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Úvod
•Dospělé sýkory koňadry (Parus major) se vyhýbají červenočernému hmyzu (Dolenská et al., 2009; Hotová et al., 2010)
•Kromě zbarvení existuje zřejmě i vliv dalších optických signálů
(Dolenská et al., 2009).
•Tento vliv odfiltrujeme přenesením barevného signálu na švába
argentinského (Blaptica dubia) (Veselý a Fuchs, 2008).
•Někteří ptáci mají averzi vrozenou, jiní se musí učit (Exnerová
et al., 2007).
•Liší se reakce dospělých ptáků a naivních jedinců na vzory
černo-červené hmyzí kořisti?
Metodika
•Testované vzory: pěnodějka červená1 (Cercopis vulnerata),
slunéčko sedmitečné2 (Coccinella septempunctata), vroubenka
červená3 (Corizus hyoscyami), kněžice páskovaná4
(Graphosoma lineatum), ploštička pestrá5 (Lygaeus equestris),
ruměnice pospolná6 (Pyrrhocoris apterus) a ploštička tolitová7
(Tropidothorax leucopterus)
•Štítky s barevným vzorem byly přeneseny na chutnou kořist
(šváb argentinský - Blaptica dubia).
•Byly srovnány reakce v přírodě odchycených dospělých ptáků a
ručně odchovaných naivních jedinců.
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Obrázek 1 - počet napadených kořistí dospělým ptákem (max. 5).
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Závěr
•Míra napadání kořisti u dospělých ptáků je celkově nižší než u
naivních. Naivní ptáci bez předchozích zkušeností napadají
většinou všech pět předložených kořistí (bez ohledu na znak) a i
latence těchto napadání je poměrně nízká.
•Před dospělými ptáky jsou nejlépe chráněné vzory Pyrrhocoris,
který má zároveň i nejvyšší latence, a vzor Corizus. Částečně
chráněnými vzory jsou i Tropidothorax, Coccinella a
Graphosoma.
•U sýkor koňader zřejmě neexistuje vrozená averze k žádným
barevným vzorům jako takovým. Je známa vrozená averze
koňader vůči slunéčku sedmitečnému (Dolenská et al. 2009),
nicméně samotný barevný vzor slunéčka jedlou kořist před
naivními sýkorami nechrání.
•Dospělí ptáci averzi k některým vzorům vykazují. Odpověď je
ovšem mezi jedinci velmi variabilní. Celkově zřejmě záleží na
individuálních zkušenosti ptáků a jejich schopnosti generalizovat
známé vzory na neznámé.
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Obrázek 2 – počet napadených kořistí naivním ptákem (max. 5).
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Obrázek 3 – latence napadení první kořisti dospělým ptákem (max.
1500 s).
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Obrázek 4 – latence napadení první kořisti naivním ptákem (max. 1500
s).

