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Background I

• vrozená averze k barvám 
v kombinaci s 
pachy/chutěmi bohatě
doložena experimentálně
(Skelhorn et al. 2008, Skelhorn 2011, 
Lee et al. 2011, Rowland et al. 2013, 
Zylinski and Osorio 2013, Pegram and
Rutowski 2014)

• často s pomocí neofobie
(Jetz et al. 2001)

• v přírodě to může být 
docela jinak (Exnerová et al. 2007)



Background II

• různé ptačí druhy - různý postoj k aposematické kořisti

Exnerová et al. 2003

záměna s červenými plody? – Gamberalle-Stille and Tullberg 2001



Background III

• slunéčka vs. vrabec polní

Amaranthus

Poaceae nekulturní

Poaceae kulturní

Chenopodiaceae

Polygonaceae

Cannabis

Asteraceae

Aphidoidea

Curculionidae

Chrysomelidae

Coccinellidae

Geometridae

Noctuidae

Brachycera

Krištín 1984



Background IV

• Harmonia axyridis

– hodně jedovatá? (Nedvěd et al. 
2010)

– striktně odmítaná koňadrou 
(Průchová et al. 2014)



Cíle

• Vnímá vrabec polní visuální signál Harmonie jako 
výstražný?

• Vnímá vrabec polní chemický signál Harmonie jako 
výstražný?

• Je Harmonie pro vrabce toxická?

• Liší se tyto reakce mezi ptáky lišícími se 
dosavadní/aktuální zkušeností s aposematickou/hmyzí
kořistí?



Metodika
• 4 věkové/zkušenostní kategorie vrabců



Výsledky I
• vliv visuálního signálu
• podíl vrabců napadajících alespoň jedno z pěti předložených slunéček
• vliv interakce barvy slunéčka a kategorie vrabce (GLM, Chi square test: X = 5.89, DF = 7, P = 0.027).

Ficher LSD, p = 0.035



Výsledky II
• vliv chemického signálu
• podíl vrabců žeroucích napadená slunéčka
• vliv kategorie vrabce (GLM, Chi square test: X = 8.56, DF = 3, P = 0.003)

Ficher LSD, p < 0.05



Výsledky III
• poživatelnost Harmonie
• počet očištění zobáku
• žádný vliv interakce kategorie vrabce a 

předchozího sežrání harmonie (GLM, F = 1.94, 
P = 0.071)

• doba strávená pitím vody
• žádný vliv interakce kategorie vrabce a 

předchozího sežrání harmonie (GLM, F = 1.07, 
P = 0.389)

• nikdy nebylo pozorováno 
zvracení, nebo jakýkoliv projev 
nechutenství po 24 hodin 
následujících po pozření
Harmonie



Závěry
• Vrabec polní nemá vrozenou averzi vůči visuálnímu signálu 

Harmonie (a zřejmě ani jiných slunéček)

• Nezkušení vrabci považují chemickou ochranu slunéčka za 
odpudivou

• Zkušenější vrabci se s chemickou ochranou umí vyrovnat a 
Harmonie žerou

• V zimě zkušení vrabci napadají Harmonie ochotněji
– chybí aktuální zkušenost s aposematismem
– chybí aktuální zkušenost s hmyzí potravou
– mají vyšší motivaci žrát i méně výhodnou potravu

• Vrabec polní umí zmetabolizovat silně toxické alkaloidy harmonie
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