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Úvod
Lidé pro rozpoznávání obličejů využívají holistické vnímání (tj. současná integrace pozice komponent a jejich konfigurace;
Tanaka a Gordon 2011). Holistické vnímání zřejmě není specifické pouze pro člověka. V současné době se diskutuje o
přítomnosti tohoto vnímání u zvířat (např. primáti; Weldon et al. 2013).
Cíl a hypotéza
Zjistit, zda lze u ťuhýka obecného (Lanius collurio) nalézt projevy holistického vnímání při rozpoznávání predátora poštolky
obecné (Falco tinnunculus), neboť predátoři splňují podmínky pro holistické vnímání (kanonická orientace, uniformní
konfigurace a opakovaná zkušenost rozpoznávajícího subjektu).
H: Odstranění očí a zobáku nebo změna jejich konfigurace sníží schopnost ťuhýků poštolku rozpoznat, což se projeví
sníženou agresivitou vůči modifikovaným atrapám.
Metody
• dvě hnízdní sezóny (2019 a 2020), terénní experimenty
• v bezprostřední blízkosti hnízda s mláďaty umístěny 3D plyšové atrapy poštolky obecné v náhodném pořadí
• kontrola: hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
• 20 minut zaznamenávána reakce rodičovského páru (N=27) – útoky, přelety, hlídání, varování
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Výsledky

•
Naznačené trendy ukazují:
•

víc jak polovina pokusů byla bez útoků na atrapu

•

očekávatelné rozdíly mezi nemodifikovanou
poštolkou a hrdličkou

•
•

reakce na inline podobné nemodifikované
poštolce
reakce na empty a spider podobné hrdličce

•

nejednoznačné reakce na invert

Žádný z rozdílů nevyšel
statisticky signifikantně.

Shrnutí
Z celkem 240 pokusů ve více než polovině nezaútočili ťuhýci na žádnou atrapu. Možnou příčinou bylo zřejmě velmi špatné
počasí v průběhu celé hnízdní sezóny 2020. Dosavadní výsledky neumožňují jednoznačnější závěry.
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