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Abstrakt
Diplomová práce obecně porovnává individuální úspěšnost holubů v prostorových úlohách
různé složitosti (v úloze vyžadující abstrakci vizuálních stimulů reprezentujících prostorové

vztahy na dotykovém monitoru za použití dvou odlišných strategií a v prostorové úloze
hledání prostřední misky z řady misek s různými variantami umístění) s hierarchickým
postavením samců a samic ve skupině.

Specificky diplomová práce porovnává individuální úspěšnost holubů v prostorových úlohách
různé složitosti. Nejobtížnější úloha vyžaduje určitou míru abstrakce vizuálních stimulů

reprezentujících prostorové vztahy za použití dvou experimentálně navozených strategií:
mapové strategie nebo asociace specifické značky s určitou pozicí v prostoru. Úloha je
testována na dotykovém monitoru za pomoci operantního podmiňování. Obtížnost v

jednotlivých fázích stoupá, poslední fázi úlohy tedy zvládnou jen někteří jedinci. Naopak v
jednodušší úloze v reálném prostoru má pták za úkol hledat střed mezi objekty v různých

variantách umístění v rámci arény. Obtížnost úlohy se nezvyšuje a mohou ji řešit i jedinci,

kteří se nenaučili operantnímu podmiňování v případě předchozí úlohy. Výkon v kognitivních

úlohách by mohl být ovlivněn hierarchickým postavením zvířete ve skupině. Postavení holubů
v hierarchii bylo testováno opakovaně dyadickými pokusy zvlášť pro samce a

samice. Dominanční index pro obě pohlaví byl porovnáván se zjištěnou kognitivní úspěšností,
ovšem zjevná korelace nalezena nebyla.

Klíčová slova: prostorová kognice, abstrakce, úloha hledání středu, hierarchie

Abstract
Diploma thesis generally compares individual success pigeons in spatial tasks of varying
complexity (in a role that requires abstraction of visual stimuli representing spatial

relationships on the touch screen using two different strategies and spatial search task the

middle plate of a series of plates with different variants of location) with hierarchical status of
males and group females.

Specifically thesis compares individual success pigeons in spatial tasks of varying complexity.

The hardest task requires a certain level of abstraction of visual stimuli representing spatial

relationships using experimentally induced two strategies: mapping strategy or specific

symbol association with a position in space. The role tests on the touch screen with the help of
operant conditionings. Difficulty in various stages of growing, the last stage role does manage

only some individuals. Conversely easier task in real space with a bird tasked with finding the

midpoint between objects in different variants locations within the arena. The difficulty of the
task is not growing, and it can solve some individuals who have not learned operant
conditioning if the previous job. Performance in cognitive tasks could be affected by the
hierarchical status of the animal in the group. Pigeons position in the hierarchy has been tested

repeatedly dyadic attempts separately for males and females. Dominance index for both sexes
was compared with known cognitive success, but the apparent correlation was not found.
Keywords: spatial cognition, abstraction, searching centre task, hierarchy
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1 Úvod

Dlouhodobě se ukazuje, že v úloze testující využití kognitivní mapy pro trénink ve Skinnerově
boxu pomocí operantního podmiňování lze spolehlivě použít přibližně 40 % trénovaných

holubů. V předchozí úloze, kde bylo testováno využití zjednodušených mapových stimulů pro
orientaci v prostoru monitoru, byl používán právě Skinnerův box. Všemi fázemi této složité

prostorové úlohy prošli jen tři jedinci (Štorchová 2010). Ostatní byli v různých fázích úlohy

vyřazeni kvůli nízké úspěšnosti na hranici náhody či nízké aktivitě při tréninku. Zajímalo nás,
zda takto naučená informace může být využita i v nové situaci, kdy pták řeší novou

prostorovou úlohu. Jde o to, zda je schopen používat generalizaci předchozí úlohy. Tato

schopnost generalizovat abstraktní pravidlo na nový design prostorové úlohy byla zkoumána u
kognitivně nejzdatnějších jedinců. Nicméně, kognitivní schopnosti většiny dalších jedinců,
kteří v této poměrně složité úloze neuspěli, zůstali neznámé. Proto jsme vytvořili novou

prostorovou úlohu, v prostředí větší experimentální klece, založené na odkrývání víček misek
seřazených vedle sebe do krátké řady (tři misky). Úkolem pro ptáka bylo odkrýt vždy

prostřední misku, která byla uprostřed řady. Vytvořili jsme tak novou prostorovou úlohu

kvantitativního i kvalitativního charakteru. Této úloze předcházel poměrně dlouhý pretrénink,
kdy se ptáci v několika postupných fázích učili odkrývat misky postupně více a více zakryté

shora položenými víčky. Je třeba mít na paměti, že i tato zdánlivě jednoduchá úloha může být
pro holuby obtížná, protože nemají pravděpodobně schopnost hledat zcela zakrytý předmět,
který jim zmizí z dohledu (nemají čtvrté stádium v standardní kognitivní úloze object

pernamence). Samotná úspěšnost v pretréninku tedy může být brána jako individuální

charakteristika kognitivní úspěšnosti na bazální úrovni. Jednoduchá úloha hledání středu
(včetně pretréninku) by měla být kognitivním testem, zjišťujícím individuální kognitivní

schopnosti u všech námi testovaných holubů. Je otázkou, zda čím je individuální kognitivní

úspěšnost ovlivněna, potenciální vliv může mít věk, či váha holuba či pohlaví. Všechny tyto
charakteristiky pak mohou být provázány s dominančním postavením zvířete ve skupině.

Proto byly dále e byla zkoumána hierarchie holubů chovaných ve skupině, pomocí vnitro-

pohlavních interakcí byl zjišťován index dominance pro obě pohlaví a jeho vliv na kognitivní
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schopnsti v zjištěné předchozí úloze. Postavení ve skupině může souviset s mírou agrese a

teoriticky může souviset s personalitou. Právě o souvislosti mezi personalitou a kognitivními
schopnostmi se v současnosti hodně uvažuje (review Carere a Locurto 2011, Exnerová et al.
2010).

2 Literární přehled

2.1 Orientace v prostoru

Navigaci ptáků v prostoru mužeme obecne rozdelit podle jejího merítka na

geografickou a topografickou (Stuchlík 2003, podobne orientace na velké a malé škále viz

Bingman, 2002). Geografická orientace se využívá pri letu na velké vzdálenosti. U holubů
do této kategorie také spadá návrat ze vzdáleného neznámého místa vypuštení – např.

homing (Bingman et al., 1999). Při geografické navigaci se uplatňuje celá řada navigačních
mechanismů – magnetický (Wiltschko, 2011; Nemec et al., 2005), slunecní (Budzynski,

2000), stelární kompas (Able and Able, 1996), navigace podle význacných bodu v terénu

(Lipp et al., 2001; Holland, 2003), podle pachového gradientu (Guilford et al., 1998 apod.).
Tyto mechanismy se však mohou v různé míře uplatňovat i v laboratoři.

Studie zabývající se vnímáním geometrie prostoru u zvířat jsou založené na dvou

základních typech testování. Testují se arény různých geometrických tvarů. Často se mění
jejich velikost. Odměňovaný cíl bývá skryt buď v daném rohu arény (Cheng a Gallistel,

2005; Batty et al., 2009), uprostřed vzdáleností mezi stimuly (Kamil a Jones, 1997) nebo je
to odměňovaná oblast například ve středu daného prostoru (Tommasi et al., 1997).
2.1.1 Hledání středu
U kuřat se prokázala pri hledání středu arény schopnost využít obě možnosti

orientace, jak relativní vzdálenosti či tvar, tak i správnou absolutní vzdálenost od stěny
arény (Tomassi et al., 1997;Vallortigara et al., 2004).

U holubů byla schopnost hledání středu prokázána také (Gray et al., 2004). Učili se

hledat skrytý střed v soustavě čtyř značek tvaru čtverce, a to jak na monitoru (Spetch
et al., 1996), tak na zemi (Spetch et al., 1997). Pokud prostor uvnitř soustavy zvetšili
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posunutím všech značek, holubi cíl nehledali déle, ale typicky si zachovali správnou
vzdálenost od jedné značky (podobně u kuřat vzdálenost od stěny).

Kamil a Jones (1997) trénovali orešníky k hledání stredu mezi dvema znackami.

Vzdálenost znacek se menila. Výsledky byly stejné jako v práci Jones et al. (2002), kteří

zároven porovnali orešníky s holuby a kavkami a zjistili, že holubi tuto úlohu mohou rešit

také, jen dosahují horších výsledku pri nacházení správného cíle. Orešníci (Kamil a Jones,

2000) i holubi (Spetch et al., 2003) se mohou naučit více komplexní geometrická pravidla,
jako je nalezení geometrického středu mezi znackami o měnící se vzdálenosti.
2.1.2 „Object permanence“
Jedná se o kognitivní schopnost umožňující vnímat stálost objektu. To znamená, že v

případě zakrytí objektu clonou, nepřestane daný objekt pro jedince existovat, i když není vidět.
Původně byla tato schopnost studována na dětech (Piaget, 1954, 1976).

Studie týkající se ptáků dokazují různý stupeň této schopností mezi druhy. U holubů

(Columba livia) byla ta na tuto úlohu také testován (Krachun & Plowright, 2007). V tomto

pokusu měli za úkol holubi přijít k potravě, na kterou během celé cesty viděli. Cesta k potravě

však vedla skrz bludiště s průzory. Postupně byla část průzorů odebírána a holubi tak potravu
viděli jen část cesty. Pokud jedinec neztratil vizuální kontakt s potravou, dokázal najít

nejkratší cestu bludištěm. Při delší ztrátě vizuálního kontaktu s potravou, nedokázali holubi
bludištěm projít stejně efektivně jako v případě výhledu na potravu. Na základě tohoto pokusu
můžeme říci, že schopnost chápat existenci objektů i mimo zorné pole je u holubů značně

omezena. Podobných výsledků dosahuje také hrdlička chechtavá (Streptopelia risoria) ze
stejné čeledi měkkozobých (Dumas & Wilkie, 1995), naopak výrazně lepších výsledků
dosahují papoušci (Pepperberg et al., 1997).
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2.2 Hierarchie
Postavení jedince ve skupině je důležitou součástí v životě ptáků, neboť určuje jeho

schopnost udržet své teritorium či zvýšit čas, který může věnovat krmení. Existence hierarchie
byla poprvé popsána v roce 1935 (Noble, 1939) u kura domácího (Gallus gallus f. domestica).

U holubů se předpokládá lineární hierarchie, což potvrzuje ve svém experimentu Robichaud

(Robichaud et al., 1996). Autor použil 20 samců, kteří spolu ve dvojicích interagovali. Z
behaviorálních projevů - vyšší ukázka dominance vůči druhému jedinci - byl určen
dominantnější jedinec. Všech 20 jedinců interagovalo se všemi. Postavení ve skupině bylo
určeno dle celkového počtu vítězství. Rozložení dominančních indexů jedinců bylo lineární.

Autor také uvedl, že postavení partnerského páru má velký vliv na celou řadu činností,

především udržení teritoria a výši času, po kterou se pár může krmit. Jedinci v páru vůči sobě
nejsou agresivní a navzájem si nebrání v krmení. V případě krmení vždy jeden z partnerů hlídá

okolí a nevpustí ke krmítku další jedince. Robichaud v uvedené práci zkoumal, zda má
postavení v hierarchii vliv na čas a preferenci krmiva. Zároveň vyslovil domněnku o možném
vlivu postavení partnerů na tyto parametry. Své testování rozdělil do dvou fází, v první fázi

byli jedinci holuba domácího (Columba livia) naučeni na preferenci jednoho ze dvou druhů
krmiva (hrášek a kukuřice). Následně při společném krmení partnerů nebyla pozorována

změna v preferenci ani času, během kterého se krmili. Ve druhém experimentu byli ke krmítku
připuštění dva jedinci, dominantnější a vůči němu méně dominantní. Jedinci byli voleni tak,

aby preferovali stejný typ potravy. Z výsledku vyplývá, že méně dominantní jedinci se krmili

méně a jejich preference krmiva se krátkodobě i dlouhodobě měnila na opačnou od té, která

byla preferována dominantnějším jedincem. V roce 2011 bylo provedeno pozorování (ChaoChieh Chen et al., 2011) dominantního chování mezi jedinci různých ptačích druhů včetně

holubů. Důležitým výsledkem této práce je nepotvrzení korelace mezi postavením ve skupině

a fyzickou podobou jedince (velikost a hmotnost). U teritoriálních ptačích druhů, například
sýkory koňadry (Parus major), byl pozorován vliv postavení ve skupině na míru explorace,

kde dominantnější jedinci rychleji prozkoumávali okolí. (Dingemanse & Goede, 2004). U
neteritoriálních druhů sýkor se pak lišila míra explorace a postavení ve skupině vzhledem
k věku. Mladší dominantnější jedinci explorovali pomaleji než ti níže postavení. U dospělých

jedinců explorovali rychleji naopak ti dominantnější. Korelace míry explorace a postavení ve
skupině se zkoumala i u zebřičky pestré (Taeniopygia guttata), kde proaktivní jedinci byli též
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dominantnější.

Kognitivní schopnosti, konkrétně diskriminační učení, bylo korelováno s

postavením ve skupině u kura domácího (Gallus gallus f. domestica) (Croney et al., 2007),
kde se vliv postavení ve skupině na úspěšnost v diskriminačních testech nepotvrdil.
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3 Cíle práce
Prvním cílem mé práce bylo porovnat rychlost učení v nové prostorové úloze vyžadující

abstrakci vizuálních stimulů reprezentujících prostorové vztahy za použití „mapové“ a
„tvarové“ strategie . Testováno bylo, zda zvířata z „mapové“ skupiny dokáží generalizovat
naučené pravidlo v nové obdobně designované úloze v porovnání s tvarovou skupinou, která

v nové úloze možnost generalizace neměla (musela se učit znova asociovat specifické
symboly s novými pozicemi). Tato úloha testuje, zda jsou zvířata používající při hledání

správných pozic mapové symboly flexibilnější, než čistě asociativní strategie. Tuto úlohu

řešilo pouze omezené množství nejlepších jedinců, schopných spolehlivě pracovat ve
Skinnerově boxu.

Druhým cílem bylo otestovat individuální kognitivní schopnosti holubů v jednoduché úloze.
tkzv. Abstraktní prostorové úloze hledání středu.

Ptáci se se během pretréninku učili odkrývat misky postupně stále více zakrývané víčky.

Délka a celková úspěšnost tohoto pretréniínku byla základní kognitivní charakteristikou,

protože test v reálném prostředí experimentální klece, kde je odmněna umístěna blízko
odpověďového místa měl být pro holuby jednodušší. V další fázi úlohy (designované jako
úloha hledání středu) se holubi učili nacházet odmněnu vždy v prostřední misce z řady tří

misek. Tato řada tří misek byla nejprve stále na stejném místě, a poté se její poloha v

experimentální kleci měnila. Ptáci tak byli nuceni hledat vždy prostřední misku, ať byla
prostorově situována jakkkoliv. Cílem bylo určit individuální úspěšnost co největšího počtu
jedinců ať už v pretréninku (odkrývání misek), tak i v samotné úloze hledání středu. Dále bylo
zkoumáno, které faktory (váha, pohlaví, věk) mohou být zodpovědné za kognitivní úspěšnost.

Třetím cílem bylo otestovat v v každém roce kognitivního testování hierarchické vztahy mezi

jedinci. Hierarchie je u holubů oddělená pro samce a samice, proto bylo každé pohlaví
testováno

zvlášť.

Hierarchie

byla

testována

v rámci

pohlaví,

pomocí

krátkých

vnitropohlavních interakcí v neutrálním prostředí. Testováni byli oproti sobě všichni jedinci

daného pohlaví. Byla zkoumána meziroční stabilita hierarchického postavení, samců, samic i

všech jedinců. Dále byl zkoumán vztah mezi hierarchickým postavením a základní kognitivní
charakteristikou, tj. celkovou úspěšnosti danného jedince ve fázi pretréninku na odkrývání
misek, kterým prošla velká část jedinců
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4 Metodika

4.1 Pokusní jedinci
V těchto pokusech byl trénovaným druhem holub domácí (Columba livia f. domestica)

plemeno King. Průběžně bylo testováno 72 jedinců (35 samců a 37 samic). Byla testována celá
výzkumná skupina obsahující mladé několikaměsíční jedince, kteří nebyli nikdy testováni na

žádnou úlohu, tak i mnohaleté (až 9leté) jedince mající za sebou předchozí zkušenosti
s testováním jiných kognitivních úloh. Všichni mladší jedinci byli potomci těch starších –

celá chovná skupina pochází z 30 prvních pořízených jedinců. Též váha byla ve skupině

hodně rozdílná od 500 do 1000gramů. Průměrná váha celé chovné skupiny pak byla 793g.

Holubi byli chováni společně ve venkovní voliéře, kde měli volný přístup k hnízdícím místům

a zcela přirozeně zde tak vytvářeli hnízdní páry včetně přirozené reprodukce potomků.

Vytváření hnízdních párů a utváření celkové hierarchie ve skupině tak bylo zcela přirozené a
nijak do jejich volby nebylo zasahováno. Holubi měli celý den přístup k pitné vodě a gritu.

Každý den byli jednou denně krmeni směsí pšenice, hrachu, kukuřice, slunečnice a vitamínů.

Vždy den před testováním byli ponecháni bez potravy, aby se zvýšila jejich ochota
spolupracovat.

4.2 Testovací aparatury
Pro dva typy kognitivních úloh byly použity dvě různé aparatury.
Abstrakní prostorová úloha zobrazující se na touch-screenové obrazovce vyžadovala

prostředí Skinnerova boxu o rozměrech 37x57x41cm. Tento box tvořily čtyři stěny, kdy na

bočních stěnách byly umístěny krmítka. Z přední strany byl umístěn dotykový monitor, kde se

promítaly stimuly. Jedinec byl v boxu uzavřen poloprůhledným zrcadlem, kdy testovaný

jedinec viděl sám sebe a nebyl tak rušen okolím a experimentátor mohl vidět celý prostor boxu.
Nad boxem byl umístěn automatický dávkovač krmiva, při nejasné odpovědi však musel být

jedinec odměněn ručně. Stimuly na monitor byly vytvořeny v programu Eclipse popř. Power
pointu. Díky zdrojové jednotce krmítka a jejího napojení na program používaný při testování

bylo zajišťěno okamžité odměňování správných odpovědí. Roztáčení krmítka zároveň

působilo jako signál, že přijde odměna. Tento zvuk snáze zachytil u daného zvířete správné –
odměňované chování. Odměna byla dávkována do pravého či levého krmítka náhodně.
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Úloha hledání středu probíhala v testovací kleci o rozměrech 87x61x130 cm. Klec

měla plné dno pokryté pilinami a dvě celodřevěné stěny, druhé dvě stěny pak tvořilo pletivo.

Jedna stěna byla opatřena dvířky, kterými se jedinec vkládal dovnitř. Při testování byly dvě
průhledné stěny zakryty bílou látkou, aby jedinec nebyl rušen okolí. Celý pokus byl snímán z

vrchu kamerou. Před jedince se umístily keramické bílé misky (mohou být zakryté víčkem) a
cílem subjektu bylo k miskám dojít (a popřípadě je odkrýt) a dostat se k potravě uvnitř misek.
Při každé změně testovacích misek byl jedinec oddělen kartonovou zástěnou, aby neviděl
experimentátora a změnu polohy odměny.

Obě aparatury byly osvětleny zářivkami imitující denní světlo včetně UV složky a

zbytek místnosti byl při probíhajícím pokusu zatemněn.

Abstraktní prostorová úloha na dotykovém monitoru

První prostorová úloha vyžadující abstrakci vizuálních stimulů reprezentujících

prostorové vztahy je založena na operantním podmiňování a ptáci řeší úlohu na dotykovém
monitoru, který reprezentuje reálný prostor. Ptáci se učí rozlišovat 4 diskrétní body

odpovídajícím otvorům v desce umístěné před dotykovým monitorem. Ptáci tuto úlohu mohou
řešit pomocí stimulů reprezentujících „mapu“, nebo pomocí specifických tvarových symbolů

příslušných ke každému jednotlivému otvoru ( jednoduchá asociativní strategie „ tvary“). Celá
úloha má několik fází (viz násl. obr.), kdy postupně stoupají nároky na abstraktní uvažování
nutné k řešení úlohy:

8

1. úroveň

2. úroveň

3 .úroveň

Obrázek 1. Na obrázku je schéma kognitivní úlohy s mapovými stimuly (vlevo) a stimuly kde kaje
jednotlivý tvar vždy asociován s určitým otvorem (otvory jsou naznačené přerušovanou čarou).

Jednotlivé úrovně ukazují, jak postupoval trénink zvířat. Nejprve byli všichni ptáci trénováni tak, že se
odměňovaný stimulus zobrazoval na monitoru přímo za reálným otvorem (1. úroveň), pro skupinu
mapa zvířata trénovala s kruhovým stimulem zobrazovaným ve čtyřech rozích monitoru; v úloze

„tvary“ měl každý otvor přiřazen specifický symbol (tvar). V další fázi testování (2. úroveň) se symbol

zmenšil, takže již připomínal v jedné skupině spíše mapu „skupina mapa“, v druhé skupině “tvary“ byl
posunut doprostřed monitoru (tedy mimo místo se kterým se zvíře učilo jej původně asociovat).

V poslední fázi (3. úroveň) byly stimuly posunuty do konfliktní polohy. To byla poslední fáze úlohy

testované v práci Štorchová et al. (2010) Na tento experiment navazuje testování nových otvorů a

generalizování naučených pravidel na novou situaci, která byla vlastním předmětem této diplomové
práce.
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Kritérium pro splnění jednotlivých fází je kromě úspěšnosti ještě výkon v kontrolních sezeních bez
prostorové informace (viz násl. obr.):

Kontrola - 1. úroveň

Kontrola - 2. úroveň

Kontrola - 3. úroveň

Obrázek 2.Kontrolní úloha počítá s odhalením náhodných strategií. Správná odpověď je vždy stejná
(dná pořadím zobrazovaných stimulů) jako v předchozím případě, ptáci však nemají žádná reálná

vodítka jak poznat správnou odpověď (na mapovém symbolu chybí tečka značící polohu správného

otvoru (sloupec vlevo), u tvarového je nenaučený neznámý symbol neasociovaný s žádným z otvorů
(sloupec vlevo). Pokud má pták alternativní strategii, např. klovni vždy vpravo nahoře, je tato hladina

náhodné odpovědi odhalena v tomto kontrolním pokuse. Tato fáze také slouží jako absolutní kontrola,

oproti které se počítá kvalita naučené informace. Pro tuto náročnou kognitivní úlohu totiž nelze stanovit
arbitrální kritérium 25%.

Holubi zvládli řešit úlohu úspěšně pomocí obou strategií. Další fází bude otestovat zda holubi se

strategií „mapy“ zvládnou převést tento princip na 4 nové diskrétní otvory snadněji než ptáci využívající
strategii „tvary“ (viz násl. obr.):
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Úloha – nové otvory
Obrázek 3. Zde je zobrazení nového rozmístění nových odměňovaných pozic (zelené tečky). Pro
skupinu s mapovými symboly byly nové otvory rozmístěny do tvaru kříže (předchozí rozmístění
odměňovaných otvorů bylo v rozích monitoru). Tato skupina mohla buďto generalizovat použití

mapových symbolů (s podobným principem) a aplikovat toto pravidlo na tuto úlohu, nebo se ji naučit
znova podobně jako ptáci ve druhé skupině. Pro skupinu s pozicemi asociovanými se specifickými

symboly, skupina „tvary“ byl vytvořeny nové tvary (symboly specificky určující nové pozice), které se

holubi museli znova naučit asociovat s novými pozicemi, které označují. V této variantě nemohli ptáci
využít a generalizovat předchozí zkušenost.

První fáze byla rozlišování černé a bílé obrazovky, v další fázi se ptáci učili rozlišovat čtyři
diskrétní body odpovídající otvorům v desce umístěné před dotykovým monitorem. V

pokročilé fázi už se ptáci orientovali podle abstraktních vizuálních stimulů s implicitní
prostorovou informací a bez ní. Následně docházelo ke zmenšování a poté k posunutí

abstraktních symbolů reprezentujících jednotlivé otvory. Dosažení každé úrovně a rychlost
učení byly použity pro sestavení matice „inteligence“.

Abstraktní prostorová úloha v reálném prostředí – úloha hledání středu

Jedná se o úlohu učení středu v reálném prostoru (na podlaze velké klece). Pták se má

naučit hledat potravu vždy v prostřední misce (3 nebo 5 zakrytých misek v řadě). Poloha řady
misek se během pokusů bude měnit (viz násl. obr.):
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Obrázek 4.. Na obrázku je půdorys experimentální klece použité v této úloze. Jednotlivé čáry

reprezentují vždy řadu tří misek a různá umístění těchto misek v prostoru. Úkolem holuba bylo najít
odměnu umístěnou vždy v prostřední misce, ať už se řada těchto misek nacházela na jakémkoliv

místě. Tím se zamezí řešení úlohy podle jiných prostorových vodítek (např. vzájemná pozice správné
misky a stěny klece, jak ukázali (Cheng et al.2006).

Ptáci se učí hledat potravu (hrách, grit) vždy v prostřední misce (3 zakryté misky v řadě) –

obr.2. V pretréninku je cvičení na upínání pozornosti holuba k miskám tak, že jsou tři misky s
odměnou v řadě odkryté a následně zakryté (obr.3). Skládá se ze tří úrovní, z nich každou

holub absolvuje 3x. Víčka mističek jsou kolečka pružného papíru (z bonboniér). V testovací

fázi je řada misek umísťována do pokusné klece 16 různými způsoby čtyř typů zvýrazněných
na obr.4 v ustáleném pořadí. Holub řeší každou řadu pouze jednou a první volbou. Mističky a
víčka mají nahodilé umístění v každé řadě.

Podmínkou pro postup do testovací fáze je naučení se záměrně odkrývat mističky

např.klovnutím do víčka. Sledován je počet dosažených bodů během testování tj. kolikrát
odkryl prostřední mističku.
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4.3 Experimentální klec
4.3.1 Novel enviroment test
Všichni jedinci začali být testováni tak, že byli nejprve seznámeni s testovacím

prostředím. Nejprve byl jedinec vložen do klece, kde byly v prostoru umístěny 3 plně odkryté

keramické misky s potravou (viz obrázek). Misky byly umístěny tak, aby tvořily
rovnoramenný trojúhelník v prostoru. Cíl tohoto testu bylo seznámení s prostředím a objevení

potravy v miskách. Jedinec se měl přestat těchto nových objektů – misek bát a naučit se, že se
v nich vyskytuje potrava. Byl měřen čas, během kterého jedinec objeví potravu ve všech třech

miskách. Maximální doba pokusu byla 30 minut, pokud jedinec do této doby všechny misky
neobjevil, byl pokus ukončen a jedinec byl znovu otestován později. Všichni jedinci byli

testováni, dokud neobjevili potravu ve všech miskách. Bylo pořizováno video (pro pozdější

analýzu personálních znaků).
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4.3.2 Pre-trénink odkrývání víček
Trénováni v této úloze byli všichni jedinci, kteří byli dále testováni v kleci. Celý pre-

trénink se skládal z 5 sezení (každé v jiný den) (obrázek 9). Každé sezení se skládalo z 6 po
sobě následujících pokusů. V jednom pokusu byly před subjekt v kleci umístěny 3 bílé
keramické misky vedle sebe u kratší stěny (obrázek 10). V rámci jednoho sezení trval první

pokus maximálně 10 minut, následujících 5 pokusů pak trvalo každý maximálně 5 minut. Celé
jedno sezení tak trvalo maximálně 35 minut. V případě objevení potravy ve všech třech
miskách byl pokus předčasně ukončen a jedinci byl předložen další následující pokus

sestávající se ze stejné sady tří misek. Během manipulace se stimuly byl jedinec oddělen od

misek kartonovou zástěnou. V rámci jednoho sezení byly všechny pokusy stejné. Úkolem

jedince bylo dostat se k potravě v misce. Jako odměna bylo použito jedno zrnko hrachu do
každé ze tří misek. Každé sezení se lišilo specifickou mírou zakrytí misky. V prvním sezení

byly misky plně otevřené a úkol subjektu byl pouze k nim dojít a objevit potravu. Ve druhém
sezení bylo na misky umístěno bílé víčko tak, aby byla miska napůl zakrytá a napůl otevřená.

Úkolem subjektu bylo víčko odsunout a dostat se tak k odměně. Ve třetím sezení byla miska
zakryta ze 75 % víčkem. Ve čtvrtém sezení byla miska zakryta již z 90 % víčkem a
v posledním konečném sezení byla miska víčkem plně zakryta. Každé sezení se považovalo

za úspěšně splněné v případě, že subjekt objevil potravu v minimálně polovině všech misek v

daném sezení, tj. 9 objevených misek z 18 možných. Kritériem pro postup do další tréninkové
úlohy bylo, aby jedinec úspěšně splnil třetí, čtvrté nebo páté sezení – tj. dokázal odkrýt misku

Obrázek 9: Schéma postupného zakrývání misky. Pre-trénink se skládal z 5 sezení. V každém sezení
je miska postupně více zakrývána.
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zakrytou minimálně ze 75 % víčkem.

4.4 Testování hierarchie
U všech testovaných jedinců v diskriminačních úlohách byla testována hierarchie 1x

ročně v zimním období. Hierarchie byla testována zvlášť mezi samicemi a mezi samci. Byly
vyvolány umělé interakce mezi dvěma jedinci stejného pohlaví tak, aby se vždy daný jedinec
setkal se všemi ostatními ve skupině. Do testovací klece byli vloženi v náhodném pořadí dva

jedinci. V případě, že nedošlo k žádné zřetelné interakci během prvních několika minut, ze
které by bylo patrné vysledovat postavení jedinců vůči sobě, byla doprostřed klece vložena

miska s potravou. Následně byly pozorovány interakce ohledně potravního chování a s ní

spojené dominační projevy. V některých případech, stále nebylo zřejmé, který jedinec je

dominantnější. V takové situaci byla miska zpravidla po dvou minutách přesunuta do rohu
klece, tak aby se k ní mohl dostat pouze jeden z testovaných jedinců. Ve snaze uspokojit své

potravní chování obvykle docházelo k interakcím za účelem přednostního přístupu k potravě.
Interakce jedinců byla natáčena a v případě nejasností bylo následně analyzováno video. Při
pozorování byl kladen důraz na postoj těla, vzájemné útoky a pozice jedinců vůči sobě.
V případě dominantnější jedince je do tabulky interakcí zapsáno číslo „1“, v případě
submisivnějšího jedince číslo „0“. Na základě těchto interakcí je pak vypočítán dominanční

index. V tomto testováni byl použit Goss-Custard index (Bayly et al., 2006), který je stanoven
poměrem vyhraných interakcí s celkovým počtem interakcí:

DI =

(

(

č

č

ý

)

.
í)

Možná linearita hierarchie byla počítána Landaovým indexem linearity, který nabývá hodnot 0

až 1 (Landau, 1951). Hodnota 0 značí rovnost mezi všemi jedinci ve skupině, naopak hodnota
1 znamená lineární hierarchii ve skupině. Vzorec pro výpočet indexu je:

ℎ=

∗ ∑

n … počet jedinců ve skupině;

(

− ( − 1))

va …počet zvířat, nad nimiž jedinec „a“ dominuje
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, kde:

4.5 Metody statistického vyhodnocení
Data byla zpracována ve dvou programech: Statistica 10 (StatSoft Inc.). Grafy byly vytvořeny
v programu Excel 2016 (Microsoft Corporation) a Statistica 10 (StatSoft Inc.).

Před použitím parametrických statistických metod byla ověřena normalita rozdělení (graficky
a pomocí w- testu). V případě potřeby byly proměnné transformovány (v případě proměnné
počet dosažených bodů bylo použito odmocninové transformace).

Pro výpočty byl použit lineární model a neparametrická Spearmanova korelace, tak jak jsou
implementovány v procedurách GLM a Nonparametric methods v programu STATISTICA
verze 7.0 (StatSoft Inc.)

5 Výsledky

5.1 Abstraktní prostorová úloha na dotykovém monitoru

Holubice orientující se podle abstraktních vizuálních stimulů s implicitní prostorovou
informací („mapa“) mohly aplikovat stejné pravidlo jako v základní úloze, zatímco holubice
trénovaná v úloze bez této informace („tvary“) se musela nové otvory naučit.

Holubice 852 dělala více chyb pouze do prvních pěti sezení. To svědčí o učení na začátku
úlohy, přesto se naučila správně odpovídat mnohem rychleji než jedinec 881. U holubice 3985
nedošlo ke změně průměrného počtu klovnutí do zásahu. Mohlo by se jednat o strategii
odpovídání do otvorů podle nejbližšího světelného bodu. K prokázání této strategie je třeba
další série tréninků s posunem stimulů. V případě holubice 881 je prokázán rozdíl mezi
odpovídající fází základní úlohy a novými otvory. (Výsledky viz níže)
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Přehled úspěšnosti v různých fázích úlohy na příkladu holubice 852. Zvýrazněné fáze jsme u
každé holubice porovnávali v párovém t-testu.

Úspěšnost holubic ve fázi 2. testování.

Úspěšnost holubic ve fázi nové otvory.
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Zvýrazněné body představují průměr chyb ze všech odpovědí tj. v případě, že počet správných
odpovědí během sezení byl roven nule.

5.2 Hierarchie
Po dokončení všech interakcí byl pro každého jedince zvlášť vypočten dominanční

index. Ten se počítal podílem počtu výher s počtem všem interakcí. Hodnota dominančního

indexu nabývá rozmezí 0-1. Všichni jedinci byli pak sestupně seřazeni a tím je vytvořena
pravděpodobná hierarchie ve skupině pro každé pohlaví zvlášť. Hierarchie se testovala v roce

2015 a v roce 2016. Linearita byla počítána Landauovým indexem linearity (vzorec je součástí

metodiky). Linearita v roce 2015 byla pro samce 0,55 a pro samice 0.62. V následujícím roce
byla vypočtena linearita pro samce 0,45 a samice 0,59.

5.3 Hierarchie
5.3.1 Korelace výsledků hierarchie z roku 2014 a 2016 a faktory, které
ovlivňují dominanční index

Kognitivní úlohy byly testovány v průběhu tří let (2014 – 2016). Z tohoto důvodu část jedinců
byla testována na postavení v hierarchii pouze v jednom roce. Dominanční indexy

měřené roce 2014/2015 a v roce 2016 jsou v případě obou pohlaví pozitivně korelovány, ač

tato závislost je statisticky významná pouze v případě samic (rs = 0,799, P = 0,0002) a nikoli
samců (rs = 0,424, P = 0,0794), kde je však patrný stejný trend (viz Tabulka 1)
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Tabulka 1. Neparametrické Spearmanovy korelace dominančního indexu v roce 2014
(DI2014) a 2016 (DI2016) pro samce i samice zvlášť a pro obě pohlaví dohromady.
Valid

samice
DI14 & DI16
samci
DI14 & DI16
dohromady
DI14 & DI16

Spearman

t(N-2)

p-level

16

0,7989

4,9708

0,0002

18

0,4242

1,8737

0,0794

34

0,6296

4,5841

0,00007

5.3.2 Faktory, které ovlivňují celkovou kognitivní úspěšnost pretréninku
odkrývání misek

Celkově bylo v této úloze testováno 72 holubů, úspěšně se naučilo víčka odkrývat 38 jedinců,
kteří se dále učili hledat odměnu jen v prostřední misce (trénink a test), kde ovšem uspělo
pouze 7 jedinců (viz níže). Souvislost mezi celkovou kognitivní úspěšností holubů

v pretréninku vyjádřená součtem všech bodů získaných během jednotlivých fází nekoreluje
s žádnou z vyšetřovaných proměnných (pohlaví, stáří či dominanční index zvířete), viz
Tabulka 2. Také lineární model vyšetřující závislost celkové kognitivní úspěšnosti

v standartizovaném pretréninku na pohlaví, váze a interakci těchto faktorů neukázal žádný
průkazný vliv ani u jedné z vyšetřovaných proměnných (Tabulka 3). Počítáno v programu
STATISTICA 7.0, GLM.

Tabulka 2. Neparametrické Spearmanovy korelační koeficienty a jejich významnosti pro vztah
mezi celkovou kognitivní úspěšností jedince ve standardizované verzi (suma správných

odpovědí za všechny experimenty (sqrtcred), odmocninová transformace, stejný počet pokusů

v každé fázi experimentu) a následujícími proměnými: průměrná hmotnost těla ve sledovaném
období (za dva roky, meanW, váha v roce 2014 (weight_DI14), váha v roce 2016

(weight_DI16)), podobně i stáří holubů v době experimentu (věk v roce 2014 (age_DI14),
2016 (age _DI16), věk nejbližší době testováni (age_DI_MIX)) dominanční index 2014

(DI14), 2016 (DI16), kombinovaný dominanční index pro obě období (DI_MIX) (odráží
pozice během dvouletého experimentu, vztahuje se vždy k nejbližší časové souslednosti
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kognitivního testování a testování hierarchie (dvě sobě nejbližší data)), pro obě pohlaví
dohromady.

sqrtcred & meanW
sqrtcred & DI14
sqrtcred & age_DI14
sqrtcred & weight_DI14
sqrtcred & DI16
sqrtcred & age_DI16
sqrtcred & weight_DI16
sqrtcred & DI_MIX
sqrtcred & age_DI_MIX
sqrtcred & weight_DI_MIX

Valid Spearman
38
-0,1256
38
0,1424
38
-0,0040
38
0,0865
34
0,2801
38
-0,0040
38
0,0453
38
0,1424
38
-0,0040
38
0,0865

t(N-2)
-0,7598
0,8632
-0,0240
0,5212
1,6505
-0,0240
0,2718
0,8632
-0,0240
0,5213

p-level
0,4523
0,3937
0,9809
0,6053
0,1086
0,9810
0,7873
0,3938
0,9809
0,6053

Tabulka 3. Lineární model vyšetřující závislost celkové kognitivní úspěšnosti
v standartizovaném pretréninku na pohlaví, váze a interakci těchto faktorů. Počítáno
v programu STATISTICA 7.0, GLM.
lineání model
Intercept
Pohlaví
meanW
Pohlaví*meanW

SS
12507,3
830,8
471,4
250,6

Degr. of

1
1
1
1

MS
12507,27
830,80
471,38
250,59

F
3,8034
0,2526
0,1433
0,0762

p
0,0594
0,6185
0,7073
0,7842

5. 3. Abstraktní prostorová úloha v reálném prostředí – úloha hledání středu
Pouze zvířata, která uspěla v pretréninku (viz výše) byla trénována v první fázi této úlohy, kde
se holubi učili hledat odměnu umístěnou vždy v prostřední z řady tří misek. Nejprve byly

misky uspořádané v jedné řadě a na stále stejném místě. V této fázi tréninku uspělo 38 zvířat.
Poté byla celá řada misek přesouvána na různá místa v kleci viz obr. (obrázek z metodiky).
V této fázi experimentu uspělo celkově pouze 7 zvířat. Celková suma všech správných

odpovědí z 90 (maximum pro trénink na místě i další fázi dohromady) možných v tomto testu
je uvedena v přiložené tabulce. V přiloženém sloupci jsou uvedeny jejich dominanční indexy.
Malý počet jedinců, kteří zvládli konečnou fázi této úlohy znemožňuje řádné testování
korelace mezi úspěšností a dominančním indexem.
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6. Diskuze

6.1. Abstraktní prostorová úloha na dotykovém monitoru
Ačkoliv bylo v této náročné kognitivní úloze testováno minimum jedinců, z přiložených

učících křivek dosažené úspěšnosti je zjevné, že ptáci používající mapové symboly se dovedli
po změně úlohy navrátit k předchozí dosažené úspěšnosti poměrně rychle. Dokázali aplikovat

předchozí zkušenost z předchozími stimuly na stimuly nové a orientovat se podle nich úspěšně
v prostoru dotykového monitoru. Z tohoto pohledu se tato strategie jeví jako poměrně

flexibilní. Je ovšem pravdou, že tato úloha selektovala pravděpodobně tak, že uspěli jenom
kognitivně nejlepší jedinci s vysokou motivací úlohu řešit. Není proto divu, že i u skupiny

s tvarovými symboly po změně stimulů, které se ptáci museli učit nově asociovat s novými

otvory, je vidět také poměrně jasně po určitém počtu stimulů stoupající úspěšnost. Tedy i ptáci,
kteří neměli možnost použít pravidlo generalizované z předchozí úlohy, se úlohu nakonec

naučili, ovšem o něco později. Mapová strategie prostorového řešení této úlohy je tedy pro

holuby výhodnější, protože je flexibilnější, ovšem důležitá je i motivace zvířat pracovat v této
kognitivně náročné úloze ve Skinnerově boxu.

6.2.Korelace indexů z roku 2015 a 2016
Korelace mezi dominančními indexy roku 2015 a 2016 byla signifikantní. Zdá se, že

dominanční indexy se během let ve stejné skupině příliš nemění, výjimkou mohou být starší

jedinci, kteří svoji vysokou pozici ve skupině postupně ztrácejí kvůli zdravotním problémům.

Naopak u mladých subadultních jedinců se stává, že zatímco je narozený jedinec vždy
v hierarchickém postavení nízko, tak velmi aktivní a agresivní subadult může poměrně rychle

získat vyšší pozici. Tito subadulti také rychle získávají hnízdní partnery a místo vhodné
k zahnízdění. Zdá se, že se pozice jedinců v čase příliš nemění, v našem případě je to
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způsobeno tím, že je chovná skupina stejná a nejsou do ní přidáváni nový jedinci (to např. u
kura zapříčiňuje změnu hierarchie a její nové ustanovení (Noble, 1939).
6.3.Faktory ovlivňující dominanční index
Vliv hmotnosti, věku či postavení hnízdního partnera na postavení testovaného jedince se

nepotvrdil. Tyto výsledky jsou v souladu s literaturou, např. ve studii od Chao-Chien Chen et
al. (2011) se u divokých holubů neprokázal vliv hmotnosti a velikosti těla na jejich
dominanční index.

V jiné studii se ukázalo, že pravděpodobně ani postavení hnízdního

partnera nemělo na domimanční index jedince vliv (Robichaudet al., 1996). Vliv věku na
dominanční index jedince byl demonstrován ve studii zabývající se druhy z čeledi Paridae,
ovšem pouze u neteritoriálních druhů (Dingemanse & de Goede, 2004).
6.4.Obecná diskuze
V poslední době je věnována velká pozornost personalitě (nebo také doping style) u ptáků a
vlivu, který má na fitness svých nositelů (Dingemanse et al.2004). Jedná se o komplex

vzájemně korelovaných behaviorálních a fyziologických parametrů, které se konsistentně

projevují během celého života a mohou tedy ovlivnit i různé formy učení. Např. explorační
chování, které je prvním předpokladem pro úspěšné zvládnutí operantního podmiňování

koreluje s agresivitou (Verbeek et al., 1996) a tím potažmo i s hierarchickým postavením,

odvážností (Veerbeek et al. 1994) a s ochotou riskovat (van Oers etal., 2004, 2005). Agresivní
jedinci (proaktivní, bold, tj. dominantnější) tráví méně času explorací nových objektů ale

nebojí se změn ve známém prostředí, tak jako méně agresivní jedinci (reaktivní, shy, spíše
submisivní) (Koolhaas et al. 1999, Verbeek et al.1996). Reaktivní jedinci zase pečlivě

prohledávají okolí a jsou často vynalézavější. To vše vede díky různé míře pozornosti a tím

teoreticky i k různým dispozicím pro učení. Postavení jedince v hierarchii dlouhodobě určuje
v jakém kontextu se zvířata mimo experiment učí. Obvyklý sociální kontext totiž může

podpořit, nebo naopak odradit jedince od prozkoumávání nových objektů a ovlivnit tak

individuální učení. Například v rámci skupiny samců havranů (u samic to neplatí) se podřízení

jedinci přibližují rychleji k novým objektům než jedinci dominantní. Pokud jsou však nablízku
jak samci, tak samice, přibližují se k novému objektu spíše dominantní samci (Stöwea et

al.2006). Podobně u sýkor Poecile atricapillus se jedinci rychleji explodující nové prostředí
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(pravděpodobně s personalitou fast a tedy i dominantnější) učili rychleji v úloze diskriminace
zpěvu (Guillette et al. 2009). Naopak, u sýkor koňader se rychleji učili vyhýbat aposematické
kořisti jedinci s personalitou bold (tedy ti méně agresivní, obvykle s nižším sociálním

postavením) (Exnerova et al. 2010). Nicméně sýkorky jsou sociální hlavně mimo hnízdní

období, zatímco naše experimentální skupina holubů žije společně celoročně a proto může mít
hierarchické postavení korelující s určitým typem personality na výkony v kognitivních

testech větší vliv. Dominantní jedinci mají v přirozené situaci obvykle více příležitostí k učení.
Výše postavení jedinci u holubů mohou mít tak tendenci více prozkoumávat objekty ve svém

okolí, což může vést k úspěšnějšímu zvládnutí operantního podmiňování. V našich výsledcích
je patrné, že zejména samice holubů domácích a v menší míře i samci mají víceméně stabilní
hierarchické postavení. Řada výše uvedených studií dokládá význam personalitních

charakteristik vedoucích k určitému dominančnímu postavení a v poslední době se spekuluje i
o spojení mezi personalitou a kognitivními schopnostmi.

Pro následné určení vlivu hierarchického postavení (popřípadě s ní korelující personality) a
výkonnosti v kognitivních úlohách je však potřeba provést baterii testů s různou mírou

obtížnosti. Ale i přesto, že z personalitních testů se naše testování hierarchie nejvíce blíží jen

testům agresivity, nebo boldness, předpokládali jsme vliv hierarchie na individuální kognitivní
performanci, který se ovšem v našich testech neprokázal. Protože je hierarchie v naší skupině
stabilnější zejména u samic, předpokládali bychom i určitou souvislost s kognicí u samic.
Ovšem předpokládaná souvislost nalezena nebyla, možná i proto, že i v jednoduchém

pretréninku odkrývání prošla jenom část samic (4), což už byly všechno samice chytré.

Dominanční index samic je tedy změřen u všech samic, zatímco kognitivní schopnosti známe
jenom u těch úspěšných, což kauzálně možná brání nalezení vzájemné souvislosti.
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6 Závěr

Ne všichni holubi úlohu hledání středu vzládli. Pravděpodobně to bylo způsobené nižší
schopností object permanence.
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