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NEUROETOLÓGIA A CIELE JEJ VÝSKUMU

• dokonalé pochopenie správania – prenikanie “do hĺbky” 
mechanizmov, ktorými prebieha

• využitie neuroetologických/ neurofyziologických metód

• cieľ neuroetológie (NE) – lokalizovať jednotlivé prejavy 
živočíchov v centrálnej nervovej sústave a 
fyziologickými mechanizmami vysvetliť etologické
pojmy ako motivácia, spúšťacie mechanizmy atď.

• vychádza z nervovej štruktúry mozgu

• zo série histologických rezov a pomocou elektrostimulácie
vytvára hlavne u lab. zvierat stereotaktické atlasy

• v nich zakreslené jednotlivé funkčné centrá a medzi nimi 
vedúce dráhy



• Predpoklady výskumu 
– mozog nemá centrá registrujúce bolesť – použitie 

zákrokov, kt. sa aj dnes uplatňujú v neurochirurgii

– uplatňovalo sa pretínanie niektorých nervových 
dráh, vyradenie niektorých oblastí 
vysokofrekvenčným prúdom, laserom, alebo 
zmrazením

– z nášho dnešného pohľadu hrubé zákroky – dnes sa 
nerobia (ak tak v ojedinelých a dobre opodstatnených 
prípadoch)

– ukázalo sa, že ovplyvňujú nielen určité prejavy, ale 
často aj chod celého organizmu

– celkovo však mali pre neuroetológiu veľký význam



• prof. Walter Rudolf Hess https://sk.wikipedia.org/wiki/Walter_Rudolf_Hess

– švajčiarsky fyziológ

– priekopnícke práce 

– dráždil určité oblasti mozgu el. prúdom - pomocou veľmi tenkých elektród

– tie z oceľového či wolfrámového drôtu

– izolované okrem špičky náterom z laku

– elektródy zasúvané narkotizovanému zvieraťu cez vyvŕtané otvorčeky

– cez ne vsunutý drôtik pripevnený plochou plastovou platničkou pod kožu

– keď sa to zahojilo napájanie z el. zdoja/ neskôr použité bezdrôtové dráždenie
• vpúšťaný len slabý prúd – od 0,2 – 0,5 miliampéra

• zviera sa mohlo voľne pohybovať

– ukázalo sa, že elektródy, kt. boli od seba vzdialené len minimálne (0,5 mm) 

vyvolávali úplne odlišnú reakciu – napr. agresivitu a strach

– vznik stereotaktických, trojrozmerných atlasov centier pre určité správanie, 

alebo telesnú funkciu (výborný sterootakt. atlas holuba a lab. potkana)

– práca s mačkami – ako prvý dokázal lokalizovať v mozgovom kmeni oblasti, 

kt. dráždením vyvolal nielen prejavy, ale aj určitú motiváciu a emócie  -
priateľské vyladenie, ospalosť, príjem potravy a vody, defekáciu, urináciu, strach, 

útočnosť...

– 1949 – Nobelova cena za tento druh výskumu

https://sk.wikipedia.org/wiki/Walter_Rudolf_Hess


• z hľadiska rozvoja etológie kľúčové práce von Hosta a 
Saint Paulovej na mozgovom kmeni kura domáceho

• Erich von Holst (1908-1962)
https://en.wikipedia.org/wiki/Erich_von_Holst, http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-
2830906181.html

– modelový organizmus – kura domáca

– dokonalé pochopenie správania – prenikanie „do hĺbky“ 
mechanizmov, ktorými prebieha za využitia neurofyziologických 
metód

– takémuto druhu vedeckej práce musí predchádzať štúdium 
komplexného správania intaktných zvierat vo voľnej 
prírode

– neuroetológia a jej metodické postupy musia vychádzať                
z „čistej“ analýzy správania (z etogramov – spracoval ich 
spolupracovník Baeumer) 

• musíme vychádzať zo znalostí „klasickej“ etológie

• nosným pilierom je podrobná analýza správania - etogram

• musíme pracovať s pojmami ako vrodený spúšťací 
mechanizmus, fixný vzorec správania, motivácia, dedičná 
koordinácia/DFKS

https://en.wikipedia.org/wiki/Erich_von_Holst
http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830906181.html
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Upravený podľa Košťál, 2012/13

dedične fixovaný spúšťací mechanizmus DFSM



– cieľ NE - vysvetliť z fyziologického hľadiska základné 

etologické pojmy

– snaha lokalizovať jednotlivé prejavy správania v CNS

– pri pochopení súvislostí musíme mať na zreteli  tieto 

procesy:

• príjem podnetov z vonkajšieho prostredia zmyslovými 

receptormi

• vedenie podnetu aferentnými nervovými dráhami do mozgu

• spracovanie prijatého podnetu v hierarchicky organizovaných 

centrách CNS

• prepnutie na ústredné motorické centrá v mozgu

• vedenie spracovanej informácie eferentnými nervovými dráhami 

k určitému orgánu (napr. svalu)

• súčasné spätné hlásenie o zaslanom povele (reaferencia)

• motorická odpoveď

• spätné hlásenie prostredníctvom zmyslových buniek v tele 

(proprioreceptorov) o charaktere a sile odpovedi na vyslaný 

povel



• popis vzťahov náročný - prehľad o všetkých nervových 
spojeniach prakticky nemožný
– „jednoduchý“ hmyzí mozog - 106 neurónov

– ľudský mozog - zhruba 2x toľko

• pri NE analýze správania musíme:
– prednostne zvoliť určitú kategóriu správania

– sledovať nervové okruhy jednotlivých prvkov správania

• čím je živočích fylogeneticky nižšie postavený (napr. 

bezstavovce), tým je NE analýza jeho správania jednoduchšia
– disponuje menším počtom nervových buniek

– neuróny sú často väčšie

– ich neurofyziologické vlastnosti sa dajú individuálne charakterizovať

• u fylogeneticky vyššie postavených živočíchov (napr. stavovce)

– situácia zložitejšia

– rovnaké neuróny sa vyskytujú v populáciách, v dôsledku čoho 
nemožno určité funkčné okruhy charakterizovať na báze jednotlivých 
neurónov 



MECHANIZMUS SPÚŠŤACÍCH PODNETOV

/ vrodený spúšťací mechanizmus

• funguje ako neurosenzorický filtračný mechanizmus

• rozpoznanie biologicky relevantných kľúčových podnetov 
zabezpečujú tzv. neuronálne filtre

• samotný filtračný mechanizmus = pomyselná sústava 
stále jemnejších a jemnejších filtrov za sebou

• ich cieľ
– vyselektovať to pravé od nepravého – ten pravý kľúčový podmet, 

ktorý spustí dedične fixovanú koordinačnú schému/ fixný vzorec 
správania

• ak sa u jedinca tento mechanizmus poškodí, nie je schopný 
rozlíšiť pravý kľúčový podnet, reaguje na viaceré 
neadekvátne podnety a jedná zmätočne

Za ochorenie súvisiace s poškodením neurosenzorických filtračných mechanizmov

je považovaný aj autizmus.



• filtrovanie (hrubšie) začína v zmyslových 

receptoroch a končí sa v CNS (najjemnejšie 

filtre) 

• zmyslové bunky obyčajne reagujú na veľké 

spektrum vonkajších podnetov a preto je 

veľmi ťažké odlíšiť, ktorý podnet je naozaj ten 

„pravý“ 

• jedna z výnimiek - špeciálne čuchové receptory na tykadlách samčeka priadky 

morušovej (Bombyx mori) 

• elektrofyziologickým snímaním vzruchov z čuchových receptorov na tykadlách sa 

zistilo, že väčšina čuchových receptorov reaguje na bombykol (a na jemu príbuzné 

látky)

• už tu prichádza k rozpoznaniu kľúčového podnetu, ktorý spúšťa dedične 

fixované sexuálne správanie



• fungovanie „filtračných staníc“ v mozgu - príklad  
ropuchy obyčajnej (Bufo bufo)

• pokusy s atrapami

• ukázali, že ropucha rozpoznáva korisť podľa 
tvaru a pohybu
– ak sa atrapa bude pohybovať v horizontálnom 

smere (tvar „červa“), ropucha ju bude považovať za 
korisť

– ak sa atrapa bude pohybovať v smere vertikálnom
(tvar „antičerva“), nebude ju ropucha považovať za 
korisť - nevenuje jej temer žiadnu pozornosť

• kde „centrum rozpoznania koristi“, ktoré ďalej 
filtruje vstupné zrakové vnemy ?

• spomínané centrum v oblasti tectum opticum
v strednom mozgu



aob, accessory olfactory bulb (cross-hatched);

cb, cerebellum (stippled);

ch, cerebral hemispheres (cross-hatched);

m, medulla oblongata;

ob, olfactory bulb (cross-hatched);

ot, optic tectum (black); 

p, pituitary gland 



• reakcia ropuchy (Bufo bufo) na 
atrapu červa a „antičerva“

• atrapa červa vyvolá u ropuchy viac 
reakcií (obratov za korisťou) ako 
atrapa „antičerva“

• dôležitým je pomer strán a:b    

(spracované podľa Franck, 1996)



• ide o reakciu vyvolanú dedične fixovaným/vrodeným 
spúšťacím mechanizmom
– ropuchy budú reagovať na atrapu aj v období tesne po 

metamorfóze

• reakcia = prepojenie gangliových buniek sietnice
s neurónmi tectum opticum a s talamo - pretektálnou 
oblasťou medzimozgu

• zraková informácia - predfiltrovaná detektorovým 
systémom sietnice - potom vedená zrakovým nervom do 
oboch centier

• snímaním vzruchu v týchto častiach mozgu sa zistilo, že 
neuróny vyskytujúce sa v tejto oblasti zodpovedajú 
svojou charakteristikou dedične fixovaným 
koordinačným schémam - fixným vzorcom správania
dokázaným v etologických pokusoch



• kombináciou neurofyziologických, 
elektrofyziologických a neuroanatomických 
pokusov sa zistilo, že:
– vysoká reaktivita špecifických neurónov v tekte a 

talamo - pretektálnej oblasti medzimozgu súvisí so 
vzájomnou interakciou týchto neurónov s ďalšími 
neurónmi, ktoré sú „zapojené“ v rade pred týmito 
neurónmi

• ak pretneme spojenie medzi vyššie 
spomínanými časťami medzimozgu, nie je 
ropucha schopná rozoznať korisť a reaguje 
na všetko, čo sa pohybuje

• vyplýva z toho, že vysoká reaktivita neurónou 
tekta je zabezpečená tlmivým účinkom 
talamo – pretektálnej oblasti medzimozgu



Fungovanie neufosenzorického filtračného mechanizmu 
u ropuchy obyčajnej (Bufo bufo).



• centrálny zrakový systém ropuchy 

obyčajne nemá (na rozdiel od cicavcov) žiadne 

priame spojenie s koncovým mozgom (ten 

má u nižších živočíchov prevažne čuchovú funkciu)

• u cicavcov sú informácie získané 

z receptorov na sietnici vedené cez 

medzimozog do koncového mozgu

– tu vo fylogeneticky mladej diferencovanej 

zrakovej kôre prichádza k filtrácií optických 

vzruchov



• zrakové filtračné mechanizmy sa  u stavovcov 

vyvíjali stupňovito

• prvý „hrubý“ filter kontroluje podnety 

dráždiace receptory v oku (tyčinky a čapíky)

• druhý, ešte stále dosť nešpecifický kontroluje 

vzrušivosť detektorov

• ďalší (v nervovej oblasti ďalej od centra) 

kontroluje špecifické „oslovenia“ iba určitým 

zrakovým kľúčovým podnetom a interakciu 

s ďalšími zmyslovými modifikáciami



Veselovský – Etologie, 2005



NEUROFYZIOLOGICKÉ KORELÁTY 

MOTIVÁCIE

• motivačná analýza dokáže motiváciu priamo 

merať (meranie doby latencie)

• nedokáže však dostatočne zodpovedať otázky 

typu:

– čo sa deje v mozgu pri súčasnej aktivácii viacerých 

pohotovostí (pripraveností) k jednaniu? 

– ktoré okruhy neurónov majú prioritu? 

– ktoré mechanizmy rozhodujú o hierarchii pohotovostí 

k behaviorálnej aktivite? 

– ako je to v mozgu v prípade, že sú súčasne 

aktivované dve protichodné pohotovosti k jednaniu? 



• odpoveď na ne prináša až neuroetologická 
analýza

• jej cieľom je vyhľadať neurofyziologické 
koreláty motivácie

• pri hľadaní týchto korelátov sa v minulosti využívali 
vyššie spomínané metódy dráždenia mozgu 
elektrickým prúdom

• ich nedostatok (okrem „hrubosti“)
– získané údaje neposkytovali informácie o tom, ktoré 

štruktúry sú vlastne dráždené (či dráždiš skupinu 
neurónov, alebo len jednotlivé axóny)

– už len malý posun elektródy môže vyvolať úplne iné 
správanie



• medzi priekopníkov výskumu 
neuofyziologických korelátov 
motivácie patril:
– Erich von Holst

– Ursula von Saint Paul

• vychádzali z dobrých znalostí 
etogramu kura domáceho

• elektrický prúd – dráždenie 
mozgového kmeňa  - „hľadanie“ 
korelátov

• výsledkami pozorovaní dospeli 
k zisteniu, že:
– dráždením mozgového kmeňa sa 

neaktivujú motorické programy, ale 
motivujúce mechanizmy



• dráždením rovnakej oblasti mozgu môžu byť 

v závislosti od objektov okolitého prostredia 

„vyvolané“ rôzne prvky správania

• znamená to teda, že dráždime „len“ motivačné 

centrum, pričom výsledné správanie (sila 

reakcie) závisí od charakteru kľúčových 

podnetov

• ak dáme kure domácej podnet elektrofyziologickou cestou, ale súčasne

jej ukážeme päsť ako spúšťací podnet, „pohrozí“ mu slabo natiahnutým

krkom a našuchoreným perím na krku

• ak kombinujeme elektrický podnet s atrapou vypchaného tchora

(prirodzený nepriateľ) ovplyvní to intenzitu hrozby po ktorej nasleduje útok

• ak chýbajú vhodné spúšťacie podnety, kura prejde k apetenčnému

správaniu (nepokojne sa prechádza)





• dráždením mozgu môže tiež prísť 
k preladeniu určitých prvkov správania na 
iné 

- u spontánne kotkodákajúcej kury (Gallus domesticus) vyvolá dráždenie

mozgu ospalosť, čo sa prejaví prechodným prerušením kotkodákania

- dlhotrvajúcim dráždením zmizne pohotovosť (pripravenosť, naladenosť)

na kotkodákanie úplne - aj po vypnutí elektrického prúdu ostane

sliepka „nemá“



Veselovský – Etologie, 2005



• súčasným stimulovaním mozgu 

prostredníctvom dvoch elektród -

možné dosiahnuť súčasnú aktiváciu 

dvoch pohotovostí k jednaniu

• u vzájomne sa ovplyvňujúcich pohotovostí 

k jednaniu a u správania v konfliktných 

situáciách sú výsledky zhodné s údajmi 

získanými motivačnou analýzou 





• aktivity, ktoré potláčajú mnoho iných 
aktivít
– pohotovosť na únik

• aktivity, ktoré „držia“ prioritu
– sedenie na vajíčkach (ide o aktivitu s veľkým významom pre 

prežitie a ochranu mláďat),

– sú schopné „odložiť“ únikové správanie až „na 
poslednú chvíľu“

• ide o procesy biologicky zmysluplné
– fylogenetická adaptácia



LOKALIZÁCIA MOTIVAČNÝCH CENTIER

• motivačné centrá môžeme odhaliť prostredníctvom:
– dráždenia rôznych oblastí mozgu elektrickým prúdom,

– operačnými zásahmi do mozgových centier,

– prostredníctvom indukovaných lézii

• u cicavcov má pri riadení motivácie zvláštny význam
hypotalamus https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus

– v laterálnom hypotalame

• centrum hladu

– jeho elektrické dráždenie vyvolá správanie spojené 
s vyhľadávaním potravy

– operatívne rozrušenie tohto centra spôsobí znemožnenie 
príjmu potravy

• centrum smädu (blízko centra hladu) 

– pri jeho dráždení elektrickým prúdom pijú zvieratá nadmerné 
množstvo vody

– pri jeho operatívnom rozrušení jedince odmietajú piť

– v strednom hypotalame

• centrum sýtosti

– jeho elektrickým dráždením ovplyvňujeme sýtosť - pokusné 
jedince prestávajú žrať

– operatívne rozrušenie spôsobuje prežieranie a tučnotu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus


http://www.favea.cz/data/news/graf_sytosti_1_kopie_400.jpg

http://www.favea.cz/data/news/graf_sytosti_1_kopie_400.jpg


• chemickým dráždením mozgu bolo dokázané:
– že v rovnakej mozgovej oblasti potravné správanie

povzbudzujú adrenergné prenášače (adrenalín a 
noradrenalín), zatiaľ čo cholinergné prenášače 
(acetylcholín) povzbudzujú pitie

• sexuálna pohotovosť - tiež ovplyvňovaná 
z hypotalamu
– lézie v tejto oblasti môžu u cicavcov potlačiť ruju, ale 

príležitostne aj ruju urýchliť, resp. trvalo vyvolať

– pravdepodobne sa v hypotalame nachádzajú určité 
oblasti tkaniva, ktoré majú buď tlmivú, alebo 
povzbudzujúcu funkciu



• v centrách hypotalamu tiež existujú 

bunky s „detekčnou“ funkciou

– kontrolujú variabilné hodnoty, ako je hladina 

krvného cukru, koncentrácia iónov, hladina 

rôznych hormónov

• bunky z centra hladu napríklad reagujú na 

zmeny hladiny krvného cukru

• bunky centra smädu sa zas dajú dráždiť 

injekciou hypertonickým roztokom solí



• so smädom tiež súvisí určitá oblasť 
mozgu v limbickom systéme

– fylogeneticky veľmi starý komplex mozgových 
centier (jadrá na báze koncového mozgu)

– u nižších stavovcov majú vzťah k čuchu   -
oblasti nazývame čuchové centrá (čuchový mozog 
- rhinencephalon)

• u vyšších stavovcov preberá limbický
systém úlohu riadiaceho centra rôznych 
prvkov správania

– mačky s léziami v amygdale, ktorá je 
súčasťou limbického systému sú 
hypersexuálne, pokúšajú sa kopulovať 
s neprimeranými predmetmi



• amygdala sa spolu s predným 

hypotalamom

– podieľa sa aj na riadení vnútrodruhovej

agresivity

• ak dráždiš amygdalu mačky elektrickým prúdom 

stane sa extrémne agresívnou

• ak ju naopak rozrušíš, stane sa extrémne kľudnou

• u mačky sa na riadení agresivity podieľa ešte 

stredný mozog a neopallium koncového mozgu

– u človeka môže byť patologická agresivita 

odstránená obojstranným rozrušením tohto 

nervového centra



MOTOPROGRAMY

• nervové filtračné mechanizmy a ani 
motivačné centrá sami o sebe nevyvolávajú 
žiadne dedičné koordinácie/ fixné vzorce 
správania (FVS) !!!

• podklad pre ne tvoria endogénne motorické 
programy tzv.  motoprogramy
– sú to v priestore a čase členené vzorce nervových 

impulzov (šablóny impulzov), vytvárané/zakódované 
vždy jediným generátorovým vzorcom (GV; pattern 
generator - pôvodca vzorov, šablón, generátorovým 
vzorcom)......generátorom nervových impulzov

• motorické neuróny, kt. inervujú svaly dostávajú 
motorické programy priamo od GV



• morský slimák z rodu Tritónia

• kontakt s ramenom ježovky (jeho nepriateľom) 
– behom 30 sec. únik

– plávanie striedavým zmršťovaním brušnej a chrtovej svaloviny

– pomocou elektród objavený riadiaci neurón

– ten spustí a „odohrá“ motorický program z GV zloženého z 

niekoľkých neurónov 

– jediný riadiaci neurón teda zabezpečí plávanie aj útek

• rovnakokrídly hmyz
– let cvrčka Telogryllus commodus (vývoj – 9-11 larvárnych instarov)

– 7. instar – nemajú krídla – dráždenie GV – dokonalá letová pozícia 

vo veternom tunely, aj keď nemajú krídla

https://img.mediacentrum.sk/gallery/300/1414093.jpg

CENTRÁLNE PROGRAMY 

SPRÁVANIA



• samce svrčkov a kobyliek - v období rozmnožovania druhovo špecifický 
spev

• vznik  - trením jedného z predných krídel o stridulačnú lištu druhého predného 
krídla

• z vývojového hľadiska - stridulácia odvodená od rytmických pohybov krídiel 
slúžiacich pôvodne k letu (v oboch prípadoch je frekvencia okolo 30 Hz)

• pri stridulácii i lete využívané prakticky tie isté časti nervosvalového systému
(motoneuróny, krídlové svaly, samotné krídla)

• zmena - v GV, ktoré produkujú motoprogramy

• dráždením prostredníctvom elektrického prúdu sa dokázalo, že
– spev svrčka vyvolaný jednak z krídelných mezotorakálnych ganglií a tiež

z „mozgu“ (mozgového uzla)

– ak však dráždime mezotorakálne gangliá aj po prerušení spojenia s mozgom, 
spev sa ozýva stále

Znamená to teda, že:

• generátory vzorov sú uložené práve v mezotorakálnych gangliách 
inervujúcich krídla

• „mozog“ má len riadiacu funkciu
– vysiela impulzy, ktoré príslušné hrudné nervové uzliny buď zapínajú, alebo vypínajú 

(v závislosti na motivácií)

– prepína na rôzne typy spevu zodpovedajúce motivácii jedinca

– neuróny riadiaceho centra nemajú žiadny vplyv na časopriestorové členenie 
motoprogramu  - iba ho štartujú

Nervová sústava hmyzu: 

– rebríčková

– tvorí ju: 

• veľký mozgový uzol,

• nadhltanový uzol,

• podhltanový uzol,

• niekoľko malých uzlov v brušku 



• samce svrčkov a kobyliek - v období rozmnožovania druhovo špecifický 
spev

• vznik  - trením jedného z predných krídel o stridulačnú lištu druhého predného 
krídla

• z vývojového hľadiska - stridulácia odvodená od rytmických pohybov krídiel 
slúžiacich pôvodne k letu (v oboch prípadoch je frekvencia okolo 30 Hz)

• pri stridulácii i lete využívané prakticky tie isté časti nervosvalového systému
(motoneuróny, krídlové svaly, samotné krídla)

• zmena - v GV, ktoré produkujú motoprogramy

• dráždením prostredníctvom elektrického prúdu sa dokázalo, že
– spev svrčka vyvolaný jednak z krídelných mezotorakálnych ganglií a tiež

z „mozgu“ (mozgového uzla)

– ak však dráždime mezotorakálne gangliá aj po prerušení spojenia s mozgom, 
spev sa ozýva stále

Znamená to teda, že:

• generátory vzorov sú uložené práve v mezotorakálnych gangliách 
inervujúcich krídla

• „mozog“ má len riadiacu funkciu
– vysiela impulzy, ktoré príslušné hrudné nervové uzliny buď zapínajú, alebo vypínajú 

(v závislosti na motivácií)

– prepína na rôzne typy spevu zodpovedajúce motivácii jedinca

– neuróny riadiaceho centra nemajú žiadny vplyv na časopriestorové členenie 
motoprogramu  - iba ho štartujú



KOMPLEXNÉ PRVKY SPRÁVANIA A ICH PÔVOD

• neurofyziológovia v minulosti
– dlho sa domnievali, že komplexné 

prvky správania majú pôvod v reflexoch 
(reflexná hypotéza - reflexný oblúk tvorený 
receptorom, dostredivou dráhou, CNS, 
odstredivou dráhou a efektorom)

• neurofyziológovia dnes
– reflexná teória spätnej väzby vytlačená 

hypotézou o endogénnej tvorbe 
vzorov

– rozhodujúcou pre odklon od reflexnej 
hypotézy práca Donalda Wilsona zo 
šesťdesiatych rokov

• týkala sa letu sarančí druhu 
Schistocerca

http://jeb.biologists.org/content/209/22/4411

http://jeb.biologists.org/content/209/22/4411


• predstava letu ako reflexného oblúku: 
– receptor pre zdvíhanie krídiel uložený v kĺboch „hlási“ nervovej páske, 

že krídlo dosiahlo najvyšší bod;

– krídla sa reflexne stiahnu dole;

– ako náhle krídlo dorazí do najnižšieho bodu, bude vďaka reflexným 
pohybom (cez receptory zdvíhačov krídiel) zdvihnuté nahor a celý dej 
sa opakuje

• ak by sme vychádzali z predpokladu, že naozaj ide o reflexný 
oblúk, znamenalo by jeho prerušenie zároveň ukončenie danej 
formy správania

• ak však rozrušíme receptory pre zdvíhanie krídiel, pohybový rytmus 
bude prebiehať aj naďalej (aj keď v spomalenej forme)

• uvažujeme teda o existencii GV

• tie sú v tomto prípade uložené v hrudných gangliách

• GV je schopný vytvoriť endogénny rytmus nezávisle na 
periférnej spätnej väzbe

• GV je iba zapínaný a vypínaný z nadriadeného centra v mozgu, 
od receptorov zdvíhania krídiel iba dostáva spätné informácie, ktoré 
ovplyvňujú frekvenciu pohybu



• centrálne/ ústredné motoprogramy pre komplexnejšie 
prvky správania 

– tvoria sa v nervovej sústave nezávisle na 
periférnych vplyvoch

– sú ďalej vedené na svaly cez aferentné nervové 
dráhy a tak ovplyvňujú koordináciu svalových sťahov



- sexuálne správanie modlivky nábožnej (Mantis religiosa)
- to riadené endogénnymi motorickými impulzmi

z posledného abdominálneho ganglia
- aktivita tohto ganglia je za normálnych okolností tlmená

z podhltanového ganglia
- rozrušením podhltanového ganglia zrušíme jeho

tlmivý účinok na abdominálne ganglium
- tzn. že sexuálne správanie sa dá vyvolať kedykoľvek

po dekapitácií samčeka
- ak preťaté všetky nervy vychádzajúce z abdominálneho ganglia,

s výnimkou dvoch konektív s podhltanovým gangliom - tlmivé
účinky pretrvávajú

- ak preťaté aj konektívy - odpadajú tlmivé účinky podhltanového
ganglia - po 1-5 minútach stúpajúca frekvencia impulzov, ktorá
dosahovala svojho maxima až po 10-15 min. a pretrvávala
niekoľko hodín

- kopulačné správanie samčeka modlivky je teda
riadené endogénne produkovanými motorickými
impulzami, čo samozrejme nevylučuje, že sa na tomto
správaní podieľa aj senzorická spätná väzba



Ďakujem za pozornosť!


