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Přílohy 

 

Obr. 1: Vlevo repliky různě kryptických/mimetických hadích fenotypů použité k měření predace v terénu, vpravo 

jejich skutečné protějšky; (a) kryptický fenotyp, (b) korálovka sedlatá (Lampropeltis triangulum triangulum); (c) 

poloviční fenotyp, (d) korálovka sedlatá (L. t. temporalis); (e) mimetický fenotyp, (f) L. elapsoides (na vloženém obr. 

korálovec žlutavý, Micrurus fulvius, kterého mimetizuje).

 

Obr. 2: Melanophidium bilineatum, zářivě barevný slepý podzemní had z čeledi Uropeltidae. 
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Obr. 3: Hadí ornamenty u různých druhů užovek rodu Elaphe s označením Portmannových pásem kreseb. 

Na vzorech je vidět tzv. klouzavé zrcadlení; jev, při kterém se původně paralelní části vzoru posunou ve směru 

podélné osy. 

 

 

Obr. 4: Líhnoucí se mládě korálovce žlutavého (Micrurus fulvius) s téměř plně vyvinutým zbarvením. 
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Obr. 5: Vývoj ornamentů u korálovců rodu Micrurus (pohled zboku). Schéma ukazuje možný přechod od původní 

kresby sestávající ze skvrn do dnešní podoby, kdy se z černé stala podkladová barva. 
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Obr. 6: Srovnání zbarvení jedovatých korálovcovitých hadů a jejich údajných mimetiků. Nahoře Micrurus fulvius, 

korálovec žlutavý a Pliocercus euryzonus; dole Oxyrhopus trigeminus.

 

Obr. 7: Nepotvrzený případ mimeze korálovce Hemibungarus calligaster (A) housenkou nočního motýla rodu 

Bracca (B) z Filipín. 
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