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Abstract: Methodical factors of detection reliability in invasive species 
cybertaxonomy 

This study deals with the role of methodical factors in artificially intelligent species 
cybertaxonomy (including invasive pests), based on morphometric 
measurements. 3 selected morphometric characters, widely used in thrips 
identification (distance between posterior ocelli, head width, length of 3rd 
antennal segment) have been analysed on one Limothrips cerealium Haliday, 
1836 (Thysanoptera: Thripidae) specimen digital image within a set of 1,290 
measurements. ANCOVA test has proved age, sex and a degree of technical 
experience as the determinants affecting reliability of measurements. 
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ÚVOD 

Nepôvodné organizmy introdukované do nového prostredia predstavujú hrozbu 
vďaka svojmu potenciálu invázneho správania, ktoré sa prejavuje možnosťou 
rýchleho rozširovania a prenikania do pôvodných spoločenstiev. Dopady 
introdukcie môžu mať konsekvencie v ohrození biodiverzity, a tak následne i v 
poruche ekosystémových služieb či poškodení homeostatických a 
homeorhetických mechanizmov. Základom minimalizácie ekonomických a 
environmentálnych problémov spojených s inváznymi druhmi je ich rýchla a 
spoľahlivá identifikácia. Tradičnou metódou pri detekcii patogénnych druhov sú 
klasické klúče zohľadňujúce aktuálne taxonomické revízie. Napríklad pri 
strapkách (Thysanoptera) využíva fytosanitárna prax kľúče zostavené na báze 
charakteristických znakov vonkajšej morfológie hmyzu (FEDOR et al. 2014a). V 
posledných rokoch infiltrujú do tejto oblasti aj moderné digitalizované 
determinačné systémy (napr. LUCID), ich problémom však často ostáva 
podmienka dobre zachovaného a nepoškodeného jedinca. Nakoľko sú 
jednotlivé znaky konzervatívne a nakoľko sú ovplyvňované fenotypovou 
plasticitou, ostáva naďalej otázne. Obzvlášť v prípade intrašpecificky výrazne 
variabilných populácií, pri ktorých môžu niektoré ekologické faktory posúvať 
morfometrické premenné do oblasti mimo hodnôt definovaných v identifikačnom 
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systéme, sa v súvislosti s aplikáciou morfometrie objavujú nemalé otázniky. 
Problémy s determináciou druhov založenej výhradne na morfometrii súvisia 
teda s variabilitou (MOUND & MINAEI 2007). Paralelne sa do popredia dostávajú 
aj metódy molekulárnej biológie, najmä na báze mitochondriálnej DNA (CO1), 
ktoré sú často závislé od génových baniek. Prekážkou naďalej ostáva v tomto 
zmysle aj podfinancovanie fytosanitárných staníc, hlavne v rozvojových 
krajinách, kde je problém s fytopatogénnymi druhmi najciteľnejší (FEDOR et al. 
2014a). Teória akcelerácie a skvalitnenia taxonomického procesu (napr. 
LASALLE et al. 2009) vyvolala v nedávnej minulosti potrebu využitia súčasného 
potenciálu informačných technológií a kybertaxonómie (EDWARDS & MORSE 
1995; VAŇHARA et al. 2007; FEDOR et al. 2008, 2009). Osobitne ide o oblasť 
nástrojov umelej inteligencie – umelých neurónových sietí (Weeks, Gaston, 
1997), ktoré sú analógiou k štruktúre ľudského mozgu a disponujú schopnosťou 
učiť sa a generalizovať trendy (CLARK 2003). Práve na ich báze bola etablovaná 
online webová aplikácia umožňujúca determináciu mnohých fytopatogénnych 
druhov Thysanoptera s inváznym potenciálom (FEDOR et al. 2014b). Tá v 
zmysle integrovanej taxonómie (MEHLE & TRDAM 2012) paralelne dopĺňa 
štandardné dichotomické kľúče (napr. ZUR STRASSEN 2003; MOUND & KIBBY 
1998), interaktívne kybertaxonomické systémy (MORITZ et al. 2001) či nástroje 
molekulárnych analýz (RUGMAN-JONES et al. 2006), no zároveň dokáže 
jedinečne zabezpečiť spoľahlivú a promptnú identifikáciu v prípadoch, v ktorých 
ostatné metódy zlyhávajú (defektné jedince, online determinácia). Moderné 
umelo inteligentné systémy však majú mnoho nevyriešených otáznikov, napr. v 
metodologickej oblasti. Dostupné pre prax aplikovateľné systémy sú založené 
na morfometrických analýzach. Ukazuje sa, že problematickou neostáva len 
oblasť reliability jednotlivých znakov v rámci ich konzervatívnosti naprieč 
populáciou, ale rovnako aj samotný proces merania jedinca. V tejto súvislosti sa 
do popredia dostáva problém špecifikácie optimálnych podmienok pre 
morfometrické analýzy, predovšetkým profesionalita a predispozície 
fytoinšpektorov, ktoré sa stali centrom záujmu tejto štúdie. Je možné domnievať 
sa, že existujú reálne objektívne faktory presnosti merania pre následnú 
aplikáciu databázy v umelo inteligentných systémoch. Táto téza nie je 
zanedbateľná, keďže Európska únia každoročne dotuje oblasť prevencie a 
minimalizácie škôd spôsobených biologickými inváziami nemalými finančnými 
prostriedkami. 
 

MATERIÁL A METÓDY 

Pre morfometrickú evaluáciu vzorového jedinca Limothrips cerealium Haliday, 
1836 samičieho pohlavia preparovaného v kanadskom balzáme v zmysle 
štandardných metodických postupov (FEDOR et al. 2012; SIERKA & FEDOR 2004) 
boli analyzované tri premenné: vzdialenosť medzi posteriórnymi ocellami, šírka 
hlavy a dĺžka tretieho článku tykadla (obr. 1), merané na digitálnej snímke v 
mikroskope LEICA DM 1000 v prostredí programu Leica Application Suite 
(Version 2.0.0, LAS EZ). 

Analyzované premenné boli selektované na báze skúseností s relevanciou 
znaku (FEDOR et al. 2008, 2009). S cieľom vylúčenia akýchkoľvek sprievodných 
faktorov súvisiacich s intrašpecifickou variabilitou v rámci populácie 
sledovaného druhu a s technickými parametrami aplikovanej optiky prebehli 
všetky merania na jednom mikroskope s jediným jedincom. Meraní sa zúčastnili 
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osoby s rôznou mierou skúseností (Skúsenosti) v oblasti morfometrie, vo 
vekovej štruktúre od 16 do 63 rokov (Vek), oboch pohlaví (Pohlavie) v období 
máj – september 2015 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Sada meraní viazaná na osobu bola rozdelená na 
analýzy uskutočnené v pondelok (8 meraní: 1 meranie skúšobné (Prvé 
meranie), 5 meraní bez časovej tiesne, 2 v časovom strese (Stres)) a v piatok 
(Piatok) (2 merania: 1 bez časového limitu, 1 v časovom strese), teda 10 
meraní na osobu pre každý znak, spolu 1290 meraní.  

Obr. 1:  Digitalizovaná snímka analyzovaného jedinca L. cerealium s vyznačenými 

morfometrickými premennými (1 – vzdialenosť medzi posteriórnym párom ociel, 
2 – šírka hlavy, 3 – dĺžka tretieho článku tykadla). 

 
Analýza získaných dát prebehla v prostredí programu R software 2.12.1. 

(2010) v rámci metódy ANCOVA. Analýza kovariancie (ANCOVA) predstavuje 
spojenie analýzy rozptylu (ANOVA) s viacnásobnou regresiou. Pri skúmaní 
vzťahu medzi intervalovou premennou a nominálnymi faktormi (ANOVA) sa 
doplní jeden alebo viacero intervalových faktorov (RIMARČÍK 2007). V rámci 
analýzy sme sledovali vzťah medzi získanými meraniami morfologických 
premenných druhu Limothrips cerealium v závislosti od skúsenosti osoby, jej 
pohlavia, veku, hladiny stresu či únavy. 
 

VÝSLEDKY 

Výsledky analýzy získaných dát potvrdili, že významnú úlohu v morfometrickom 
procese kybertaxonomickej determinácie biologických objektov zohrávajú 
faktory viazané na osobu, ktorá meranie vykonáva. Analýza ANCOVA indikuje 
ako determinantné faktory najmä mieru skúseností, pohlavie a vek osoby. Ako 
štatisticky nevýznamné boli determinované ostatné faktory, predovšetkým miera 
stresu či únavy. 
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Tab. 1:  Výsledky analýzy ANCOVA pre jednotlivé morfometrické premenné 

vzdialenosť medzi posteriórnym párom ociel 

  Stupeň voľnosti F hodnota Pr(>F) významnosť 

Vek 1 12,0568 0,0005713 *** 

Pohlavie 1 2848802 0,0010088 ** 

šírka hlavy 

  Stupeň voľnosti F hodnota Pr(>F) významnosť 

Vek 1 16,225 6.712e-05 *** 

Skúsenosti 1 23,5202 1.763e-06 *** 

Pohlavie 1 7,014 0,008402 ** 

dĺžka tretieho článku tykadla 

  Stupeň voľnosti F hodnota Pr(>F) významnosť 

Vek 1 12,22 0,0003571 *** 

Skúsenosti 1 14,2482 0,0001841 *** 

Kódy významnosti:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Vzdialenosť medzi posteriorným párom ociel (DBHO) 

Výsledky štatistickej analýzy ANCOVA (tab. 1) indikujú ako determinantné 
faktory vek (α = 0.001) a pohlavie (α = 0.01) osoby vykonávajúcej merania. So 
zvyšujúcim sa vekom oboch pohlaví klesajú namerané hodnoty k nižším číslam 
(obr. 2A). V prípade rozdielnosti pohlaví analýza naznačuje, že muži (priemer: 
43,404 μm, SD: 0,8270 μm) namerali priemerne vyššie hodnoty premenných 
ako ženy (priemer: 43,0775 μm, SD: 0,8973 μm). Štandardná odchýlka (SD) 
dosahuje u žien vyššiu hodnotu ako pri meraní mužmi. 
 
Šírka hlavy (HW) 

Pri meraní šírky hlavy analýza ANCOVA (tab. 1) indikuje ako determinantné 
faktory predovšetkým vek (α = 0.001) a skúsenosti (α = 0.001) ale opätovne aj 
pohlavie (α = 0.01). Pri porovnávaní veku a pohlavia (obr. 2B) je zreteľný trend 
klesania nameraných hodnôt s pribúdajúcim vekom, nižší rozptyl a vyššie 
namerané hodnoty mužmi (priemer: 177,3676 μm, SD: 1,9586 μm) oproti 
ženám (priemer: 176,7980 μm, SD: 2,6079 μm). Novým determinantným 
faktorom sa v tomto prípade preukázala predchádzajúca skúsenosť s meraním. 
Osoby s predchádzajúcimi morfometrickými skúsenosťami (obr. 2D) vykazujú 
(priemer: 178,0670 μm, SD: 1,5644 μm) vyššiu priemernú hodnotu merania, ale 
nižší rozptyl nameraných hodnôt ako osoby bez skúseností (priemer: 176,8545 
μm, SD: 2,4294 μm). Možno teda predpokladať, že skúsené osoby budú merať 
presnejšie, nakoľko ich rozptyl pri meraní je nižší.  
 
Dĺžka tretieho tykadlového článku (X3rd_ASL) 

Za determinantné faktory pri meraní dĺžky tretieho tykadlového článku 
analýza ANCOVA (tab. 1) indikuje vek (α = 0.001) a predchádzajúce skúsenosti 
s meraním (α = 0.001). Paradoxne s rastúcim vekom stúpajú namerané 
hodnoty (obr. 2C). Osoby so skúsenosťami (priemer: 45,5956 μm, SD: 3,0123 
μm) namerali priemerne vyššie hodnoty ale s väčšou smerodajnou odchýlkou 
ako osoby bez takýchto skúseností (priemer: 44,5278 μm, SD: 1,8315 μm). 
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Obr. 2:  Rozdelenie nameraných hodnôt v rámci analýzy A) vzdialenosti medzi 

posteriórnym párom ociel (DBHO), vrátane regresie v rámci pohlavia a veku, B) 
šírky hlavy (HW), vrátane regresie v rámci pohlavia a veku, C) šírky hlavy v 
rámci miery skúseností D) dĺžky tretieho antenálneho segmentu (X3rd_ASL), 
vrátane regresie v rámci veku a miery skúseností.  

A) B) 

C) 

D) 
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Výsledky ANCOVA analýzy naznačujú niektoré dôležité metodické faktory 
(predovšetkým vek, pohlavie a miera skúseností s morfometriou) ovplyvňujúce 
presnosť morfometrických meraní pri determinácii inváznych organizmov. 
Štatistické výstupy poukazujú na skutočnosť, že osoby s predchádzajúcimi 
skúsenosťami v tejto oblasti merajú presnejšie (menší rozptyl) ako osoby bez 
skúseností. Zaujímavým výsledkom je fakt, že muži dosahujú pri meraní 
objektov vyššie hodnoty ako ženy a s nárastom veku klesajú namerané hodnoty 
morfometrických premenných. Tieto faktory si nesporne zaslúžia pozornosť v 
rámci efektívnej prevádzky fytosanitárnych staníc, ktoré v rámci svojej 
pôsobnosti pracujú aj s morfometrickými analýzami. 

 

DISKUSIA 

Proces morfometrickej analýzy je nesporne kľúčovým krokom efektívnej 
aplikácie umelo inteligentných semiautomatických systémov pre detekciu 
organizmov s inváznym a patogénnym potenciálom. Je prirodzene samozrejmé, 
že rušivo môže v tomto v tejto súvislosti pôsobiť množstvo iných fenoménov 
spojených s intašpecifickou variabilitou populácie, technickými parametrami 
optiky a programu na analýzu digitálneho obrazu, alebo samotným stavom 
preparátu. Všetky spomínané faktory môže v istej situácie narušiť reliabilitu 
detekcie (FEDOR et al. 2008). 

Intrašpecifickú variabilitu, ktorá je dominantným faktorom morfometrie, 
definuje v značnej miere fentotypová plasticita (ANANTHAKRISHNAN 2005; 
WHITMAN & AGRAWAL 2009), garantujúca aktívne interakcie s ekologickými 
podmienkami (SCHLICHTING & PIGLIUCCI 1998). Jej koncepcia vychádza v svojej 
podstate z genetického potenciálu, ale realizácia odzrkadluje schopnosť 
genómu disponovať významnou mierou adaptability na špecifické externé 
podmienky (WEST-EBERHART 2003; MOCZEK 2010). Široký diapazón fenotypu je 
conditio sine qua non pre úspešnú adaptáciu a dlhodobé prežitie populácie v 
priestore a čase (WHITMAN & AGRAWAL 2009). Práve v prípade primárnej fázy 
invázie, krátko po introdukcii, je prípadný úspech etablovania zavlečeného 
elementu plne zadefinovaný v potenciáli fenotypovej plasticity niektorých 
znakov (ZVARÍKOVÁ et al. 2015; WEST-EBERHART 2003). Napokon aj u 
fytosúgnych Thysanoptera, ktorých fytopatogénny potenciál je spojený s 
pomerne významnými ekonomickými stratami aj v dôsledku transmisie 
nebezpečných tospovírusov (LEWIS, ed. 1997; JONES 2005), majúcich 
deštrukčný efekt pre široké spektrum poľnohospodárskych plodín, vedie 
zvýšená fenotypová plasticita na úrovni morfometrických premenných v 
primárnej fáze zavlečenia a invázie (MURAI & TODA 2001; FEDOR et al. 2008, 
2009, 2014b) niektorých druhov, napr. Thrips tabaci (MURAI & TODA 2001), 
Frankliniella occidentalis (MOUND 2005) či Thrips fuscipennis (FEDOR et al. 
2014b) k otvoreným otázkam spoľahlivej identifikácie prostredníctvom 
fytosanitárnych pracovníkov. Práve primárna fáza introdukcie Thysanoptera 
korešponduje s realizáciou optimálneho fenotypu, po nej sa interval hodnôt 
morfometrických premenných vracia do dlhodobého normálu. Tento fenomén 
však pôsobí ako kľúčový problém v postupne infiltrujúcich automatizovaných 
identifikačných systémoch (FEDOR et al. 2014b).  

No problémy sa objavujú aj mimo samotnej fenotypovej plasticity a to 
predovšetkým v oblasti metodickej. Táto štúdia však načrtla celkom novú 
dimenziu potenciálnych problémov v morfometrických analýzach, ktorou je 
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oblasť predispozícií samotnej osoby, vykonávajúcej morfometrické merania. 
Výsledky štúdie označujú za determinantné faktory hlavne predchádzajúce 
skúsenosti, vek a pohlavie. V prípade morfometrie nemožno hovoriť o 
správnych alebo nesprávnych výsledkoch ale dôležitá je homogenita merania, 
resp. rozptyl. Výsledky preukázali rozdielnosť pri meraní mužmi a ženami ako aj 
osobami so skúsenosťami a bez nich.  
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