
 

          

Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

 

Studijní program: Biologie 

Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie 

 

 

 

 

 

 

Lenka Čtrnáctová 

 

 

 

Mimeze korálovců a korálovek a přístupy Adolfa Portmanna 

The Mimesis of Coral Snakes and King Snakes and the Approaches of Adolf Portmann 

 
 

 
 

Bakalářská práce 

 

 

Vedoucí závěrečné práce: Mgr. Roman Figura 

 

Praha, 2015 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla 

všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.  

 

 

V Praze dne 12. 5. 2015 

 

 

      Podpis: Lenka Čtrnáctová 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Chtěla bych poděkovat především svému školiteli Mgr. Romanu Figurovi za jeho 

neutuchající podporu a odborný vhled do problematiky. Dále bych chtěla poděkovat 

své rodině a přátelům, jejichž blízkost a povzbuzování mě dovedly až sem. 

  



 

 

 

 

  



 

Obsah 

1. Úvod .................................................................................................................................... 1 

2. Adolf Portmann ................................................................................................................... 1 

3. Mimikry a jejich vznik ........................................................................................................ 3 

4. Zbarvení hadů ..................................................................................................................... 7 

5. O korálovcích a korálovkách ............................................................................................ 10 

6. Mimeze korálovců a korálovek ......................................................................................... 13 

7. Závěr ................................................................................................................................. 18 

8. Bibliografie ....................................................................................................................... 20 

 

  



 

 

 



1 

 

1. Úvod 

 

„Různá zbarvení povrchu hrají roli ve velké hře života – podílejí se na zachování 

rostlin a živočichů“ (Portmann, Přežití a zjevnost, 2008). 

 

Důvodem, proč jsem se rozhodla napsat tuto práci, která se soustředí na užší problematiku 

údajného napodobování některých druhů korálovců některými druhy korálovek, 

je rozdrobenost informací o tomto tématu. Mimikry a další mimetické jevy obecně už byly 

shrnuty v mnohé literatuře, a to jak starší, tak novější (viz obsáhlá bibliografie děl sestavená 

Komárkem (Komárek, 1998)), ale problematika „korálovcoidních“ hadů je téměř vždy 

zmíněna jen okrajově – konkrétně se jí zabývají spíše kratší články (např. Greene 

& McDiarmid, 1981; Brattstrom, 1955; Smith, 1974; Marques, 2002). 

Jedním z cílů této práce je zjistit, zda byl již v literatuře případ korálovců a korálovek 

natolik popsán, že je možné uspokojivě stanovit jeho řešení, či zda je nutný další výzkum 

např. v podobě sledování ontogenetického vývoje zbarvení řečených hadů, abychom zjistili, 

do jaké hloubky je toto zbarvení „zakódováno“ geneticky (případně jakou roli může hrát 

epigenetika), nebo účinky tohoto zbarvení na potenciální predátory. Dalším cílem je 

aplikování Portmannovy biologie na tuto problematiku a zjištění, zda nevrhá zcela jiné světlo 

nejen na zbarvení hadů, ale na zbarvení a další funkce živých organismů obecně. 

2. Adolf Portmann 

Adolf Portmann, byl švýcarský biolog působící převážně na univerzitě v Basileji mezi 

20. a 70. léty minulého století. Byl evolucionistou, i když ne striktním neodarwinistou. 

Mezi hlavní objekty jeho studia patřily vnější struktury na tělech živých organismů, u kterých 

sice nepopíral adaptivní funkci, ale zdůrazňoval i jejich úlohu v podobě sebevyjádření 

organismu (Komárek, 1997). 

Podle Portmanna je sebevyjádření (v originále Selbstdarstellung) pro živý organismus 

stejně důležité, jako například látková výměna nebo rozmnožování (Komárek, 1997). 

Toto sebevyjádření zahrnuje vše od pachu přes zvuky až po vnější strukturu těla daného 

organismu. Některé tyto tzv. vlastní jevy (eigentliche Erscheinung) jsou adresné, tedy určené 

konkrétnímu pozorovateli. Většina z nich je však neadresná – jejich příjemce není znám 

a pravděpodobně ani neexistuje (Komárek, 1997). Jako krásný příklad neadaptivního zjevu 

organismu udává Portmann barevné podzimní listí, které je pouze logickým důsledkem 
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rozkladu chlorofylu, který umožňuje vyniknutí červených a žlutých barviv v listu (Portmann, 

2005). Některé organismy nebo stádia organismů nejsou určená k nazírání jako například 

embrya, vnitřní parazité nebo jeskynní živočichové, a tito pak mívají vlastní jevy chudé nebo 

žádné (Komárek, 2008), alespoň tedy z hlediska vizuálně se orientujících živočichů. Vlastní 

jevy jsou vnějším projevem niternosti (Innerlichkeit) organismu, podobně jako je fenotyp 

vnějším projevem genotypu. Niternost ovšem zahrnuje kromě genotypu i všechny 

fyziologické a psychické vlastnosti daného organismu; naopak fenotyp je pojem širší než 

vlastní jev (Komárek, 2008). Projevem niternosti jsou podle Portmanna nejrozmanitější 

procesy probíhající v organismu – přizpůsobování zornice světelným podmínkám, rezervoár 

paměti, se kterým neustále pracuje, orientace živočichů podle slunce nebo hvězd a další 

způsoby uspořádání, jejichž centrem je často mozek, a na kterých se účastní všechny části těla 

(Portmann, 1997). Další definici nabízí Zdeněk Neubauer (Neubauer in verbis), který vidí 

niternost jako rozměr, v němž se živý organismus vztahuje sám k sobě a skrze který se 

vztahuje ke světu. Niterností tedy můžeme rozumět mj. úhrn všech stavů, procesů a vztahů 

v rámci živého organismu. 

Portmann považuje organismy za: „…formy existence, které jsou schopny nějak členit 

zkušenost a zpracovávat ji i nezávisle na vědomých pochodech. Toto […] činí z živé bytosti 

existenci, jež stále mění sebe sama.“ Jako příklad uvádí adaptaci jakéhokoliv byť 

sebeprimitivnějšího organismu na změnu denního či jiného pro něj důležitého rytmu 

v laboratorních podmínkách (Portmann, 2008). 

Je zřejmé, že zjev organismu je úzce spojen s jeho přežitím. Vzhledem k tomu, 

že se organismus může skrýt kryptickým zbarvením nebo využít ochrany varovných barev, 

termínu „adaptivní zbarvení“ bychom měli přikládat ten nejširší možný význam (Portmann, 

1959). Už jen pouhá interakce nervových struktur zraku s realitou v podobě světla patří mezi 

jedny z velkých záhad života (Portmann, 2005), a proto jsou naše snahy o vysvětlení působení 

různých barev a vzorů povrchů živočichů na okolní svět z velké části dohady, které se těžko 

dokazují. Navíc je náš pohled na svět (doslova) velmi subjektivní a nijak neodráží vnímání 

ostatních organismů (Portmann, 2005). 
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3. Mimikry a jejich vznik 

Ačkoliv mnoho kritiků teorie mimiker zpočátku tvrdilo, že jsou výplodem fantazie 

„filosofů v křesle“, kteří skutečnou přírodu nikdy neviděli, opak je pravdou. Prvotní 

výzkumníci, kteří popsali tento fenomén, byli terénní přírodovědci, kteří formulovali své 

hypotézy na základě přímého pozorování (Carpenter & Ford, 1933). 

První se o mimikrách zmínil Kirby a Spence v roce 1817 (Komárek, 2004), ale obecně 

známější je použití tohoto termínu Batesem v roce 1862 při jeho výzkumu motýlů v údolí 

Amazonky (Beddard, 1895; Carpenter & Ford, 1933). Od té doby byla převážná většina 

výzkumu směřována na hmyz, protože jsou u něj různé druhy ochranných a obranných 

zbarvení velmi rozmanité a jejich účinky se dobře pozorují. 

Dlouho byl na akademické půdě populární názor, že pigmentace organismů je pouze 

vedlejším produktem činnosti žláz jejich vylučovací soustavy a dalších metabolických 

pochodů – například velmi často zmiňované ukládání bílého guaninu do ornamentu křižáka. 

Už Portmann toto tvrzení komentoval: „Dnes převládající názor tedy chápe vliv pigmentu 

na zjev (fenotyp) druhu jako druhotný následek základních metabolických procesů. Toto […] 

vysvětlení je […] důsledkem postoje, který považuje selekční hodnotu za nejdůležitější 

charakteristiku daného znaku.“ Takovýto pohled na věc považuje za poškozující 

a znesnadňující hodnocení zjevu organismů (Portmann, 2008). Vysvětlení barev jako ozdob 

(či sebevyjádření) bylo v minulosti hájeno kreacionisty a i to je jeden z důvodů, proč je dnes 

často zavrhováno (Komárek, 2004). Ohromné energetické investice do povrchů by ovšem 

nedávaly smysl, pokud by se nejednalo o něco velmi významného pro jejich hostitele 

(Komárek, 2008). 

Termín mimikry podle Carpentera a Forda znamená, že se jeden jedinec snaží nějakým 

způsobem záměrně napodobit vlastnosti jiného jedince a to jak v rámci druhu, tak 

na mezidruhové úrovni (Carpenter & Ford, 1933). Záměrně je ovšem to klíčové slovo. Jakým 

způsobem může například hmyz, na kterém se mimeze zkoumala nejvíce, záměrně něco 

napodobovat? Jako řešení tohoto problému můžeme definici trochu poupravit a říci, že záměr 

zde zastupuje přírodní výběr. Ale ani ten nemá záměr. Je to „slepý hodinář“, jak říká Richard 

Dawkins, který dává dohromady části složitého strojku a čeká, jestli spolu budou fungovat 

nebo ne (Dawkins, 2002). Nefunkční strojek v případě mimiker znamená, že je mimetik 

chráněn nedostatečně – ochranné či jiné zbarvení mu nedává žádnou selekční výhodu. Jak ale 

v tom případě takové zbarvení vůbec vznikne? 
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Dawkins píše, že přírodní výběr v případě mimiker upřednostňoval ty jedince, kteří 

připomínali něco jiného (Dawkins, 2002). Takoví jedinci pak byli méně často uloveni 

predátorem a s postupujícím časem a zdokonalováním maskování si je predátor čím dál častěji 

spletl s větvičkou, kouskem kůry nebo čímsi jedovatým nebo nechutným. Jak ale tato výhoda 

vznikla zpočátku, pokud byl tímto predátorem například pták, který má výborný zrak? 

„Jednou z odpovědí je, že během evoluce se vylepšovalo nejen maskování hmyzu, ale i zrak 

jeho predátorů. […] Ale já bych rád odpověděl jinak. Domnívám se, že celá evoluce mimikry 

od vzdálené po dokonalou podobnost proběhla rychle a mnohokrát nezávisle v různých 

skupinách hmyzu a po celou tu dobu měli ptáci stejně dokonalý zrak jako dnes“ (Dawkins, 

2002). Dawkins dále argumentuje tím, že za dobrého osvětlení a zblízka bychom pakobylku 

na větvičce našli bez potíží, ale při procházce večerním lesem by naší pozornosti nejspíš 

unikla. Stačí, aby byla kořist neviditelná při nějakých podmínkách, které nastávají dostatečně 

často na to, aby jí to dalo selekční výhodu (Dawkins, 2002). 

Další definici nabízí Komárek: „V dnešním použití znamená [pojem mimikry] podobnost 

mezi dvěma živočichy nezapříčiněnou příbuzností nebo konvergentním vývojem, 

ale způsobenou v typickém případě selekčním tlakem predátorů“ (Komárek, 2004). 

Zde se problematické slovo záměrnost nevyskytuje a tato definice je tedy snáze obhajitelná. 

Portmann zdůrazňuje, že abychom mohli použít termín mimikry, je nutné, aby mimetik 

požíval nějakých zvláštních výhod z kopírování zjevu jiného organismu, modelu. 

Pouhá podobnost ještě neznamená mimetický vztah – může se totiž jednat o konvergentní 

evoluci (Portmann, 1959). Ostatně až do descartovského obratu myšlení v 17. století se všem 

podobnostem dávala stejná váha – teprve později se začaly rozdělovat na podstatné (nesoucí 

selekční výhodu) a nepodstatné, náhodné (Komárek, 2004). 

V rámci fenoménu mimeze dnes obvykle rozeznáváme mimikry Batesovské, kdy 

nejedovatý organismus napodobuje jedovatý/nejedlý, Müllerovské, kdy jeden 

jedovatý/nejedlý organismus napodobuje druhý, Mertensovské, kdy je modelem nejedovatý 

organismus, a Peckhamovské, kdy je mimiker využíváno k agresi a nikoliv k ochraně 

(Komárek, 2004). 

Carpenter a Ford zmiňují původní dělení zbarvení podle Poultonovy knihy The Colours 

of Animals z roku 1890: zvíře s apatetickými (dnes bychom řekli kryptickými) barvami 

připomíná část svého obvyklého prostředí, sémantické barvy něco značí či varují 

a epigamické barvy slouží při namlouvání (Carpenter & Ford, 1933). Kryptická zbarvení 

slouží ke skrytí organismu na pozadí a Poulton je rozděloval na prokryptická (ochrana 

kořisti), antikryptická (ochrana predátora) a allokryptická, kdy se živočich maskuje cizími 
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předměty, jako to dělají například larvy chrostíků (Komárek, 2004). Podle Wallace jsou 

aposematické barvy projevem vnitrodruhové komunikace, podle Darwina zároveň objektem 

pohlavního výběru (sekundární citace: Komárek, 2004). Aby barvy fungovaly sémanticky, 

nemusí být nutně zářivé, stačí, pokud jsou dobře viditelné vůči pozadí, jako např. typický 

„cikcak“ vzor zmijí (Wüster & al., 2004).  Peterich považuje sexuální funkci varovných barev 

za sekundární (Peterich, 1972). 

Aposematickým zbarvením a jeho implikacemi se z novějších výzkumů zabývali i norští 

vědci v článku z roku 2006. Autoři testovali myšlenku multimodálních aposematických 

signálů – tedy kombinaci aposematického zbarvení a dalších varovných signálů v podobě 

zvuků, pachů apod. Jako příklad uvádějí vosy, které kromě barevných pruhů i charakteristicky 

bzučí, a jako subjekt použili naivní kuřata. Vrozený strach indukuje žlutá barva. Zvuk neměl 

pro tento strach z vosího fenotypu žádný efekt, ale způsoboval, že se kuřata posléze modelům 

vos vyhýbala více – podporoval jejich naučenou vyhýbavost. Stejný efekt měly i černé pruhy. 

Složky multimodálních aposematických signálů se tedy nemusí nutně vzájemně posilovat, 

spíše mají různorodé funkce (Hauglund, Hagen, & Lampe, 2006). 

Účinek krycích i varovných zbarvení je podle Portmanna poměrně snadno vysvětlitelný 

principem přírodního výběru, jak ho popisuje darwinismus, ale pouze za předpokladu, 

že se nedomníváme, že tím již bylo řečeno vše (Portmann, 1997). Portmann totiž tvrdí, 

že barevné a další povrchové struktury nemohly být původně výsledkem selekce, protože aby 

bylo možné zapůsobit na zrak, musí zde již předem být optický znak, který může nějak 

účinkovat (Portmann, 2008). Původ takovýchto struktur tedy selekční teorie neřeší, ale žádná 

zástupná teorie v jeho době neexistovala. 

Z genetického hlediska byly mimikry tím pádem tvrdým oříškem, a to zvláště v případě 

motýlů, který Dawkins popisuje ve své první knize Sobecký gen (Dawkins, 2006). Různí 

jedinci jistého druhu motýla se podobají jednomu nebo druhému druhu nejedlého modelu
1
. 

Nerodí se žádní přechodní jedinci, takže to vypadá, že za podobu jednomu z modelů odpovídá 

pouze jediný gen. Je ovšem nemožné, aby jeden gen ve smyslu cistronu odpovídal za celý 

komplex vlastností, který představují mimikry. Místo toho je pravděpodobné, že se během 

                                                 

 

 

 
1
 Dawkins pravděpodobně myslí druh Papilio dardanus, jehož samice se vyskytují v nejméně čtrnácti různých 

barevných variantách, z nichž mnohé mimetizují jiné motýly (Nijhout, 2003), ale v rodu Papilio existuje mnoho 

dalších takových druhů, např. P. polytes, P. lysithous, P. memnon apod. (Clarke & Sheppard, 1960). 
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opravování různých inverzí a dalších mutací genetického materiálu geny ovlivňující vnější 

vzhled motýla spojily do klastru, který se chová jako jediný gen. Takový klastr mohl 

vzniknout ještě jeden, odlišný, a fungovat jako alela (Dawkins, 2006). Jakmile se 

polymorfismus u daného druhu usadil, je pravděpodobné, že se další mutace postupně 

přidávaly do tohoto přepínacího mechanismu za vzniku supergenu (Sheppard, 1953). 

Jako příklad tohoto typu polymorfismu může sloužit Papilio polytes, asijský motýl z čeledi 

otakárkovitých, jehož samice buď mimetizují jedovatý druh Pachliopta aristolochiae, nebo 

se podobají samcům, kteří tvoří pouze jednu formu zbarvení. Genetickým vysvětlením tohoto 

fenoménu se zabývali japonští vědci ve svém článku pro Nature Genetics, ve kterém uvádějí, 

že tyto mimikry kontroluje jediný dominantní lokus H obsahující supergen dsx, 

který se zafixoval chromozomální inverzí na autozomu. Tato inverze proběhla v nedávné 

době (až po fylogenetickém oddělení P. polytes od všech ostatních otakárků) a velmi rychle, 

což nasvědčuje silnému selekčnímu tlaku (Nishikawa & al., 2015). Jedná se tedy o způsob, 

kterým může mimeze vzniknout a udržet se v genomu. Jak je vidět z výzkumů Clarka 

a Shepparda, touto problematikou se vědci zabývají už přes 50 let. U otakárka Papilio 

dardanus je polymorfismus samic založen na podobném principu. Jeden lokus kóduje barvu 

a vzor a druhý přítomnost či nepřítomnost výrůstků na konci křídel (Clarke & Sheppard, 

1960). 

Myšlenkou genetického vzniku mimiker obecně se důkladně zabývali manželé 

Charlesworthovi ve své rozsáhlé studii publikované v Journal of Theoretical Biology v roce 

1975. Pomocí počítačového modelu nasimulovali vznik Batesovských mimiker u tropických 

motýlů – evoluci supergenů (Dawkinsových klastrů) a kódování celého mimetického zbarvení 

na jednom až dvou lokusech (Charlesworth & Charlesworth, 1975). 

Z výzkumů Charlesworthových plyne několik pouček. Pravděpodobnost, že bude mimetik 

uloven, je vždy větší než u modelu (případně stejná v hypotetickém případě dokonalé 

mimeze). Ve chvíli, kdy jsou mimetici velmi častí, se může predátor naučit rozpoznávat 

specifické rozdíly mezi nimi a modely, čímž se dostanou opět do nevýhody a selekční tlak 

začne působit proti mimezi. Pokud je ovšem model o něco častější, může to naopak vést 

k dalšímu zdokonalování jeho napodobení (Charlesworth & Charlesworth, 1975). Předpoklad, 

že se mimetický fenotyp vyvíjí z kryptického, je velmi častý, ale jak pak mimikry vzniknou 

už tak jasné není (Kikuchi & Pfennig, 2010). Vznik mimeze proto naráží také na problém, 

že model bývá většinou nápadný, a proto jakákoliv mutace, která zvyšuje nápadnost 

mimetika, zvyšuje také jeho šanci na ulovení predátorem. Mimetik by musel být už 

od začátku velmi podobný modelu, aby se tomuto nebezpečí vyhnul, z čehož podle 
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Charlesworthových vyplývá, že geny kódující mimikry mají na starosti velkou změnu 

fenotypu doplňovanou a korigovanou geny s menším polem působnosti. Teorie, že mimikry 

vznikaly postupně mutacemi mnoha genů s malým účinkem je podle Charlesworthových 

nepravděpodobná (Charlesworth & Charlesworth, 1975). 

Kikuchi a Pfennig se pokusili vysvětlit postupný vznik mimiker z krypse tím, že s vyšší 

převahou modelů není selekce proti „napůl mimikům“ tolik tvrdá. Faktory, které zvyšují 

fitness těchto polovičních fenotypů, jsou zároveň faktory, které podporují evoluci částečných 

mimiker. Patří mezi ně vysoká toxicita a abundance modelu – čím vyšší jsou tyto veličiny, tím 

méně se predátorovi vyplatí lovit mimetika i jen málo podobného modelu. Tato tvrzení 

potvrdily testy s umělými hady nabarvenými jako kryptický (původní) mimetik, poloviční 

mimetik a úplný mimetik, které vědci umísťovali do míst s vyšším či nižším výskytem 

modelů (viz obr. 1 v příloze) a sledovali, jak na ně útočili predátoři (Kikuchi & Pfennig, 

2010). Důkazy pro selekční výhodu částečných mimiker nasbíral tým Katharine Hinmanové 

pomocí testu s atrapami různě vzorovaných hadů a reakci volně žijících ptačích predátorů 

na ně. Byly použity různé kombinace možných fenotypů mimetiků korálovců 

 (Hinman & al., 1997). 

4. Zbarvení hadů 

Zbarvení má obecně pro plazy a obojživelníky několik zásadních významů: poskytuje 

ochranu před predátory prostřednictvím somatolýzy, krypse, protistínu, aposematického 

zbarvení apod.; ovlivňuje albedo povrchu živočicha a tím i jeho termoregulaci; chrání důležité 

orgány před škodlivým zářením a je velmi důležité při vnitrodruhových a mezidruhových 

interakcích (Porter, 1972). Může mít ovšem i další, neadaptivní funkce. Pro současné vědce 

se často jedná jen o systematické znaky, kterými se dále nezabývají. Podle Adolfa Portmanna 

se jedná o již zmíněné neadresné jevy (unadressierte Erscheinung), které nemají žádný účel 

a žádnou bezprostřední funkci pro přežití. Mnoho z těchto znaků však během evoluce nějakou 

adaptivní funkci získalo (Portmann, 2008). 

Ačkoliv mají hadi špatný zrak, loví a jsou loveni hlavně vizuálně orientovanými živočichy 

(Allen & al., 2013), kteří mohou být adresáty jejich vlastních jevů v podobě rozmanitých 

vzorů, neboť nejen, že mají vyšší organismy orgány určené k tomu, aby viděly, ale i další 

orgány a struktury, které jsou určené k tomu, aby byly viděny. Tyto struktury nemusí nutně 

sloužit vždy jen k upoutání zraku – mohou být utvářené tak, aby bylo zvíře přehlédnuto, 

aby oko oklamaly (Portmann, 2008). Predátoři hadů jsou ovšem v naprosté většině případů 

barvoslepí (Brattstrom, 1955). Proč má mnoho slepých hadů žijících v podzemí (např. z čeledi 
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krátkorepovití – Uropeltidae, viz obr. 2 v příloze) zářivě barevné vzory zůstává záhadou 

(Beddard, 1895) stejně jako výrazné barvy hadů aktivních v noci (Brattstrom, 1955). Nápadné 

barvy jsou nejvzácnější u hadů lovících savce – vyskytují se spíše u těch, kteří se živí 

studenokrevnými živočichy. Proč tomu tak je, zatím nevíme (Allen & al., 2013). 

Hadi a jejich zbarvení byli pro Adolfa Portmanna ideálním studijním materiálem: 

„Studium jejich ornamentů […] je velmi poučné i proto, že zde můžeme na dlouhém, navenek 

co nejjednodušeji utvářeném těle vyšších suchozemských obratlovců sledovat rytmické 

rozvíjení ornamentů“ (Portmann, 1997). Navíc nám v pozorování vzorů nebrání žádné 

ochlupení ani opeření a kůže plazů je dobře dostupná pro experimenty, takže je vhodná 

pro zkoumání vzniku vzorů obecně (Chang & al., 2009). 

Základním vzorem hadů jsou podle Portmanna podélné série kreseb, které rozděluje na tři 

pásma: hřbetní pásmo A, na kterém je ornament často zdvojený a vůči sobě posunutý, pásmo 

B, které je z každé strany na bocích, a pásmo C, které je blíže břichu až téměř na břišní straně 

a které nezřídka chybí (viz obr. 3 v příloze). Stavba těla není narušována končetinami, a proto 

se kresba většinou mění pouze při přechodu na hlavu nebo ocas  (Portmann, 1997). Podle 

Granta a Smithe je původním vzorem jednobarevnost, ze které vznikly tečky (pravděpodobně 

bez účasti přírodního výběru
2
) a z nich později všechny ostatní vzory (přírodním výběrem). 

Některé evoluční linie hadů se k jednobarevnosti později vrátily (Grant & Smith, 1959). 

Mezi různé hypotézy vzniku vzorů patří Turingův model dvou reagujících a rozptylujících 

se chemikálií, které za určitých podmínek tvoří heterogenní vzory z chemických koncentrací 

(Turing, 1952), modely založené na chemotaxi buněk, kde vzor vzniká jejich různou 

koncentrací dle rozmístění dané chemikálie, např. model „náhodné chůze“, se kterým 

pracovali vědci už na konci předminulého století (Patlak, 1953), a modely založené 

na interakci buněk s mezibuněčným prostorem (Oster, Murray, & Harris, 1983).  Každý 

z těchto modelů dokáže vysvětlit jednoduché vzory; reálné kresby pak pravděpodobně 

vznikají jejich kombinací (Chang & al., 2009), případně navíc kombinací s růstem kožního 

integumentu (Murray & Myerscough, 1991). Pigment se tvoří a shlukuje převážně v bodech 

a liniích, kde dochází k nejintenzivnějšímu dělení a růstu (Portmann, 1997). 

                                                 

 

 

 
2
 Grant a Smith citují disertační práci M. von Harnackové na téma kreseb hadů, kterou vedl Portmann, jehož 

myšlenky se tudíž promítají i do tohoto článku (von Harnack, M. (1953). Die Hautzeichnungen der Schlangen. 

Z. Morph. Ökol. Tiere, stránky 513-573.). 
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I zbarvení hadů se řídí biochromatologickými zákony, které přednesl L. Peterich v roce 

1972 -  vzory sestávající ze skvrn či čar se objevují pouze v barevných půltónech (neboli 

„polobarvách“ – odstínech hnědé, okrové apod.) nebo černé a bílé. Polychromatické vzory 

nikdy nejsou tvořeny více spektrálními barvami a studené barvy nikdy přímo nesousedí 

s teplými (Peterich, 1972). Portmann k tomuto tématu doplňuje tzv. „efekt klenotníka“, který 

své šperky vystavuje na tmavém sametu, aby zdůraznil jejich krásu, stejně jako zvířata 

vystavuji své nejzářivější barvy na černém podkladu (Komárek, 2008), což souhlasí 

s Peterichovou teorií optimální manifestace barev – barvy jsou světlo a to je nejlépe vidět, 

když je kolem tma a naopak. Hned za tímto tvrzením Peterich, který Portmannovy myšlenky 

znal, zdůrazňuje, že manifestace barev organismů nemá žádnou přímou biologickou (dnes 

bychom asi spíše řekli adaptivní) funkci (Peterich, 1972). 

Kombinace specifických barev (obzvláště červené, žluté a černé) a vysokého kontrastu 

podporuje, aby se predátor naučil takto zbarvené kořisti vyhýbat. Červená a žlutá jsou totiž 

na dlouhovlnné straně spektra a méně se rozptylují – např. lidem připadají stíny kvůli rozptylu 

světla často modré (modrá je na krátkovlnné straně spektra) a modrá, fialová či případně 

ultrafialová barva by v takovém prostředí nevynikla. Červená a žlutá obzvláště vynikají proti 

listoví (Stevens & Ruxton, 2012). Zbarvení korálovcovitých hadů tomuto popisu odpovídá 

naprosto přesně. 

Hadi často využívají i somatolýzy – optického „rozpuštění“ obrysu těla vůči pozadí 

pomocí složitých vzorů, které jakoby navazují na okolí živočicha. Tyto vzory jsou proti 

jednolitému podkladu velmi výrazné a mohou sloužit i jako výstraha, ale pokud se had stočí 

a je v klidu v nějakém heterogenním místě, zmizí nám před očima (Portmann, 1959). 

Různé typy ornamentů podle nových výzkumů pozitivně korelují s různými typy chování 

hadů, což potvrzuje Portmannovy domněnky o niternosti organismů projevující se navenek. 

Aktivní lovci bývají jednobarevní, podélné pruhy značí vysokou únikovou rychlost (pruhy, 

na které se zrakem soustředí predátor, skrývají pohyb hada), menší velikost a vizuálně 

orientované predátory, tečkované vzory měli lovci ptáků, skvrny zase velcí, pomalu se 

pohybující hadi útočící ze zálohy s pachovou obranou. Skvrnití hadi jsou také nejčastěji 

krypticky zbarvení. Příčné pruhy, jaké se vyskytují u hadů v této práci zkoumaných, souvisí 

s nepředvídatelnými pohyby a konzumací vajec. Očekávaná souvislost mezi jasnými barvami, 

vysokou agresivitou a silou jedu prokázána nebyla (Allen & al., 2013). K podobným závěrům 

došel už Brattstrom s několika poznámkami navíc: jednobarevní hadi mohou být i ti, kteří si 

tvoří nory, žijí skrytě nebo žijí v jednobarevném habitatu. U příčného pruhování dodává, 

že takto zbarvení hadi působí na zrak predátora (a člověka) stejně iluzorně jako ti pruhovaní 
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podélně: oči se soustředí na sérii pruhů, které se postupně zmenšují, až úplně zmizí. 

To, že těmito pruhy disponuje pohybující se had, už predátor nezaregistruje. Zároveň pruhy 

rozrušují kontury těla, čímž hada ještě více chrání  (Brattstrom, 1955). U příčného pruhování 

a teček také více vyniknou výstražné barvy. Tyto vzory jsou pro predátora snadno 

rozpoznatelné a rychle se naučí se jim vyhýbat (Stevens & Ruxton, 2012). Velmi podobné 

výsledky má i práce Jacksona a kolektivu. Autoři uvádějí ke každé strategii a vzoru příklady 

rodů; jednobarevní hadi: štíhlovky (Coluber) a užovky rodů Diadophis a Opheodrys; skvrnití: 

chřestýši (Crotalus), heterodoni (Heterodon) a užovky rodu Pituophis; podélně pruhovaní: 

užovky rodů Salvadora, Masticophis a Thamnophis. U příčně pruhovaných hadů zdůrazňují 

efekt „flicker-fusion“
3
, kdy se při rychlém útěku hada jeho pruhy pro pozorovatele (predátora) 

slévají v jednolitý vzor a ztěžují tak sledování pohybujícího se zvířete včetně odhadu jeho 

rychlosti a směru pohybu (Jackson, Ingram III, & Campbell, 1976). Obecně se problematikou 

kamufláže pohybujících se objektů zabývali Hall et al., kteří říkají, že maskování obecně je 

pohybem rozrušeno, ale určité typy vzorů jsou při pohybu méně nápadné, než v klidu – 

například právě příčné pruhování (Hall & al., 2013). 

5. O korálovcích a korálovkách 

Vzor korálovců obecně je pro účely porovnávání s mimiky definován podle lidových 

pojmenování jako hřbetní vzor, který můžeme najít u jedovatých druhů korálovců a/nebo 

jakýkoliv hřbetní vzor (Portmannovo pásmo A), obsahující větší množství červené, růžové 

nebo oranžové rozmístěné tak, aby připomínal nějaký druh jedovatého korálovce. 

Podle množství barev se vzory dělí na jedno- až čtyřbarevné. Trojbarevné vzory se dále dělí 

podle množství černých proužků oddělujících červené na monády, dyády, triády, tetrády 

a pentády. Mezi nejčastější vzory patří (v pořadí) trojbarevné monády, trojbarevné triády 

a dvojbarevné kroužky (Savage & Slowinski, 1992). 

Neotropické rody Micrurus, Micruroides a Leptomicrurus (v češtině se všechny rody 

jmenují korálovec) zahrnují kolem padesáti druhů žijících hlavně ve Střední a Jižní Americe 

zhruba od Mexika po jižní Brazílii, ale jejich detailní ekologie je známá jen u několika z nich 

(Marques, 2002). Souhrnnější analýzu provedli Savage a Slowinski. Korálovci jsou aktivní 

v noci nebo v oblastech s nízkým osvětlením (husté lesy apod.). Žijí ve skrytu a živí se 

primárně jinými hady a to i vlastního druhu. Některé druhy loví sladkovodní ryby a jeden 

                                                 

 

 

 
3
 Důkazy pro „flicker-fusion“ efekt u zmijovitých hadů nabízí (Lindell & Forsman, 1996). 
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se živí např. i drápkovci. Jejich predátoři jsou hlavně ptáci a jiní hadi, proti kterým si vyvinuli 

různé způsoby obrany: schovávání hlavy do záhybů těla, zplošťování těla, ukazování 

výstražných barev na spodní straně ocasu apod. Hlavním obranným mechanismem je podle 

Savage a Slowinského zbarvení, které predátora varuje před jedovatým kousnutím těchto 

hadů (Savage & Slowinski, 1992). Mnoho korálovců si také hloubí nory (Lee Ho & al., 1995). 

Micrurus decoratus patří mezi méně známé korálovce v herpetologických sbírkách. 

Vyskytuje se v jihovýchodní Brazílii v nadmořských výškách mezi 700 a 1500 m. 

Délka nejmenších dospělých jedinců byla 475 mm a to jak samců, tak samic – z toho vyplývá, 

že u tohoto druhu dosahují pohlavní dospělosti obě pohlaví ve stejné době. Samci bývají 

později delší než samice, což je mezi korálovci spíše vzácnějším jevem. Živí se červory 

a dalšími obojživelníky a polykají je hlavou napřed, jak je u hadů obvyklé, pokud na kořist 

nenarazí pod zemí, kde je menší manipulační prostor. Rozmnožování probíhá v  období dešťů 

(leden až duben) a mláďata se rodí na začátku období sucha. V ohrožení had zvedá ocas 

a dorsoventrálně zplošťuje tělo, podobně jako další druhy rodu Micrurus. Ve zbarvení 

vykazuje M. decoratus určitý polymorfismus, který může poukazovat na napodobování 

ostatních korálovců v oblasti – např. M. corallinus, který možná slouží jako model 

i pro korálovku Erythrolamprus aesculapii (Marques, 2002). 

Korálovec obecný (Micrurus corallinus) se živí z velké části dvouplazi (podřád 

Amphisbaenia) stejně jako mnoho dalších korálovců, ale také červory, ještěrkami a užovkami. 

Část kořisti byla v jejich trávicím traktu nalezená spolknutá ocasem napřed (viz výše). 

Velikost kořisti pozitivně koreluje s velikostí hada. Korálovec při lovu dvouplazů často kořist 

nejprve kousne, pak ji nechá být po dobu působení jedu, a později se k ní vrátí, aby ji pozřel. 

Dvouplazi totiž mohou uštědřit predátorovi velmi silné kousnutí a neumí rychle utíkat. 

Lovené hady korálovec kousne a drží, dokud nejsou paralyzovaní – nikam neodchází, protože 

had by stihl utéct tak daleko, že už by ho nenašel. U korálovce obecného bylo pozorováno 

pozření i 12 hodin předem zabité kořisti a tudíž se řadí mezi nekrofágy (Marques & Sazima, 

1997). 

Rozmnožování korálovců je do jisté míry obestřeno tajemstvím vzhledem k jejich 

nebezpečnosti a zálibě v úkrytech. U samice korálovce žlutavého (Micrurus fulvius) 

chovaného v zajetí bylo pozorováno specifické hnízdní chování. Po nakladení čtyř 

podlouhlých vajíček (zhruba 45x15 mm) se kolem nich pevně stočila a „seděla“ na nich, ale je 

možné, že v přírodě by se chovala jinak. Počet vajíček ve snůšce se u M. fulvius pohybuje 

mezi dvěma a dvanácti s tím, že čím větší samice, tím více vajíček naklade. Po necelých 

devíti týdnech se vylíhla háďata (viz obr. 4 v příloze), která měřila kolem 20 cm. Červená 
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barva na mláďatech byla trochu světlejší, než mají dospělci. Po dvou týdnech proběhlo první 

svlékání, po kterém už se barva více podobala dospělcům (Campbell, 1973). 

Korálovci patří mezi proteroglyfní hady, kteří mají jedové zuby v přední části horní čelisti 

pevně srostlé s kostí. Fungují jako duté jehly, kterými jed protéká, případně může být 

vystřikován na dálku. Pravděpodobně se tato skupina hadů vyvinula z opistoglyfních 

(s jedovými zuby v zadní části tlamy s rýhou na jed) užovkovitých hadů spolu s ostatními 

jedovatými hady (Kardong, 1982). 

Korálovci mají krátké tesáky, a aby kořist důkladně otrávili, musí ji chvíli žvýkat. 

Při rychlém kousnutí tedy vydají jen menší množství jedu, které nemusí být smrtelné, 

a predátor by ho mohl přežít a vytvořit si naučený strach z těchto hadů. Někteří potenciální 

predátoři ale prokazatelně mají tento strach vrozený, viz experimenty Susan Smithové níže 

(Savage & Slowinski, 1992). Navíc korálovci poznají, kdy mají málo jedu. Po „vydojení“ 

jedu vědci korálovci rodu Micrurus nigrocinctus kořist kousli do hlavy, aby ji znehybněli 

mechanicky (Urdaneta, Bolaños, & Gutiérrez, 2004). 

Nejčastější jsou otravy korálovci obecnými (Micrurus corallinus) a korálovci druhu 

Micrurus frontalis, kteří žijí v hustě obydlených oblastech střední, jižní a jihovýchodní 

Brazílie. Protijed se získává z koní imunizovaných směsí obou jedů v poměru 1:1. Všechny 

jedy korálovců mají neurotoxické účinky, některé navíc i kardiotoxické, hemoragické 

a myonekrotické
4
 (Lee Ho & al., 1995). Např. jed korálovce žlutavého (Micrurus fulvius) 

u člověka způsobuje smrt v důsledku zástavy dechu. Ta nastane podobným mechanismem 

nervosvalové paralýzy, jako u jedů kober nebo bungarů – jed přímo narušuje membrány 

svalových vláken. Tesáky korálovce jsou vždy vzpřímené a na jedno kousnutí vpraví do oběti 

asi 2-5 mg jedu. Mezi příznaky otravy u lidí patří euforie, nevolnost, zvracení, slinění, 

parestezie postižené oblasti, pokles očních víček, dvojitě vidění, slabost, záškuby svalů, křeče, 

abnormální reflexy a paralýza, které nakonec vedou ke smrti. Rána nijak zvlášť nebolí, 

netvoří se na ní vřed, otok ani nekróza (Weis & McIsaac, 1971). 

Někteří predátoři se naučili účinné způsoby obrany proti velmi jedovatým korálovcům. 

Například u sokolce volavého (Herpetotheres cachinnans) byly pozorovány dva typy 

obranného chování při lovu korálovců rodu Micrurus nigrocinctus: sokolec při nich buď seděl 

na větvi a držel korálovce za ocas, dokud se had po marné snaze predátora kousnout úplně 

                                                 

 

 

 
4
 Informace o bližším chemickém složení jedů viz např. (Salzar & al., 2011). 
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nevysílil, nebo mu velmi rychle uklovl hlavu. Teprve po takovémto zneškodnění mohl 

sokolec v klidu odnést kořist do hnízda (DuVal, Greene, & Manno, 2006). Další způsob 

zabíjení korálovců používají lenivky bělovousé (Malacoptila panamensis) – tento zhruba 

20 cm velký pták z čeledi lenivkovitých korálovce chytne do zobáku blízko za hlavou, odnese 

ho na větev a opakovaně s ním o ni mlátí, dokud se had nepřestane hýbat. Kde je hlava, 

pravděpodobně pozná podle směru, kterým se had pohybuje, protože na dálku je špatně 

rozeznatelná (Smith N. G., 1969). Je otázkou, zda je toto chování naučené nebo vrozené a zda 

se vyskytuje i u jiných hadích predátorů. 

Jedovatost se ovšem neomezuje pouze na korálovce – i někteří jejich údajní mimetici 

dokážou způsobit vážné potíže až smrt. Jed užovkovitého hada druhu Pliocercus elapoides 

má podobné účinky jako výše popsaný M. fulvius. Naprostá většina užovkovitých hadů má 

Duvernoyovu žlázu
5
 obsahující slabý jed, která je předchůdkyní jedových žláz 

proteroglyfních hadů. K injikování jedu potřebují užovkovití hadi několik sekund, 

ale Pliocercus je v tomto ohledu výjimka a jeho kousnutí je velmi rychlé (Seib, 1980). 

Korálovky rodu Lampropeltis, které jsou nejčastějšími mimetiky korálovců a také 

chřestýšů, pocházejí ze středního Miocénu (před 23 miliony lety) a vyskytují se od Kanady 

po Střední a Jižní Ameriku. Složení kořisti přechází od ryze studenokrevné k ryze teplokrevné 

s tím, že mimetikové se orientují spíše na studenokrevnou kořist. Mimeze se vyskytuje jen 

u korálovek kolem 40-70 cm dlouhých – u menších či větších by byla mimeze neúčinná 

vzhledem k rozdílu s velikostí modelu. Zbarvení podobné korálovcům se pravděpodobně 

vyvinulo v této linii před 10-17 miliony lety (Pyron & Burbrink, 2009). Korálovce mimetizují 

i další hadi z čeledi užovkovitých, viz níže. 

6. Mimeze korálovců a korálovek 

Až 18 % všech amerických hadů (115 druhů) je považováno za mimetiky korálovců. Patří 

mezi ně zejména rody Erythrolamprus, Lampropeltis, Oxyrhopus a Scaphiodontophis 

(kompletní seznam rodů viz Savage & Slowinski, 1992) Značná vizuální podoba mezi 

sympatrickými mimiky a modely a jejich vzájemná geografická distribuce (viz výše, 

výzkumy se prováděly zejména na druzích žijících v Kostarice a Brazílii) velmi nasvědčují 

tomu, že se zde skutečně jedná o Batesovské mimikry. Modelů je 56 druhů (Savage & 

Slowinski, 1992). Existují ale i názory proti. 

                                                 

 

 

 
5
 Rozsáhlejší pojednání o Duvernoyově žláze viz např. (Kardong, 2002). 
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Wallace deklaroval ve svých dílech pět základních podmínek mimeze (sekundární citace: 

Beddard, 1895; Komárek, 2004): 

1. Model a mimetik žijí na stejném stanovišti. 

2. Mimetik je vždy méně obranyschopný. 

3. Mimetik má vždy na daném území méně jedinců. 

4. Mimetik se nápadně liší od svých příbuzných nemimetických druhů. 

5. Imitace modelu, jakkoliv minimální, je vždy pouze vnější a viditelná a nikdy 

nezasahuje do vnitřní struktury organismu, pokud to není potřeba ke vnějšímu 

projevu. 

Problémem údajného mimetického vztahu mezi středo- a jihoamerickými korálovci rodu 

Micrurus a ve stejné oblasti se vyskytujícími korálovkami rodu Scaphiodontophis (a mnoha 

dalšími) se zabývají vědci už mnohá desetiletí. Obě skupiny hadů mají na svém těle vzor 

sestávající z příčných černých, žlutých a červených proužků střídajících se v různém pořadí 

(viz obr. 5 v příloze) a na první pohled se zdá, že o Batesovských mimikrách, kdy nejedovatý 

druh napodobuje jedovatý pro svou ochranu, v tomto případě není pochyb. Proti této teorii 

ovšem mluví hned několik faktorů, jako například velká jedovatost korálovců nebo jejich 

nepříliš hojný výskyt (Portmann, 1997). 

Už Wallace se ve svém článku z roku 1867 zamýšlí nad podobností mezi korálovci rodu 

Elaps (dnešní Micrurus) a různými nejedovatými či méně jedovatými hady. Konkrétně 

zmiňuje např. guatemalské druhy Elaps fulvius (dnes Micrurus fulvius) a Pliocercus equalis 

(dnes Pliocercus euryzonus) a výše zmíněný rod Oxyrhopus, který také žije v Jižní Americe 

a je s výše zmíněnými hady nepříbuzný (viz obr. 6 v příloze). Nikde jinde než v Americe se 

takto zbarvení hadi nevyskytují (Wallace, 1867). Střídání jasně zbarvených pruhů s černou 

patří k mnohem vzácnějším vzorům živočišné říše, než jsou vzory v polobarvách nebo 

nebarvách, jak se zmiňuje Peterich. Optimálnost manifestace těchto barev je zřejmá a navíc 

podtržená relativně velkou šířkou pruhů (Peterich, 1972). 

Beddard se ve své monografii zabývá fenoménem kryptického zbarvení mnoha i velmi 

jedovatých hadů (např. zmije útočná – Bitis arietans, chřestýšovití – čeleď Crotalinae apod.) 

na rozdíl od korálovcovitých hadů (kromě korálovců např. i vodnářů). Protože mají hadi jen 

velmi málo predátorů, jsou u nich varovné barvy podle Beddarda obecně neužitečné 

(Beddard, 1895). 

Je zvláštním faktem, že ze všech korálovek se korálovcům podobají nejvíce pouze oba 

americké druhy rodu Scaphiodontophis (S. annulatus a S. venustissimus), které se vyskytují 

na stejném území, jako již zmíněný rod Micrurus. Jako vysvětlení však podle Portmanna 
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nemohou sloužit Batesovské mimikry, protože jsou korálovci rodu Micrurus příliš jedovatí 

(Portmann, 1997). Jejich kořist se ze setkání s nimi nemůže poučit, protože žádné druhé 

takové setkání už s největší pravděpodobností nezažije. Bez tohoto „poučení“ není 

pravděpodobné, že by se jedinci loveného druhu naučili vyhýbat se vzoru korálovců a tedy by 

napodobování takového vzoru pozbývalo smyslu i pro korálovky. 

Dalším předpokladem Batesovských mimiker je hojný výskyt kopírovaného jedovatého 

druhu. Ani ten ovšem není vždy splněn – korálovky jsou na některých územích mnohem 

hojnější. Jediným vysvětlením podle Portmanna je pak zaměření se na minulost těchto skupin 

hadů: „I když ochranný účinek není v současnosti u takových ornamentů nadále aktivním 

selekčním činitelem, je přesto možné, že před dlouhou dobou byla při výběru skutečně dávána 

přednost žluto-červeno-černě páskovaným formám. Měl-li kdysi dávno jed Micrurů slabší 

účinky, pak existovala také možnost přežít jeho uštknutí. Tehdy tedy […] sama celková 

nápadnost ornamentu snad dokázala zajistit ochranu i jiným, neškodnějším druhům“ 

(Portmann, 1997). Dunn dochází k závěru, že tvrzení o vyšším výskytu korálovek jsou 

způsobena špatným měřením a touhou za každou cenu zavrhnout teorii mimeze u těchto 

živočichů. Sám uvádí údaje z Panamy: z téměř 14 000 zkoumaných jedinců hadů mělo 1175 

korálovcovité zbarvení. Z nich bylo 726 korálovců (r. Micrurus) a 449 ostatních – poměr 

zhruba 60:40, což hovoří pro Batesovské mimikry. Navíc 1084 korálovcovitě zbarvených 

hadů bylo jedovatých, takže se nedá vyloučit ani Müllerovská mimeze (Dunn, 1954). 

Batesovskou a (v některých případech) Müllerovskou mimezi podporuje i článek Hechta 

a Mariena z roku 1956, ve kterém zmiňují i postupnou změnu zbarvení u některých druhů – 

korálovec Micrurus nigrocinctus yatesi je v mládí typicky trojbarevný, ale ke stáru se červené 

pruhy změní na černé. Korálovka Lampropeltis doliata gaigae  (dnes L. elapsoides) se též 

rodí jako trojbarevná (a mimetická), ale postupně se přebarví kompletně na černo a přestává 

být mimetikem (Hecht & Marien, 1956). 

Jiným důvodem může být, že se model i mimetik po vzniku takovéhoto vzájemného vztahu 

rozšířili do nových oblastí, ve kterých podmínky mohly svědčit více mimetikovi, a proto se 

jejich poměr nakonec obrátil (Carpenter & Ford, 1933). Podle modelů manželů 

Charlesworthových je také možné tohoto stavu dosáhnout, pokud je mimetická forma jen 

lehce nápadnější než forma původní, pokud je mimeze velmi přesná, anebo pokud je model 

extrémně nejedlý/jedovatý (Charlesworth & Charlesworth, 1975). 

Odlišné řešení problému nabízí Brattstrom. Domnívá se, že se zde nejedná o žádnou 

mimezi, ale konvergentní evoluci užovkovitých i korálovcovitých hadů Jižní Ameriky 

k ochrannému zbarvení. K obecnému krycímu efektu příčných pruhů (viz výše) dodává 
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Brattstrom, že jediné, co mají korálovci a jim podobní hadi navíc, je červená barva. Efekt 

na predátora se tím ovšem nemění – většina korálovců a jejich „mimetiků“ (uvozovky jsou 

v původním textu) jsou noční zvířata a barvy nevnímají a zdají se proto stejní jako kterýkoliv 

jiný příčně pruhovaný had. Při jasném svitu měsíce, kdy by se barvy daly rozeznat, 

se dokonce skrývají spolu se svou hlodavčí kořistí (Brattstrom, 1955). 

Robert Mertens ve své práci z roku 1956 dochází z důvodu přílišné jedovatosti a malé 

hojnosti korálovců rodu Micrurus k závěru, že modelem pro korálovky (ale i korálovce!) jsou 

středně jedovatí užovkovití hadi rodů Erythrolamprus, Lampropeltis a Pseudoboa (Mertens, 

1956). Protože jsou ovšem poměry mezi jedovatými a nejedovatými hady v dalších částech 

Jižní Ameriky opačné (tedy ve prospěch korálovců) a další aspekty tohoto výzkumu jsou 

pochybné, Komárek tuto hypotézu zavrhuje (Komárek, 2004). 

Modelem pro korálovce, korálovky a další příčně pruhované hady by mohli být i jiní 

podlouhlí páskovaní jedovatí živočichové – mnohonožky. Tato hypotéza je na první pohled 

bizarní, ale má i svou logiku. Mnohonožky byly na Zemi po celou dobu evoluce obratlovců 

a mají s menšími plazy stejné predátory, mohly být proto modelem pro systém mimiker 

obsahující příčné pruhování. Brodie a Moore se rozhodli toto tvrzení experimentálně ověřit 

pomocí modelů se vzory mnohonožek i hadů, které vystavili útokům ptáků ve volné přírodě. 

Vzor mnohonožek (černo-červené pruhování, stejně jako u některých korálovců) se od hadího 

liší pouze šířkou pruhů, ale vizuálně se orientující predátoři (ptáci) nemají problém je od sebe 

odlišit a útočí významně více na mnohonožky. Dalším argumentem proti je i to, že původní 

vzor korálovců je trojbarevný a žádné trojbarevné mnohonožky se dnes v Novém světě 

nevyskytují (o barvách fosilních mnohonožek nevíme bohužel nic). Je ovšem možné, 

že naopak mnohonožky mimetizují korálovce a mají z toho nějaké výhody (Brodie III & 

Moore, 1995). 

Experimentů s modely různých výstražných zbarvení bylo provedeno mnoho. 

Např. výzkum Susan Smithové z roku 1974 ukázal, že srostloprstí ptáci momoti 

skořicovobřiší  (Eumomota superciliosa) se cíleně vyhýbali útokům na dřevěné válečky 

s namalovaným vzorem napodobujícím korálovce (tedy žlutým pozadím s červenými 

kroužky) a někteří dokonce vydávali varovná volání. Tito ptáci mají stejnou oblast výskytu 

jako všichni již zmínění hadi a živí se mimo jiné ještěrkami a pravděpodobně i menšími hady. 

Momotové se nevyhýbali obecně vzoru kroužků (do válečků s kroužky jiných barev klovali) 

ani obecně těmto barvám (do válečků stejných barev s proužky také klovali), ale pouze 

kombinaci kroužků, žluté a červené. Další pokusy obsahovaly válečky, na kterých byl 

zkušební vzor namalován pouze z jedné třetiny. Nabarvenou třetinu momotové preferovali, 
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ale pokud měla žlutočervený vzor, klovali naopak co nejdále od ní. Všichni pokusní ptáci byli 

vychovaní v laboratoři, takže tento vzorec chování musí být vrozený (Smith, 1974). Z tohoto 

výzkumu můžeme odvodit, že varovný vzor korálovců má přeci jen nějaký efekt 

na potenciální predátory, alespoň v případě momotů. Autorka navázala na toto téma 

v experimentu z roku 1977, kde místo momotů zkoumala reakce naivních tyranů bentevi 

(Pitangus sulphuratus). Systém modelů byl prakticky stejný jako výše a výsledky potvrzují 

domněnky o vrozeném strachu ze vzoru korálovců, který zároveň umožňuje generalizaci 

tohoto strachu i na vzory podobné. Tím by se dala vysvětlit postupná evoluce Batesovských 

mimiker u mimetiků (Smith, 1977). Velmi podobný výzkum jako Smithová provedl 

např. (Brodie III, 1993) se stejným výsledkem – predátoři se vzoru korálovců vyhýbali. 

Dalšími, kdo se zabývali problematikou mimeze korálovců a korálovek obecně, byli autoři 

Greene a McDiarmid. Na argument „přílišné jedovatosti“ korálovců reagují hned pěti 

protiargumenty: 1) velmi malí jedinci i obzvláště jedovatých druhů nejsou schopni dostat 

do své oběti smrtelnou dávku jedu a mohli se tedy stát modely pro Batesovské mimikry. 

2) Menší predátory nemusí had nutně zabít, protože proteroglyfní druhy korálovců mají 

údajně neefektivní systém vstřikování jedu do oběti. 3) Mnoho užovkovitých hadů včetně 

těch, kteří se považují za nejpravděpodobnější mimetiky korálovců, jsou opistoglyfní a jsou 

jen mírně jedovatí. Je možné, že tito hadi jsou modely a nikoliv mimetiky a celá zkoumaná 

situace je ve skutečnosti naopak. Je ovšem nepravděpodobné, že by tato hypotéza platila 

v oblastech, kde spolu koexistují pouze proteroglyfní hadi a neškodní užovkovití mimetici. 

4) Jednotliví predátoři mohou odpozorovat následky útoku na korálovce od jedinců stejného 

druhu, kteří se stanou obětmi. Tento typ učení ale může fungovat pouze u druhů, ve kterých 

jedinci loví ve skupinách. 5) Jednoduchým mechanismem může být vrozené adaptivní 

vyhýbání se hadům s kroužky v jasných barvách
6
 (Greene & McDiarmid, 1981). 

Skutečnou kuriozitou je v tomto oboru zatím nepodložená mimeze asijských korálovců 

Hemibungarus calligaster housenkami nočních motýlů rodu Bracca z čeledi píďalkovitých 

(viz obr. 7 v příloze). Tito živočichové mají velmi podobný habitat i chování, a ačkoliv je 

                                                 

 

 

 
6
 Autoři zde citují další experimenty Susan M. Smithové publikované v letech 1975, 1977 a 1978, kterým 

přikládají zvláštní význam - S. M. Smith, Science 187, 759 (1975); Nature (London) 265, 535 (1977); Anim. 

Behav. 26, 988 (1978). 
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housenka čtyřikrát až pětkrát menší než had, má stejný poměr šířky pruhů. Zda se v tomto 

případě jedná o Batesovskou nebo Müllerovskou mimezi zatím není známo (Brown, 2006). 

Ještě další názor na tuto problematiku má Grobman. Podle něj se v případě korálovců 

a korálovek jedná pouze o pseudomimikry – jev, při kterém se podobná zbarvení vyskytují 

nezávisle na přírodním výběru u nepříbuzných sympatrických druhů s podobnými habitaty. 

Autor mluví konkrétně o podobnosti mezi korálovcem žlutavým (Micrurus fulvius), užovkou 

šarlatovou (Cemophora coccinea) a korálovkou sedlatou (Lampropeltis triangulum). 

Články podporující mimikry často zmiňují, že o selekční výhodě tohoto zbarvení není 

pochyb, což je přesně to tvrzení, které se Grobman snaží vyvrátit. Argumenty proti mimezi 

jsou podobné jako výše – přílišná jedovatost korálovců, neúčinnost zbarvení vzhledem 

k barvosleposti případných predátorů (včetně hadů samotných), v určitých oblastech 

se údajný model nevyskytuje vůbec, zatímco „mimik“ ano, hadi s korálovcovitým zbarvením 

se vyskytují i v místech, kde korálovci nikdy nežili (např. v Evropě užovka levhartí, Zamenis 

situla), apod. Korálovci a jim podobní hadi žijí ve skrytu a často se zahrabávají, čímž 

se chrání proti predátorům. Zbarvení už proto v této ochraně nemusí mít až takovou roli 

a mohlo se vyvinout nezávisle, omezené pouze genetickými zábranami, stejně jako se 

u mnohých hadů vyvinuly zářivě barevné vzory na břišní straně těla. K vyřešení problému je 

nutné více prozkoumat chování predátorů těchto hadů a vývoj jejich zbarvení v evoluční 

historii (Grobman, 1978). 

7. Závěr 

„Organismus zde není proto, aby provozoval látkovou výměnu, nýbrž provozuje 

látkovou výměnu, aby zde byl“ (Portmann, 1997). 

 

O mimezi korálovců a korálovek bylo napsáno mnoho prací, ale vysvětlení problému 

se v nich značně liší. Někteří autoři stejné zbarvení těchto nepříbuzných hadů vysvětlují 

konvergentní evolucí (Brattstrom, 1955), jiní tvrdí, že se jedná pouze o pseudomimikry, 

které vznikly vlastně náhodou (Grobman, 1978). I mezi zastánci existence mimetického 

vztahu jsou jisté rozpory. Mertens zastává názor, že hlavní je zde mimeze středně 

jedovatých užovek (Mertens, 1956), většina vědců ovšem podporuje teorii, že se 

v tomto případě jedná o Batesovské mimikry neboli napodobování jedovatého druhu 

nejedovatým. 

Pravda bude pravděpodobně, jak to tak bývá, někde uprostřed. Zbarvení korálovců 

na nás působí výstražně, ale jejich predátoři jsou převážně barvoslepí nebo loví v noci. 
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Nejedná se zde tedy o jakýsi antropocentrismus? A proč vůbec investovat do zvláštního 

zbarvení, nejsou-li tyto barvy běžně vidět? Na druhou stranu, proč jsou jim tedy 

korálovky žijící ve stejné oblasti natolik podobné? 

Alespoň částečnou odpověď zde nabízí Portmannovy myšlenky. Vzhled živých 

organismů je podle něj z části autonomní a žije si vlastním životem (podobnou teorii 

naznačuje i Grobman). Zbarvení jako vlastní jev organismu nepotřebuje adresáta 

ani účel. Je tu, aby byl. Jakmile ovšem zbarvení jednou vznikne, může se ho ujmout 

selekce a naložit s ním podle svého, i když jak tomu je v tomto případě nevíme jistě – 

zůstává mnoho nevyřešených otázek. 

Portmann v závěru jedné ze svých přednášek zdůrazňuje, že i když zjistíme vše, 

co se dá, o struktuře smyslových orgánů a nervových center, nebudeme schopní 

vysvětlit procesy týkající se vědomí a zkušenosti, neboť nástroj, který nám v této snaze 

pomáhá, nedokáže analyzovat sám sebe (Portmann, 2005). Přesto si myslím, že má cenu 

se o to stále znovu pokoušet.  
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