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Abstrakt 

Aposematismus je typem obranného mechanismu, jakým kořist dává najevo 

predátorovi, že je nejedlá nebo toxická. Reakce predátorů na chemické výstražné signály 

kořisti se liší v závislosti na množství a kombinaci signálů vysílaných kořistí, na druhu 

predátora a jeho hlavním způsobu orientace.  

Většina studovaných prací testovala reakce ptáků na chuťové a olfaktorické stimuly, 

často v kombinaci se signály z dalších modalit. Ačkoliv jsou ptáci predátory orientujícími se 

hlavně vizuálně, čich, chuť a chemesteze jim významně pomáhají v určení nejedlé potravy. 

Mezi dalšími testovanými predátory byli ryby, obojživelníci, plazi, savci a bezobratlí 

živočichové, jejichž reakce na stejné chemické látky kořisti jsou pro srovnání uvedeny. 

V pracích týkajících se ptáků byly použity nejvíce denatonium benzoát (Bitrex), chinin 

a pyraziny. Predátoři často vykazovali averzivní chování, neofobické reakce, urychlení učení 

a zefektivnění zapamatování nejedlé kořisti, pokud jim byla prezentována spolu s chemickými 

signály. Někteří byli schopni regulovat příjem toxické potravy na základě již přijatého 

množství nebo diskriminovat mezi jedlou a nejedlou potravou podle koncentrace chemikálií 

v ní obsažené.  
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Abstract 

An aposematism is a type of defence mechanism, by which a prey demonstrates towards 

predator that it is unpalatable and toxic. The reactions of predators towards chemical warning 

signals of prey differ due to the quantity and a combination of signals showed by prey, the 

predator species and its primary orientation.  

Most of works tested reactions of birds towards gustatory and olfactory stimuli, often in 

combination with signals from other modalities. Although the birds are predators which 

orientate primarily visually, olfaction, gustation and chemesthesis significantly helped them 

with determining unpalatable food. Among other tested predators were fish, amphibians, 

reptiles, mammals and invertebrates and their reactions towards the same chemicals of prey 

are noted for comparison.  

The main chemicals used in the experiments regarding birds were denatonium benzoate 

(Bitrex), quinin and pyrazines. Predators often showed an aversive behaviour, neophobic 

reactions, accelerated learning and more effective memorizing of the unpalatable prey if it 

was presented together with chemical signals. Some of the predators were able to control their 

toxin intake relative to the amount of toxin ingested or to discriminate between palatable and 

unpalatable food according to the chemical concentration in it. 
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1 Úvod 

V roce 1890 Poulton (Poulton 1890 ex Weldon 2013) definoval aposematismus jako jev, 

kterým kořist dává najevo predátorovi, že je nebezpečná.  

Nejvíce studovanou skupinou v oblasti aposematismu jsou členovci (Guilford 1992 ex Terrick 

et al. 1995), kteří jsou známí svou obrovskou diverzitou. Aposematismus se však netýká pouze 

terestrických bezobratlých živočichů, ale můžeme ho najít i mezi vodními bezobratlými a 

samozřejmě je popsáno i mnoho příkladů mezi obratlovci (Cott 1940 ex Terrick et al. 1995).  

Ačkoliv mnoho prací týkajících se aposematismu se zabývá hlavně vizuálními signály, jako je 

celkem dobře prozkoumané výstražné zbarvení, já bych se ve své práci chtěla zaměřit hlavně na 

chemický aposematismus v podobě chuťových či pachovým signálů vysílaných kořistí směrem 

k predátorovi. Chemický aposematismus je sice v poslední době stále více studován, avšak o jeho 

interakcích s výstražným zbarvením není žádné souborné review.  

Ve své práci bych se dále zaměřila na zodpovězení několika otázek. Jaké látky fungují jako 

chemické signály a jaké mají vlastnosti? Jaká je jejich efektivnost a specifika? Jak chemické signály 

ovlivňují chování predátora a jeho reakce na ně? Jestli stejné látky působí odlišně na různé typy 

predátorů? Jaké jsou vzájemné interakce mezi chemickými látkami a vztahy mezi signály z různých 

modalit?  
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2 Aposematismus a miméze 

Aposematické výstražné signály můžeme rozdělit na optické, chemické, akustické nebo 

multimodální (Ruxton et al. 2004). Mohou urychlit a zefektivnit averzivní učení (Skelhorn & Rowe 

2006d), zpomalit zapomínání (Station 1990) a usnadnit rozpoznávání kořisti (Gagliardo & Guilford 

1993).  

U optického aposematismu na sebe kořist upozorňuje výstražným nebo jinak nápadným 

zbarvením. Jedná se zejména o kombinaci barev jako je žlutá a černá nebo červená a černá (Ruxton 

et al. 2004), které mohou vytvářet vzor. Výstražné zbarvení kořisti napomáhá predátorovi spojit si ji 

s tím, že je nejedlá (Ruxton et al. 2004).  

Akustickým výstražným signálem může být například bzučení  Dolichovespula media 

(Hymenoptera: Vespidae) (Hauglund et al. 2006). U savců známe akustický aposematismus 

například u skunka (Mephitis mephitis), který kromě typického černobílého zbarvení využívá i 

cvakání zubů, které kombinuje s odpuzujícím pachem (Cott 1940 ex Rowe & Halpin 2013). 

Některá kořist je v ohrožení schopna uvolnit chemikálie a signalizovat tak predátorovi svou 

nejedlost. Chemické látky mohou na predátora působit různě. Lze je detekovat například 

olfaktoricky v podobě nepříjemného nebo iritujícího pachu, chutí nebo vomeronasálně (Rowe & 

Halpin 2013). 

Výstražné signály jsou často kombinovány s dalšími signály z jiných modalit. Takové 

varovné signály kořisti, které u predátora působí na několik smyslů zároveň, se označují jako 

multimodální (Jetz et al. 2001). Například již zmíněný skunk, který kombinuje vizuální, akustické a 

olfaktorické signály nebo slunéčko Coccinella septempunctata, které je nejen výstražně zbarveno, 

ale obsahuje hořké aldehydy kokcinelin a prekokcinelin, které ještě kombinuje s pyrazinem 

(Marples et al. 1994). Multimodální signály přispívají k lepší diskriminaci, zlepšují rozpoznávání 

kořisti a napomáhají k jejímu lepšímu zapamatování predátorem (Siddall & Marples 2008). 

Mimikry ve zjednodušeném podání rozdělujeme na Müllerovské a Batesovské (Ruxton et al. 

2004). Müllerovské mimikry jsou typem mutualismu, kdy dva nejedlé nebo toxické druhy sdílí 

varovný vzor. Výhodou je, že s větším počtem mimetiků se predátor rychleji naučí kořisti vyhnout a 

snižuje se predační tlak působící na jednotlivé druhy (Skelhorn & Rowe 2007a). Batesovské 

mimikry znamenají, že jedlý druh napodobuje nejedlý.  

Automiméze je typem obranného mechanismu, kdy se v populaci jednoho druhu vyskytují jak 

jedinci s chemickou obranou, tak bez ní. Automimetiky jsou pak nazýváni ti jedinci, kteří 

chemickou obranu nemají, a jejich výhodou je, že nemusí vynakládat energii navíc na syntézu 

chemikálií nebo jejich uchovávání v těle. Oproti tomu automodely do chemické obrany investují 

(Ruxton et al. 2004). 
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3 Metodika experimentů 

3.1 Experimentální uspořádání 

Experiment začíná výběrem vhodných predátorů a kořisti. Živá zvířata bývají buď odchycena 

ve volné přírodě, kam se po skončení pokusů většinou i vrací, nebo jsou odchována v laboratoři. 

Odchyty se většinou provádějí v sezóně, kdy se zvířata nerozmnožují (Chatelain et al. 2013). Dále 

musí být jednotliví pozorovaní jedinci rovnoměrně rozděleni do experimentálních skupin, většinou 

podle pohlaví, stáří, zkušeností nebo váhy a celkové velikosti. Následně musí být připraveny 

vhodné podmínky pro pokus, který se většinou skládá z několika fází (Roper & Marples 1997).  

V první fázi se jedná o trénink, ve kterém si zvířata zvykají na nové prostředí a potravu. 

Druhá fáze je učení, kdy se zvířata například učí rozeznávat jedlou a nejedlou kořist na základě 

určitého znaku, kterým může být barva, chuť (Rowe & Skelhorn 2004), pach (Station 1990) nebo i 

zvuk (Hauglund et al. 2006). Může být vytvořeno několik skupin, které se touto fází odlišují, což 

slouží k následnému porovnávání reakcí.  

V dalších fázích se pozorují konkrétní reakce predátora a jeho aktivita související se 

zacházením s kořistí a reakce na signály a obranné látky kořisti jsou zapisovány. Zapisuje se 

například latence, což je doba, která uplyne od začátku pokusu do první reakce vůči kořisti, 

přiblížení ke kořisti, klování do potravy, třesení hlavou, kašel, zvracení a další (Sayre & Clark 

2016). V experimentech jsou testovány různé aspekty chování predátorů, jako jsou iniciální reakce 

(Rowe & Guilford 1996), učení, schopnost diskriminace mezi jedlou a nejedlou potravou a její 

zapamatování (Johnston & Burne 2008), snížení generalizace (Siddall & Marples 2008), 

manipulace s kořistí (Olivieri et al. 2001) a další. 

V pokusech se využívá aréna, klec, terárium nebo jiná forma prostoru. Často je přední strana 

arény nebo klece opatřena sklem, které je průhledné pouze ze strany pozorovatele. Tím nedojde 

k narušení průběhu experimentu a všechny reakce predátora mohou být zaznamenávány. Může se 

měnit barva podlážky, což se využívá k rozlišení kryptické nebo výrazné kořisti, osvětlení, teplota a 

další faktory. Podle postavení experimentu je kořist buď podávána otvorem, nebo je rozmístěna 

v pokusné místnosti. Před začátkem bývají zvířata ponechána určitou dobu bez potravy, aby o ni při 

pokusu jevila zájem (Skelhorn & Rowe 2006c). 

3.2 Kořist 

Kořist v pokusech je buď uměle vyrobená, anebo se jedná o živé jedince studovaného druhu. 

Jako umělá kořist byly použity pelety (Rowe & Skelhorn 2004), těsto (Rowland et al. 2013) nebo 

ořechy (Lindström et al. 2006). V případě kuřat byla použita i voda, která byla obarvena a doplněna 

o hořkou chuť (Roper & Marples 1997). Jako živá kořist byly převážně použity larvy potemníka 

moučného Tenebrio molitor (dále pouze mouční červi z důvodu zestručnění) (Barnett et al. 2007), 
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ale použity byly i ploštice (Prudic et al. 2008) nebo měkkýši (Van Gils et al. 2013).  Z živé kořisti 

byly chemikálie buď extrahovány a poté aplikovány na umělou kořist (Noge et al. 2012), nebo byla 

živá kořist přímo předložena predátorovi (Marples et al. 1994). Využívalo se i uměle vyrobených 

chemikálií (Rowe & Guilford 1999b). Látky byly aplikované buď na povrch, nebo do těla kořisti 

v závislosti na přijímání potravy predátorem. Například špaček Sturnus vulgaris polyká kořist 

celou, a pokud je chemická látka injikována dovnitř kořisti, není schopen ji předem detekovat 

(Skelhorn & Rowe 2010). Kořist byla v pokusech předkládána najednou nebo postupně 

v sekvencích (Skelhorn & Rowe 2009) a v případě živé kořisti byla zaznamenávána i její mortalita 

(Hatle et al. 2001). Spolu s kořistí jsou využívány i kontrolní subjekty. Jedná se například o moučné 

červy namočené pouze ve vodě (Hauglund et al. 2006) nebo je použita kořist, která se tvarem a 

velikostí velmi podobá nejedlému vzoru (Olivieri et al. 2001). 

3.3 Predátoři 

Testovanými predátory byly v experimentech převážně ptáci. Jednalo se například o špačky 

obecné (Sturnus vulgaris) (Skelhorn & Rowe, 2007), kuřata kura domácího (Gallus gallus 

domesticus) (Skelhorn & Rowe, 2006a) nebo sýkory koňadry (Parus major) (Lindström et al. 

2006). Dále byli použiti i obojživelníci (Hatle et al. 2001), plazi (Gregorovičová & Černíková 

2015a), ryby (Ritson-Williams & Paul 2007), savci (Olivieri et al. 2001) a členovci - draví brouci 

(Bonacci et al. 2011), kudlanky (Prudic et al. 2008) nebo pavouci (Cross & Jackson 2009). Každý 

predátor reaguje na určité podněty jinak, a to nejen mezidruhově, ale i v rámci jednoho druhu. 

Jedním z ovlivnitelných faktorů je, zda byl predátor vychován v laboratoři nebo odchycen ve volné 

přírodě. Ti laboratorně vychovaní jsou zcela určitě naivní, tudíž je lze používat k experimentům pro 

výzkum vrozených reakcí. Oproti nim, jsou ti odchycení již potencionálně zkušení. Jak lze 

předpokládat, jedinci, kteří se již s aposematickou kořistí setkali ve volné přírodě, se jí budou i více 

vyhýbat (Exnerová et al. 2007). Ale i jedinci odchyceni ve volné přírodě mohou zahrnovat nejedlou 

kořist do svého jídelníčku. V práci (Skelhorn & Rowe 2007b) bylo u špačka obecného (Sturnus 

vulgaris) pozorováno, že přijímali toxickou potravu, ale pouze do určitého množství. Byli schopni 

si regulovat příjem nejedlé kořisti tak, aby se pro ně nestala škodlivou (Skelhorn & Rowe 2007b). 

3.4 Chemické látky a jejich vlastnosti  

Živočichové mohou nabývat toxicitu symbiózou (Mebs 2001), vlastní syntézou (Termonia et 

al. 2001) nebo ji mohou získat kumulací z chemikálií potravy (Pasteels et al. 2001). Například 

drabčík Paederus fuscipes (Coleoptera: Staphylinidae) obsahuje symbiotickou bakterii, která 

produkuje chemikálii zvanou pederin. Ten je pro eukaryotické organismy vysoce toxický a v práci  

(Tabadkani & Nozari 2014) vyvolal u Nebria brevicollis a Chlaenius pallipes (Coleoptera: 

Carabidae) letargičnost, ztrátu aktivity až smrt. Brouci rodu Platyphora (Coleoptera: 
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Chrysomelidae) nabývají toxicitu z rostlinných sekundárních metabolitů (Pasteels et al. 2001). 

Živočichové mohou nabývat toxicitu i díky prostředí, ve kterém žijí. Například měkkýši rodu 

Loripes (Bivalvia) žijí v sulfidickém bentosu. Samy se s tím vyrovnávají díky symbióze 

s chemoautotrofními bakteriemi, ale pro jejich predátory jsou tito mlži ve větším množství toxičtí 

(Van Gils et al. 2013). 

3.4.1 Chinin a denatonium benzoát  

Chinin a denatonium benzoát (dále pro zjednodušení uváděný pod komerčním názvem Bitrex) 

jsou látky hořké chuti, které nejsou olfaktoricky detekovatelné a u ptáků mohou vyvolávat averzivní 

chování (Skelhorn & Rowe 2005b). Po pozření potravy obalené chininem bylo u ptáků pozorováno 

třepání hlavou (Roper & Marples 1997) nebo otírání zobáku (Skelhorn & Rowe 2006c). Chinin je 

oproti Bitrexu při vyšší koncentraci toxický (Skelhorn et al. 2007). V práci (Rowe & Skelhorn 

2004) bylo zjištěno, že stejné averzivní reakce u kuřat lze dosáhnout různými koncentracemi 

chininu. Stačila mnohem menší koncentrace chininu podávána ptákům ve vodě, aby způsobila 

stejné chování jako až desetkrát vyšší koncentrace v pevné potravě (Rowe & Skelhorn 2004). Mezi 

používanými druhy chininů byl roztok chlorochininu, který je averzivní a ve větším množství 

vyvolává zvracení (Rowland et al. 2013), chinin hydrochlorid (Hauglund et al. 2006) a chinin sulfát 

(Halpin & Rowe 2010). 

 Aplikace těchto látek se provádí buď vnějším postřikem kořisti, nebo se do ní injikuje. 

Moučným červům se látky vstřikují skrz ústní ústrojí, aby se zamezilo vytékání látky ven (Skelhorn 

& Rowe 2006c). 

3.4.2 Pyraziny 

Pyraziny jsou silně volatilní látky vyskytující se napříč živočišnou a rostlinou říší. Můžeme je 

nalézt u hmyzu, rostlin nebo obratlovců. Jsou součástí přírodních vůní, uvolňují se při dekompozici, 

vznikají při pyrolýze produktů biologických tkání nebo při rozkladu hub (Barnea et al. 2005; 

Woolfson & Rothschild 1990). Lze je snadno detekovat i z větší vzdálenosti od kořisti (Guilford et 

al. 1987) a samy o sobě nejsou averzivní (Rowe & Guilford 1996). 

 Pyraziny jsou skupinou látek, které se dělí na další podskupiny s odlišnými vlastnostmi. 

Například u mravenců rodu Myrmecia (Hymenoptera: Formicidae) fungují pyraziny jako 

interspecifické varovné signály (Woolfson & Rothschild 1990). Dalšími typy pyrazinů jsou 

methoxypyrazin, který se vyznačuje dlouhotrvajícím účinkem (Woolfson & Rothschild 1990) nebo 

methoxyalkylpyrazin, který silně páchne (Barnea et al. 2005). Methoxypyrazin k obraně využívá 

například slunéčko Hippodamia convergens (Coleoptera: Coccinellidae), která ho kombinuje 

s toxickými alkaloidy (Wheeler et al. 2014). 
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Aplikace pyrazinů se prováděla například nakapáním dané látky na kus vaty (Jetz et al. 2001) 

nebo se dala kapka pod připravenou potravu (Siddall & Marples 2008). 

3.4.3 Alkaloidy 

Slunéčko Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) v ohrožení sekretuje 

alkaloidy kokcinelin a prekokcinelin, které jsou toxické a hořké chuti (Marples et al. 1994).  

Mezi alkaloidy získané z potravy patří například hyoscyamin, který sarančata Schistocerca 

gregaria (Orthoptera: Acrididae) získavají z roslin z čeledi Solanaceae. Sarančata se vyskytují 

solitérně nebo v agregaci a pro solitérní jedince je chuť hyoscyaminu, na rozdíl od jedinců žijících 

v agregaci, odpudivá (Despland & Simpson 2005).  

3.4.4 Aldehydy, oxoaldehydy a alkany  

Aldehydy, oxoaldehydy a alkany jsou v přírodě rozšířené mezi rostlinnými i živočišnými 

taxony. V studovaných pracích byly použity hlavně obranné látky obsažené v sekretu ploštic (Noge 

et al. 2012; Prudic et al. 2008; Eliyahu et al. 2012; Gregorovičová & Černíková 2015b), které jsou 

většinou vysoce volatilní a mohou mít různé funkce. Například repelentními účinky působily (E)-2-

hexenal, (E)-2-oktenal, (E)-2-oktenyl acetát na kudlanky (Noge et al. 2012) a (E)-dec-2-enal na 

gekony (Gregorovičová & Černíková 2015b). Bez účinku na kudlanky byly hexyl acetát, hexanol a 

hexanal (Prudic et al. 2008). Oxoaldehyd (E)-4-oxohex-2-enal je málo volatilní látka detekovatelná 

pouze chutí (Gregorovičová & Černíková 2015b), která byla pro kudlanky toxická (Prudic et al. 

2008). 

3.4.5 Další látky 

Mezi další chemikálie, které nebyly v pokusech tolik používané, patří například methyl 

anthranilát, což je volatilní látka hořké chuti (Johnston & Burne 2008), která se v přírodě vyskytuje 

u mravenců rodu Camponotus a také ve slupce hroznů (Conner et al. 2007). Může vyvolávat 

dráždivé reakce jako je kašlání nebo třesení hlavou (Sayre & Clark 2016). Ethyl acetát a methyl 

silikát jsou také olfaktoricky detekovatelné látky. Ethyl acetát je organické rozpouštědlo a methyl 

silikát je v přírodě spojen s rezistencí rostlin proti patogenům (Shualev 1997 ex Jetz et al. 2001) 

nebo repelentními účinky u střevlíka Anchomenus dorsalis (Coleoptera: Carabidae) (Bonacci et al. 

2011). 

Chinony slouží jako repelentní látky prskavce Brachinus (Coleoptera: Carabidae) (Bonacci et 

al. 2011) nebo mnohonožek (Ommatoiulus sabulosus) (Olivieri et al. 2001). 

V práci (Marples & Roper 1996) byla využita esence mandlového oleje, která je v přírodě 

asociována s toxicitou rostlin, esence vanilky, která není s toxicitou nijak spojena a thiazol, který je 

syntetický a bez účinku. 
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Blíže nespecifikované substance v paralarvách chobotnice rodu Hapalochlaena měly 

odpuzující účinek na korýše Haptosquilla trispinoza (Malacostraca) (Williams et al. 2011). 

Mořský měkkýš Aplysia californica (Gastropoda: Aplysiidae) obsahuje látky inkoust a opalin, 

které působí na olfaktorický systém a společně fungují jako chemická obrana (Sheybani et al. 

2009). Inkoust sám o sobě byl pro ryby Ariopsis felis (Actinopterygii: Ariidae) nejedlý a odpuzující, 

opalin byl naopak i mírně atraktivní (Sheybani et al. 2009). 

Toxické látky bez odpuzujících účinků byly testovány v experimentech (Tabadkani & Nozari 

2014; Station 1990; Sayre & Clark 2016; Terrick et al. 1995). Methiocarb je toxin vyvolávají 

nevolnost u ptáků (Station 1990; Sayre & Clark 2016) a chlorid litný byl využit u hadů 

k indukování nevolnosti (Terrick et al. 1995). 

4 Reakce predátorů na chemické podněty 

4.1 Ptáci 

Dominantním smyslem ptáků je hlavně zrak a sluch, ale k vnímání chemických signálů jim 

slouží čich, chuť a chemesteze (Mason & Clark 1999).  

Chemestezí se nazývá schopnost vnímat bolest způsobenou chemickými látkami. Hlavním 

orgánem jsou chemosensitivní vlákna trigeminálního nervu, který je nejenom centrem pro vnímání 

mechanických a tepelných stimulů, ale také se podílí na detekci dráždivých látek. Morfologicky je 

trigeminální nerv ptáků velmi podobný tomu u savců, avšak reakce savců a ptáků na stejné látky 

jsou jiné (Mason & Clark 1999). Podobně je to s vnímáním chutí. Ptáci rozeznávají slanou, kyselou 

nebo hořkou chuť, ale reagují na ni jinak než lidé a ostatní savci, kteří oproti ptákům mají mnohem 

více chuťových receptorů. Vnímání sladké chuti je dobře známé u papoušků nebo ptáků živících se 

nektarem (Mason & Clark 1999). 

Schopnost detekovat podněty olfaktoricky je mnohem lépe rozvinuta, než se dříve předpokládalo. 

Ptáci ji využívají k nalezení hnízd, hnízdního materiálu a jsou schopni detekovat zdroje pachu i na 

velké vzdálenosti (Mason & Clark 1999). 

4.1.1 Látky detekovatelné chutí 

4.1.1.1 Chinin 

Chinin je látka hořké, pro ptáky nepříjemné chuti. Pokud je v experimentu aplikován na 

povrch kořisti, ptáci se ho často snaží zbavit otíráním o podklad  (Skelhorn & Rowe 2006c).  

Špačci (Sturnus vulgaris) se na základě vizuálního signálu rychleji naučili vyhýbat nejedlým 

moučným červům, kteří byli v chininu obaleni, než těm, kteří ho měli injikovaný v těle (Skelhorn & 

Rowe 2006c). Kombinace vizuálních signálů a chininu urychlila učení i v pokusu (Skelhorn & 

Rowe 2006d). Vizuální signály zde sloužily jako hlavní diskriminační znak mezi jedlou a nejedlou 
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potravou a v kombinaci s chininem zlepšovaly predátorovu schopnost zapamatování nejedlé kořisti. 

S vyšší koncentrací chininu došlo k urychlení učení a kuřata si pamatovala červené nejedlé pelety i 

po 48 hodin (Skelhorn & Rowe 2006d). 

V experimentech (Halpin et al. 2008;  Rowe & Skelhorn 2004) kuřata (Gallus gallus 

domesticus) vykazovala vrozené preference a averze na určité barvy. V pokusu (Halpin et al. 2008) 

byly kuřatům nabízeny fialové a zelené pelety s obsahem chininu. Ptáci projevovali vrozenou 

preferenci pro fialovou barvu i v případě, že fialové pelety byly nejedlé (Halpin et al. 2008). 

V předcházející práci (Rowe & Skelhorn 2004) autoři u kuřat pozorovali vrozené averzivní reakce 

na žlutou a červenou kořist po ochutnání chininu, které byly s vyšší koncentrací posíleny (Rowe & 

Skelhorn 2004). Kuřatům byla nejdříve podána potrava s chininem a následně nabídnuty červené a 

zelené pelety nebo žluté a zelené. Se zvyšující se koncentrací chininu se snižoval počet útoků na 

červenou a žlutou potravu a zvyšoval na zelenou (Rowe & Skelhorn 2004).  

Nejen velikost, ale i agregace kořisti může napomoci predátorovi v odlišení jedlé kořisti od 

nejedlé (Gagliardo & Guilford 1993). V pokusu s kuřaty (Gallus gallus domesticus) autoři zkoumali 

vliv agregované kořisti na učení predátora. Jako kořist byly použity pelety, kde nejedlé byly 

ochuceny kombinací chininu a hořčice. Ptáci se naučili rychleji odlišovat nejedlou potravu od jedlé, 

pokud byla v agregaci (Gagliardo & Guilford 1993). (Rowland et al. 2013) testovali reakce kuřat na 

kořist v agregaci. Ptáci nejdříve dostali kapku vody, nebo kapku chlorochininu a poté jim byla 

předložena buď zelená kořist jednotlivě a zelená v agregaci, nebo červená jednotlivě a červená 

v agregaci. Po ochutnání vody ptáci reagovali na červenou agregovanou kořist averzivně a prvotně 

napadali potravu vyskytující se solitérně. Averze byla zesílena, pokud na začátku pokusu dostali 

kapku chlorochininu. V případě zelené kořisti neměla agregace kořisti na predátora vliv ani po 

ochutnání chlorochininu. Chuťový signál v kombinaci s agregovanou kořistí s výstražným 

zbarvením vyvolal u kuřat iniciální opatrnost (Rowland et al. 2013).  

Kuřata jsou také schopna odlišovat jedlé a nejedlé pelety pouze na základě chuti (Skelhorn & 

Rowe 2006e; Skelhorn & Rowe 2006a). (Skelhorn & Rowe 2006a) zjistili, že kuřata diskriminují 

mezi lehce a vysoce nejedlou kořistí. Ptákům byly předloženy zelené jedlé pelety pohromadě 

s červenými lehce nejedlými a červenými vysoce nejedlými peletami. Vysoce nejedlé pelety, 

ačkoliv se lišily pouze koncentrací chininu, byly po útoku více odmítány, než lehce nejedlé. V 

pokusu (Skelhorn & Rowe 2006e) byly ptákům nabízeny pelety ošetřené chininem, které od jedlých 

nešly rozlišit jinak než chutí. Pelety byly rozděleny na jedlé, které obsahovaly pouze vodu, na lehce 

nejedlé, které obsahovaly 1% roztok chinin sulfátu a na vysoce nejedlé, které byly nastříkány 4% 

roztokem chinin sulfátu. Nejlépe mezi jedlou a nejedlou potravou diskriminovali ti ptáci, kteří 

dostali pohromadě jedlé a vysoce nejedlé pelety. Čím vyšší byla koncentrace roztoku v nejedlé 

potravě, tím lépe byla odlišována od jedlé (Skelhorn & Rowe 2006e).  
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Kuřata (Gallus gallus domesticus) jsou schopna se naučit diskriminovat mezi jedlou a 

nejedlou kořistí podle různé koncentrace chemikálie v ní obsažené. V pokusech, kdy byla potrava 

ošetřena 1-4% koncentrací chininu, kuřata výrazně méně konzumovala tu s vysokou koncentrací 

(Skelhorn & Rowe 2006a; Skelhorn & Rowe 2006e; Halpin & Rowe 2010). (Halpin & Rowe 2010) 

testovali, že koncentrace chemikálií v potravě může ovlivnit její odmítnutí predátorem po 

ochutnání. Pokud byla ptákům nabízena jedlá a vysoce nejedlá potrava pohromadě, kuřata takovou 

potravu více odmítala, než když jim byla nabídnuta jedlá, lehce nejedlá a vysoce nejedlá potrava 

pohromadě. Ptáci nedokázali dobře diskriminovat mezi lehce a vysoce nejedlou potravou 

vyskytující se dohromady, čímž je lehce nejedlá kořist zvýhodněna, protože nemusí investovat tolik 

do chemické obrany (Halpin & Rowe 2010). 

V pokusech na špačcích obecných (Sturnus vulgaris) bylo zjištěno, že kombinace moučných 

červů s obsahem 4% roztoku chininu a jedlých moučných červů byla ptáky více odmítána než 

mouční červi se stejnou koncentrací 2% roztoku chininu (Barnett et al. 2014). 

Schopnost ptáků odlišit různé koncentrace chininu byla zkoumána i na špačcích obecných 

(Sturnus vulgaris) (Barnett et al. 2012). Ptákům byli předloženi mouční červi lišící se stupněm 

nejedlosti. Jedlá potrava byla nastříkána pouze vodou, lehce nejedlá 1% roztokem chininu a vysoce 

nejedlá 3% roztokem, přičemž ještě tyto tři typy byly barevně odlišeny. Ptáci více konzumovali 

jedlou než nejedlou potravu a zároveň se naučili jíst více lehce nejedlé kořisti než vysoce nejedlé 

(Barnett et al. 2012). Na příkladu sýkory koňadry (Parus major) bylo prokázáno, že je schopná 

diskriminovat mezi lehce a vysoce nejedlou potravou (Lindström et al. 2006). Jako kořist byly 

sýkorám nabízeny mandle s obsahem chlorochininu, které ještě byly odlišeny vzorem nepravidelné 

hvězdy nebo čtverce. Ptáci se rychleji naučili vyhýbat vysoce nejedlé kořisti než té lehce nejedlé 

(Lindström et al. 2006). Pokud byla ptákům předkládána potrava, která se v populaci lišila 

koncentrací chlorochininu a zároveň vzorem, nedošlo ke zlepšení učení, k jakému by došlo, kdyby 

se kořist lišila pouze v koncentraci chemikálie (Lindström et al. 2006). Müllerovští mimetici jsou 

lépe chráněni v případě, kdy se liší pouze koncentrací obraných látek, ale ne vizuálními signály 

(Barnett et al. 2014).  

V další práci (Skelhorn & Rowe 2007a) testovali, jak mohou být automimikry v přírodě 

stabilním jevem. Kuřatům (Gallus gallus domesticus) byly předloženy červené pelety, které byly 

jedlé (automimetik) nebo nejedlé (automodel) v různých frekvencích. Nejedlé pelety byly 

nasprejovány roztokem chinin sulfátu. Bylo zjištěno, že ptáci odmítali automodely bez ohledu na 

zvyšující se počet automimetiků. Zato se zvyšujícím se počtem jedlé kořisti se zvyšoval predační 

tlak na automimetiky. Z pokusů vyšlo najevo, že ptáci diskriminují mezi automimetiky a 

automodely pouze v případě, že jedlí automimetici se vyskytují ve frekvenci vyšší než 25%. Z toho 

plyne, že jedlí jedinci, kteří pouze napodobují nejedlý vzor, jsou nejlépe chráněni, pokud se jejich 

frekvence pohybuje pod 25%. Dále se testovala schopnost kuřat pamatovat si nejedlou kořist. Ptáci, 
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kteří byli v počáteční fázi pokusu ve skupině s málo automimetiky, se s jejich přibývajícím počtem 

rychleji naučili, že červené pelety jsou jedlé. Naopak ti, kterým na začátku bylo nabízeno více jedlé 

kořisti než nejedlé, pomaleji měnili svá rozhodnutí (Skelhorn & Rowe 2007a). 

V pozorování volně žijících ptáků (Fringila coelebs, Passer domesticus, Turdus merula, 

Sturnus vulgaris, Erithacus rubecua, Turdus philomenol) (Marples 1992) testovala, zda ptáci umí 

odlišit mimetika od modelu na základě velikosti. Jako kořist sloužilo těsto, které bylo 

vymodelováno do požadované velikosti a tvaru. Nejedlost modelu byla zajištěna kombinací chinin 

sulfátu a hořčičného prášku. Ptáci se naučili rozlišovat mezi jedlou a nejedlou kořistí na základě její 

velikosti, ale pouze v ten jeden den, kdy určitá velikost kořisti značila její nejedlost (Marples 1992).  

Z experimentů s chininem plyne, že tato chemikálie hořké chuti má vliv na chování predátorů. 

Chinin v kombinaci s výstražným zbarvením může vyvolávat u kuřat skrytou averzivní reakci, která 

je s vyšší koncentrací chininu v kořisti ještě zesílena. V případě výstražné agregované kořisti 

s obsahem chininu predátoři projevovali zvýšenou opatrnost. Chinin v kombinaci s vizuálními 

signály má vliv na urychlení učení a zlepšení zapamatování si nejedlé kořisti po delší dobu. Jeho 

účinek je ovlivněn i koncentrací, v jaké je predátorům podáván. Ptáci jsou schopni na základě chuti 

diskriminovat nejen mezi jedlou a nejedlou kořistí, ale i mezi lehce a vysoce nejedlou. Čím větší je 

rozdíl koncentrací chininu v nabízené potravě, tím lépe ptáci rozlišují jedlou a nejedlou potravu. 

Pokusy s chininem také testovaly účinek Müllerovské miméze. Mimetici byli nejlépe chráněni, 

pokud měli stejný vzhled, ale lišili se v koncentraci sdílené obranné látky, než když se lišili vzorem 

i koncentrací. 

4.1.1.2 Bitrex 

Jako v pokusu (Skelhorn & Rowe 2006c) byli i v práci (Skelhorn & Rowe 2009)  špačkům 

(Sturnus vulgaris) prezentováni mouční červi s obsahem chemikálie uvnitř těla. V tomto případě 

však byl místo chininu použit Bitrex. Znovu se prokázalo, že ptáci nejsou schopni odlišit jedlou 

potravu od nejedlé, pokud nemají žádný výstražný signál. Pokud byli mouční červi v Bitrexu 

obaleni a prezentováni najednou i s jedlými, ptáci dávali přednost jedlé kořisti. Navíc bylo zjištěno, 

že pokud je tato nejedlá netoxická potrava podávána jednotlivě bez možnosti srovnání, špačci ji 

také zkonzumovali (Skelhorn & Rowe 2009).  

 Bitrex se také podílí na prodloužení latence útoku a může působit i averzivně (Marples & 

Roper 1997). Kuřata (Gallus gallus domesticus) klovala do špendlíkových hlaviček ochucených 

Bitrexem s delší latencí, než do těch neochucených. Při 0,005% koncentraci byl Bitrex méně 

averzivní než methyl anthranilát, ale v 0,25% koncentraci byl nejen více averzivní než methyl 

anthraniát, ale prodloužil latenci útoku na stejnou dobu, jaké bylo dosaženo při kombinaci těchto 

dvou látek (Marples & Roper 1997). 
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4.1.1.3 Kombinace Bitrexu a chininu 

 (Skelhorn & Rowe 2005b) testovali účinky těchto dvou látek pospolu. K tomu byla použita 

kuřata (Gallus gallus domesticus), kterým byly nabízeny pelety se směsí Bitrexu a chininu. 

Smícháním těchto dvou látek dohromady nevznikal větší účinek v podobě urychlení učení a 

zlepšení paměti. Jejich funkce pospolu nebyla vyhodnocena jako synergistická. Naopak pokud byla 

ptákům předložena potrava skládající se z pelet obalených v chininu a pelet obalených v Bitrexu, 

došlo k rychlejšímu učení vyhýbat se nejedlé potravě a ke zlepšení paměti predátora. Tyto výsledky 

podporují hypotézu, že Müllerovští mimetici benefitují ze společného soužití více, pokud v jejich 

populacích nejsou sdíleny stejné obranné látky (Skelhorn & Rowe 2005b). V podobně postaveném 

experimentu (Skelhorn & Rowe 2006b) autoři také došli k závěru, že kuřata se rychleji naučí 

vyhýbat nejedlé potravě, pokud je složena z pelet s chininem a pelet s Bitrexem, než když nejedlá 

potrava obsahuje pouze jednu chemikálii. Navíc testovali hypotézu, zda se učení predátora ještě 

urychlí, pokud se mimetici budou lišit nejenom v obsahu chemikálií, ale i vizuálně. K pokusu byla 

použita opět kuřata, kterým v této části experimentu byly předkládány černé a červené pelety, které 

byly ochuceny Bitrexem a chininem. Kombinace různých látek a ještě odlišných pelet nemělo za 

následek predátorovo lepší učení (Skelhorn & Rowe 2006b). Z výše zmíněných výsledků plyne, že 

ptáci se rychleji učí vyhýbat Müllerovským mimetikům, kteří jsou si navzájem podobní, ale liší se 

mezi sebou typem obranných látek (Skelhorn & Rowe 2006b; Skelhorn & Rowe 2005b) nebo 

koncentrací (Lindström et al. 2006; Barnett et al. 2014). 

V dalších pracích bylo zjištěno, že Bitrex a chinin způsobují u kuřat (Gallus gallus 

domesticus) odlišné reakce (Skelhorn et al. 2007). Ptákům byly nabízeny jedlé zelené a červené 

pelety, hnědé byly nejedlé. V prvním pokusu byly hnědé pelety ochuceny Bitrexem. Ptáci vždy 

snědli všechny hnědé, než přešli k těm obarveným. Nejedlá potrava obsahující Bitrex neměla vliv 

na následnou konzumaci obarvených pelet, a to ani v případě navýšení koncentrace Bitrexu. 

Naopak pokud byla tato část pokusu zopakována, ale namísto hnědých pelet s Bitrexem byly 

ptákům nabídnuty pelety s chininem, tak po zkonzumování nejedlé potravy ptáci dávali přednost 

zeleným peletám před červenými. Při podávání hnědých pelet s chininem i s Bitrexem, zvýšená 

preference pro zelené pelety a snížená pro červené nebyla tak znatelná, jako když byl použit chinin 

sám (Skelhorn et al. 2007). Chinin tedy na rozdíl od Bitrexu může u kuřat spustit averzivní reakce 

na potravu s výstražným červeným zbarvením (Skelhorn et al. 2007) nebo s výstražným žlutým 

zbarvením (Rowe & Skelhorn 2004) a podílí se na iniciální opatrnosti kuřat (Rowland et al. 2013; 

Skelhorn et al. 2007). Výsledky pokusu (Skelhorn et al. 2007) nejsou plně podpořeny 

experimentem (Marples & Roper 1997), ve kterém autoři zaznamenali prodloužení latence útoku na 

červené špendlíkové hlavičky ochucené Bitrexem. Tato latence byla ještě více prodloužena s vyšší 

koncentrací Bitrexu, což by svědčilo o tom, že Bitrex může u predátora vyvolat averzivní reakce na 

výstražně zbarvenou kořist (Marples & Roper 1997). 
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Také bylo testováno, jestli závisí na frekvenci, s jakou se nejedlá kořist vyskytuje. Opět byla 

použita kuřata (Gallus gallus domesticus), kterým jako potrava byly předkládány pelety. Ty byly 

ochucené chininem nebo Bitrexem o takové koncentraci, aby byly zhruba stejně nejedlé (Skelhorn 

& Rowe 2005a) a obarvené červeně. Ptákům vždy bylo nabízeno 20 jedlých pelet obarvených 

zeleně a 20 červených nejedlých pelet. Byli rozděleni do tří skupin, kdy ve skupině 25 % chinin, 

dostali 5 pelet s chininem a 15 s Bitrexem, ve skupině 50 % chinin dostali 10 pelet s chininem a 10 

s Bitrexem a ve skupině 75 % chinin dostali 15 pelet s chinem a 5 s Bitrexem. Ve výsledku ptáci 

napadali vždy častěji se vyskytující typ pelet. Nejvíce bylo snědeno těch jedlých a nejméně těch 

nejvzácnějších. Tedy ve skupině 25 % chinin, byla nejlépe chráněna kořist obsahující chinin. 

Naopak ve skupině 75 % chinin byly nejméně napadány pelety s Bitrexem. Z čehož vyplývá, že pro 

Müllerovské mimetiky je nejenom výhodné mít odlišné obranné látky, ale zvýhodněni jsou ti 

jedinci, kteří jsou vzácnější (Skelhorn & Rowe 2005a). 

V experimentu (Skelhorn & Rowe 2010) byli špačkům (Sturnus vulgaris) nabízeni mouční 

červi, kteří byli obaleni v Bitrexu a skrz ústní ústrojí jim byl vstříknut chinin. Bitrex sloužil jako 

signál označující nejedlou potravu a chinin měl funkci toxinu. Kořist byla dále rozdělena na méně a 

více nejedlou podle koncentrace chininu a Bitrexu v ní obsažené. Zjistilo se, že pokud chuť byla 

spolehlivým ukazatelem toxicity, ptáci si díky chuťovému signálu mohli regulovat příjem nejedlé 

potravy. Pokud naopak vyšší koncentrace Bitrexu neodpovídala i vyšší koncentraci chininu, špačci 

toho nebyli schopni (Skelhorn & Rowe 2010). Ptáci se tedy mohou živit i nejedlou potravou, ale jen 

v případě, že si její příjem mohou spolehlivě regulovat a využívat k tomu nějaký signál, který 

s nejedlostí koreluje (Skelhorn & Rowe 2010).  

Ze zmíněných experimentů plyne, že směs Bitrexu a chininu nemá synergistický účinek, který 

by urychloval učení a zlepšil u predátora zapamatování nejedlé kořisti, oproti tomu když jsou 

prezentovány jednotlivě. Ptáci se více vyhýbají Müllerovským mimetikům, kteří jsou si podobní, 

ale nesdílí stejné obranné látky. V případě, že se Müllerovští mimetici lišili vizuálně i obsahem 

chemikálií, nedošlo u ptáků k urychlení učení. 

4.1.1.4 Další látky 

V práci (Marples et al. 1994) byly křepelkám (Coturnix coturnix japonicus) prezentovány 

výstražné signály a obranné látky slunéčka Coccinella septempunctata. Ptáci na hořkou chuť 

prekokcinelinu reagovali třepáním hlavy a otíráním zobáku. Chuťový signál prezentován o samotě 

působil jen lehce odpudivě a měl malý vliv na odmítání kořisti. Nejvíce byla kořist odmítána pouze 

v případě kombinace všech signálů, tedy výstražné barvy, hořké chuti a pyrazinu (Marples et al. 

1994). 

V práci (Franchina et al. 1997) byla místo kořisti použita voda a 2% ocet, které byly bez 

barviva, nebo obarveny červeně. Predátory byla kuřata (Gallus gallus domesticus), kterým byl 
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injikován roztok chloridu litného ihned po napití se z nabízené tekutiny. Červená barva tekutiny 

prodlužovala latenci, se kterou kuřata začala pít. Chuť octa oproti chuti vody prodloužila latenci a 

vyvolala nižší příjem toxické potravy. Kombinace červené barvy a octa měla synergistický účinek a 

spouštěla silnější averzivní reakce u kuřat na toxickou potravu a prodlužovala latenci (Franchina et 

al. 1997). 

V dalším pokusu byl testován účinek kyseliny resinové na sýkory Parus major (Lindstedt et 

al. 2011). Kyselina resinová je obsažena v jehlicích Pinus sylvestris a v larvách hřebenulí 

Neodiprion sertifer (Hymenoptera: Diprionidae) a Diprion pini (Hymenoptera: Diprionidae), které 

se na nich živí. V laboratorním pokusu ptáci měli na výběr mezi jedlým moučným červem, 

moučným červem obsahujícím Bitrex, který byl žlutočerně zbarven a kryptickou larvou N. sertifer. 

V této části pokusu sýkory zkonzumovaly všechnu jedlou kořist a výrazně méně zkonzumovaly 

nejedlé moučné červy a larvy N. sertifer. Autoři usoudili, že larvy jsou pro ptáky nechutné, ale ne 

jedovaté. Z pozorování ve volné přírodě bylo zjištěno, že jen několik ptáků larvy napadalo, ale 

většina jimi krmila své potomky. Tento výsledek byl vysvětlen chladným a deštivým počasím, ve 

kterém se ptákům potrava hůře shání (Lindstedt et al. 2011). 

4.1.2 Látky detekovatelné olfaktoricky 

4.1.2.1 Esence vanilkového a mandlového oleje 

 (Marples & Roper 1996) testovali vliv pachů na přijímání potravy u kuřat (Gallus gallus 

domesticus). Využit byl pach vanilkové a mandlové esence. Zjistilo se, že tyto pachy prodlužují 

latenci, se kterou kuřata přijímají nově vypadající potravu. Pach vanilky měl jen velmi mírný efekt 

oproti mandlím, jejichž pach u kuřat spouštěl neofobickou reakci. Pro porovnání byl použit thiazol, 

který na chování kuřat neměl vliv. Silný účinek mandlové esence byl vysvětlen tím, že je v přírodě 

spojen s toxicitou rostlin (Marples & Roper 1996). Tato hypotéza je později vyvrácena v práci (Jetz 

et al. 2001), která je blíže popsána v následující kapitole. 

V dalším experimentu (Roper & Marples 1997) zkoumali reakce kuřat (Gallus gallus 

domesticus) na nový pach nebo novou barvu. Využity byly esence vanilkového a mandlového oleje, 

běžně využívané v kulinářství, které byly zkombinovány s barevnou vodou. Pach vanilky neměl 

vliv na urychlení učení, na lepší zapamatování nejedlé kořisti predátorem a nepůsobil averzivně. 

Pach mandlového oleje naopak fungoval jako diskriminační stimulus mezi neochucenou vodou a 

vodou ochucenou chininem. Novost tohoto pachu také urychlila učení kuřat vyhýbat se ochucené 

vodě a zároveň zlepšila jejich schopnost pamatovat si potravu s takovým pachem spojenou. Ptáci se 

vyhýbali potravě doprovázené pachem mandlí i po 24 hodinách, a pokud byli trénováni vyhýbat se 

zelené vodě, která byla spojena s vůní mandlí, tak se později vyhýbali i modré vodě, která byla 

asociována s tímto pachem. Ačkoliv jsou ptáci primárně vizuálně se orientujícími se predátory, tak 
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v tomto testu pach mandlí sloužil jako diskriminační znak a byl důležitější než vizuální signály 

(Roper & Marples 1997). 

4.1.2.2 Pyraziny  

Na pokusech s kuřaty (Gallus gallus domesticus), kterým byla podávána potrava obsahující 

pyrazin, autoři zjistili, že tato olfaktoricky detekovatelná látka u nich vyvolává vrozenou averzivní 

reakci na novou nebo výstražně zbarvenou kořist (Jetz et al. 2001; Lindström et al. 2001; Rowe & 

Guilford 1999; Rowe & Guilford 1996; Marples & Roper 1996). (Jetz et al. 2001) testovali i vliv 

ethyl acetátu a methyl silikátu. V podobně uspořádaném pokusu dopadly výsledky obdobně jako u 

pyrazinu a ethyl acetát a methyl silikát indukovaly u predátora averzi na novou nebo výstražně 

zbarvenou potravu, a to i přesto, že tyto látky nejsou v přírodě spojeny s toxicitou (Jetz et al. 2001).  

Pyraziny samy o sobě žádné averzivní účinky nemají (Marples et al. 1994; Guilford et al. 

1987; Kelly & Marples 2004; Rowe & Guilford 1996). Autoři (Kelly & Marples 2004) na příkladu 

zebřičky Taeniopygia guttata zjistili, že roztok 2-methoxy-3-isopropylpyrazinu prezentovaný se 

známou potravou žádné averzivní účinky nemá, ale pokud byl nový pach zkombinován s novou 

potravou, došlo k synergistické reakci těchto dvou signálů a došlo k prodloužení latence. Prezentace 

pouze nové kořisti takové prodloužení latence nevyvolalo (Kelly & Marples 2004). Ačkoliv se 

v tomto experimentu používali pěvci, výsledky jsou shodné s výsledky pokusu (Marples & Roper 

1996), kde autoři používali hrabavé ptáky (Gallus gallus domesticus). U kuřat a zebřiček došlo 

k prodloužení latence útoku, pokud jim byla nabízena nově vypadající potrava a v kombinaci s 

pyrazinem došlo k jejímu ještě většímu prodloužení (Kelly & Marples 2004; Marples & Roper 

1996). 

V pokusu (Marples & Roper 1996) zjistili, že pyrazin v kombinaci s novou kořistí vyvolává u 

kuřat (Gallus gallus domesticus) neofobickou reakci. Na tento experiment byly použity 2-methoxy-

3-sec-butyl pyrazin a 2-methoxy-3-isobutyl pyrazin. Oba zmíněné pyraziny prodloužily latenci, se 

kterou kuřata přijímala nově vypadající vodu nebo pelety, které byly obarveny zeleně nebo modře. 

V přítomnosti pyrazinů došlo k prodloužení latence a vzniku neofobické reakce u kuřat, kterým 

byla prezentována nově vypadající, ale neaposematická kořist (Marples & Roper 1996). Novost 

kořisti prezentována s pyrazinem je zřejmě klíčová kombinace pro vznik averzivní reakce u kuřat, 

jelikož v práci (Rowe & Guilford 1996) bylo averzivní chování vyvoláno pouze v kombinaci 

s výstražnými barvami, ale ne v kombinaci zelené kořisti a pyrazinu. Autoři v tomto experimentu 

podávali kuřatům (Gallus gallus domesticus) žlutou, červenou a zelenou potravu v asociaci s 2-

isobutyl-3-methoxypyrazinem. Pokud byl pyrazin kombinován s výstražnými barvami jako je žlutá 

nebo červená, u kuřat byla vyvolána averzivní reakce i v případě, že kořist byla jedlá (Rowe & 

Guilford 1996). Averzivní reakce predátorů na neaposematické barvy byly pozorovány i v práci 

(Lindström et al. 2001), kde byly kuřatům (Gallus gallus domesticus) nabízeny fialové a zelené 
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pelety, které se buď shodovaly s pozadím a byly kryptické, nebo byly naopak výrazné na jiném 

pozadí. Pyrazin neměl vliv na konzumaci kryptické potravy, ale významně snížil konzumaci 

nápadné, ale ne aposematicky zbarvené kořisti, která u kuřat spolu s pyrazinem spouštěla averzivní 

chování (Lindström et al. 2001). 

Výsledky pokusu (Rowe & Guilford 1996), kde autoři tvrdí, že pyrazin v kombinaci 

s výstražnou barvou spouští u kuřat averzivní reakce, nejsou potvrzeny v práci (Barnea et al. 2005), 

kde testovali reakce kuřat (Gallus gallus domesticus) na obarvenou a Bitrexem ochucenou vodu za 

přítomnosti 2-methoxy-3-isobutylpyrazinu. Pyrazin v tomto pokusu nespouštěl averzivní reakce u 

kuřat na žlutou kořist. Důvodem může být použití kapaliny (Barnea et al. 2005) oproti pevné 

potravě použité v experimentu (Rowe & Guilford 1996).  

V práci (Marples et al. 1994) byly jako experimentální ptáci použity křepelky (Coturnix 

coturnix japonicus). Ti měli reagovat na vizuální, olfaktorické a chuťové signály vysílané 

slunéčkem Coccinella septempunctata, které byly prezentovány jednotlivě nebo pospolu. Pyrazin 

prezentovaný o samotě byl velmi slabým signálem, který u ptáků nevyvolal žádnou iniciální reakci. 

Chuťový signál sám o sobě byl jen lehce odpuzující a prezentace výstražné barvy vyvolala u ptáků 

iniciální reakci, ale jen krátce. Kombinace pyrazinu a výstražné barvy neměla takový účinek, jaký 

měla výstražná barva sama. Ptáci nejvíce odmítali potravu v případě, že jim bylo prezentováno celé 

slunéčko Coccinella septempunctata. Tedy, že byl přítomen vizuální, olfaktorický i chuťový signál 

pohromadě (Marples et al. 1994). 

  V několika pracích bylo ověřeno, že hlavním spouštěčem averzivní reakce je novost pachu 

(Rowe & Guilford 1999a; Rowe & Guilford 1996; Kelly & Marples 2004). V pokusech (Rowe & 

Guilford 1999a) kuřata (Gallus gallus domesticus) reagovala v přítomnosti 2-isobutyl-3-

methoxypyrazinu averzivně na žluté pelety. Přítomnost nového pachu vyvolala averzivní chování i 

v případě žluté jedlé kořisti, se kterou byla kuřata předtím seznámena (Rowe & Guilford 1999a). 

(Siddall & Marples 2008) ve svém experimentu s kuřaty zjistili, že pyraziny mohou 

urychlovat učení, se kterým se predátoři začali vyhýbat žlutým peletám ochuceným Bitrexem. Tyto 

výsledky jsou odlišné od výsledků práce (Barnea et al. 2005), kde autoři pozorovali urychlení učení 

pouze v kombinaci pyrazinu a červené vody nebo pyrazinu a indigo barvy vody. Pokud byla použita 

žlutá nebo zelená barva vody, nedošlo k signifikantním výsledkům (Barnea et al. 2005).  

Pyraziny se také podílejí na zlepšení paměti predátora (Guilford et al. 1987; Siddall & 

Marples 2008; Barnea et al. 2005; Station 1990). V pokusech s kuřaty (Gallus gallus domesticus) a 

vodou ochucenou chininem byl použit 2-methoxy-3-isobutylpyrazin, který při koncentraci v jaké 

byl použit, u ptáků vyvolával neofobickou reakci. Ta se projevovala třepáním hlavy, čištěním 

zobáku, váháním před příjmem potravy a voláním, ale brzy se vytratila. Ochucená voda byla díky 

pyrazinu predátory déle zapamatovatelná. Ptáci se vyhýbali vodě asociované s pyrazinem i po 

odebrání chininu (Guilford et al. 1987). I na dalším pokusu s kuřaty bylo pozorováno zlepšení 
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paměti a učení, pokud nejedlá výstražně zbarvená potrava byla prezentována za přítomnosti roztoku 

2-isobutyl-3-methoxypyrazinu (Siddall & Marples 2008). Ptáci se díky pyrazinu naučili rychleji 

vyhýbat žlutým peletám ochuceným Bitrexem a také si žlutou kořist pamatovali jako nejedlou až 96 

hodin po odebrání pyrazinu (Siddall & Marples 2008). V pokusu (Barnea et al. 2005) nedošli autoři 

ke stejným výsledkům, jelikož pouze v kombinaci ochucené vody, pyrazinu a červeného signálu 

došlo ke zlepšení zapamatování, ale ne v kombinaci žluté tekuté potravy s pyrazinem (Barnea et al. 

2005). V práci (Station 1990) si ptáci Agelaius phoeniceus  výrazně snížili příjem toxické rýže 

obsahující methiocarb za přítomnosti pyrazinu a dokonce i po jeho odebrání zůstala konzumace 

rýže výrazně snížena. Tím se potvrzuje, že přítomnost pyrazinu zlepšuje schopnost predátora 

pamatovat si nejedlou nebo toxickou kořist déle (Station 1990). 

Z výše uvedených výsledků plyne, že pyraziny nejsou samy o sobě averzivní látky, ale 

v kombinaci s dalšími signály mohou u predátorů vyvolávat averzivní reakce. Kombinace pyrazinu 

s novou, i neaposematicky zbarvenou kořistí u kuřat vyvolávala averzivní nebo neofobickou reakci 

a společná prezentace pyrazinu s výstražně zbarvenou kořistí vyvolala u kuřat averzivní reakce vůči 

potravě známé barvy. Tento výsledek byl potvrzen i při použití syntetických nebo jiných látek 

(ethyl acetát, methyl silikát), které v přírodě nejsou spojeny s toxicitou. Klíčová je novost pachu, 

která je hlavním spouštěčem averzivní reakce. Kombinace nové potravy a nového pachu měla za 

následek prodloužení latence útoku, které bylo pozorováno nejen na kuřatech, ale i na pěvcích. 

Pyraziny se také podílely na lepším zapamatování kořisti predátorem a na urychlení učení, se 

kterým kuřata mezi jedlou a nejedlou potravou diskriminovala. Našly se i výjimky, ve kterých 

nedošlo ke vzniku averzivní reakce, urychlení učení, zesílenému odmítání kořisti nebo k lepšímu 

zapamatování kořisti predátorem při prezentaci pyrazinu v kombinaci s výstražnou barvou. 

4.1.2.3 Methyl anthranilát 

Methyl anthranilát se podílí na učení ptáků vyhýbat se výrazně zbarvené kořisti (Roper & 

Redston 1987;  Johnston & Burne 2008) nebo nově vypadající kořisti (Marples & Roper 1997). 

V pokusech (Roper & Redston 1987) s kuřaty (Gallus gallus domesticus) autoři zjistili, že více 

výrazný nebo kontrastní stimulus zlepšuje u ptáků učení vyhýbat se nejedlé kořist obsahující methyl 

anthranilát, který má pro kuřata velmi nepříjemnou chuť. Kuřata se rychleji naučila vyhýbat nejedlé 

kořisti (špendlíkové hlavičky), pokud takovou kořistí byly červené špendlíkové hlavičky na bílém 

pozadí nebo bílé na červeném pozadí, než když šlo o červené na červeném pozadí nebo bílé na 

bílém pozadí. V paměťovém testu si kuřata výstražnou nejedlou kořist, oproti kryptické kořisti, 

pamatovala i 78 hodin po pokusu. Výstražné vizuální signály v tomto experimentu urychlovaly 

učení kuřat rozlišovat mezi jedlou a nejedlou kořistí a zefektivnily zapamatování kořisti obsahující 

nepalatabilní methyl anthranilát. (Roper & Redston 1987). V experimentu (Johnston & Burne 2008) 

byl vizuální signál posílen výrazným vzorem kořisti. Kuřata (Gallus gallus domesticus) díky těmto 
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signálům lépe diskriminovala mezi jedlou a nejedlou kořistí obsahující methyl anthranilát a lépe si 

ji pamatovala (Johnston & Burne 2008). 

Pach methyl anthranilátu může sloužit i jako diskriminační znak, což bylo prokázáno v práci 

(Marples & Roper 1997), kde se kuřata naučila na základě olfaktorických signálů rozlišit jedlou a 

Bitrexem ochucenou kořist, která byla prezentována ve formě pelet a vody. Methyl anthranilát 

prezentovaný se známou potravou prodloužil u kuřat (Gallus gallus domesticus) latenci útoku, která 

byla v kombinaci methyl anthranilátu a nové kořisti ještě delší. Latence útoku na vodu byla v obou 

případech delší, než na pevnou potravu. Methyl anthranilát měl odpuzující účinky na predátory, 

pokud byl kombinován s nově vypadající potravou (Marples & Roper 1997). V poslední části 

testování  kuřata klovala do červených špendlíkových hlaviček, které byly buď ochuceny Bitrexem, 

nebo doprovázeny pachem methyl anthranilátu, anebo jejich kombinací. Bitrex v 0,005% 

koncentraci prodloužil latenci, se kterou kuřata klovala do špendlíkových hlaviček, ale methyl 

anthranilát byl ještě efektivnější. Kombinace obou vyvolala u ptáků třepání hlavou a nejdelší 

latenci. Avšak Bitrex v 0,25% koncentraci byl stejně averzivní jako jeho kombinace s methyl 

anthranilátem. Methyl anthranilát byl více averzivní než Bitrex v 0,005% koncentraci, ale ne než 

Bitrex v 0,25% koncentraci (Marples & Roper 1997). 

(Sayre & Clark 2016) porovnávali vliv methyl anthranilátu a methiocarbu na chování špačků 

(Sturnus vulgaris). Methiocarb na rozdíl od methyl anthranilátu nemá signální funkci, čili funguje 

pouze jako toxin a u ptáků vyvolával zvracení, nehybnost nebo celkové snížení pohybové aktivity 

(Sayre & Clark 2016). Obě látky indukovaly averzivní chování a měly stejnou účinnost, se kterou 

se ptáci učili vyhýbat nejedlé kořisti (Sayre & Clark 2016). 

4.2 Plazi 

U plazů obvykle dominuje čich nebo zrak. U šupinatých plazů je přítomen vomeronasální 

orgán, kterým vnímají netěkavé chemické látky (Gaisler & Zima 2007). 

4.2.1 Aldehydy, oxoaldehydy a alkany 

(Gregorovičová & Černíková 2015a) testovaly ještěrky zelené (Lacerta viridis), kterým byly 

prezentovány obranné látky ploštic Graphosoma lineatum (Heteroptera: Pentatomidae). Tuto práci 

lze porovnat se stejně uspořádaným experimentem, ve kterém byli testováni  gekoni Eublepharis 

macularius (Gregorovičová & Černíková 2015b). V obou pracích byly použity aldehydy (E)-hex-2-

enal, (E)-oct-2-enal, (E)-dec-2-enal a dále (E)-4-oxohex-2-enal, tridekan a hexan. V pokusu 

s gekony byl navíc použit ještě 2-isobutyl-3-methoxypyrazin, který nezpůsoboval žádné averzivní 

chování (Gregorovičová & Černíková 2015b). U obou testovaných druhů hexan indukoval 

minimální averzivní chování, které bylo zaznamenáno jen malým prodloužením latence útoku. 

Kombinace tří aldehydů u obou plazů indukovala averzivní chování, které se projevovalo 
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odmítáním nabízené potravy, delším váháním a sníženou manipulací s kořistí. Avšak největší 

účinek měla kombinace všech chemikálií zmíněné ploštice, posílena ještě prezentací živé kořisti, 

která nebyla žádným plazem usmrcena (M. Gregorovičová & Černíková 2015a; M. Gregorovičová 

& Černíková 2015b). Výsledky pokusů s tridekanem se u jednotlivých prací lišily. Averzivní 

chování gekonů bylo posíleno, pokud ke kombinaci aldehydů byl přidán tridekan (Gregorovičová & 

Černíková 2015b), ale u ještěrek tato kombinace neměla větší účinek, než prezentace samotných 

aldehydů (Gregorovičová & Černíková 2015a). Také účinek (E)-4-oxohex-2-enalu se u obou plazů 

projevil odlišně. Na ještěrky působil lehce averzivně (Gregorovičová & Černíková 2015a), ale na 

chování gekonů neměl vliv (Gregorovičová & Černíková 2015b). Výsledky podporují fakt, že (E)-

4-oxohex-2-enal je málo volatilní a lze vnímat pouze chutí, která je u ještěrek lépe vyvinuta než u 

gekonů (Gregorovičová & Černíková 2015a). 

4.2.2 Další látky 

Ještěrky Podarcis sicula v pokusu (Bonacci et al. 2011) reagovali na obranné látky střevlíka 

Anchomenus dorsalis (Coleoptera: Carabidae) a prskavce (Brachinus - Coleoptera: Carabidae). Tito 

brouci jsou aposematicky zbarvení a střevlík produkuje methyl silikát, který měl stejně jako 1,4-

benzochinon, p-benzochinon, 2-methyl-p-benzochinon produkované prskavcem, repelentní účinky 

na predátora. Methyl silikát i chinony jsou olfaktoricky detekovatelné látky, které u ještěrek 

vyvolávaly averzivním chování jako je třepání hlavou a otírání čenichu. Pokud se plazům předložili 

kontrolní brouci bez výstražného zbarvení, byli bez váhání zkonzumováni. (Bonacci et al. 2011). 

V práci (Boyden 1975) byli plazům Ameiva ameiva (Teiidae) nabízeni motýli několika druhů. 

Heliconius erato a H. melpomene jsou nejedlí, naopak Anartia fatima je jedlý. Naivní ještěři se 

mezi nimi naučili diskriminovat na základě vzhledu křídel a nepříjemné chuti, na kterou reagovali 

otíráním čenichu (Boyden 1975). 

V práci (Terrick et al. 1995) byl hadům Thamnophis radix haydeni injekčně aplikován chlorid 

litný, který je toxický, a pozorovaly se jejich reakce na výstražně zbarvenou kořist. Ačkoliv 

výstražné zbarvení urychlilo učení a indukovalo u predátorů averzivní chování, hadi mezi jedlou a 

nejedlou kořistí diskriminovali hlavně na základě chemorecepce (Terrick et al. 1995). 

4.3 Ryby  

Ryby vnímají chemické signály čichem nebo chutí. Chuť jsou schopny vnímat díky 

chuťovým pupenům, které se nacházejí v ústní dutině, hltanu, ale i na hlavě nebo těle. Pachové 

signály vnímají pomocí čichových váčků, kterými proudí voda (Gaisler & Zima 2007). 

(Sheybani et al. 2009) testovali vliv inkoustové sekrece mořského měkkýše Aplysia 

californica (Gastropoda) na křížovci kočičím (Ariopsis felis - Actinopterygii: Ariidae). Kombinace 

inkoustu a opalinu měla na ryby averzivní účinek, který přešel k vyhýbání se této potravě. Stejné 
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výsledky nastaly, pokud byla rybám prezentována kořist pouze s obsahem inkoustu, avšak opalin 

sám měl dokonce lehce atraktivní účinky (Sheybani et al. 2009). 

(Ritson-Williams & Paul 2007)  zkoumali reakce korálových ryb (Abudefduf sexfasciatus, A. 

vaigiensis (Pomacentridae), Cheilinus fasciatus, Thalassoma lutescens, T. hardwickii, Bodianus 

axillaris (Labridae), Naso vlamingii (Acanthuridae)) na kombinaci extraktů z plžů rodu Phyllidia a 

Phyllidiella (Gastropoda: Opisthobranchia) a z mořské houby Acanthella cavernosa (Porifera). Ti 

obsahují kalihinol A a C, diterpeny a sesquiterpeny. Tyto chemikálie byly rybám prezentovány na 

agaru zároveň s výstražným vzorem, který byl podobný vzoru zmíněných plžů. Většina ryb hned po 

ochutnání potravu odmítla. Extrakt byl sice dominantním signálem, podle kterého ryby potravu 

odmítaly, ale v kombinaci s výstražným vzorem bylo odmítání ještě posíleno. V případě prezentace 

extraktu z Acanthella cavernosa ryby odmítaly potravu i bez ochutnání, z čehož je usuzováno, že 

kořist byla olfaktoricky detekována předem. Ryby byly schopné se vyhnout nejedlé kořisti na 

základě optických, chuťových a olfaktorických signálů, které byly nejúčinnější, pokud byly 

prezentovány pohromadě (Ritson-Williams & Paul 2007). 

4.4 Obojživelníci 

Obojživelníci pro vnímání chemických podnětů používají chuť a čich. Chuťové receptory jsou 

v ústech a hltanu. Pro vnímání pachových signálů obojživelníci používají čichový orgán, který je 

uložen v nosní dutině (Gaisler & Zima 2007). 

 (Hatle et al. 2001) zkoumali vliv pachu a rychlosti pohybu kořisti na skokana Rana pipiens. 

Použit byl pach kyseliny octové, která je silně volatilní a nachází se v obranném sekretu například u 

larev motýlů (Osborn & Jaffe 1998), pach cibule nebo salátu. Zjistilo se, že rychlost pohybu je 

prvotním signálem určujícím, jestli bude kořist sežrána nebo ne. Pach ani v jenom případě neměl 

vliv na přežití rychlé kořisti, ačkoliv například kyselina octová u žab vyvolávala averzivní projevy 

chování jako je třepání hlavou. Pokud se porovnávaly reakce žab na pomalou kořist s různým 

pachem, na kořist s cibulovým pachem bylo zaútočeno později, než na kořist bez zápachu. Pomalý 

pohyb interaguje s chemickou obranou a pomáhá kořisti lépe přežít (Hatle et al. 2001). 

U ropuchy obecné Bufo bufo byly pozorovány reakce na bioluminiscenční světlušky Lampyris 

noctiluca (Coleoptera: Lampyridae) (DeCock & Matthysen 2003). Žáby se učily rozeznávat jedlé 

moučné červy od nejedlých larev Lampyris. Predátoři po pozření nejedlých larev vykazovali 

známky averzivního chování, jako otírání čenichu, útěk, močení, nafukování se nebo odvracení se 

od kořisti. Postupným učením se zvyšovala nejen latence, se kterou nejedlou kořist napadali, ale 

rostl počet jedinců, kteří se kořisti ani nedotkli nebo jí po ochutnání odmítli. Larvy světlušek jsou 

pro žáby kořistí nepříjemné chuti, ale hlavním diskriminačním signálem byla v tomto experimentu 

bioluminiscence, na základě které se predátoři učili vyhýbat nejedlé kořisti (DeCock & Matthysen 

2003). 
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4.5 Savci 

Savci se sice primárně orientují čichem, ale v průběhu evoluce se u některých skupin stal 

dominantním smyslem zrak, sluch nebo i hmat. Chuťové vjemy jsou vnímány díky chuťovým 

bradavkám, které se nacházejí ve sliznici jazyka nebo i v ústech a hrdle. Čich je u většiny savců 

dobře vyvinut a u některých skupin je zachován i vomeronasální orgán (Gaisler & Zima 2007). 

 V práci (Moosman et al. 2009) byly několika druhům netopýrů (Eptesicus funus, Myotis 

lucifugus, M. septentrionalis, M. leibii) odebrány vzorky exkrementů, podle kterých se určovalo, 

jestli se živí aposematickou světluškou Photinus pyralis (Coleoptera: Lampyridae). Tato kořist je 

predátorem dobře vizuálně zaznamenatelná, jelikož využívá bioluminiscence. V trusu netopýrů bylo 

jen minimum P. pyralis, což vedlo k dalšímu zkoumání, ve kterém byli mouční červi obaleni 

homogenizovaným roztokem z P. pyralis a nabízeni predátorům. Ti je ve většině případů odmítli 

ihned po ochutnání, kašlali, třepali hlavou nebo si otírali čumák. Světlušky zřejmě obsahují látky, 

které jsou pro netopýry nepříjemné chuti (Moosman et al. 2009). 

Myším CD-1 byla v práci (Olivieri et al. 2001) jako kořist předložena mnohonožka 

Ommatoiulus sabulosus (Myriapoda: Julidae), která v ohrožení vypouští 2-methyl-1,4-benzoquinon 

a 2-methyl-3-methoxy-1,4-benzoquinon. Kromě mnohonožky byla myším prezentována kontrola 

v podobě housenky Galleria mellonella (Lepidoptera), která ji velikostí a tvarem připomínala. Myši 

většinou ihned po přiblížení ke kořisti podle pachu poznaly, zda se jedná o jedlou nebo nejedlou 

larvu, jelikož mnohonožky vypouští odpuzující pach. Pokud se jednalo o jedlé larvy, myši je chytily 

a snědly, oproti tomu mnohonožky někdy chytily, ale nikdy nesnědly. Na nepříjemný pach myši 

reagovaly hrabáním (Olivieri et al. 2001). 

V pokusu (Bonacci et al. 2011) byli predátorům prezentováni aposematičtí střevlíci 

(Anchomenus dorsalis) a prskavci (Brachinus) (Coleoptera: Carabidae). Predátorem byla bělozubka 

Crocidura leucodon, která na methyl silikát a chinony produkované těmito brouky reagovala 

vyhýbáním a napadala je s menší frekvencí (Bonacci et al. 2011). 

4.6 Bezobratlí 

4.6.1  Aldehydy a další látky 

(Noge et al. 2012; Prudic et al. 2008) testovali reakce kudlanek na obranné látky ploštic. 

V experimentu (Prudic et al. 2008) byly látky aplikovány na cvrčky Acheta domestica, kteří byli 

podáváni predátorům. Látky byly extrahovány z larev a dospělců ploštic Thasus neocalifornicus 

(Heteroptera: Coreidae). Kudlanka Stagmomantis californica (Mantodae: Mantidae) nereagovala 

averzivně na hexyl acetát, hexanal a hexanol, což jsou látky obsažené v sekreci dospělců. Naopak 

(E )-2-hexenal a 4-oxo-(E)-2-hexenal, které obsahují larvy, působily na predátory repelentně. 

Kudlanky napadenou kořist ihned odvrhly. Někteří predátoři zahynuli po kontaktu s 4-oxo-(E)-2-
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hexenalem, aniž by ho zkonzumovali, což dokládá, že tato látka je nejen repelentní, ale i toxická 

(Prudic et al. 2008). Naopak v pokusu (Noge et al. 2012) 4-oxo-(E)-2-hexenal na kudlanky 

Tenodera aridifolia sinensis (Mantodea: Mantidae) neměl repelentní účinek. V tomto pokusu byly 

použity: (E)-2-hexenal, (E)-2-oktenal, (E)-2-oktenyl acetát, 4-oxo-(E)-2-hexenal, (E)-2-hexenyl 

acetát a hexan, které kudlanky mohly vnímat pouze olfaktoricky, jelikož chemikálie byly 

aplikovány na pipetu, se kterou nepřišly do přímého kontaktu. Hexan, 4-oxo-(E)-2-hexenal a (E)-2-

hexenyl acetát  neměly na predátory repelentní účinky. Naopak (E)-2-hexenal, (E)-2-oktenal, (E)-2-

oktenyl acetát působily na kudlanky odpudivě. Ty se v případě těchto chemikálií odvrátily od směru 

repelentu a pohybovaly se rychle pryč (Noge et al. 2012).  

Ploštice z čeledí Pentatomidae a Coreidae mají rozdílné složení repelentní sekrece. Jejich 

účinek byl testován na třech druzích mravenců: Harpegnathos saltator, Pogonomyrmex rogusus a 

Solenopsis xyloni. Predátoři méně napadali cvrčky (Acheta domestica) injikované 4-oxo-(E)-2-

hexenalem, jehož účinek nebyl zvýšen n- tridekanem. N-tridekan zvýšil účinek pouze u 4-oxo-(E)-

2-dekenalu. V druhé části pokusu byli mravenci uzavřeni ve sklenici, do které byl vložen filtrační 

papír s obsahem obranných látek ploštic. 4-oxo-(E)-2-hexenal, 4-oxo-(E)-2-dekenal, (E)-2-hexenal 

a (E)-2-dekenal mravence paralizovaly, ale jejich účinky nebyly zvýšeny n-tridekanem, který neměl 

žádné repelentní účinky ani sám o sobě. Ve třetí části testování byly na mravence sprejovány (E)-2-

hexenal a (E)-2-dekenal. Tyto látky způsobily rozrušení, mravenci se krčili a pohybovali se 

zmateně. Kombinace (E)-2-dekenalu a n-tridekanu vyvolala neklidné chování po delší dobu. 

Z těchto výsledků plyne, že aldehydy s kratším řetězcem jsou účinnějšími repelenty a n-tridekan má 

synergistický účinek naopak s aldehydy s delším řetězcem (Eliyahu et al. 2012). 

(Williams et al. 2011) našli v paralarvách chobotnice Hapalochlaena nespecifikované látky, 

které měly odpuzující účinky na korýše Haptosquilla trispinoza (Malacostraca). Autoři nejdříve 

zkoumali, zda množství tetrodotoxinu, které je obsaženo v jedné paralarvě, nemá odpuzující účinky. 

Odpovídající množství tetrodotoxinu aplikovali do potravy, kterou následně predátorům nabízeli. 

Potrava neměla na predátory žádné škodlivé ani deterentní účinky. Přesto celé paralarvy byly po 

ochutnání odmítnuty, což svědčí o dalších substancích, které fungují jako repelenty (Williams et al. 

2011). 

Methyl silikát produkovaný střevlíkem Anchomenus dorsalis (Coleoptera: Carabidae) a 

chinony (1,4-benzochinon, p-benzochinon, 2-methyl-p-benzochinon) produkované prskavcem 

Brachinus  (Coleoptera: Carabidae) měly odpuzující účinky na drabčíka Ocypus olens (Coleoptera: 

Staphylinidae) (Bonacci et al. 2011). Ten tyto výstražně zbarvené nejedlé brouky napadal mnohem 

méně, než ostatní nabízené neaposematické brouky čeledi Carabidae (Bonacci et al. 2011).  
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5 Porovnání reakcí predátorů na stejné chemické látky 

5.1 Chinin 

V řadě experimentů (Skelhorn & Rowe 2006a; Skelhorn & Rowe 2006e; Halpin & Rowe 

2010) autoři zjistili, že kuřata (Gallus gallus domesticus) dokážou diskriminovat mezi odlišnými 

koncentracemi chininu a krmí se více potravou s nižší koncentrací, což bylo potvrzeno i na 

pokusech se špačky Sturnus vulgaris (Barnett et al. 2012; Barnett et al. 2014) nebo sýkorami Parus 

major (Lindström et al. 2006). Zvyšování koncentrace chininu urychlovalo učení a zlepšovalo 

schopnost kuřat si pamatovat averzivní zkušenost při vyšší koncentrací chininu (Skelhorn & Rowe 

2006d). (Barnett et al. 2014) také zjistili, že populace Müllerovských mimetiků je lépe chráněna, 

pokud jsou si mimetici podobní, ale mají odlišné koncentrace chininu. 

Chuť chininu může sloužit jako signál, na základě kterého kuřata odlišují jedlou a nejedlou 

potravu (Skelhorn & Rowe 2006a; Skelhorn & Rowe 2006e). Chinin může indukovat skrytou 

averzivní reakci kuřat na žlutou (Hauglund et al. 2006) a červenou barvu (Rowe & Skelhorn 2004), 

která je s vyšší koncentrací chemikálie posílena (Rowe & Skelhorn 2004). Schopnost Bitrexu 

vyvolávat skrytou averzivní reakci predátora na výstražnou kořist je sporná, jelikož (Skelhorn et al. 

2007) tuto schopnost ve svém experimentu nezaznamenali, ale (Marples & Roper 1997) ano. 

Agregovaná kořist asociována s chininem je kuřaty rychleji odlišena od jedlé (Gagliardo & 

Guilford 1993) a zároveň prezentace chininu před začátkem pokusu může u kuřat vyvolat iniciální 

opatrnost na výstražnou kořist v agregaci (Rowland et al. 2013). 

5.2 Kombinace Bitrexu a chininu 

Potrava obsahující Bitrex a chinin zároveň, ale ne ve formě směsi, urychluje učení kuřat 

(Gallus gallus domesticus), jak se vyhýbat nejedlé kořisti a zlepšuje schopnost predátora 

zapamatovat si nejedlou kořist (Skelhorn & Rowe 2005b; Skelhorn & Rowe 2006b). Tyto 

experimenty podporují hypotézu, že Müllerovští mimetici jsou před predátory lépe chráněni, pokud 

jsou si vzhledově podobní, ale vlastní odlišné chemické látky. 

5.3 Pyraziny 

V řadě experimentů (Jetz et al. 2001; Lindström et al. 2001; Rowe & Guilford 1999; Rowe & 

Guilford 1996; Marples & Roper 1996) autoři prokázali, že pyraziny mohou u kuřat (Gallus gallus 

domesticus) a zebřiček Taeniopygia guttata (Kelly & Marples 2004) spouštět averzivní reakce na 

novou, výstražně zbarvenou kořist nebo na kořist kontrastující s podkladem (Lindström et al. 2001). 

Averzivní reakce predátora je spouštěna hlavně novostí pyrazinu (Rowe & Guilford 1999a; Rowe & 

Guilford 1996; Kelly & Marples 2004). Pyraziny samy o sobě averzivní nejsou, jak bylo potrvzeno 

na zebřičkách Taeniopygia guttata (Kelly & Marples 2004), křepelkách Coturnix coturnix 
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japonicus (Marples et al. 1994), kuřatech (Gallus gallus domesticus) (Rowe & Guilford 1996; 

Guilford et al. 1987) nebo gekonech (Eublepharis macularius) (Gregorovičová & Černíková 

2015b). Novost pyrazinu spouštěla u kuřat averzivní chování na žlutou a červenou kořist (Rowe & 

Guilford 1999a), ale ne na zelenou (Rowe & Guilford 1996). V práci (Barnea et al. 2005) nebyl 

potvrzen vznik averzivního chování u kuřat při kombinaci pyrazinu a žluté barvy, ale v tomto 

pokusu nebyla použita pevná potrava, ale kapalná (voda). 

 Pyraziny se mohou podílet na vzniku neofobické reakce, jak bylo zjištěno u kuřat, kterým 

byla předkládána nová kořist spolu s pyrazinem (Marples & Roper 1996; Guilford et al. 1987). 

Také mohou urychlit učení predátorů rozeznávat jedlou a nejedlou potravu (Siddall & Marples 

2008; Barnea et al. 2005) a zlepšit schopnost zapamatování nejedlé kořisti u kuřat (Guilford et al. 

1987; Siddall & Marples 2008; Barnea et al. 2005) a vlhovců Agelaius phoeniceus (Station 1990). 

5.4 Methyl anthranilát 

Methyl anthranilát hraje roli při učení kuřat (Gallus gallus domesticus), která se tak lépe 

naučila vyhýbat výrazně zbarvené kořisti (Roper & Redston 1987;  Johnston & Burne 2008). A 

v práci (Marples & Roper 1997) pach anthranilátu spolu s nově vypadající potravou prodlužoval 

latenci, se kterou kuřata (Gallus gallus domesticus) klovala do nabízené kořisti a působil na 

predátory odpudivě. 

5.5 Aldehydy a oxoaldehydy  

V práci (Prudic et al. 2008) měly (E )-2-hexenal a 4-oxo-(E)-2-hexenal repelentní účinky na 

kudlanky Stagmomantis californica (Mantodae: Mantidae). 4-oxo-(E)-2-hexenal nebyl jen 

repelentní, ale i toxický, jelikož někteří predátoři po kontaktu zahynuli (Prudic et al. 2008). 

Repelentní funkci měly (E )-2-hexenal a 4-oxo-(E)-2-hexenal i  v pokusu na mravencích 

Harpegnathos saltator, Pogonomyrmex rogusus a Solenopsis xyloni (Eliyahu et al. 2012) nebo 

ještěrkách zelených Lacerta viridis (Gregorovičová & Černíková 2015a). (E )-2-hexenal měl 

odpuzující účinek i na na kudlanky Tenodera aridifolia sinensis (Mantodea: Mantidae), ale funkce 

repelentu u 4-oxo-(E)-2-hexenalu nebyla potvrzena (Noge et al. 2012). Tyto výsledky mohly být 

ovlivněny tím, že v práci (Noge et al. 2012) bylo možné chemikálie detekovat pouze olfaktoricky, 

ale v pokusu (Prudic et al. 2008) se kudlanky dostaly s chemikáliemi do kontaktu nebo je i 

konzumovaly. (Gregorovičová & Černíková 2015b) nepozorovaly žádný odpuzující účinek (E)-4-

oxohex-2-enalu v pokusech na gekonech. Kombinace (E)-hex-2-enalu, (E)-oct-2-enalu a (E)-dec-2-

enal indukovala u plazů averzivní chování a měla repelentní účinek na ještěrky Lacerta viridis  

(Gregorovičová & Černíková 2015a) a gekony Eublepharis macularius (Gregorovičová & 

Černíková 2015b). 
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5.6 Tridekan 

V experimentu (Eliyahu et al. 2012) měl n-tridekan synergistické účinky s aldehydy s delším 

řetězcem. Na pokusech s mravenci Harpegnathos saltator, Pogonomyrmex rogusus a Solenopsis 

xyloni se zjistilo, že kombinace (E)-2-dekenalu a n-tridekanu vyvolala neklidné chování po delší 

dobu než (E)-2-dekenal sám a tridekan také navýšil repelentní účinek 4-oxo-(E)-2-dekenalu 

(Eliyahu et al. 2012). Tyto výsledky byly podpořeny prací (Gregorovičová & Černíková 2015b), ve 

které tridekan zvyšoval averzivní účinek na gekony, pokud byl v kombinaci s (E)-hex-2-enalem, 

(E)-oct-2-enalem a (E)-dec-2-enalem. Avšak související práce prováděná se stejnými aldehydy na 

ještěrkách zelených (Lacerta viridis) nedošla ke stejnému výsledku, jelikož tridekan neposílil 

averzivní chování predátorů (Gregorovičová & Černíková 2015a). 

5.7 Chinony 

Chinony měly odpuzující účinek na všechny testované druhy predátorů (Bonacci et al. 2011; 

Olivieri et al. 2001). V práci (Bonacci et al. 2011) 1,4-benzochinon, p-benzochinon a 2-methyl-p-

benzochinon produkované prskavcem Brachinus  (Coleoptera: Carabidae) odpuzovaly drabčíky 

Ocypus olens (Coleoptera: Staphylinidae), bělozubky (Crocidura leucodon) a ještěrky (Podarcis 

sicula). V práci (Olivieri et al. 2001) měly chinony 2-methyl-1,4-benzoquinon a 2-methyl-3-

methoxy-1,4-benzoquinon produkované mnohonožkami Ommatoiulus sabulosus (Myriapoda: 

Julidae) repelentní účinky na myši CD-1, které na pachový signál reagovaly hrabáním a kořist 

odmítaly konzumovat. 

5.8 Methyl silikát 

Methyl silikát produkovaný střevlíkem Anchomenus dorsalis (Coleoptera: Carabidae) měl 

repelentní účinky jak na bezobratlé predátory Ocypus olens (Coleoptera: Staphylinidae), tak na 

savce (Crocidura leucodon) a plazy (Podarcis sicula). Drabčíci a bělozubky napadali kořist 

s methyl silikátem mnohem méně a plazi vykazovali averzivní reakce (Bonacci et al. 2011). 

6 Tolerance predátorů vůči nejedlé a toxické kořisti 

Predátoři se živí nejedlou nebo toxickou kořistí v závislosti na řadě faktorů. Jedny z nich jsou 

váha a tukové zásoby daného jedince. Bylo zjištěno, že strádající ptáci do své potravy zahrnovali 

nejedlou kořist více, než ptáci, kteří měli váhu v normě. Špačci (Sturnus vulgaris) byli nejprve 

naučeni rozeznávat jedlé a nejedlé moučné červi pomocí barevného odlišení. Poté některým ptáků 

byly sníženy dávky potravy tak, aby ubývali na váze. Hmotnostní úbytek skutečně vedl k tomu, že 

ptáci začali více zahrnovat nejedlou potravu do svého jídelníčku (Barnett et al. 2007). Také je rozdíl 

mezi zkušeným a naivním predátorem. Zkušení špačci se strategicky rozhodovali na základě již 

přijatých živin a toxinů, a podle toho si byli schopni určit, kolik a které kořisti ještě mohou 
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zkonzumovat (Barnett et al. 2012). Ptákům byli nabízeni mouční červi s rozdílnými koncentracemi 

chininu, kteří byli barevně odlišeni. Barva v tomto případě sloužila jako jasný a pravdivý signál o 

hladině toxicity, díky kterému si ptáci mohli regulovat příjem nejedlé kořisti (Barnett et al. 2012). 

V dalším pokusu sloužila predátorům jako ukazatel toxicity chuť (Skelhorn & Rowe 2010). Použiti 

byli opět špačci, kteří se na základě chuti naučili rozeznávat kořist s různým obsahem toxinů. Chuť 

se během pokusu neměnila, a díky tomu si predátoři mohli spolehlivě určit, kolik a které toxické 

kořisti ještě mohou zkonzumovat (Skelhorn & Rowe 2010).  

Jedním z vlivů působících na příjem toxické potravy predátorem je i okolní teplota (Chatelain 

et al. 2013). V práci zkoumající vliv nižší teploty na příjem nejedlé potravy u špačků (Sturnus 

vulgaris) bylo zjištěno, že pokud je predátor omezen, ať už se jedná o nedostatek potravy, potrava 

je moc malá nebo je okolí moc chladné, tak se uchyluje i k potravě toxické. Ptáci prvotně reagovali 

na nižší teplotu snížením pohybové aktivity. Poté se jako první k toxické potravě, kterou 

představovali mouční červi napuštění chininem, uchylovali ti jedinci, kteří byli těžší a 

pravděpodobně mohou lépe odbourávat chemikálie. Záleží hlavně na poměru toxinů a živin 

(Chatelain et al. 2013). 

Jespáci rezaví (Calidris canutus canutus) se musí živit kombinací jak jedlé, tak nejedlé 

potravy. Netoxická potrava není v daném území (útes d´Arguin, Mauritánie) dostatečně hojná a 

navíc dá více námahy se k ní dostat. Naopak toxická je v nadbytku a k jejímu pozření není třeba 

tolik úsilí. Proto se ptáci živí jak toxickým rodem Loripes (Bivalvia) tak i netoxickým rodem 

Dosinia (Bivalvia) a jsou nuceni se rozhodovat o poměru toxické a netoxické potravy, kterou 

přijmou. Toxický měkkýš Loripes u ptáků vyvolává průjmy, které vedou k rychlé ztrátě potřebných 

živin a vody. Naopak  Dosinia je umí z těchto potíží rychle vyléčit (Van Gils et al. 2013).  

Z výše uvedených příkladů plyne, že predátoři se živí i toxickou potravou, ale záleží na 

množství faktorů jako je prostředí (Van Gils et al. 2013), teplota (Chatelain et al. 2013), váha 

daného jedince (Barnett et al. 2007) a na tom, jak je predátor schopen si sám regulovat příjem 

potravy na základě již přijatých toxinů (Skelhorn & Rowe 2006b). 
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7 Závěr 

Aposematismus je široce rozšířen v živočišné říši. Je to způsob obrany, kterým kořist dává 

najevo predátorovi, že je nejedlá. Reakce predátorů na chemické výstražné signály kořisti se často 

různí v závislosti na intenzitě signálů, jejich množství a kombinaci a na druhu predátora a kořisti. 

Chemické signály pomáhají predátorovi ve zlepšení učení, jak se vyhýbat nejedlé kořisti, 

v zapamatování a v diskriminaci mezi jedlou a nejedlou potravou. V kombinaci s dalšími signály 

dochází často k většímu efektu. Výstražné barvy jako jsou žlutá a červená spolu s chemickými 

signály mohou indukovat větší averzivní reakce predátorů a zlepšit jejich učení.  

V experimentech s ptáky bylo dokázáno, že ptáci využívají čich a chuť mnohem více, než se 

dříve předpokládalo. Ptáci dokážou rozlišovat mezi jedlou a nejedlou potravou pouze na základě 

chuti nebo koncentrace chemikálie v ní obsažené, a to i přesto, že jsou predátory orientujícími se 

primárně vizuálně. Tyto výsledky byly potvrzeny v pokusech s kuřaty, špačky a sýkorami. Na 

experimentech s ptáky byla také potvrzena hypotéza, že Müllerovští mimetici jsou lépe chráněni, 

pokud se neliší vzhledem, ale pouze obsahem chemikálií nebo jejich koncentrací. Testování reakcí 

ptáků na olfaktorické signály bylo prováděno nejvíce pomocí pyrazinu. Ten sám o sobě není pro 

ptáky averzivní, ale může u nich spustit skrytou averzivní reakci na novou nebo výstražnou kořist, 

což bylo potvrzeno nejen u kuřat, ale i pěvců (zebřičky). Klíčovým signálem nebyl ani tak pach 

samotný jako jeho novost, která je spouštěčem averzivních reakcí. Tedy nejen pyrazin, který je 

obsažen v obranné sekreci mnoha bezobratlých, ale i uměle vyrobené chemikálie mohou indukovat 

averzivní reakce predátorů, pokud jsou pro ně nové. Několik testovaných látek mělo podobné 

účinky na různé predátory. Methyl silikát a chinony působily odpudivě na bezobratlé živočichy, 

plazy a savce a stejně tak většina látek obsažených v obranném sekretu ploštic působila odpudivě na 

bezobratlé i plazy, ačkoliv některé reakce se lišily. Například repelentní účinky 4-oxo-(E)-2-

hexenalu byly popsány u ještěrek, kudlanek a mravenců, kteří měli možnost s ním přijít do 

kontaktu. U kudlanek a gekonů, kteří 4-oxo-(E)-2-hexenal mohli vnímat pouze olfaktoricky nedošlo 

k repelentnímu účinku. Také v případě tridekanu došlo ke sporným výsledkům. Tridekan posiloval 

repelentní účinky aldehydů s delším řetězcem na příkladu gekonů a mravenců, ale ne u ještěrek. 

Rozdílné reakce byly popsány i u kuřat na pevnou nebo kapalnou potravu.  

Toto téma je velmi rozsáhlé a je tedy poměrně obtížné porovnávat reakce predátorů na 

konkrétní látky, když každý pokus byl koncipován trochu jinak, s jinou kombinací signálů a 

různými druhy predátorů a kořistí. Pro zlepšení komparativního testování by se měl daný pokus 

provádět v co nejpodobnějších podmínkách, kde se změní jen minimum faktorů, aby mohlo dojít 

k objektivnímu posouzení. Také by se více prací mohlo zaměřit na testování chemických signálů 

živočichů bez výstražného zbarvení, jako jsou některé kryptické druhy mravenců, termitů, stonožek, 

mnohonožek a dalších. 
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9 Přílohy 

  Predátor Kořist Chemikálie Vnímání chemikálií Behaviorální reakce Studie 

P
tá

ci
 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety Bitrex, Chinin  Chutí Učení, paměť (Skelhorn & Rowe 2005b) 

Gallus gallus 

domesticus 
Voda Chinin, pach mandlí a vanilky 

Chutí (chinin), 

olfaktoricky 

(mandle, vanilka) 

Mandle: učení, paměť, 

diskriminační faktor (Roper & Marples 1997) 

Vanilka: minimální efekt 

Gallus gallus 

domesticus 

Tenebrio 

molitor 
Chinin hydrochlorid, hořčice Chutí Učení (Hauglund et al. 2006) 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety 

Roztok pyrazinu, ethyl acetát, 

methyl silikát 
Olfaktoricky Učení, iniciální reakce (Jetz et al. 2001) 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety Chinin Chutí 

Učení, koncentrace sloužila jako 

diskriminační kritérium 
(Skelhorn & Rowe 2006a) 

Gallus gallus 

domesticus 
Voda, ocet Ocet, roztok LiCl Chutí Iniciální reakce (Franchina et al. 1997) 

Gallus gallus 

domesticus 
pelety Chinim, Bitrex Chutí Učení, iniciální reakce (Skelhorn et al. 2007) 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety Chinin a hořčičný prášek Chutí Učení 

(Gagliardo & Guilford 

1993) 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety Chinin Chutí Iniciální reakce (Halpin et al. 2008) 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety Chinin Chutí 

Učení, paměť, diskriminační 

faktor 
(Skelhorn & Rowe 2006d) 

Gallus gallus 

domesticus 
Voda 

2-methoxy-3-isobutylpyrazin, 

chinin 

Olfaktoricky 

(pyrazin), chutí 

(chinin) 

Učení, paměť, iniciální reakce, 

diskriminační faktor 
(Guilford et al. 1987) 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety 2-isobutyl-3-methoxypyrazin Olfaktoricky Učení, iniciální reakce (Lindström et al. 2001) 
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tá

ci
 

 

Gallus gallus 

domesticus 
Voda, pelety 

2-methoxy-3-sec-butyl 

pyrazin, 2-methoxy-3-

isobutyl pyrazin, mandlový 

olej, vanilkový olej, thiazol 

Olfaktoricky 

Pyraziny: iniciální reakce 

(Marples & Roper 1996) 

Mandle: iniciální reakce 

Vanilka: minimální efekt 

Thiazol: žádný vliv 

Gallus gallus 

domesticus 
Voda, pelety Methyl anthranilát, Bitrex 

Chutí (Bitrex, 

methyl), 

olfaktoricky 

(methyl) 

Iniciální reakce, diskriminační 

faktor 
(Marples & Roper 1997) 

Gallus gallus 

domesticus 

Špendlíkové 

hlavičky 
Methyl anthranilát Chutí, olfaktoricky 

Učení, diskriminančí faktor, 

pamět 
(Roper & Redston 1987) 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety 

2-isobutyl-3-methoxypyrazin, 

chinin, hořčice 

Olfaktoricky 

(pyrazin), chinin a 

hořčice (chutí) 

Iniciální reakce (Rowe & Guilford 1996) 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety 2-isobutyl-3-methoxypyrazin Olfaktoricky Iniciální reakce (Rowe & Guilford 1999a) 

Gallus gallus 

domesticus 
pelety Chinin sulfát, Bitrex Chutí Učení, diskriminační faktor 

(Skelhorn & Rowe 

2006b) 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety Chinin sulfát Chutí 

Učení, diskriminační faktor, 

paměť 
(Skelhorn & Rowe 2007a) 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety Chinin sulfát  Chutí Učení, diskriminační faktor (Skelhorn & Rowe 2006e) 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety Chinin  Chutí Učení, diskriminační znak (Rowe & Skelhorn 2004) 

Gallus gallus 

domesticus 
Těsto Chlorochinin Chutí 

Iniciální reakce, diskriminační 

faktor 
(Rowland et al. 2013) 

Gallus gallus 

domesticus 

Špendlíkové 

hlavičky 
Methyl anthranilát Olfaktoricky, chutí 

Učení, diskriminační faktor, 

paměť 
(Johnston & Burne 2008) 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety Chinin, Bitrex Chutí Učení 

(Skelhorn & Rowe, 

2005a) 
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Gallus gallus 

domesticus 
Pelety Chinin sulfát Chutí Učení, diskriminační faktor (Halpin & Rowe 2010) 

Gallus gallus 

domesticus 
Pelety 

Roztok 2-isobutyl-3-

methoxyoyrazinu, Bitrex 

Olfaktoricky 

(pyrazin), chutí 

(Bitrex) 

Učení, diskriminační faktor, 

paměť 
(Siddall & Marples 2008) 

Gallus gallus 

domesticus 
Voda 

Chinin hydrochlorid, 2-

methoxy-3-isobutyl pyrazin 

Olfaktoricky 

(pyrazin), chutí 

Chinin) 

Učení, paměť (Barnea et al. 2005) 

Sturnus vulgaris 
Tenebrio molitor 

- larva 
Chinin Chutí Iniciální reakce (Chatelain et al. 2013) 

Sturnus vulgaris Tenebrio molitor Chinin Chutí Učení, diskriminační faktor (Skelhorn & Rowe 2006c) 

Sturnus vulgaris Tenebrio molitor Bitrex Chutí Učení, diskriminační faktor (Skelhorn & Rowe 2009) 

Sturnus vulgaris Tenebrio molitor Chinin sulfát, Bitrex Chutí 
Chinin: iniciální reakce, Bitrex: 

žádný efekt 
(Skelhorn et al. 2007) 

Sturnus vulgaris Tenebrio molitor Chinin, Bitrex Chutí Učení, diskriminační faktor (Skelhorn & Rowe 2010) 

Sturnus vulgaris 
Purina Layena 

Checker 

Methyl anthranilát, 

methiocarb 
Olfaktoricky, chutí Učení, iniciální reakce (Sayre & Clark 2016) 

Sturnus vulgaris 
Tenebrio molitor 

- larva 
Chinin Chutí Učení (Barnett et al. 2007) 

Sturnus vulgaris 
Tenebrio molitor 

- larva 
Chinin sulfát Chutí Učení (Barnett et al. 2012) 

Sturnus vulgaris Tenebrio molitor Chinin Chutí Učení (Barnett et al. 2014) 
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Coturnix coturnic 

japonicus 

Coccinella 

septempunctata, 

těsto, 

Alphitobius 

diaperinus 

(Coleoptera: 

Telebrionidae) 

Kokcinelin, prekokcinelic, 

pyrazin 
Olfaktoricky, chutí Iniciální reakce, učení, paměť (Marples et al. 1994) 

Puffinus pacificus 

(Procellariiformes) 
Rattus rattus Pach exkrementů krys Olfaktoricky Žádný signifikantní výsledek (Gérard et al. 2015) 

Fringila coelebs, 

Passer domesticus, 

Turdus merula, Sturnus 

vulgaris, Erithacus 

rubecua, Turdus 

philomenol 

Těsto Chinin sulfát, hořčice Chutí Učení, diskriminační znak (Marples 1992) 

Parus major Mandle Chlorochinin Chutí Učení (Lindström et al., 2006) 

Parus major 

Neodiprion 

sertifer, Diprion 

pini 

(Hymenoptera: 

diprionidae)- 

larvy 

Kyselina resinová Olfaktoricky, chutí 

Iniciální reakce (Lindstedt et al. 2011) 

Tenebrio 

molitor - larva 
Bitrex Chutí 

Taeniopygia guttata 
CéDé Egg Food 

for Canaries 

2-methoxy-3-

isopropylpyrazin 
Olfaktoricky Iniciální reakce (Kelly & Marples 2004) 
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  Agelaius phoeniceus 

(Passeriformes) 
Rýže 

Methiocarb, 2-methoxy-3-

methylpyrazin 
Olfaktoricky 

Učení, paměť, diskriminační 

faktor 
(Station 1990) 

R
y
b
y

 

Ariopsis felis 

(Actinopterygii: 

Ariidae) 

Aplysia 

californica 

(Gastropoda) 

Inkoust, opalin Olfaktoricky, chutí 
Inkoust nebo kombinace obou 

zlepšuje diskriminaci 
(Sheybani et al. 2009) 

Abudefduf sexfasciatus, 

A. vaigiensis 

(Pomacentridae), 

Cheilinus fasciatus, 

Thalassoma lutescens, 

T. hardwickii, 

Bodianus axillaris 

(Labridae), Naso 

vlamingii 

(Acanthuridae) 

Phyllidiella 

granulatus, 

Phyllidia 

varicosa, 

Phyllidia elegans 

(Gastropoda: 

Opisthobranchia), 

Acanthella 

cavernosa 

(Porifera), agar 

Kalihinol A a C, diterpeny, 

Sesquiterpeny 
Olfaktoricky, chutí Diskriminační znak 

(Ritson-Williams & Paul 

2007) 

O
b
o
jž

iv
el

n
íc

i 

Rana pipiens  
Romalea 

microptera 

Kyselina octová, pach cibule, 

pach salátu 
Olfaktoricky Iniciální reakce (Hatle et al. 2001) 

Bufo bufo 

Lampyris 

noctiluca 

(Coleoptera: 

Lampyridae) - 

larva, Tenebrio 

molitor - larva, 

atrapa 

Blíže neurčeno Chutí Iniciální reakce 
(DeCock & Matthysen 

2003) 
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Thamnophis radix 

haydeni             

(Serpentes: Colubridae) 

Lumbricus 

terrestris, 

Stizostedion 

vitreum 

LiCl (toxin) 

Toxin aplikován 

injekčně do 

predátora 

Diskriminační faktor (Terrick et al. 1995) 

Podarcis sicula 

(Lacertidae) 

Brachinus 

sclopeta, 

Anchomenus 

dorsalis 

(Coleoptera: 

Carabidae) 

1,4-benzochinon, p-

benzochinon, 2-methyl-p-

benzochinon (u rodu 

Brachinus), methyl silikát (A. 

dorsalis) 

Vomeronasálně, 

olfaktoricky 
Iniciální reakce (Bonacci et al. 2011) 

Eublepharis 

macularius 

(Gekkonidae) 

Tenebrio molitor 

- larva, 

Graphosoma 

lineatum 

(Heteroptera: 

Pentatomidae) 

(E)-hex-2-enal, (E)-oct-2-

enal, (E)-dec-2-enal, tridekan 

Vomeronasálně, 

olfaktoricky, chutí 

Posílení reakce tridekanem 

(Gregorovičová & 

Černíková 2015b) 

(E)-hex-2-enal, (E)-oct-2-

enal, (E)-dec-2-enal 
Iniciální reakce 

(E)-4-oxohex-2-enal Žádné účinky 

2-isobutyl-3-methoxypyrazin Žádné účinky 

Extrakt z metathoracidních 

žlách Graphosoma lineatum 
Iniciální reakce 

Lacerta viridis 

(Lacertidae) 

Tenebrio molitor 

- larva, 

Graphosoma 

lineatum, 

Pyrrhocoris 

apterus 

(Heteroptera) 

(E)-hex-2-enal, (E)-oct-2-

enal, (E)-dec-2-enal, tridekan 

Vomeronasálně, 

olfaktoricky, chutí 

Tridekan neposílil reakce 

(Gregorovičová & 

Černíková 2015a) 

(E)-hex-2-enal, (E)-oct-2-

enal, (E)-dec-2-enal 
Iniciální reakce 

(E)-4-oxohex-2-enal Lehce averzivní 

Hexan Minimální navýšení latence 

Extrakt z metathoracidních 

žlách Graphosoma lineatum 
Iniciální reakce 
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Ameiva ameiva 

(Teiidae) 

Heliconius 

erato, H. 

melpomene, 

Anartia fatima 

(Lepidoptera) 

Blíže neurčeno Chutí Iniciální reakce, učení (Boyden 1975) 

B
ez

o
b
ra

tl
í 

Tenodera aridifolia 

sinensis             

(Mantodea: Mantidae) 

Riptorus 

pedestris, 

Thasus 

acutangulus, 

Euschistus 

biformis 

(Heteroptera) 

(E )-2-hexenal, (E )-2-

octenal, (E )-2-octenyl acetát  

 Olfaktoricky 

Repelenty 

(Noge et al. 2012) 
4-oxo-(E)-2-hexenal, (E)-2-

hexenyl acetát, hexan 
Žádný účinek 

Stagmomantis 

californica (Mantodea: 

Mantidae) 

Thasus 

neocalifornicus 

(Heteroptera), 

Acheta 

domesticus 

(E )-2-hexenal, 4-oxo-(E)-2-

hexenal (nymfy)  
Chemorecepčně, 

olfaktoricky 

Iniciální reakce, repelenty 

(Prudic et al. 2008) 

hexyl acetát, hexanal, 

hexanol (dospělci) 

Žádný účinek 

Ocypus olens   

(Coleoptera: 

Staphylinidae) 

Brachinus 

sclopeta, 

Anchomenus 

dorsalis 

(Coleoptera: 

Carabidae) 

1,4-benzochinon, p-

benzochinon, 2-methyl-p-

benzochinon (u rodu 

Brachinus), methyl silikát 

(A. dorsalis) 

Chemorecepčně Iniciální reakce (Bonacci et al., 2011) 
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ez

o
b
ra

tl
í 

Harpegnathos saltator 

(Formicidae) 

Acheta 

domestica       

(4. instar) 

4-oxo-(E)-2-hexenal, 4-oxo-

(E)-dekenal, n-tridekan 
Chemorecepčně 

Diskriminační faktor, tridekan 

navýšil účinek pouze u dekenalu 

(Eliyahu et al. 2012) 
Solenopsis xyloni 

(Formicidae) 
Filtrační papír 

4-oxo-(E)-2-hexenal, 4-oxo-

(E)-dekenal, (E)-2-hexenal Chemorecepčně 
Paralýza 

n-tridekan Žádný účinek 

Pogonomyrmex 

rogusus (Formicidae) 

Chemikálie 

byla na 

predátora 

sprejována 

(E)-2-hexenal, (E)-2-dekenal, 

n-tridekan 
Chemorecepčně Posílení reakce tridekanem 

Haptosquilla trispinoza 

(Malacostraca) 

Hapalochlaena 

lunulata 

(Cephalopoda) 

- larvy 

Tetrodotoxin 

Chutí 

TTX v množství obsaženém v 1 

larvě neměl žádné účinky 
(Williams et al. 2011) 

hapalotoxin Iniciální reakce 

S
av

ci
 

Crocidura leucodon 

(Soricidae) 

Brachinus 

sclopeta, 

Anchomenus 

dorsalis 

(Coleoptera: 

Carabidae) 

1,4-benzochinon, p-

benzochinon, 2-methyl-p-

benzochinon (u rodu 

Brachinus), methyl silikát (A. 

dorsalis) 

Olfaktoricky Iniciální reakce (Bonacci et al. 2011)  

Eptesicus fuscus, 

Myotis lucifugus, M. 

septentrionalis, M. 

leibii (Vespertilionidae) 

Photinus 

pyralis 

(Coleoptera: 

Lampyridae), 

Tenebrio 

molitor 

Blíže neurčeno Chutí Iniciálnír reakce (Moosman et al. 2009) 
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CD-1 Mus musculus 

Ommatoiulus 

sabulosus 

(Myriapoda: 

Julidae), 

Galleria 

mellonella 

(Lepidoptera) 

2-methyl-1,4-benzoquinon, 

2-methyl-3-methoxy-1,4-

benzoquinon 

Olfaktoricky Iniciální reakce (Olivieri et al. 2001) 

Tabulka 1: Databáze aspektů chování konkrétních predátorů. 


