného (S. citellus) a těmto dvěma druhům je dále nejbližším
příbuzným druhem sysel anatolský (S. xanthoprymnus).

III. Matrosova V. A., Schneiderová I., Volodin I. A. & Volodina E. V. 2012. Speciesspecific and shared features in vocal repertoires of three Eurasian ground
squirrels (genus Spermophilus). Acta Theriologica 57: 65-78.

Tato publikace se zabývá popisem hlasového repertoáru tří eurasijských druhů syslů,
sysla perličkového (Spermophilus suslicus), sysla obecného (S. citellus) a sysla žlutého
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Zaměřuje se také na výskyt nelineárních jevů v tonálních hlasových

(S. fulvus).

projevech těchto tří druhů a na ultrazvukové varovné signály sysla perličkového
(Spermophilus suslicus). U studovaných druhů syslů jsme našli osm hlasových projevů,
tři tonální a pět širokospektrých. Zjistili jsme, že varovné signály jsou nejvíce druhově
specifické hlasové projevy těchto tří druhů syslů. Ostatní hlasové projevy, vydávané
zejména během odchytů, mají u všech tří druhů víceméně shodnou akustickou strukturu.
Nelineární

jevy byly nalezeny ve varovných signálech sysla

perličkového

(Spermophilus suslicus) a v tonálních hlasových projevech vydávaných během odchytu
(screams) sysla obecného (S. citellus) a sysla žlutého (S. fulvus). V neposlední řadě jsme
u dvou jedinců sysla perličkového (Spermophilus suslicus) zaznamenali varovné
signály, jejichž frekvenční rozsah dosahoval až k 85 kHz, tedy vysoko nad spodní
hranici ultrazvuku.

IV. Schneiderová I. & Policht R. 2010. Alarm calls of the European ground squirrel
Spermophilus citellus and the Taurus ground squirrel S. taurensis encode
information about caller identity. Bioacoustics 20: 29-43.

Tato publikace se zabývá individuálními rozdíly v akustické struktuře varovných
signálů sysla obecného (Spermophilus citellus) a sysla taurského (S. taurensis). Detailní
analýzou varovných signálů jsme zjistili, že u obou studovaných druhů mají varovné
signály velký potenciál kódovat informaci o identitě jedinců, kteří je vydávají. Tyto
výsledky jsou v souladu s výsledky předchozích výzkumů, které taktéž ukázaly, že
varovné signály některých druhů syslů a svišťů mají velký potenciál kódovat
individualitu.
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V. Schneiderová I. Frequency modulated elements of alarm calls do not enhance
identification of callers in three Eurasian ground squirrels. Current Zoology:
submitted.

Tato publikace se zaměřuje na individuální rozdíly ve varovných signálech tří
eurasijských druhů, sysla obecného (Spermophilus citellus), sysla taurského (S.
taurensis) a sysla anatolského (S. xanthoprymnus). Pro všechny tyto druhy je
charakteristické, že mají varovný signál skládající se ve většině případů ze dvou
strukturálně odlišných elementů. Předmětem této publikace proto bylo otestovat
potenciál kódovat individualitu u každého elementu zvlášť a poodhalit tak možný
význam frekvenčně modulovaných elementů ve varovných signálech těchto
eurasijských syslů. Zjistila jsem, že oba dva elementy mají velký potenciál kódovat
informaci o identitě jedinců, nicměně druhý element, zřejmě díky své poměrně velké
variabilitě i v rámci jedinců, si v tomto ohledu vede o něco hůře než první element.
Přidáním akustických parametrů naměřených na druhém elementu se ani u jednoho
druhu signifikantně nezlepšily výsledky diskriminační analýzy oproti výsledkům
založeným jen na akustických parametrech naměřených na prvním elementu.
K diskriminaci jedinců tedy zřejmě postačuje jen první element s velmi jednoduchou
akustickou strukturou. Druhý, frekvenčně modulovaný element, tedy nezlepšuje
možnost diskriminace jedinců, ale má ve varovných signálech zcela jiný význam,
například by mohl být důležitý pro lokalizaci jedinců, kteří je vydávají.
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I. Schneiderová I. & Policht R. 2012. Acoustic analysis of alarm calls
of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) and the
Taurus ground squirrel (S. taurensis) (Mammalia: Sciuridae).
Zoologischer Anzeiger 251: 139-146.
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Abstract

Alarm calls of the European Spermophilus citellus (EGS), Taurus S.

taurensis (TGS) and Anatolian S. xanthoprymnus (AGS) ground squirrels share the
same basic structure. They are tonal sounds consisting primarily of two different
elements. The first element, often produced without the second element, has limited
frequency modulation, while the second element is more frequency modulated. The
present study examined whether this frequency modulated element enhance the
individual distinctiveness of calls, allowing calls to be ascribed to individual callers of
the three species. Cross-validated discriminant function analysis (DFA) based on five
acoustic parameters of the first element successfully classified calls to correct
individuals (EGS: 90%, TGS: 98%, AGS: 96%). Cross-validated DFA based on five
acoustic parameters of the second element was also successful in classifications (EGS:
88%, TGS: 86%, AGS: 96%), though discrimination of callers based on parameters of
the second versus first element was the same for the AGS, lower for the EGS and
significantly lower for the TGS (χ2: p<0.001). Cross-validated DFA based on five
acoustic parameters of both call elements also successfully classified calls to correct
individuals (EGS: 93%, TGS: 98%, AGS: 97%), though did not improve the extent to
99

which calls could be classified to individuals beyond that based on the first element
alone (χ2: p>0.05). Thus, the second element does not enhance the individual
distinctiveness of calls, but may convey other information such as the location of the
caller.
Keywords Alarm call, Ground squirrel, Individual recognition, Spermophilus citellus,
Spermophilus taurensis, Spermophilus xanthoprymnus

Colonially living ground-dwelling sciurids typically emit alarm calls in response
to predators to warn their kin (Sherman, 1977). Considerable spectral variability has
been found in acoustic structure of these calls (e. g. Nikol´skii and Orlenev, 1980;
Owings and Leger, 1980; Blumstein, 1995; Perla and Slobodchikoff, 2002; Frederiksen
and Slobodchikoff, 2007; Matrosova et al., 2011). For example, in vocal repertoires of
some North American ground squirrels, two structurally different types of alarm calls
have been found. Tonal and high-frequency ones are primarily produced toward aerial
predators, while rhythmic and wideband ones toward terrestrial predators (Koeppl et al.,
1978; Owings and Virginia, 1978; Robinson, 1981; Davis, 1984). These different types
of alarm calls most probably reflect the degree of risk and urgency of response rather
than being referentially specific (Macedonia and Evans, 1993; Blumstein, 2007). In
contrary, Eurasian ground squirrels of the genus Spermophilus sensu stricto (Helgen et
al., 2009) produce only one type of alarm call toward any kind of predator, terrestrial or
aerial (Nikol´skii, 1979; Matrosova et al., 2012).
Three closely related Eurasian ground squirrels, the European ground squirrel,
Spermophilus citellus, (hereinafter EGS), Taurus ground squirrel, S. taurensis,
(hereinafter TGS) and Anatolian ground squirrel, S. xanthoprymnus, (hereinafter AGS)
produce species specific alarm calls, which however share similar basic structure
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(Schneiderová and Policht, 2012a). These alarm calls can be produced by individual
ground squirrels in longer series, usually as long as alarm-evoking stimulus in their
colony persists. In all the three species, single alarm calls primarily consist of two
different elements, where the first element has limited frequency modulation, while the
immediately following second element is more frequency modulated (Schneiderová and
Policht, 2012a). Nevertheless, alarm calls containing only the second or much more
frequently only the first element are produced by some individuals. Such calls might be
emitted as the exclusive ones within the series of calls, or alternatively, besides standard
calls containing both elements (Schneiderová and Policht, 2010, 2012a). Thus, it is
evident that specific spectral variability exists within one type of alarm call of the EGS,
TGS and AGS. However, it is not known whether the occasionally absent frequency
modulated element of alarm calls in these ground squirrels encode some significant or
additional information.
In the past years, potential information content encoded in alarm calls of ground
dwelling sciurids has been studied extensively (e. g. Owings and Leger, 1980;
Blumstein, 1995; Frederiksen and Slobodchikoff, 2007) with a particular attention
devoted to individuality and discrimination of callers (e. g. Hare, 1998; Blumstein and
Munos, 2005; Matrosova et al., 2011). Discrimination of callers may be adaptive for
ground dwelling sciurids because it enables animals in a colony to adjust their responses
according to reliability of callers (reliability hypothesis) (Hare and Atkins, 2001;
Blumstein et al., 2004) or to assess number of alarm calling individuals (multiple calling
hypothesis) (Sloan and Hare, 2008; Matrosova et al., 2009). In both cases, animals
avoid energetic costs and time loss when responding whether to unreliable callers and
their false signals (reliable hypothesis) or when responding to calls produced by a single
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individual that signify less urgency of response than calls produced by multiple callers
(multiple calling hypothesis).
Playback experiments showed, that the yellow-bellied marmots, Marmota
flaviventris (Blumstein and Daniel, 2004), and the Richardson´s ground squirrels,
Urocitellus richardsonii (Hare, 1998), are able to discriminate between individual
callers. A high potential for short-term individual coding has been demonstrated in
acoustic structure of alarm calls of the steppe marmot, Marmota bobak (Nikol´skii and
Suchanova, 1994), the yellow bellied marmot (Blumstein and Munos, 2005), the
Belding´s ground squirrel, Urocitellus beldingi (McCowan and Hooper, 2002), the
speckled ground squirrel, Spermophilus suslicus (Volodin, 2005), the yellow ground
squirrel, S. fulvus (Matrosova et al., 2010), and also in the EGS and TGS (Schneiderová
and Policht, 2010). Individual distinctiveness of alarm calls might be also expected in
the AGS, as its alarm call share similar basic structure as those of the EGS and TGS
(Schneiderová and Policht, 2012a).
Schneiderová and Policht (2010) suggested that there is a high spectral
variability in the second frequency modulated element of alarm calls of the EGS and
TGS and that this variability enables to discriminate between individuals by only a
visual assessment of the spectrograms of their calls. However, high individual
distinctiveness of alarm calls in their study was achieved by simultaneously using
acoustic parameters measured from both structurally different elements. Thus, it was not
statistically tested, whether there are some significant differences in potential for
individual coding between the first and the second element of their alarm calls.
Frequency modulation in calls may enhance signal transmission, its
localizability or expand its information content (Leger and Owings, 1978; Owings and
Hennessy, 1984; Bradbury and Vehrencamp, 1998; Sloan et al., 2005). In several
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mammals, including bats, dolphins, wolves and pinnipeds, frequency modulation was
shown to be an important acoustic parameter encoding information about caller identity
(Scherrer and Wilkinson, 1997; Charrier et al., 2003; Charrier and Harcourt, 2006; Janik
et al., 2006; Palacios et al., 2007; Charrier et al., 2010). In the Belding´s ground
squirrel, it was demonstrated that spectral shape of alarm chirps is an important factor
encoding identity of callers (McCowan and Hooper, 2002). Contrarily, frequency
contour parameters were those least involved in individual differences of alarm calls in
the speckled ground squirrel (Matrosova et al., 2009).
The aim of this study was to determine whether there are some significant
differences between the first and the second element of alarm calls of three Eurasian
ground squirrels, the EGS, TGS and AGS, to encode callers´ identity. For this purpose,
contribution to individual distinctiveness of alarm calls was tested separately for the
first element and the more structurally variable second element. In this study, potential
for individual coding in alarm calls of the AGS was tested for the first time.

1 Materials and methods
1.1 Study sites and animals
Alarm calls containing both elements of eight individuals of the EGS were
recorded from June to August in 2007 and during August 2008 in a natural colony
located at the Airfield Letňany in Prague, Czech Republic (50° 07´ N, 14° 31´ E).
Alarm calls containing both elements of eight individuals of the TGS were recorded
during August 2007 in a natural colony located at Yarpuz near Akseki, Turkey (38° 08´
N, 31° 53´ E). Alarm calls containing both elements of eight individuals of the AGS
were recorded during June 2009 in a natural colony located at the campus of Ercyies
University in Kayseri, Turkey (38° 42′ N, 35° 32′ E).
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The recorded ground squirrels were either adults, i.e. already hibernating ground
squirrels (EGS: three females, TGS: one male and one female, AGS: eight females), or
juveniles, i.e. ground squirrels that were not hibernating yet at the time of data
collecting (EGS: four males and one female, TGS: four males and two females). For
more details concerning age assessment of the studied ground squirrels see
Schneiderová and Policht (2012b).
1.2 Data collection
Alarm calls were recorded using a Sony MZ-RH10 digital recorder (sampling
frequency 44.1 kHZ, sample size 16 bit) and an Audio Technica ATR55 directional
microphone (frequency response 70 – 18 000 Hz). Recording was mostly realized on
sunny and windless days. Recorded alarm calls were produced toward the researcher by
free-running ground squirrels that were sitting in the entrance of their burrows. The
distance between the ground squirrels and the researcher with the recording equipment
ranged from 5 to 10 m. Each ground squirrel was recorded during one recording trial
and after that, it was live-trapped with the help of a smooth brown string attached at the
entrance of its burrow. The live-trapped ground squirrels were weighted, their sex and
approximate age were ascertained and they were marked with black hair dye to prevent
repeated recording. After these procedures, all ground squirrels were released back to
the entrance of their burrows. For more details concerning live-trapping procedures see
Schneiderová and Policht (2012b).
1.3 Acoustic analysis
The obtained recordings were analyzed using Avisoft SASLab Pro, version 5.1.
From each individual of the three species, 30 alarm calls containing both elements of
the highest quality were randomly selected for detailed analysis. In total, 720 alarm calls
were analyzed (240 per species). Alarm calls were manually separated and labeled with
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the help of the waveforms and spectrograms of following parameters: Hamming
window, FFT length 512, frame size 50% and overlap 93.75%. These settings provided
a frequency resolution of 86 Hz, a time resolution of 0.73 s and a bandwidth of 224 Hz.
All acoustic parameters were measured from the fundamental frequency band (f0) using
an “Automatic parameter measurements” tool. From each of both elements of alarm
call, five acoustic parameters were measured, including the duration (dur), starting
frequency (start), ending frequency (end), the maximum amplitude frequency (peak)
and the relative standard deviation of the elements (std) (Fig. 1). These parameters were
selected because they strongly reflect individual variability in pattern of frequency
modulation of second elements in all the three studied species (Fig. 2).
1.4 Statistic analysis
Standard discriminant function analysis (DFA) was used in all the three studied
species to estimate the percentage of classification to correct individuals. For each
individual, data set consisting of ten measured acoustic parameters (five from the first
and five from the second element) was randomly separated in two halves containing 15
calls. The first half was used to perform two separate DFAs, the first one to estimate the
percentage of correct classification for the first element and the second one to estimate
the percentage of correct classification for the second element. The second half was
used to perform DFA to estimate the percentage of correct classification for calls
containing both elements. Because increased correct classification in this DFA could be
reached through double set of acoustic parameters (five from the first element and five
from the second element), number of acoustic parameters that entered this analysis must
be reduced. Therefore, standard DFA was performed using these ten acoustic
parameters and five parameters that best contributed to the discrimination were selected.
In all of the three studied species, values were normally distributed for most of acoustic
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parameters (Kolmogorov-Smirnov test). As the DFA is relatively robust to violations of
this assumption, application of this analysis was not disabled. To validate results of all
DFAs, a leave-one-out cross-validation procedure was performed (Huberty, 1994). All
DFAs and cross-validation procedures were performed in SPSS, version 13.
To compare values of correct classifications resulting from cross-validated
DFAs for calls containing the first element only and for calls containing the second
element only, 2 x 2 chi-squared test was used. The same test was used to compare
values of correct classifications resulting from cross-validated DFAs for calls containing
the first element only and calls containing both elements. These tests were performed in
STATISTICA, version 6.0.
In all the three studied species, the potential for individual coding (PIC) for each
measured acoustic parameter was also calculated as the ratio CVb/meanCVw, where
CVw was within-individual coefficient of variation and CVb was between-individual
coefficient of variation. Coefficients of variation were calculated using the formula CV
= 100 x (SD/X), where SD was the standard deviation and X was the mean of the
sample. PIC value > 1 means that the intra-individual variability is smaller than interindividual variability, thus the parameter may be used for individual recognition. PIC
values > 2 means that the parameter is highly individualized (Robisson et al., 1993;
Charrier et al., 2010).

2 Results
2.1 The European ground squirrel
In the EGS, the DFA based on five acoustic parameters of the first element
successfully classified 93.3% (112 from 120) of calls to correct individuals (Wilks´
lambda = 0.001) (Fig. 3A). Function 1 explained 82.1% of variance and was most
strongly correlated with end1 (r = 0.87). Function 2, which explained 12.9% of variance
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was most strongly correlated with dur1 (r = 0.89). The cross-validation procedure
assigned 90.0% (108 from 120) of calls correctly. The DFA based on acoustic
parameters of the second element successfully classified 94.2% (113 from 120) of calls
to correct individuals (Wilks´ lambda = 0.002). Function 1, which explained 74.4% of
variance was most strongly correlated with start2 (r = 0.88) and function 2 explaining
11.8% of variance with end2 (r = 0.55). The cross-validation procedure assigned 88.3%
(106 from 120) of calls correctly. For the calls containing both elements, the DFA
selected two parameters of the first element (dur1 and end1) and three parameters of the
second element (dur2, start2 and end2) that mostly contributed to discrimination of
calls to correct individuals. The DFA based on these five parameters successfully
classified 97.5% (117 from 120) of calls to correct individual (Wilks´ lambda = 0.0002)
(Fig. 3A). Function 1 explaining 55.6% of variance was strongly correlated with end1 (r
= 0.90) and function 2 explaining 23.5% of variance was most strongly correlated with
dur1 (r = 0.54). The cross-validation procedure assigned 92.5% (111 from 120) of calls
correctly.
When comparing discrimination success of cross-validated DFA, discrimination
of individuals was slightly but not significantly higher for calls containing the first
element only than for calls containing the second element only (χ2 = 0.04, d.f = 1, p =
0.84). Discrimination success of cross-validated DFA for calls containing both elements
was slightly but not significantly higher than that for calls containing the first element
only (χ2 = 0.21, d.f = 1, p = 0.65).
All parameters of the EGS alarm calls had PIC values > 1. Moreover, all
parameters of the first element and three parameters of the second element were highly
individualized (PIC > 2). The highest potential for individual coding showed frequency
parameters of the first element (start1, end1, peak1) (Table 1).
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2.2 The Taurus ground squirrel
In the TGS, the DFA based on five acoustic parameters of the first element
successfully classified 100.0% (120 from 120) of calls to correct individuals (Wilks´
lambda = 0.00005) (Fig. 3B). Function 1 explaining 73.1% of variance and was strongly
correlated with start1 (r = 0.87) and function 2 explaining 19.4% of variance was most
strongly correlated with dur1 (r = 0.70). The cross-validation procedure assigned 98.3%
(118 from 120) of calls correctly. The DFA based on acoustic parameters of the second
element successfully classified 87.5% (105 from 120) of calls to correct individuals
(Wilks´ lambda = 0.0003). Function 1 explained 55.5% of variance and was most
strongly correlated with end2 (r = 0.78) and function 2, which explained 22.3% of
variance was strongly correlated with peak2 (r = 0.93). The cross-validation procedure
assigned 85.8% (103 from 120) of calls correctly. For the calls containing both
elements, the DFA selected four parameters of the first element (dur1, start1, peak1 and
std1) and one parameter of the second element (dur2) that mostly contributed to
discrimination of calls to correct individuals. The DFA based on these five parameters
successfully classified 100.0% (120 from 120) of calls to correct individual (Wilks´
lambda = 0.000003) (Fig. 3B). Function 1 explaining 62.5% of variance was most
strongly correlated with start1 (r = 0.89) and function 2 explaining 29.8% of variance
was most strongly correlated with dur2 (r = 0.55). The cross-validation procedure
assigned 98.3% (118 from 120) of calls correctly.
When comparing discrimination success of cross-validated DFA, discrimination
of individuals was significantly lower for calls containing the second element only than
for calls containing the first element only (χ2 = 11.20, d.f = 1, p = 0.0008).
Discrimination success of cross-validated DFA for calls containing both elements was
the same as for calls containing the first element only (χ2 = 0.25 d.f = 1, p = 0.61).
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All parameters of the TGS alarm calls had PIC values > 1. All parameters of the
first element and four parameters of the second element were highly individualized (PIC
> 2). The highest potential for individual coding showed frequency parameters of the
first element (start1, end1, peak1) (Table 1).
2.3 The Anatolian ground squirrel
In the AGS, the DFA for the first element successfully classified 96.7% (116
from 120) of calls to correct individuals (Wilks´ lambda = 0.00009) (Fig. 3C). Function
1 explained 85.9% of variance and was most strongly correlated with end1 (r = 0.43)
and function 2, which explained 12.5% of variance was most strongly correlated with
dur1 (r = 0.76). The cross-validation procedure assigned 95.8% (115 from 120) of calls
correctly. The DFA for the second element successfully classified 96.7% (116 from
120) of calls to correct individuals (Wilks´ lambda = 0.0004). Function 1 explained
49.9% of variance and was most strongly correlated with start2 (r = -0.80) and function
2, which explained 39.4% of variance was most strongly correlated with end2 (r =
0.80). The cross-validation procedure assigned 95.8% (115 from 120) of calls correctly.
For the calls containing both elements, the DFA selected three parameters of the first
element (dur1, start1 and std1) and two parameters of the second element (dur2 and
end2) that mostly contributed to the discrimination. The DFA based on these five
parameters successfully classified 97.5% (117 from 120) of calls to correct individual
(Wilks´ lambda = 0.00009) (Fig. 3C). Function 1, which explained 63.3% of variance
was most strongly correlated with std1 (r = 0.63) and function 2, which explained
22.9% of variance was most strongly correlated with dur1 (r = 0.82). The crossvalidation procedure assigned 96.7% (116 from 120) of calls correctly.
Discrimination success of cross-validated DFA was the same for calls containing
the first element only as well as for calls containing the second element only (χ2 = 0.10,
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d.f = 1, p = 0.75). Discrimination success of cross-validated DFA for two-element calls
was only slightly and not significantly higher than for calls containing the first element
only (χ2 = 0.00, d.f = 1, p = 1.00).
All parameters of the AGS alarm calls had PIC values > 1. All parameters of the
first element and four parameters of the second element were highly individualized (PIC
> 2). The highest potential for individual coding showed two frequency parameters of
the first element (end1, peak1) (Table 1).

3 Discussion
This study confirmed that as well as previously demonstrated for alarm calls of
the EGS and TGS (Schneiderová and Policht, 2010), similarly structured alarm call of
the AGS has a big potential to encode information about callers´ identity (Fig. 2C). In
general, acoustic structure of alarm calls of ground-dwelling sciurids has been proven to
show high levels of short-term individual distinctiveness (Nikol´skii and Suchanova,
1994; McCowan and Hooper, 2002; Blumstein and Munos, 2005; Volodin, 2005;
Matrosova et al., 2010; Schneiderová and Policht, 2010). However, most recent studies
showed that individuality of alarm calls in the speckled and yellow ground squirrels is
considerably unstable during a time (Matrosova et al., 2009, 2010). Considering basic
structural differences in alarm calls of these two species and calls of the EGS, TGS and
AGS, time stability of EGS, TGS and AGS alarm calls should be also investigated. It
would be interesting to reveal whether there is a similar impact of a time span on
acoustic structure of alarm calls of the three studied ground squirrels.
This study showed that both elements of EGS, TGS and AGS alarm calls have a
big potential to encode information about individuality. However, discrimination ability
of the second element was the same for the AGS, lower for the EGS and significantly
lower for the TGS than discrimination ability of the first element. Lower discrimination
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efficiency of the second element could be explained by higher within-individual
variability of this element in comparison to the first one. The most crucial finding of this
study was that only the first element was sufficient enough to discriminate between
different callers and that inclusion of the second element did not improve the extent to
which calls could be classified to individuals beyond that based on the first element
alone. In all the three studied species, DFA based on acoustic parameters of the first
element classified more than 90% of calls to correct individual. Volodin (2005) also
achieved high discrimination success 96% in a very simply structured alarm call
(practically flat in frequency modulation) of the speckled ground squirrel. Thus, even
simply structured alarm calls with almost constant frequency are sufficient enough to
discriminate between individual ground squirrels and frequency modulated elements,
which are included to alarm calls of some Eurasian ground squirrels (apart from species
presented in this study also the pygmy ground squirrel, Spermophilus pygmaeus, and
Alashan ground squirrel, S. alashanicus; Nikol´skii, 1979), may convey other kind of
information.
Frequency modulated elements can be also found in alarm calls of some North
American ground squirrels, which have been studied in more detail. In the Richardson´s
ground squirrel, frequency modulated element sometimes follows primary syllable of
repetitive alarm call mostly produced in presence of terrestrial predators (Koeppl et al.,
1978; Sloan et al., 2005). Sloan et al. (2005) found that inclusion of this element
increases with proximity of the caller to the alarm-evoking stimulus. Moreover,
playback experiments showed that addition of this element promotes increased and
lasting vigilance of alarm call recipients and also facilitates the orientation of receiver to
the signaler (Sloan et al., 2005). In the California ground squirrel, Otospermophilus
beecheyi, responses to predators comprise of graded system of structurally variable
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alarm calls which, among others, differ with respect to presence of frequency
modulation (Leger and Owings, 1978; Owings and Virginia, 1978). Frequency
modulated element is included in single-note or repetitive alarm calls produced by
highly excited California ground squirrels, mostly toward terrestrial predators (Leger
and Owings, 1978; Owings and Virginia, 1978). Playback experiments showed that
calls containing frequency modulation are more easily localized by humans than calls
without frequency modulation (Owings and Virginia, 1978). California ground squirrels
also react differently to repetitive calls containing frequency modulation than to singlenote calls without frequency modulation and these differences are probably related to
the fact that the formerly mentioned calls are mostly elicited by terrestrial predators,
while the secondly mentioned ones by raptors (Leger and Owings, 1978).
In conclusion, this study demonstrated that even simple structure of the first
element of EGS, TGS and AGS alarm calls is sufficient enough to encode information
about callers´ identity. Thus, the second frequency modulated element may convey
other kind of important information. Structural variability of alarm calls produced by
individuals of the EGS, TGS and AGS strongly resembles those of some North
American ground squirrels which could indicate that graded system of alarm calls
conditioned by urgency of responses may exists in these Eurasian ground squirrels.
However, this aspect of their alarm calling behavior has never been studied so far.
Alarm calls which were analyzed in this study were mostly recorded from free-running
ground squirrels, where the distance from alarm-evoking stimulus moved from 5 to 10
meters. In the live traps, which are commonly used in the research of alarm calls of
ground squirrels (Matrosova et al., 2010), individuals of the EGS (including adult and
juvenile males and females) mostly produce alarm calls containing both elements
(Schneiderová, unpublished data). Therefore, contexts of alarm call production, i.e. type
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of encountered predator, risk of situation or distance from the alarm call-evoking
stimulus should be studied in more detail in EGS, TGS or AGS to reveal whether such
aspects influence production of structurally different alarm calls in these species. As
well, playback experiments should be also conducted to test whether these ground
squirrels react differently to structurally different calls.
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Table 1 Coefficients of variation and values of potential for individual coding of measured acoustic parameters
Parameter

EGS

TGS

AGS

CVb
CVw
PIC
CVb
CVw
PIC
CVb
CVw
dur1
15.31
6.64
2.31
21.83
6.61
3.30
15.65
4.60
start1
5.63
1.32
4.27
5.62
0.83
6.77
7.12
2.44
end1
7.05
1.54
4.58
5.40
1.21
4.46
7.68
1.85
peak1
5.66
1.39
4.07
5.36
0.93
5.76
9.14
2.20
std1
62.13
28.51
2.18
27.73
12.88
2.15
39.68
11.62
dur2
36.14
20.74
1.74
53.53
16.55
3.23
29.31
12.03
start2
12.69
4.14
3.07
11.02
5.91
1.86
15.88
5.21
end2
8.19
3.44
2.38
13.29
3.06
4.34
8.89
2.92
peak2
9.58
3.27
2.93
14.76
4.68
3.15
17.84
12.67
std2
51.70
29.55
1.75
36.70
17.41
2.11
19.53
8.69
Abbreviations: EGS, European ground squirrel (Spermophilus citellus); TGS, Taurus ground squirrel (S. taurensis); AGS, Anatolian
ground squirrel (S. xanthoprymnus); CVb, between-individual coefficient of variation; CVw, mean within-individual coefficient of
variation; PIC, potential for individual coding
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PIC
3.40
2.92
4.15
4.15
3.41
2.44
3.05
3.04
1.41
2.25

Fig. 1

Measured acoustic parameters marked on representative spectrogram of

the alarm call of the European ground squirrel (Spermophilus citellus)
The spectrogram was created using following parameters: Hamming window, FFT
length 512, frame size 50% and overlap 93.75%. Another two measured acoustic
parameters, standard deviation of the first element (std1) and standard deviation of the
second element (std2), are not marked here.
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Fig. 2

Representative spectrograms of eight different individuals of (A) the

European ground squirrel (Spermophilus citellus), (B) the Taurus ground squirrel
(S. taurensis) and (C) the Anatolian ground squirrel (S. xanthoprymnus).
The spectrograms were created using following parameters: Hamming window, FFT
length 512, frame size 50% and overlap 93.75%.
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Fig. 3

Scatterplots showing separation of eight individuals of (A) the European

ground squirrel (Spermophilus citellus), (B) the Taurus ground squirrel (S.
taurensis) and (C) the Anatolian ground squirrel (S. xanthoprymnus).
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Individuals were separated by the first two discriminant functions generated by
discriminant function analysis based on five acoustic parameters measured on the first
element only (left) and based on acoustic parameters measured on both elements of the
alarm call (right).
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Závěr
Akustické varovné signály představují nejcharakterističtější hlasový projev
pozemních veverkovitých hlodavců (Marmotini). Jejich adaptivní význam a evoluce
byly vždy předmětem diskuzí a pozornost také přitahovala jejich rozmanitost, značná
mezidruhová i vnitrodruhová variabilita. V akustické struktuře varovných signálů může
být zakódováno velké množství informací, nejen o podnětech z vnějšího prostředí, ale
také o samotných jedincích, kteří je vydávají. Tyto informace mohou být dekódovány
ostatními jedinci, příjemci varovných signálů, a mohou zásadně ovlivnit jejich reakce.
Varovné signály pozemních veverkovitých hlodavců (Marmotini) vždy
představovaly poměrně atraktivní téma a staly se hlavním předmětem mnoha rozličných
výzkumů. V důsledku toho jsou varovné signály některých druhů poměrně dobře
prozkoumány. Nejen, že známe do detailů jejich akustickou strukturu a víme, jaké
informace může tato struktura kódovat, ale máme také určitou představu o tom, jakým
způsobem všechna tato zjištění souvisejí s dalšími aspekty života studovaných druhů,
například se stupněm jejich sociality nebo typem prostředí, které obývají. O varovných
signálech sysla obecného (Spermophilus citellus), sysla taurského (S. taurensis) a sysla
anatolského (S. xanthoprymnus) jsme však dosud měli jen velmi málo informací. Tato
dizertační práce proto shrnuje především první poznatky studia akustické struktury
varovných signálů těchto tří druhů syslů, které jsou spíše deskriptivního charakteru. Jak
už tomu v počátečních fázích výzkumu bývá, i v tomto případě se objevilo mnohem
více nových otázek, než kolik jich mohlo být vyřešeno. Dobrým příkladem může být
například zjištění, že všechny tři studované druhy jsou schopny poměrně zásadně měnit
akustickou strukturu svých varovných signálů vynecháváním převážně druhého,
frekvenčně modulovaného elementu. To vede k domněnce, že i eurasijsští sysli by
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mohli být schopni do svých varovných signálů zakódovat informaci o typu predátora
nebo míře hrozícího nebezpečí, podobně jako to dokáží někteří svišti nebo
severoameričtí sysli. Otázkou také nadále zůstává, zda individuální rozdíly ve
varovných signálech těchto tří druhů zůstávají stabilní v čase. Zodpovězení této otázky
je důležité nejen z hlediska odhalení adaptivního významu těchto individuálních rozdílů
pro sysly samotné, ale také pro potenciální zvážení užití bioakustických metod jako
neinvazního prostředku pro dlouhodobé monitorování konkretních jedinců uvnitř
kolonií. V neposlední řadě je nutné podotknout, že bez navazujících playbackových
experimentů jen stěží zjistíme, zda sysli vůbec dokáží rozeznat varovné signály
skládající se z obou nebo jen z prvního elementu a zda na ně reagují odlišným
způsobem. Dále se také jen těžko dozvíme, zda jsou skutečně schopni rozlišovat
varovné signály různých jedinců.
Pozemní veverkovití hlodavci (Marmotini) jsou skupinou hlodavců, která
v posledních letech prošla několika systematickými revizemi a jak se zdá, ne všechny
problémy a otázky jsou v tuto chvíli vyřešeny. Skupina eurasijských syslů rodu
Spermophilus sensu stricto, mezi které patří i sysel obecný (Spermophilus citellus),
sysel taurský (S. taurensis) a sysel anatolský (S. xanthoprymnus), zasluhuje v tomto
ohledu další pozornost. Jak ukazují poznatky shrnuté v této dizertační práci, velká
druhová specifita varovných signálů napomáhá identifikaci druhů a mohla by proto
s určitými

limity

v budoucnu

přispět

k řešení

systematických otázek.
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