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Predslov
Zem môţeme nazvať tieţ planétou hmyzu, ktorý v súčasnosti patrí k najúspešnejším
skupinám ţivočíchov. Prvé Hexapoda sa objavujú v devóne pred 350 000 000 aţ
400 000 000 rokov. V rámci triedy hmyzu pozorujeme obrovské mnoţstvo a rozmanitosť
foriem. Spomedzi všetkých známych druhov ţivočíchov patrí aţ 85 % k hmyzu. V súčasnosti
je na našej planéte opísaných okolo 1 milióna druhov, ale predpokladá sa, ţe tento počet je
omnoho väčší. Hmyz je bohatý a diverzifikovaný nielen počtom druhov, ale aj počtom
jedincov. Podľa odhadov, na jeden štvorcový kilometer súše, kde sú vhodné podmienky pre
ţivot, priemerne pripadá aţ 10 miliónov jedincov hmyzu, a na jedného človeka je to asi 200
miliónov. Uvedené čísla poukazujú na skutočnosť, ţe táto ţivočíšna skupina dosahuje
v súčasnosti najväčší evolučný rozkvet a s výnimkou mora obsadila všetky ekologické niky.
V čom spočíva taký veľký evolučný úspech hmyzu? Je to hlavne vďaka jeho rozmerom,
ktoré sú pomerne malé. To mu umoţňuje ţiť v habitatoch, ktoré sú pre mnohé iné ţivočíchy
nedostupné. Hmyz má obvykle relatívne krátky ontogenetický cyklus a pomerne veľké
rozmnoţovacie schopnosti. Počas roka sa môţe vyvinúť väčší počet generácií. Toto
umoţňuje zväčšiť rýchlosť adaptácií pod vplyvom prírodnej selekcie. Umoţňuje to tieţ hmyzu
rýchlo sa prispôsobovať neustále sa meniacim podmienkam prírodného prostredia.
Veľkou “evolučnou výhrou” pre hmyz je schopnosť letu. Znamená to moţnosť rýchleho
premiestňovania sa z jedného miesta na druhé a migrácie z habitatov, ktorých podmienky sa
stali pre hmyz nevýhodné, ako aj vyhľadanie a osídľovanie vhodnejšieho prostredia. Let
umoţňuje rýchle osídlenie pevniny, ale aj pomerne odľahlých ostrovov.
Aký rýchly je tento proces, ukazuje príklad kolonizácie Havajských ostrovov. Podľa
súčasných poznatkov asi 6 500 endemických druhov hmyzu ţijúcich na Havajských
ostrovoch vzniklo z pôvodných 250 druhov, ktorým sa podarilo dostať na toto územie cez
Tichý oceán v priebehu 800 000 rokov, t.j. od obdobia, keď sa toto vulkanické súostrovie
vynorilo z oceánu.
Hmyz je stálou súčasťou suchozemských i sladkovodných ekosystémov, ktoré by bez
neho nemohli normálne fungovať. Hmyz napomáha rozkladu organickej hmoty, je potravou
veľkého počtu druhov stavovcov a predstavuje tieţ významnú skupinu fytofágov, ktoré môţu
spôsobovať v človekom ovplyvnených ekosystémoch značné škody. Je súčasťou základných
trofických reťazcov v prírode
Záujem o štúdium tejto skupiny ţivočíchov stále rastie. Vo vedeckých inštitúciách celého
sveta sa realizujú rôznorodé výskumy tejto fascinujúcej skupiny ţivočíchov. Hmyz je tieţ
v centre záujmu etológie, vednej disciplíny, ktorá študuje správanie ţivočíchov. Ide
o interdisciplinárnu vedu, ktorá vyuţíva poznatky z iných biologických vied, napr. z ekológie,
fyziológie, biochémie, morfológie, anatómie, systematickej zoológie, entomológie,
molekulárnej biológie, ap.
Etológia je relatívne mladou vedeckou disciplínou. Jej veľkým úspechom bolo v roku 1973
udelenie Nobelovej ceny trom vedcom, ktorí sa významnou mierou zaslúţili o jej rozvoj. Boli
to Konrad Lorenz, Niko Tinbergen a Karl von Frisch. V klasickom ponímaní reprezentovanom
tieţ týmito osobnosťami vedy, hlavný dôraz v etológii bol kladený na výskum inštinktívneho
správania zvierat s ohľadom na význam pre preţitie a evolúciu. Etologické výskumy boli
realizované tak, aby správanie ţivočíchov bolo moţné pozorovať v náväznosti na prírodné
podmienky prostredia, s ktorým ho spájajú adaptívne väzby, ktoré sa stabilizovali počas
evolúcie. Takéto ponímanie dosť výrazne oddelilo etológiu od klasickej psychológie
ţivočíchov, ktorej predmetom výskumu boli hlavne problémy súvisiace s evolúciou procesov
prebiehajúcich za účasti činnosti vyššej nervovej sústavy, ako je napr. učenie, habituácia, ap.
Výsledky takýchto výskumov sa opierali najmä o laboratórne experimenty, ktoré boli oddelené
od prírodných podmienok.
Medzi vedcami postupne rastie záujem o štúdium etológie hmyzu. Prvé datované
systematické opisy správania hmyzu môţeme nájsť v práci René Antoine F. de Reamura
(1683–1757). Boli publikované v 6 zväzkoch “Memoires pour servir a l’histoire des insectes”.
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V nich sú uvedené veľmi podrobné opisy pozorovania ţivota sociálneho hmyzu, správania
parazitov a parazitoidov, mínujúceho hmyzu, ap.
Aţ o 150 rokov neskôr, koncom 19. storočia publikoval známy francúzsky entomológ Jean
Henri Fabre (1823–1915) v práci “Souvenires Entomologiques” výsledky pozorovaní
týkajúcich sa správania hmyzu, ktoré boli širšie spopularizované. V práci bolo predstavených
mnoho zaujímavých faktov zo ţivota a etológie hmyzu, ktoré boli originálnymi výsledkami
jeho mnohoročných výskumov.
Súčasné výskumy týkajúce sa etológie hmyzu sa začali rozvíjať v prvej polovici 20.
storočia a boli korunované zaloţením európskej etologickej školy, ktorej zakladateľmi boli
traja vyššie spomenutí laureáti Nobelovej ceny – Konrad Lorenz, Niko Tinbergen a Karl von
Frisch. Záujem o štúdium bionómie a správania hmyzu výrazne vzrástol, takţe moţno hovoriť
o samostatnej vednej disciplíne v rámci etológie ţivočíchov.
Cieľom predloţenej vysokoškolskej učebnice je podanie základných informácií týkajúcich
sa etológie hmyzu. Publikácia je určená pre poslucháčov magisterského stupňa štúdia
biologických disciplín, najmä zoológie, ekológie, ţivočíšnej fyziológie a etológie, ako aj
environmentalistiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Verím,
ţe “Vybrané kapitoly z etológie hmyzu” pomôţu poslucháčom magisterského stupňa štúdia
získať ucelenejší obraz v problematike etológie hmyzu v širšom kontexte súvislostí
s ostatnými zoologickými a ekologickými disciplínami a podnietia v nich záujem o jej hlbšie
štúdium.
Na tomto mieste sa chcem poďakovať recenzentom Prof. RNDr. Miroslavovi Krumpálovi,
CSc. a Doc. RNDr. Petrovi Fedorovi, PhD. za cenné rady a pripomienky, ktoré prispeli
k zvýšeniu kvality publikácie. Ing. Oľge Šimkovej, CSc. ďakujem za pomoc pri jazykovej
úprave textu.
Práca bola podporená grantovým projektom VEGA 1/0124/09.

Bratislava, december 2011

autorka
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1. Úspešnosť hmyzu v procese fylogenézy
Hmyz patrí v súčasnosti k najúspešnejším skupinám ţivočíchov na našej planéte. Osídlil
takmer všetky ekologické niky, s výnimkou morí, kde sa nedokázal vyrovnať so salinitou (tu
ho nahrádzajú Crustacea). Prvé Hexapoda sa objavujú v prvohorách v devóne, asi pred
350 000 000 aţ 400 000 000 rokov. Nepochybnými dôkazmi sú devónske nálezy Collembola
a Archeognatha. Najstarší doposiaľ známy fosílny zástupca Hexapoda je chvostoskok
Rhyniella praecursor zo spodnodevónskych vrstiev v Škótsku.
Molekulárne dáta umiestňujú vznik Hexapoda do skoršieho obdobia (pred 420 aţ 434
miliónmi rokov v silúre). Je známe, ţe v karbóne dosahovali Hexapoda gigantické rozmery,
napr. švehly (Thysanura) mali dĺţku aţ 6 cm, praváţky (Palaeodictyoptera) dosahovali
rozpätie krídel 70 cm. V porovnaní s recentne ţijúcimi radmi hmyzu, aspoň 10 ďalších radov
vzniklo a rozšírilo sa na konci prvohôr a na začiatku druhohôr. Neskôr tieto skupiny vymreli.
V perme nastáva radiácia holometabolného hmyzu. Mnohé skupiny však vyhynuli počas
veľkého vymierania organizmov na konci permu. Pomerne málo skupín prvohorného hmyzu
preţilo aţ do druhohôr. Mnohé recentné čeľade sa objavili aţ v jure. V kriede sa rozšírilo
mnoho čeľadí hmyzu, vyvíja sa sociálny hmyz a dochádza ku koevolúcii hmyzu
s krytosemennými rastlinami. Treťohorný hmyz bol uţ moderný a mnohé skupiny ţijú aj
v recentnom období.
V rámci hmyzu pozorujeme obrovské mnoţstvo a rozmanitosť foriem. Podľa odhadu, na
svete v súčasnosti ţije asi 1 miliarda miliard (t.j. 1 000 000 000 000 000 000) jedincov hmyzu.
Päť zo šiestich známych ţivočíšnych druhov patrí k hmyzu. Dnes je opísaných asi jeden
milión druhov, čo predstavuje asi 20–50 % skutočného stavu (odhady sa u jednotlivých
autorov veľmi líšia). Na mieste je otázka: „Čo umoţnilo hmyzu takúto úspešnosť vo
fylogenéze?“
1. Stavba telesného pokryvu – kutikuly
Problémom pre kaţdého suchozemského ţivočícha je udrţanie vody v tele. Prvé mäkkýše
(Mollusca), ktoré prešli na súš, mali telo obalené slizom, ktorý chránil telo pred vyschnutím.
Sliz je mukoproteín – t.j. bielkovina a cukor. Prvé Insecta nahrádzajú cukor tuhým vláknitým
polymérom – chitínom. Chitín je reťazcom iného cukru acetylglukosamínu, ktorý obsahuje
dusíkaté bázy. Chitín je vlastne podobný celulóze. Je tuhý, ohybný, vláknitý. Toto samo
o sebe by však nepomohlo. Chitín bolo treba vystuţiť. A tu nastupuje druhá zloţka –
bielkovina. Práve táto kombinácia chitínu a bielkoviny (v tomto prípade sklerotínu) umoţnila
úspešnú existenciu a rozvoj hmyzu. Existuje určitá analógia medzi stavbou sklerotínu hmyzu
a rohoviny stavovcov (obr. 1). Rohovina, ktorá je stavebným materiálom šupín plazov, peria
vtákov a srsti cicavcov, má podobnú vnútornú štruktúru ako sklerotín hmyzej kutikuly. Sírne
mostíky v rohovine a benzénové mostíky v sklerotíne tmelia dlhé bielkovinové molekuly.

Obr. 1. Analógia v stavbe sklerotínu hmyzu a rohoviny stavovcov. (Wigglesworth 1964)
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Charakteristické vlastnosti kutikuly hmyzu
Tvrdosť
Takto vzniknutý materiál tvrdosťou a odolnosťou k chemikáliám prekoná všetky umelé hmoty.
Je to vidieť na hryzadlách drevokazného hmyzu, ktorý častokrát dokáţe prehrýzť olovené,
strieborné, medené i zinkové plechy. Pancier kôrovcov a kutikula hmyzu bývajú často
inkrustované uhličitanom vápenatým, ale časti tela, ktoré potrebujú byť skutočne tvrdé, majú
na povrchu sklerotín. Stuhnutý sklerotín je tvrdší neţ vápenec. Pevnosť kutikuly chrobáka
v ťahu je aţ 58 kg na jeden mm2 povrchu.
Tvarovateľnosť
Sklerotín je pred stuhnutím tvarovateľný. Pokoţkové bunky vytvárajú príslušnú štruktúru buď
z bielkoviny s podielom chitínu, alebo bez neho. K vytvrdnutiu na sklerotín dochádza
chemickou reakciou riadenou enzýmami. Tŕne, chlpy, šupiny, ústne orgány, ţihadlá i
kladielka sú kutikulárne útvary, ktorým sklerotín dodáva značnú tvrdosť. Sklerotín je ideálny aj
na krídla. Proces tvrdnutia kutikuly sa nazýva sklerotizácia. Takéto vlastnosti kutikuly si
vynútili “rast hmyzu skokom”.
Insect Cuticle Club (Klub bádateľov hmyzej kutikuly) vznikol v Londýne. Zásluhou prác
jeho členov dnes vieme, ţe kutikula nie je mŕtvy produkt vylúčený pokoţkovými bunkami,
ktorý by chránil hmyz (a iné článkonakoţce) ako brnenie. Dlhoročné výskumy dokázali, ţe
kutikula má byť právom povaţovaná za súčasť hmyzieho tela. Je to materiál, ktorý si
zasluhuje pozornosť nielen entomológov a biológov študujúcich ultraštruktúru, ale aj
biotechnológov a chemikov. Jej fyzikálne vlastnosti ešte dlho budú slúţiť ako model.
Tvrdnutie
Proces tvrdnutia chitínu si priblíţime na príklade liahnutia muchy domácej (Musca
domestica). Larva muchy sa kuklí v zemi. Tu je pupárium v bezpečí. Neskôr sa liahne imágo.
Mladá, čerstvo vyliahnutá mucha má na čele tzv. ptilinum (hrčkovitý útvar) a pomocou neho,
resp. pulzovaním, prelievaním hemolymfy z bruška do hlavy a ptilina je schopná preraziť si
cestu cez častice pôdy. Kutikula je mäkká, poddajná, takţe ani ostré častice ju nepoškodia.
Akonáhle je vonku, ptilinum mizne. Mucha napumpuje vzduch do krídel, kutikula rýchlo
tmavne a tvrdne. Tvrdnutie kutikuly je riadené hormonálne, a to hormónom burzikónom
produkovaným v mozgu (v supraoesophageálnom gangliu). Uvoľňuje sa 2 minúty po tom, ako
hmatové zmysly prestanú informovať mozgové ústredie o mechanickom dráţdení. Ak
zaškrtíme muche niťou hlavu do 2 minút po opustení pupária, zvyšok tela nikdy nestvrdne,
iba ak do neho vstrekneme malé mnoţstvo hemolymfy muchy, ktorá práve sklerotizuje.
Nadobúdanie poddajnosti
Ešte obdivuhodnejšou vlastnosťou kutikuly je nervovo riadený proces nadobúdania
poddajnosti. Toto dokáţe kutikula krvcicajúcich druhov, aby sa občas mohli nacicať do
sýtosti. Prvýkrát bol tento jav pozorovaný u juhoamerickej bzdochy rodu Rhodnius. Hladnej
bzdoche preťali nervy ovládajúce jednu stranu bruška. Po nacicaní neporušená strana
povolila, degenerovaná časť ostala nepoddajná. Neobvyklú pruţnosť pozorujeme na brušku
koníkov. Kutikulárna membrána medzi jednotlivými skleritmi bruška je schopná predĺţiť sa aţ
o 1500 % – t.j. dvojnásobok maximálne natiahnutej najpruţnejšej arabskej gumy, pričom táto
membrána sa vráti do pôvodnej dĺţky. Vďaka tomu samičky sú pri kladení vajíčok (hlboko do
pôdy) schopné natiahnuť bruško ako celok aţ na trojnásobok jeho pôvodnej dĺţky.
Vodotesnosť
Nepremokavosť kutikuly spôsobuje voskový film rozotrený po povrchu tela, ktorý zabraňuje
strate vody, ako aj zmáčaniu tela. Na povrchu však ešte musí byť vrstva cementu
vylučovaného z drobných pokoţkových ţliazok. Ţivot hmyzu závisí práve od neporušenosti
tejto vrstvy, ktorej hrúbka je asi 0,001 mm.
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Húsenica mole koţušinovej (Tinea pellionella, Tineidae) je proti vysychaniu veľmi odolná,
pretoţe ţije v prostredí, kde takmer neprichádza do styku s vodou a vlhkosťou. Stačí však
maličké poškodenie jej kutikuly a zahynie smädom behom niekoľkých hodín, napr. keď ju
necháme prejsť po papieri s kremičitým alebo brúsnym alumíniovým práškom. Starí Rimania
a neskôr aj obyvatelia severnej Afriky miešali obilie v sýpkach s jemným prachom z cesty.
Takto bojovali proti larvám zrniara čierneho Sitophilus (=Calandra) granarius (Coleoptera,
Curculionidae), ktorý je významným škodcom obilia v sýpkach. Drobné prachové čiastočky
a kamienky poškodzujú týmto larvám vrchné vrstvy kutikuly a môţu zvyšovať ich mortalitu.
2. Dýchanie
Kutikulárny pancier však spôsobil problémy s dýchaním. Aby dochádzalo k výmene plynov,
kutikula sa musela “otvoriť” (pôvodne) na kaţdom článku jedným párom prieduchov. Vzniká
takto veľmi účinný tracheálny systém hmyzu. Kaţdá vzdušnica je vystlaná špirálovito
stočeným vláknom (taenidium) kutikulárneho charakteru, a hmyz pri jednotlivých zvliekaniach
(ekdysis) lieni aj tieto kutikulárne časti tracheálnej sústavy.
Ventilačné pohyby u hmyzu sú odlišné od respiračných pohybov suchozemských
stavovcov. Pri nádychu sa vyklenú a roztiahnu články bruška, pri výdychu sa bruško sploští
a jeho jednotlivé články sa do seba čiastočne vsunú. Pri týchto dýchacích pohyboch sa
spirakuly tracheí otvárajú, alebo zatvárajú. Dôleţitou vlastnosťou je, ţe nie všetky spirakuly
sa otvárajú naraz, do niektorých vzduch vniká, z druhých uniká. Je to dôleţité zariadenie na
preţívanie hmyzu, najmä v nepriaznivých obdobiach alebo v kľudových štádiách. Ako príklad
môţe poslúţiť hibernácia (zimovanie). Kukly motýľov, ktoré hibernujú, majú prieduchy pevne
uzavreté. Keď je kyslík spotrebovaný, oxid uhličitý pohltený v telesných tekutinách spôsobí vo
vzdušniciach podtlak. V tomto okamihu kukla na moment otvorí prieduchy vzdušníc, vzduch
obsahujúci kyslík vnikne dovnútra, a to pri minimálnej strate vody z tela. Kukly priadkovca
brezového (Eriogaster lanestris, Lasiocampidae) takýmto spôsobom dokáţu preţiť aţ 7 rokov
bez príjmu vody. Húsenice vijačky múčnej (Ephestia kuehniella, Pyralidae) ţijúce v múke a
múčnych produktoch majú takisto veľmi úsporne organizované dýchanie. Vyskytujú sa (spolu
s inými skladištnými škodcami) v prostredí, kde neprichádzajú do styku s vodou. Voda v ich
tele vzniká rozkladom cukrov a tukov. Z 1 g škrobu vzniká 0,55 g vody, z 1 g tuku aţ 1,1 g
vody a oxid uhličitý. Trus takýchto lariev je dokonale vysušený a dusíkaté splodiny sú
vylučované z tela vo forme kryštálikov kyseliny močovej (urikolne). Vajíčka, larvy a imága
mnohých takto ţijúcich druhov hmyzu prijímajú vodu iba zo vzdušnej vlhkosti.
3. Osídľovanie extrémneho prostredia
Poikiotermné ţivočíchy, akými sú zástupcovia hmyzu, osídlili aj veľmi extrémne prostredie.
Príkladom môţu byť larvy komárov (Culicidae) a pošvatiek (Plecoptera), ktoré ţijú
v studených arktických vodách. Niektoré pakomárovité (Chironomidae) ţijú v horúcich
prameňoch napr. Yellowstonského národného parku (USA). Hmyz sa musí vyrovnať
s denným i sezónnym kolísaním teploty. Handicap svojej studenokrvnosti vyrovnáva
viacerými spôsobmi.
Letové svaly, ktoré sa nachádzajú v hrudi, môţeme prirovnať k spaľovacím motorom. Na
vzlietnutie je potrebná však vyššia teplota, ako je teplota okolitého vzduchu. Hmyz vo väčšine
prípadov si musí pred letom nahriať svaly. Pri experimente bol lišajovi implantovaný do hrude
termočlánok. Merania behom prípravnej fázy letu prezradili, ţe lišaj chveje krídlami, aţ kým
teplota v tkanive nedosiane 32–36 °C. Niekedy sa pred vzlietnutím nahrieva na slnku. Koníky
sa k rannému slnku stavajú bokom, aby sa im zohrial čo najväčší povrch tela. Keď slnko
začne pripaľovať, postavia sa k nemu čelom na vztýčených nohách, aby slnko ohrievalo čo
najmenší povrch tela. Podobným spôsobom sa správajú rýchlo lietajúce druhy, akými sú
napr. váţky (obr. 2)
Pokiaľ začne hmyz lietať, musí si nahriať tie skupiny hrudných svalov, ktoré ovládajú
pohyby krídel. Nahrievanie sa obmedzuje iba na oblasť hrude, pričom teplota bruška stúpa
nepatrne. Toto obdobie zohrievania lietacích svalov je pre hmyz kritické, lebo sa stáva
viditeľnejším pre predátorov, a preto tento interval musí trvať čo najkratšie a zohrievanie musí
prebehnúť čo najúčinnejšie.
Veľmi extrémne podmienky – horúčavy, sucho, zimy preţíva hmyz a jeho vývinové štádiá
v kľudovom stave (v diapauze). Príkladom sú larvy tropického pakomára rodu Polypedium
(Chironomidae) ţijúceho v západnej Afrike vo vysychajúcich jazerách. V nepriaznivých
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klimatických podmienkach a pri vyschnutí vodných biotopov sa zavŕtajú do bahna a úplne sa
zosušia. Veľa rokov sú schopné preţiť v tomto štádiu. Znesú teploty aţ -190 °C tekutého
vzduchu, aj zahriatie na +102 °C a keď ich namočíme, ţijú ďalej.
Pri druhoch hibernujúcich v štádiu larvy
alebo imága dochádza k zahusteniu hemolymfy
na 20 % koncentráciu glycerolu, a hemolymfa
nadobúda takto vlastnosti nemrznúcej kvapaliny
(napr. fridexu alebo etylénglykolu).

Obr. 2. Poloha tela váţky v závislosti od pozície slnka:
(A, B) poloha zniţujúca mnoţstvo prijatého tepla, (C, D)
poloha zvyšujúca mnoţstvo prijatého tepla. (Hay 1976,
upravené)

4. Malé rozmery
sú tieţ jednou z podmienok veľkej úspešnosti hmyzu v procese fylogenézy. Hmyz dosahuje
rozmery od 0,2 mm po 16 cm. Najmenšie sú osičky čeľade Mymaridae a Trichogrammatidae
parazitujúce na alebo vo vajíčkach iného drobného hmyzu (obr. 3). Najväčšími druhmi sú
brazílsky chrobák Titanus giganteus (Cerambycidae) a herkules antilský (Dynastes hercules,
Scarabaeidae) ţijúci v oblasti strednej Ameriky. Najobjemnejším druhom je goliáš (Goliathus
giganteus, Scarabaeidae), pochádzajúci z rovníkovej Afriky. Prvohorné praváţky
Palaeodictyoptera mali rozpätie krídiel aţ 70 cm, ale vyhynuli na konci karbónu, pretoţe veľké
formy hmyzu sú menej ţivotaschopné.
Prečo sú malé druhy ţivotaschopnejšie?
 Počas svojej ontogenézy spotrebujú menej potravy.
 Majú väčšiu moţnosť nájsť vhodný úkryt.
 Osídľujú ekologické niky neprístupné väčším ţivočíchom – napr. míny medzi stenami
listu, vývin v maličkom semienku, či vo vajíčkach iného hmyzu.
 Malé rozmery sú vyváţené veľkou plodnosťou.

Obr. 3. Parazitická osička Alaptus magnanimus
(Mymaridae) patrí k najmenším zástupcom hmyzu. Dĺţka
jej tela je 0,12 mm a rozpätie krídel 0,2 mm.
(Wigglesworth 1964, upravené)
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Vzhľadom k pomerne malým telesným rozmerom hmyz podáva relatívne veľké výkony.
Najvýkonnejšími skokanmi v ţivočíšnej ríši sú blchy, koníky a skočky. Proporčne k veľkosti
tela a k hmotnosti by človek musel byť schopný skočiť 500 m do diaľky a 300 m do výšky, aby
sa vyrovnal výkonom skákavého hmyzu. Mravec vzoprie 10-násobok svojej hmotnosti,
bzdocha z rodu Rhodnius zvýši svoju hmotnosť 20x pri nacicaní sa krvi. (Človek by musel
vypiť asi 10 hl tekutiny).
Príčinou týchto veľkých výkonov drobného hmyzu je geometrický vzťah medzi povrchom
a objemom. Povrch rastúceho telesa stúpa s druhou, zatiaľ čo objem s treťou mocninou jeho
veľkosti. Výkon svalu zodpovedá ploche jeho prierezu, ale hmota, ktorú sval uvádza do
pohybu, je úmerná objemu. V týchto zákonitostiach môţeme hľadať príčinu, prečo drobné
druhy ţivočíchov sú na tom z hľadiska výkonu lepšie.
5. Stavba nervovej sústavy
Načo by boli hmyzu účelné adaptácie, keby ich nemohol vyuţiť? Vývoj nervovej sústavy a
“intelektu” u hmyzu išiel inou cestou ako u cicavcov. Je zaloţený na vrodených inštinktoch.
Hmyz sa teda neučí, ale hneď na prvýkrát poţadovaný úkon urobí dokonale, čo je
podmienené jeho pomerne krátkym ţivotom. Individuálne učenlivý hmyz sa nachádza len
medzi dlho ţijúcimi druhmi.
Sociálny hmyz predstavuje “elitu”, čo sa týka “intelektu”. Ide najmä o mravce a včely, kde
učenie a pamäť sú nevyhnutnými pre sociálny spôsob ţivota, a majú k tomu prispôsobený
mozog (t.j. supraoesophageálne ganglium). Zatiaľ čo mozog u potápnika zaberá 1/4000
objemu tela, u lumka (Hymenoptera, Ichneumonidae) 1/400, u robotnice mravca lesného
1/280 a u robotnice včely medonosnej aţ 1/170.
Veľkosť mozgu je úmerná orientačným schopnostiam, nadaniu pre riešenie zloţitých
situácií, schopnosti dokonalej komunikácie, úrovni spoločenskej organizácie, teda správaniu
daného druhu hmyzu. “Šedou kôrou mozgu” hmyzu sú tzv. hubovité telesá (corpora
pedunculata) v strede protocerebrálnych lalôčikov. Sú to asociačné centrá, do ktorých sa
zbiehajú vlákna zo všetkých častí mozgu. U robotnice mravca lesného zaberajú 1/2 mozgu,
u robotnice včely 1/5, u kráľovskej kasty sú hubovité telesá omnoho menšie. Učenie a pamäť
je vysoko vyvinutá práve u sociálneho hmyzu.
Učenie u švábov
Na začiatku 20. storočia robil so švábmi pokusy Dr. Turner zo Saint Louis (USA). Dával
švábov do klietky s jednou osvetlenou a druhou tmavou časťou. Prirodzeným pudom šváby
zaliezali do tmavej časti. Keď tam zaviedol elektrický prúd, takţe šváby dostali pri dotyku
ranu, jedince sa týmto miestam začali vyhýbať a obsadzovali svetlé miesta v chovnej klietke.
Samce boli učenlivejšie ako samice a zapamätanie tejto skutočnosti im trvalo kratšiu dobu.
So zisteniami prof. Turnera súhlasí aj správanie sa švábov v budovách, kde často dochádza
k dezinsekcii. Šváby sa veľmi rýchlo v takýchto budovách naučia vyhýbať tmavým miestam,
kde bol aplikovaný insekticídny postrek, a zhromaţďujú sa na svetlé miesta, kde by sme ich
normálne nečakali.
V pokusoch Dr. Turnera pokračoval prof. Horridge z Univerzity sv. Ondreja v Edinburgu.
Švába dekapitoval a zavesil ho tak, ţe nohy dostali elekrickú ranu, ak ich šváb zvesil niţšie.
Asi po 30 minútach sa šváb naučil, ţe musí nohy drţať vysoko, ak sa chce vyhnúť
elektrickému šoku. Bol si to schopný zapamätať 15 minút.
Záverom však treba konštatovať, ţe v učení a habituácii (privykaní – t.j. v prvom stupni
učenia) sú šváby a sociálny hmyz skôr výnimkami. Väčšina hmyzu sa učí vývojovou
skúsenosťou nespočetných generácií ich predchodcov. Mentol odpudzuje muchy. Keď sa
však do ţivných pôd, v ktorých sa chovajú vajíčka, larvy a kukly muchy domácej, primiešaval
mentol (počas mnohých generácií), prestala táto látka muchám vadiť. Potvrdzuje to
schopnosť najjednoduchšieho učenia – t.j. habituácie alebo privykania.
Nervová sústava hmyzu je na rozdiel od nervovej sústavy stavovcov rebríčková.
V kaţdom telesnom článku sa nachádza 1 pár uzlín spojených pozdĺţne i priečne.
Zjednodušene povedané, orgány určitého článku sú ovládané príslušnými nervovými
uzlinami. Hlava hmyzu vznikla splynutím 6 článkov. Sú na nej umiestnené tykadlá, oči a ústne
orgány. Nad paţerákom (oesophagus) sa nachádza najväčšia nadpaţeráková uzlina
(supraoesophageálne ganglium), druhá uzlina je pod paţerákom (suboesophageálne g.).
Keďţe kaţdý telový článok je relatívne autonómny, hmyz môţe pomerne dlho ţiť bez hlavy.
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Napríklad muchy a šváby vo vlhkom prostredí aj niekoľko dní. Lezú, lietajú, pária sa. Aţ
neskôr zahynú od hladu. Pri kopulácií modlivky (Mantis religiosa) sa niekedy stane, ţe
samica samcovi odhryzne hlavu. Zvyšok tela samca sa väčšinou uvoľní, obíde samicu a
akonáhle sa dostane do blízkosti bruška samice, začne s ňou kopulovať. Vysvetlením je
skutočnosť, ţe s hlavou zoţerie samica aj samcovu podpaţerákovú uzlinu. Táto pôsobí ako
brzda (teda antagonisticky) pre koncové uzliny bruška, ktoré riadia párenie. Tento jav sa
vyuţíva pri pokusoch. V zdegenerovaných laboratórnych chovoch sa modlivky pária veľmi
neochotne. Stačí však samcovi odstrihnúť hlavu, dať ho do tesnej blízkosti samice,
a kopulácia býva úspešná.

2. Hmat a mechanoreceptory
Kutikulárny pancier síce poskytuje hmyzu veľa výhod, ktoré sme spomenuli, ale do istej miery
zhoršuje styk s okolitým prostredím. Preto sa niektoré pokoţkové bunky menia na bunky
zmyslové (receptory) a bunky, ktoré vylučujú na povrch senzily (tzv. senzilotvorné).
Najjednoduchším typom senzily je zmyslová brva – tŕň, chlp, vlások, štetinka, prípadne
šupina. Väčšina týchto senzíl je spojená kĺbovito s okolitým povrchom (obr. 1A). Senzilu
tvoria brvotvorné (t.j. senzilotvorné) bunky. Takéto receptory sú základnými prvkami
hmatových zmyslov, primitívnych sluchových orgánov, rýchlomerov letu, seizmoreceptorov
(t.j. receptorov, ktoré vnímajú otrasy pôdy), zmyslov vnímajúcich zemskú príťaţlivosť.
Najčastejšie sú umiestnené na tykadlách, hmatadlách, chodidlách a cerkoch (šváby, svrčky).
Zvlášť dlhé a tenké tykadlá s mnoţstvom hmatových receptorov majú jaskynné druhy.
Mucha okamţite vzlietne, keď mávneme oproti nej rukou. Pohybu ruky na druhej strane
skla však nevenuje pozornosť, lebo vníma pohyb vzduchu spôsobený rukou. Hmatové brvy
citlivé na zvuk sú známe aj u niektorých húseníc. Húsenica prestane vnímať zvuky, ak ju
postriekame vodou alebo posypeme púdrom. Cerky svrčkov reagujú na hlboké tóny. Na
holeniach nôh majú umiestnené tieţ seizmoreceptory, ktoré sú schopné zaregistrovať otrasy
pôdy vzdialené aţ 1 000 km. Včelia matka má na brušku štetinky, pomocou ktorých meria
s presnosťou na desatiny milimetra veľkosť kaţdej bunky plástu, kým do nej nakladie vajíčko.
Robotnice stavajú v plástoch okrem matečníkov aj väčšie bunky, v ktorých sa vyvíjajú trúdy,
a menšie pre robotnice. Matky a robotnice sa liahnu z oplodnených, trúdy z neoplodnených
vajíčok. Matka si riadi oplodňovanie kladeného vajíčka otváraním a zatváraním spermatéky,
kde sú uloţené spermie zo svadobného letu, podľa toho, ako je senzilami na brušku
informovaná o veľkosti plástových buniek, do ktorých má klásť určitý typ vajíčka. Kutavka
Philanthus triangulum (Hymenoptera, Crabronidae) prepadáva za letu včely a ochromuje ich
vbodnutím jedu. Jej ţihadlo môţe preniknúť kutikulárnym pancierom včely len na malom
miestečku za prvým párom nôh. Má vyvinutý špeciálny hmatový orgán v pošve ţihadla.
Zvončekovitá senzila (sensillum campaniforme)
Pri tomto type senzily nevyčnieva ţiadna štruktúra na povrch nad kutikulu. Senzila má tvar
zvončeka a pod ňou sa nachádzajú senzilotvorné bunky. Citlivé nervové vlákno sa pripája
doprostred zvončeka ako jeho “srdce”. Pod senzilotvornými bunkami sa nachádza zmyslová
bunka (neurón) s unipolárnym dendritom a neuritom, ktorý vedie nervový vzruch do centra.
Takáto senzila sa nachádza medzi dvomi platňami kutikuly. Tlakom týchto dvoch platní sa
senzila deformuje. Vzruch sa šíri cez senzilu a zmyslovú bunku (neurón) do ústredia (obr.
1B).
Chordotonálne vlákno (filum chordotonale)
Vývoj senzíl pokračuje ďalej a vonkajšie štruktúry úplne miznú. Vlákno zmyslovej bunky je
jednoducho napäté od jedného bodu naspodku kutikuly k druhému. Pri pohybe tela, tlaku na
kutikulu alebo jej chvení sa naťahujú tieto citlivé vlákna. Ich prvotnou funkciou je informovať
hmyz o polohe telesných článkov, nôh a príveskov, podobne ako hĺbkové receptory napätia
vo svaloch a šľachách stavovcov (obr. 1C).
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Obr. 1. Tri základné typy mechanoreceptorov: (A) Hmatová brva je kĺbovito spojená s povrchom kutikuly a jej pohyb
citlivo vníma zmyslová bunka. (B) Zvončekovitá senzila sa napätím kutikuly deformuje, čo opäť vníma zmyslová
bunka. (C) Chordotonálne vlákno je pripojené na vnútornú stranu kutikuly, jeho pohyb je tieţ vnímaný zmyslovou
bunkou. 1 – kutikula, 2 – epidermis, 3 – zmyslová bunka, 4 – senzilotvorné bunky, 5 – brva (resp. štetina, šupina,
vlások, tŕň, chlp) kĺbovito spojená s kutikulou, 6 – skrátená zvončekovitá senzila medzi dvomi platňami kutikuly, 7 –
chordotonálne vlákno spájajúce dendrit zmyslovej bunky na jednej strane a bod na vnútornej strane kutikulárnej
platne na strane druhej. (Ţďárek 1980, upravené)

Vnímanie gravitácie
Hmyz má naprosto presné informácie o smere zemskej príťaţlivosti. Napríklad drobčíky
z rodu Bledius (Coleoptera, Staphylinidae) si budujú zvislé chodby a sú schopné vertikálny
smer odhadnúť s vysokou presnosťou (s chybou menšou ako 1°). Zmysel pre príťaţlivosť je
rozptýlený po celom tele. Keď sa telo vychýli z normálnej polohy, zvončekovité senzily
vnímajú silu ohýbajúcej sa kutikuly a chordotonálne vlákna registrujú napätie medzi
jednotlivými časťami hmyzieho tela, prípadne medzi jednotlivými skleritmi kutikuly. Veľký
počet takýchto senzíl je lokalizovaný v miestach styku hlavy a hrude, resp. hrude a bruška.
Keď hlavu vychýlime (napr. olovenou pilinou) z normálnej polohy, naruší sa tým zmysel pre
rovnováhu a gravitáciu.

Obr. 2. Haltery dvojkrídlovcov sú premeneným zadným párom krídel. Majú funkciu gyroskopu. V blízkosti kĺbovitého
spojenia krídla so zadohruďou sú políčka zvončekovitých senzíl usporiadané v pravidelných radoch, ktoré sa napätím
deformujú podobne ako tenká latková mrieţka.(Ţďárek 1980, upravené)
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Vyššie dvojkrídlovce (Diptera) majú 1 pár halter (kyvadielok), ktoré plnia funkciu
gyroskopu, t.j. informujú hmyz o polohe tela v zatáčkach. Haltery mávajú v rytme mávania
krídel. Pracujú ako zotrvačník. Keď sa telo v zákrutách nakloní, zvyšuje sa napätie kutikuly
v blízkosti kĺbového spojenia halter s hruďou. V týchto miestach majú haltery mnoţstvo
zvončekovitých senzíl, ktoré informujú muchu o porušenej rovnováhe. Centrum vysiela
rozkazy letovým svalom, ktoré sa nachádzajú vo vnútri hrudného skeletu, vyrovnať telo.
Haltery majú na svojom bazálnom konci zmyslové políčka zvončekovitých senzíl, ktoré sa pri
zatáčaní tela deformujú podobne ako mrieţka (obr. 2). Mucha zbavená halter veľmi skoro
havaruje, lebo nie je schopná manévrovať pri lete do zatáčok.
Rýchlomer
Na orientáciu letiaceho hmyzu v priestore sú prispôsobené osinové tykadlá (antennae
aristatae). Majú tri články – 1. bazálny scapus, 2. mediálny pedicellus, 3. distálne flagellum.
Na 3. článku sa nachádza osina (arista) (obr. 3). Za letu tykadlá smerujú dopredu. Pohyb
prúdu naráţajúceho vzduchu spôsobuje
podráţdenie senzíl na osine a jeho prenos
do
zväzku
chordotonálnych
vlákien
v pedicelovom článku tykadiel (ide o tzv.
Johnstonov orgán, ktorý je statoakustickým
orgánom tohto hmyzu). V kľudovej polohe sú
osinové tykadlá sklopené smerom nadol.
Obr. 3. Morfologická stavba osinového tykadla muchy.
Počas letu tykadlo smeruje dopredu a funguje ako
rýchlomer. Jeho ohyb spôsobený prúdom vzduchu
vnímajú zmyslové bunky Johnstonovho pedicelového
orgánu. (Wigglesworth 1964, upravené)

3. Akustické prejavy u hmyzu a sluch
Zvuky, ktorými hmyz komunikuje, nemusia byť vydávané iba zvukotvornými orgánmi – teda
striduláciou, t.j. trením pravého a ľavého krídla (alárneho typu), krídel a stehien (femoroalárneho typu), alebo stehien o bruško (femoro-abdominálneho typu), prípadne tympanálnymi
orgánmi na brušku.
Krídlové zvuky
Mnohé dvojkrídlovce (Diptera) vydávajú zvuky vibráciou krídel (napr. bzučanie muchy, či
zvuky, ktoré vydávajú komáre). Tieto krídlové zvuky Diptera majú komunikatívnu funkciu.
Takisto aj u koníkov (Caelifera) zvuky tohto charakteru udrţiavajú pohromade roj.
Búchanie
Črvotoč umrlčí (Hadrobregmus pertinax) (Coleoptera, Anobiidae) v období “pytačiek” búcha
hlavou o stenu svojich chodbičiek v dreve (tzv. “tikot umrlčích hodiniek”). Niektoré pošvatky
(Plecoptera) majú na konci bruška akési klepadlo. Kukly motýľov búchajú bruškom o podklad.
Sociálny hmyz (mravce a termity) bubnujú vo svojich hniezdach hlavou o strop chodbičiek
(poplašné signály). U termitov signály tohto charakteru znamenajú “preč, dolu od svetla” a
nech sa jednotliví členovia termitej rodiny nachádzajú kdekoľvek, na základe týchto
akustických signálov sa zídu v hĺbke termitišťa. Týmto spôsobom moţno aj vysvetliť, prečo
môţu preţiť aj v továrňach, kde sa trvale otriasajú stroje, ako napr. kompresory alebo aj pod
podvalmi ţelezníc. Hladné osie larvy trú hryzadlá o stenu plástu, sú to zvuky vyţadujúce
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potravu. Keď bol namontovaný na dno prázdnej bunky umelý zvukový stimulátor, ktorý
prehrával “ţobranie” lariev o potravu, bol zahŕňaný rovnakou starostlivosťou robotníc.
Hlasitosť tohto larvou vydávaného zvuku prezradí jej vek a intenzitu hladu.
Zvukotvorné orgány sú zaloţené na troch princípoch:
1. Trenie orgánov o seba je najrozšírenejší spôsob (pravé a ľavé krídlo, krídla o stehná,
krídla o bruško, hryzadlá o seba, štít o okraje kroviek).
2. Kmitajúca membrána je najúčinnejšia zvuková metóda charakteristická pre cikádky,
niektoré mory a malú skupinku bzdôch. Podstatnou časťou je okrúhly bubienok po obvode
vystuţený pevným krúţkom z kutikuly. V kľude je bubienok vyklenutý von. V strede, na
mieste najväčšieho vyklenutia, je k nemu smerom dovnútra tela pripojená skupina svalov. Pri
ich kontrakcii sa bubienok preliači dovnútra a vydá zvuk ako plechové viečko konzervy, keď
ho pretlačíme prstami. Keď sa u niektorých cikádok rozkmitajú svaly 40x za sekundu, javí sa
nám tento zvuk ako intenzívny cvrkot.
3. Pouţívanie špeciálneho hlasového orgánu je známe len u lišaja smrtihlava (Acherontia
atropos, Sphingidae). Motýľ pomocou hltanových svalov nasáva a vyfukuje vzduch z prednej
časti zaţívacieho traktu. Vzniknutý prúd je rytmicky prerušovaný záklopkou, t.j. akousi
hlasivkou pri koreni cuciaku. Dlhý cuciak zvuk len zosilňuje, ale na jeho vzniku sa nepodieľa.
Keď chceme analyzovať zvuky, musíme si zrekapitulovať aspoň základy akustiky.
Zvuk je priečne vlnenie vzduchu, vody alebo iného pruţného prostredia v dosahu počutia.
Skladá sa z vĺn zvýšeného tlaku, ktoré sa šíria jedna za druhou. Naše ucho a väčšina
sluchových orgánov u hmyzu reaguje na tieto striedajúce sa tlakové vlny. Rýchlo sa
striedajúce rozdiely tlaku majú za následok pohyb vzduchu z miesta vyššieho tlaku do miesta
niţšieho tlaku. Tlakové ucho registruje zvuk ako taký, ale nerozlišuje smer, odkiaľ prichádza.
Pohybové ucho počuje, odkiaľ zvuk prichádza. Pohybové ucho je však nevhodné na
zachytávanie vysokých tónov, jeho citlivosť so stúpajúcim kmitočtom klesá.
Vlastnosti zvuku akustika vyjadruje číselne.
Výška tónu je vyjadrená kmitočtom. Naše ucho je schopné rozlíšiť zvuky v rozpätí od 16
Hz (cyklov/s) do 18 kHz (dolná a horná hranica počutia). U mory je hranica pre jej ultrazvuk
hranica nad 150 kHz, u komára len niekoľko sto Hz.
Jednotkou sily zvuku je fón, ktorý sa rovná pribliţne 1 decibelu (jednotke pre hladinu
zvuku). Decibelová stupnica začína od 0, pri tejto hodnote práve začíname počuť zvuk, kaţdé
zvýšenie o 10 dB je zdesaťnásobenie intenzity zvuku. Pri kľudnom rozhovore nameriame
hladinu zvuku 40 dB, pri veľkom hluku na ulici asi 80 dB, pri motocykloch bez tlmičov 90 dB,
u lietadla pri skúške motorov asi 120 dB. Nad 130 dB uţ nevnímame, pretoţe zvuk takejto
hladiny pociťujeme ako bolestivý podnet. Všetky zvuky podľa týchto vlastností sa dajú
roztriediť.

3.1. Letové zvuky
Tenký “piskot” samičky komára znie pre nás nepríjemne, ale pre samčeka je atraktantom. Na
príjímanie zvuku sú citlivé len samčeky komárov a najviac reagujú na zvuk letiacej samičky.
Prvá podrobná štúdia bola urobená u druhu Aedes aegypti, prenášača ţltej zimnice. Bol
urobený experiment, pri ktorom samčeky boli vystavené zvukom s presne známymi výškami
a intenzitami. Najmladšie samce ešte týmto zvukom akoby “nerozumeli“. V priebehu 4–5 dní
dospievali a začali vyhľadávať zvuky 500–550 Hz s hladinou zvuku 68 dB, určité percento
ešte aj hladinu 190 dB (ktorá sa rovná zvuku tryskového lietadla).
Samičky vydávajú krídlové zvuky v rozpätí 449–603 Hz, intenzity 40 dB asi dva centimetre
od zdroja. Zvuky sú premenlivé s teplotou i vekom jedinca. Čiţe toto zodpovedá vlastnostiam
umelých tónov, na ktoré samce najviac reagovali. Komárie samce boli umiestnené do chovnej
klietky. Keď experimentárori vydávali zvuk ladičkou, napodobňujúci zvuky samíc, samce sa
vrhali na stenu klietky a pokúšali sa s ňou páriť.
Zaujímajú nás nasledovné otázky:
1. Reaguje samec na iného samca komára?
2. Reaguje samec na kaţdú letiacu samicu?
3. Je samička schopná odmietnuť samca?
4. Môţe sa stať, ţe by samec reagoval na samicu iného druhu?
5. Ako je to moţné, ţe počujú len samce?
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6. Ako samce poznajú smer, ktorým sa treba vydať za samicou?
Ad 1.
Letiaci samec vydáva tón o 1 oktávu vyššie. Zámena so samičkou je málo pravdepodobná.
Ad 2. a 3.
Mladá nenacicaná samička v klietke plnej samcov vydáva zvuk, ktorý je pod hranicou oblasti
kmitočtov, ktoré lákajú samce k páreniu. Takisto samice pred znášaním vajíčok vydávajú
zvuky iného kmitočtu, teda nie sú pre samce atraktívne.
Ad 4.
Zámena so samičkami iného druhu skoro neprichádza do úvahy, iba ak by vydávali rovnaký
tón, ale to je málo pravdepodobné. Ak by predsa len existovali dva druhy, ktoré by vydávali
tóny rovnakého kmitočtu, nebudú sa vyskytovať na rovnakom území, v rovnakom aspekte
sezóny a v rovnakých ekologických podmienkach.
Ad 5. a 6.
Sídlo sluchových orgánov u komárov je v ich perovito rozkonárených tykadlách. Stačí ich
odstrihnúť a samec “ohluchne” a nereaguje na krídlové zvuky. Takisto, keď na ich bázu
kvapneme kvapku šelaku, prestávajú počuť. Keď túto kvapku z tykadiel odstránime, samce
znovu počujú. Aj pri odstránení obrvenia tykadiel sa prejavila “značná nedoslýchavosť”
takýchto jedincov.
Vlastný sluchový orgán je tzv. Johnstonov pedicelový orgán (obr. 4). Nachádza sa
v druhom článku tykadla. Pedicel (pedicellus) je kĺbovito spojený s bičíkom (flagellum). Sú
v ňom napnuté chordotonálne vlákna, ktorých súčasťou je jedna alebo viac zmyslových
buniek, ktoré sú schopné zachytiť zmeny v napätí pri pohybe kĺbu tykadla. Zachytávajú
informácie o postavení tykadla v danom časovom okamihu. Sú schopné zachytiť aj pohyb
vyvolaný vzdušným prúdom, teda zvuk. Samičky majú tieţ Johnstonov orgán a nepočujú.
Odpoveď dal aţ detailnejší výskum s pouţitím metód elekrónovej mikroskopie. Zistilo sa, ţe
existujú 4 typy chordotonálnych vlákien. Vlákna typu A, B, C sa nachádzajú u oboch pohlaví
vo väčšom mnoţstve. Vlákno typu D je iba jedno, a to len u samcov. Bolo zistené, ţe práve
tento druh chordotonálneho vlákna zachytáva zvuky. Takéto ucho je výrazne pohybové a je
schopné rozlíšiť smer pohybu, teda smer, odkiaľ prichádza zvuk.

Obr. 4. Schéma Johnstonovho orgánu. Tykadlá
samcov komárov sú bohatšie obrvené
v porovaní s tykadlami samíc. Pohyby tykadla
vníma Johnstonov orgán nachádzajúci sa
v pedicele (v 2. článku). Zvuk letiacej samičky
vníma chordotonálne vlákno typu D, ktoré je
vyvinuté iba u samcov, zatiaľ čo vlákna typov A,
B, C sa vyskytujú v tykadlách u oboch pohlaví.
(Wigglesworth 1964, upravené)

Zvuky hlboké (5–40 Hz) vydávajú motýle, koníky a váţky, stredne vysoké (200–300 Hz)
muchy a včely, vysoké (2 kHz) drobný hmyz, pestrice a muškovité (Simuliidae). Zďaleka nie
je počuteľný iba zvuk krídel, ale je modulovaný a zosilňovaný lietacími hrudnými svalmi.
Vysvetlením tejto skutočnosti je bzučanie mäsiarky (Sarcophaga) aj po odstrihnutí krídel.
Koníky vydávajú zvuky tlieskaním predných krídel o telo, pričom zadné krídla v tomto rytme
otvárajú ako vejár.
Muchy tse-tse (Glossina morsitans, G. palpalis) vedú normálne samotársky spôsob ţivota.
Jediné vajíčko samička podrţí v gonádach a kladie uţ larvu, ktorá sa veľmi rýchlo zakuklí.
Ţije takto asi 6 mesiacov, nakladie najviac 12 lariev. Pri vytváraní rojov, ktoré napádajú ľudí a
dobytok a cicajú krv, ako aj pri párení je hlavným atraktantom zvuk. Charakteristické je
nápadné bzučanie, ktoré sa markantne odlišuje od bzučania samotársky ţijúcich jedincov. Aţ
v roku 1975 bolo zistené, ţe iné zvuky vydáva mucha tse-tse pri vyhľadávaní opačného
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pohlavia, iné pri úspešnom získaní hostiteľa. Táto zákonitosť platí aj pre krídlové zvuky
ďalších druhov dvojkrídlovcov.

3.2 Akustická komunikácia drobných dvojkrídlovcov
Príkladom nám môţe poslúţiť drobná Drosophila, ktorá je často chovaná na genetické
pokusy. Etológovia z univerzity v Edinburgu podrobne preskúmali vydávanie a zachytávanie
zvukov u týchto drobných dvojkrídlovcov. Samček pri pytačkách obchádza v polkruhu
samičku, pričom sú obe pohlavia orientované hlavami k sebe (obr. 5).

Obr. 5. Hlasitosť zvukových pulzov, ktoré
vydáva pri pytačkách samec rodu Drosophila
v oblasti hlavy, hrude a bruška samice. Trvanie
zvukového pulzu i medzipulzného intervalu je
u jednotlivých druhov odlišné. (Ţďárek 1980)

Obr. 6. Pytačky a párenie u rodu Drosophila:
(A) pytačky, (B) samec vydáva zvukové pulzy
rozprestretým krídlom, (C, D) predkopulačné
správanie, (E) kopulácia, (F) odmietnutie
samca po úspešnej kopulácii (samička
vpravo).
(http://www.phschool.com/science/biology)

Samček vydáva zvuky rozprestretým krídlom, máva ním asi 30x za sekundu, frekvencia
tohto chvenia sa rovná najhlbšej strune klavíra. Oscilogram zistil, ţe zvuk u Drosophila
melanogaster je vydávaný vo forme kratučkých pulzov po 6 milisekundách, a to 30x za sek.
Potom 28 milisekúnd odpočíva. Krídlo drozofily (Drosophila) má plochu asi 1,25 mm2 a pri
kmitavom pohybe sa vychýli o 1 mm. Hlasitosť na úrovni hlavy samičky je asi 95 dB, na
úrovni bruška samičky asi 80 dB. Sluchový orgán je umiestnený v tykadlách. Druhý samček,
ktorý dvorí samičke zozadu, veľkú šancu na úspech pri pytačkách nemá. Samička preferuje
samčeka, ktorého dostatočne počuje. Čiţe takáto akustická komunikácia u rodu Drosophila je
100 000x hlasnejšia neţ hladina zvuku pri normálnom ľudskom rozhovore. Samček je teda
schopný s minimálnou námahou produkovať zvuky. Rozumie im len samička toho istého
druhu. Oscilogramy dokázali, ţe nositeľom špecifickej informácie pre určitý druh je časový
interval medzi dvomi pulzmi. Etológovia zistili, ţe samčeky toho istého druhu majú tieto
intervaly rovnaké.
Vedci urobili experiment, pri ktorom 50 samčekom Drosophila simulans odstrihli krídla a
umiestnili ich do klietky s 50 samičkami toho istého druhu. Spárilo sa iba 15 %. Keď bol
z reproduktora prehrávaný pulzný zvuk, percento sa zvýšilo, ale len vtedy, keď bol vysielaný
zvuk s pulzným intervalom 34 ms (milisekúnd). Samičky počúvajú tykadlami, z bičíka ich
tykadiel zostal iba 1 článok a zvyšné zakrpateli vo forme osiny (arista). Osina u rodu
Drosophila je rozvetvená a zachytáva zvukové vlnenie (obr. 7).
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Obr. 7. Osinové tykadlo drozofily (Drosophila): SC
– kmeň (scapus), PE – pedicel (pedicellus), FL –
bičík (flagellum), AR – osina (arista). (O’Grady
2009, upravené)

Keď samičkám experimentálne odstrihli tykadlá, prestali počuť. Genetici vypestovali
kmene s vrodenou vadou – zakrpatenou aristou. Keď ich nechali voľne sa páriť medzi sebou,
pytačky u týchto kmeňov trvali omnoho dlhší čas, ako u kmeňov s normálne vyvinutou osinou
na tykadlách. Inými slovami povedané, samička nebola schopná hneď prijať zvukový signál a
porozumieť mu. Samičky musia rozumieť aj medzipulznému intervalu, ktorý je druhovo
špecifický. Ako sú samčeky schopné odmerať tieto špecifické milisekundy? Túto otázku
moţno zodpovedať iba domnienkou, t.j. existenciou absolútneho sluchu. Musí tu však
(podobne ako u ľudí s perfektným sluchom) existovať spätná väzba sluchu na vydávaný zvuk
(resp. u ľudí hlas). Genetici vypestovali mutanty samcov drozofíl s defektným sluchom. Tieto
mutanty boli u samičiek pri pytačkách menej úspešné ako normálne jedince.

3.3. Akustická komunikácia rovnokrídleho hmyzu
(orthopteroidné skupiny)
Zvukové signály svrčkov, koníkov, kobyliek, krtonôţok sú najvýraznejšie. Ich hlasové prejavy
slúţia na privábenie samičiek pri rozmnoţovaní, ako aj na vyznačenie teritórií. Čiţe musí tu
existovať niekoľko druhov týchto zvukových signálov. Zvukové signály pouţívajú najviac
samčeky v období pytačiek. Ako ich vydávajú?
Stridulácia u svrčkov a kobyliek je najmä typu alárneho (t.j. trením krídel o seba). Kaţdé
krídlo je vybavené ostrou lištou (tzv. vena stridens). U koníkov je stridulácia femoro-alárneho
typu (trením vnútornej strany stehien a krídel).
Druhy zvukových signálov
1. Proklamačný spev (volanie) pouţívajú samce na privábenie samičiek. U niektorých
svrčkov vo vzdialenosti 10 cm má silu aţ 90 dB. Samček svrčka ho vydáva pri svojej nore tak
dlho, aţ ho nájde samička. Pri snímaní týchto zvukov prístrojmi bolo zistené, ţe samček je
schopný vydať 42 000 cvrkotov (zvukových slabík) za 4 hodiny. Keď je samička nasýtená a
dozrievajú jej vajíčka, začne reagovať na tento druh zvukových signálov samčekov. Pritom
reaguje na zvuk, ktorý znie najsilnejšie. Vo väčšine prípadov je to zvukový prejav najbliţšieho
samca. Sluchové orgány má umiestnené v proximálnej časti holení predného páru nôh (vo
forme bubienkov). U cikádok a koníkov je to bubienok na brušku. Samičky svrčkov vţdy
reagujú len na zvuk. Ani zrak, ani čuch sa tu neuplatnia. Samička spoľahlivo určí smer, odkiaľ
zvuky prichádzajú. Teda samčeka nájde rovnako dobre aj oslepnutá samička.
U koníkov je to inak. Samček vydáva volacie signály, pričom preletuje z miesta na miesto.
Po kaţdom zosadnutí sa ozve. Samička mu odpovedá striduláciou. Čiţe obe pohlavia sú
pohyblivejšie a vzájomne sa ozývajú. Podobne reagujú, keď sa im pustí záznam zvukových
signálov opačného pohlavia z magnetofónu. Keď sa pohlavia stretnú, samček vydáva nielen
zvukové signály, ale samičku aj “pohládza” tykadlami a “vystavuje na obdiv” pestro sfarbené
krídla zadného páru. Zvukový prejav tohto samčeka priláka ďalších samčekov k dvojici. Má to
svoj význam, lebo to zniţuje moţnosť nebezpečenstva, ktoré hrozí páru pri náhodnom
prepadnutí predátorom (napr. hmyzoţravcom).
2. Spev nahovárací nastáva tesne pred kopuláciou. U svrčkov je pri kopulácii samička na
chrbte samčeka, u koníkov je to naopak. Prenáša sa celý spermatofór. Samička najprv
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spermatofór vstrebá a spermie sa dostávajú do jej spermatéky, kde sú vyţivované, kým príde
ich čas splynutia s vajíčkom.
3. Kopulačný spev je tichší. Je známy u koníkov, lebo samček je pri kopulácii na chrbte
samičky. U svrčkov sa nevyskytuje, nakoľko samček je dolu. Mnohé druhy samčekov svrčkov
majú chrbtové ţliazky a samička ich pri kopulácii olizuje.
4. Pokopulačný spev je známy u svrčkov a etológovia ho označujú tieţ ako spev
triumfálny, pretoţe je hlasnejší.
5. Spev súhlasný je známy u samičiek koníkov, ktoré ním dávajú najavo ochotu ku
kopulácii.
6. Spev rozpoznávací vydávajú obe pohlavia krtonôţok.
Existujú aj “nemé svrčky”. Ide o jaskynné druhy, ktoré to kompenzujú chrbtovými pachovými
ţľazami, ako aj drobný svrčík mraveniskový (Myrmecophilus acervorum), ktorý ţije u mravcov
(napr. z rodov Lasius, Myrmica, Tetramorium). Obidve ekologické skupiny svrčkov stratili
krídla, teda aj moţnosť zvukového prejavu.
7. Rivalský duet
Často sa stane, ţe napr. u pohyblivých koníkov sa stretnú pri jednej samičke dva samčeky.
Vydávajú v tejto situácii zvukové signály označované ako “rivalský duet” sprevádzaný
dupaním zadnými nohami.
8. Teritoriálny spev
Týmto druhom zvukových prejavov si samčeky svrčkov bránia svoje teritóriá, hoci aj veľkosti
niekoľkých dm2.
Dlho bolo záhadou, ako tieto zvuky a toľko nespočetných variácii vydávajú.
Vznik zvuku
Na jednom krídle sú zúbky a na druhom krídle je lišta. Zvukový pulz vznikne zadrhnutím
jedného zúbka prvého krídla o lištu na druhom krídle, kde je aj ozvučná membrána. Akustické
vlastnosti sú dané:
 morfológiou stridulačných nástrojov (t.j. povahou vibrujúcej membrány, počtom a
rozostupmi zúbkov),
 frekvenciou a rýchlosťou pohybu nôh alebo ďalších pohyblivých štruktúr.
Jeden zvukový pulz u svrčkov je zloţený z 20 kmitov krídlovej membrány. Čas medzi
dvomi zadrhnutiami dvoch po sebe idúcich zúbkov zodpovedá rezonančnej frekvencii krídla.
Pri kaţdom náraze jedného zúbka vzniká jedna zvuková vlna, t.j. čistý tón o frekvencii 2–3
kHz. Slabika cvrk (angl. chirp) je teda zloţená z určitého počtu pulzov. Celý zvukový prejav
pozostáva zo série cvrkov (slabík).
V čom je jeho jedinečnosť a toľko variantov?
 Základná frekvencia, ktorú určuje charakter krídlovej membrány, sa môţe meniť.
 Trvanie pulzu.
 Počet pulzov v 1 cvrku.
 Časový interval medzi 1. a 2. pulzom.
 Časový interval medzi dvomi cvrkmi (slabikami).
 Čiţe je tu moţnosť veľkého počtu kombinácií.
Svrčkom nehovorí nič melódia, ale rozhodujúci je rytmus. V r. 1913 urobil nemecký
prírodovedec Regen pokus s telefonickým rozhovorom dvoch svrčkov. Samička svrčka
poľného bola privábená k sluchátku, v ktorom sa ozýval hlas samčeka. V telefónnom prístroji
sa pritom vysoké tóny strácajú a zvuk je skreslený, bez zmeny zostáva iba rytmus
(frekvenčná modulácia).
Telegrafista je schopný prijať 150 znakov za minútu, ucho orthopteroidného hmyzu 150
znakov za sekundu. Ľudské ucho odlíši dva znaky od seba, ak sú oddelené intervalom 1/10
sekundy, u hmyzu je to 1/100 sekundy. Dôleţité sú jednotlivé zvukové pulzy, slabiky a
medzipulzné intervaly.
Keďţe ide o poikiotermné ţivočíchy, rýchlosť zvukových slabík je závislá od teploty okolia.
Pri vyššej teplote cvrkajú rýchlejšie, avšak aj samičky sú schopné pri vyššej teplote zachytiť
viac zvukových signálov za sekundu.
Keby sa v prírode našli dva druhy s úplne totoţnými akustickými signálmi, nikdy by sa
nevyskytovali v rovnakej zemepisnej oblasti, alebo na rovnakých stanovištiach. Ak by
náhodou nastal takýto prípad, tak tu bude existovať časová bariéra (odlišný časový výskyt
oboch druhov).
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Je zaujímavé, ţe svojho hostiteľa vyhľadávajú podľa zvukového prejavu aj jeho
parazitoidy. Napríklad u svrčkov sú to bystruše (Diptera, Tachinidae), u cikádok niektoré
druhy mäsiarok (Sarcophagidae). Ich larvy skonzumujú najprv stridulačné orgány, čím
znemoţnia nájdenie hostiteľov inými imágami parazitoidov.
Krtonôţka obyčajná (Gryllotalpa gryllotalpa)
Krtonôţku obyčajnú (Gryllotalpa gryllotalpa) opísal Linné v r. 1758 na základe exemplárov
z Anglicka. Aţ o 150 rokov neskôr sa zistilo, ţe krtonôţky z rôznych zemepisných šírok
Európy a Ázie majú rozličný počet chromozómov 12,14,15,17,19 párov, pričom exempláre sa
vonkajšou morfológiou na prvý pohľad nelíšili. Neskôr sa ukázalo, ţe tieto populácie sa medzi
sebou nemôţu kríţiť, a bariérami pri ich rozmnoţovaní sú aj zvukové prejavy jedného
z partnerov. Prof. Bennet-Clark z Edinburskej univerzity v r. 1969 odchádza do Francúzska,
kde vo vinohradníckom kraji Bordeaux strávil 5 týţdňov. Študoval bionómiu a etológiu
krtonôţok. Zistil, ţe po západe slnka sa tu začínali asi behom hodiny ozývať prvé samčeky.
V kraji sa vyskytovali dva druhy, ktoré sa líšili výškou aj hlasitosťou zvukových prejavov.
Samčeky hlasnejšieho druhu bolo za kľudného počasia počuť aţ na 600 metrov. Prof.
Bennet-Clark zistil, ţe hlasnejší druh vyhľadával suchšie miesta, najmä vinice v svahu,
pastviny a ţil tu v abundancii asi 10 ks/ha. Hlasovo slabší druh sa nachádzal na vlhkých
lúkach, v záhradách, kde jeho populačná hustota bola 1 ex/10 m2 (100x vyššia).
Podozrenie, ţe ide o dva samostatné druhy, bolo aj dokázané. U prvého druhu nameral zo
vzdialenosti 1 m od výstupu z nory stridulačné zvuky 90 dB a pri výstupe z nory aţ 150 dB.
Sila zvukov druhého druhu zo vzdialenosti jeden meter bola 70 dB. Veľký rozdiel bol aj vo
výškach oboch tónov, ktoré vydávali (aţ 1 oktáva). Odlišná bola aj štruktúra spevu. Rozdiely
v zvukových prejavoch museli byť spôsobené rozdielnou anatómiou zvukotvorných orgánov.
Najväčší rozdiel bol zistený v mikroštruktúre stridulačného aparátu krídel. Počet zúbkov na
jednom krídle, ktorými trú o vena stridens druhého krídla, je u hlasnejšieho druhu 72–90, u
tichšieho 42–50. Ďalšie odlišnosti boli v dĺţke krídel, v pilníčku so zúbkami a farbe tela.
Linneovská Gryllotalpa gryllotalpa zodpovedá tichšiemu, vlhkomilnejšiemu druhu, a hlučnejší
druh bol opísaný ako Gryllotalpa vineae. Podarilo sa ho opísať vďaka rozboru jeho
zvukového prejavu.
Predmetom ďalších štúdií prof. Bennet-Clarka bol mechanizmus a účinnosť zvukotvorných
orgánov. Na základe hmotnosti svalov, ktoré poháňajú stridulačné nástroje, bolo zistené, ţe
ich elektrický výkon je 3,5 miliwattov. Celkový akustický výkon aparátu je 1,2 mW. Celková
účinnosť prevodu svalovej na akustickú energiu je 35 %. U našich rozhlasových prístrojov a
hudobných skriní je to iba 0,5–5 % (premena elektrickej na akustickú energiu). Človek musí
zvýšiť ich výkonnosť konštrukciou reproduktorov so zvukovodom, čím stúpa ich účinnosť aţ
na 50 %. Krtonôţka má na to prispôsobený vnútorný priestor spevnej nory, ktorá zvuk zosilní
a lepšie nasmeruje. Prof. Bennet-Clark urobil sadrové odliatky nor a zistil, ţe majú konštantný
a pre druh typický tvar (obr. 8). Na povrch sa otvárajú dvomi oválnymi trúbkami o priemere
asi 3 cm, ktorých stredy sú vzdialené asi 4 cm od seba. Smerom dolu sa trúbky zuţujú a asi 3
cm pod povrchom splynú do jedinej chodbičky, ktorá sa stáča horizontálne a ďalej sa zuţuje.
Sedem aţ deväť centimetrov od povrchu sa chodbička opäť rozširuje a tvorí okrúhlu dutinku
s priemerom 2,5–3,5 cm. Z nej pokračuje tenký horizontálny kanálik, ktorý spája stridulačný
priestor s ostatnými chodbami. Okrem pravidelného tvaru sú nory krtonôţky révovej
(Gryllotalpa vineae) aj dokonale vyhladené. Samce noru modelujú pomocou silných
hrabavých predných nôh, a pravdepodobne na vyleštenie a spevnenie povrchu pouţívajú aj
výlučky zo zaţívacej trubice. Počas stridulácie je samček orientovaný hlavou dovnútra a jeho
vibrujúce krídla sa nachádzajú v hornej časti prierezu chodbičkou pred jej guľovitým
rozšírením. Táto chodbička pôsobí ako rezonátor a ďalším obmedzením akustických strát
zlepšuje účinnosť stridulačnej membrány.
Krtonôţka obyčajná (Gryllotalpa gryllotalpa) má stridulačnú noru postavenú podľa
rovnakého plánu, ale omnoho väčšiu a ústiacu navonok aţ šiestimi otvormi. Steny nie sú
vyhladené. Môţe si to dovoliť, lebo ţije na vhodnom biotope v omnoho hustejších
populáciách. Gryllotalpa gryllotalpa bola zavlečená aj na americký kontinent. V juţných
štátoch USA ţijú dva druhy krtonôţok z rodu Scapteriscus. Dosť sa líšia telesnou morfológiou
od našich druhov, ale nory si budujú podobne. Dvaja biológovia z floridskej univerzity nahrali
na magnetofónovú pásku zvukové prejavy oboch druhov samčekov a do lapačov umiestnili
amplióny, kde pustili tieto nahrávky. V prvom lapači bola nahrávka prvého druhu, v druhom
lapači druhého druhu a tretí lapač bol nemý. Zvuky sa líšili frekvenciou (2,8 kHz a 3,3 kHz),
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ako aj v počte pulzov za sekundu (60 aţ 130). Kaţdý lapač chytil ten druh krtonôţky, ktorého
nahrávku vysielal. Samičky boli podrobené pitve a zistila sa prekvapujúca skutočnosť. Dosť
veľa samičiek bolo uţ oplodnených (teda nechytili sa len panenské samičky), a chytilo sa i
dosť samčekov. Čiţe stridulácia nielen slúţi na prilákanie druhého pohlavia za účelom
kopulácie, ale hrá aj dôleţitú úlohu pri disperzii populácie na vhodné stanovištia. Zvuková
signalizácia samčekov je pre panenské samičky ponukou k páreniu, pre ostatných členov
populácie ponukou k obsadeniu vhodnej lokality.

Obr. 8. Schématické znázornenie hniezd krtonôţky révovej (Gryllotalpa vineae) vľavo a krtonôţky obyčajnej
(Gryllotalpa gryllotalpa) vpravo. (Bennet-Clark 1970, upravené)

3.4. Citlivosť hmyzieho ucha na ultrazvuky, čiţe echolokácia a
antiecholokácia
Netopiere majú ultrazvukový radar – sonar. Za letu vydávajú krátke cvrky, ktorých výška je
nad hranicou počuteľnosti ľudského ucha. Kaţdá zvuková slabika trvá len pár milisekúnd. Jej
výška behom pulzu klesá o 1 oktávu. Za letu sa netopier orientuje podľa odrazu
ultrazvukových výstrelov od prekáţok. Ich sila je obrovská, aţ 95 dB vo vzdialenosti 1 m od
netopierieho krídla. Krátka vlnová dĺţka ultrazvukových cvrkov má podobné vlastnosti ako
rádiové mikrovlny radarov. Neohýbajú sa za prekáţky a ich šírenie je usmerňované
otvorenými ústami alebo kráterovitým nosom (obr. 9).

Obr. 9. Sledovanie koristi netopierom pomocou ultrazvukových vĺn. (http://bathead.com/guide.html&docit)
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Za letu vo voľnom priestore sa cvrk ozve 10x za sekundu, pred prekáţkou stúpa na 100–
200x za sekundu. Vedci dokázali, ţe ozvena týchto zvukov informuje netopiera o veľkosti a
vzdialenosti prekáţok na letovej dráhe. Takto to zistí aj lietajúci hmyz, najmä rôzne nočné
motýle. Tieto však majú vybudovaný zloţitý obranný systém. Majú priam geniálny sluch. Na
bokoch zadohrude majú bubienky (tympanum), ktorých rezonanciu uľahčujú vzduchové
mechúriky (rozšírené vzdušnice) pod nimi. Vnútri je jedno chordotonálne vlákno a dve
sluchové bunky. Do centra vysielajú signály v dôsledku zmeny elektrického napätia na
povrchu. Ako môţe jedna nervová bunka zachytiť informácie o výške, sile, dĺţke a iných
vlastnostiach zvuku? Vedci zistili, ţe výška tónu nerozhoduje (teda k melódii sú hluché).
Počujú zvuky od 3 do 150 kHz. Citlivé sú však na hlasitosť. Čiţe ucho motýľa zachytí
perfektne ultrazvukové salvy netopierov. Zaujímavé poznatky prinieslo vyriešenie dvoch
základných otázok:
1. Z akej vzdialenosti počuje mora netopiera?
2. Z akej vzdialenosti zachytí netopier moru?
Mora môţe počuť predátora na vzdialenosť 40 m. Netopier môţe sledovať korisť len
z 1/10 tejto vzdialenosti – t.j. z 3–4 m. Ak je motýľ ďalej, tak sa netopierovi javí ako občasné
ultrazvukové záblesky, keď sa sonarový lúč odrazí kolmo od krídel mory. Mora je teda
varovaná skôr. Aké záchranné manévre podnikne?
Ak je netopier tak blízko, ţe ju uţ naplno vníma sonarom, motýľ prudko kľučkuje, prípadne
padá na zem. Pokiaľ je netopier dosť ďaleko (buď o nej nevie alebo iba občas zachytí jej
záblesky), mora sa chová ináč. Nesnaţí sa bezhlavo unikať. Otočí sa predátorovi chrbtom a
na útek stačí, aby k nemu smerovala stále len hranou krídel, nikdy nie plochou. V tejto pozícii
totiţ odráţa len 1/100 zvukovej energie, v porovnaní s tým, keď má krídla kolmo na sonarový
lúč. Netopierovi tým akusticky mizne.
Aby mohla mora rozhodnúť, ako sa má zachovať, musí vedieť, ako je predátor ďaleko. Jej
veľká schopnosť rozlišovať hlasitosť krátkych zvukov umoţňuje odhad vzdialenosti. Pravú a
ľavú stranu priestoru rozlíši porovnaním hlasitosti pravým a ľavým tympanálnym sluchovým
orgánom.
Pre netopiera je charakteristické nemotorné trepotanie krídel, ktoré má veľký význam,
pretoţe môţe navigačný mechanizmus mory zmiasť tak, ţe sa občas akusticky “neskryje”
pred jeho sonarovým lúčom. Netopierovi sa vtedy môţe podariť dosiahnuť akustickú
vzdialenosť pre neprerušený kontakt s potenciálnou korisťou. Zvýši frekvenciu “výkrikov” na
ultrazvukový bzukot aţ do tej miery, ţe motýľa “ohluší”, a tento nie je schopný rozlíšiť rozdiely
v hlasitosti. Na útek je neskoro, buď sa stáva korisťou, alebo kľučkuje a rýchlo padá na zem.
Mora pivničná (Scoliopteryx libatrix) je druh motýľa, ktorý zimuje spoločne s netopiermi
v jaskyniach. Úplne ignoruje ich sonar. Prečo?
 Pred zimovaním idú netopiere do jaskýň nasýtené.
 Je zaručene akusticky “dobre ukrytá” v takomto prostredí, kde sa mieša mnoţstvo
netopierích “ultrazvukových výkrikov” spolu.
Niektoré druhy spriadačov (Arctiidae) majú na zadnom páre nôh zvukotvorné bubienky
(podobne ako samčeky cikád). Tento noţný stridulačný aparát im umoţňuje koexistenciu
s netopiermi. Americká entomologička Dr. Dorothy Dunning zistila, ţe niektoré druhy
spriadačov sú pre netopiere nepoţívateľné. Čiţe motýľ zvukovými signálmi dáva netopierovi
najavo, ţe je nechutný. Iné spriadače sa v priebehu fylogenézy naučili cvrkať, aj keď sú pre
netopiere dobre poţívateľné. Teda v tomto prípade sa jedná o zvukovú podobu výstraţného
sfarbenia, ako ho poznáme u dvojíc osy (útočné) a pestrice (neškodné), osy a podobníkovité
(motýle), ap. Zlatoočky majú sluchové orgány na zhrubnutej ţilke predného krídla v blízkosti
hrude.
Známych je 15 miest na tele hmyzu, kde sú umiestnené tympanálne orgány. Podrobnejšie
informácie o ich lokalizácii u jednotlivých skupín hmyzu, ako aj o morfológii tympanálnych
orgánov sú znázornené na obr. 10 a 11.
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Obr. 10. Schématické znázornenie 15 miest na tele hmyzu, na ktorých môţu byť umiestnené sluchové orgány
tympanálneho typu. Kaţdé číslo reprezentuje miesto, kde sa tympanálny sluchový orgán vyvinul u jednej alebo
paralelne u viacerých skupín. Nie všetky druhy daného taxónu musia mať vyvinuté takéto sluchové orgány.
(1) Lepidoptera: niektoré Sphingidae. Umiestnenie: pilifer čeľustných hmatadiel. (2) Diptera: Sarcophagidae,
Tachinidae. Umiestnenie: ventrálna časť prosterna medzi coxami. (3) Coleoptera: Scarabaeidae, Dynastinae.
Umiestnenie: dorzolaterálna časť prosterna. (4) Orthoptera: Ensifera, Gryllidae, Tettigoniidae. Umiestnenie: holeň
prednej nohy. (5) Heteroptera: Hydrocorisae (vodné bzdochy). Umiestnenie: laterálna časť stredohrude, ventrálne od
bázy krídel. (6) Lepidoptera: Papiloinoidea, Hedyloidea; Neuroptera: Chrysopidae. Umiestnenie: báza predných
krídel. (7) Dictyoptera: Mantodea. Umiestnenie: v hlbokom ţliabku medzi zadným párom nôh. (8) Lepidoptera:
Noctuoidea. Umiestnenie: v dutine zadnej časti zadohrude. (9) Lepidoptera: Pyraloidea. Umiestnenie: vnútri dutiny na
ventrálnom povrchu prvého článku bruška. (10) Geometridae. Umiestnenie: vnútri dutiny na ventrálnej strane prvého
článku bruška. (11) Lepidoptera: Drepanidae. Umiestnenie: tympanálna membrána sa nachádza medzi dvomi
vzduchom vyplnenými komorami na prvom článku bruška. (12) Orthoptera: Acrididae. Umiestnenie: bočný povrch
prvého článku bruška. (13) Coleoptera: Cicindelidae. Umiestnenie: dorzálny povrch prvého článku bruška, pod
krovkami. (14) Homoptera: Cicadidae. Umiestnenie: vnútri dutiny na laterálnej strane druhého článku bruška. (15)
Lepidoptera: Uraniidae. Umiestnenie: vnútri dutiny na prednom (samice) alebo zadnom (samce) konci druhého
článku bruška. (Yack, Hoy 2009, upravené)
Obr. 11. Tympanálne zmyslové orgány u hmyzu.
(A) Typický tympanálny skolopídiový orgán
skladajúci sa z buniek troch typov. Dendrit
bipolárnej zmyslovej bunky vbieha do priestoru
(lumen) vyplneného tekutinou, ktorý je ohraničený
stenami skolopáriových buniek. Distálna špička
dendritu je vsunutá do čiapočky – extracelulárneho
produktu skolopáriovej bunky. Spojovacia bunka
pripája neurón zmyslovej bunky a skolopáriovú
bunku k tympanálnej membráne buď priamo,
alebo prostredníctvom tracheálneho vzdušného
mechúrika. Chordotonálny orgán môţe obsahovať
od jedného do niekoľko tisíc skolopídií.
(B) Schématický diagram ukazujúci hypotetický
prenos podráţdenia z tympanálneho
proprioreceptívneho orgánu (s kĺbovým spojením)
do tympanálneho sluchového (chordotonálneho)
orgánu. Horné dva obrázky ukazujú chordotonálny
orgán fungujúci ako proprioreceptor monitorujúci
pohyby krídla. Na spodnom obrázku je
znázornený chordotonálny orgán, ktorý je
mechanicky izolovaný vo vnútri pevnej
tympanálnej dutiny a pripája sa k tenkému okrsku
kutikuly (k tympanálnej membráne), ktorá je citlivá
na zvuky. (Gray 1960, Yack, Hoy 2009, upravené)
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4. Chemická orientácia
Najčastejším typom orientácie u hmyzu je prijímanie chuťových a čuchových podnetov.
Chuť je chemický zmysel kontaktný. Čuch je chemický zmysel diaľkový. Medzistupne sa
nachádzajú u vodného hmyzu, ako aj u sociálneho hmyzu (napr. včelia kráľovná robotniciam
“chutí” aj “vonia”).
Chuťový zmysel sa nachádza na čeľustných a spodnoperových hmatadlách, na tykadlách
(napr. osy), na konci cuciaku (mucha), na kladielku (lumky, lumčíky, svrčky). Pomocou senzíl
na kladielku poznajú hmyzie parazitoidy zdravú hostiteľskú larvu od larvy parazitovanej.
Chuťový zmysel môţe byť sústredený aj na chodidlových článkoch. Napríklad keď tarzálne
články muchy pohladíme štetčekom namočeným v cukrovom roztoku, vyvolá to u nej reflexné
natiahnutie cuciaka. Zistilo sa, ţe chuťové senzily muchy sú 200x citlivejšie, ako chuťové
poháriky na jazyku človeka.
Preštudované sú chuťové pocity u včely medonosnej. Včely majú zmysel pre rozlíšenie
sladkosti, kyslo-slanosti a horkosti.
Cuciak muchy nesie senzilu v podobe dlhej séty, na konci s pórom, ktorým sa dostávajú
molekuly ochutenej látky dovnútra. Vnútri senzily sa nachádzajú dendrity troch zmyslových
buniek, ktoré sú schopné rozlíšiť sladkosť, slanosť a mechanické dráţdenie (obr. 12).

Obr. 12. Prierez chuťovou senzilou muchy. (Wigglesworth 1964, upravené)

Chuťovú senzilu húsenice, ktorá sa nachádza na ústnych orgánoch, znázorňuje obr. 13.

Obr. 13. Chuťová senzila z ústnych orgánov húseníc. Na maxille sa nachádzajú 4
senzily tohto typu, kaţdá z nich so 4 chuťovými zmyslovými bunkami, ktoré poskytujú
húsenici informáciu o kvalite a druhu potravy. Aby senzila normálne fungovala, musia
byť vyvinuté zmyslové a obalové bunky. Okrem chuťového zmyslu je táto senzila citlivá
aj na dotyk, plní teda hmatovú funkciu. (Mitchell et al. 1999, upravené)
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Čuchové orgány hmyzu sú sústredené na tykadlách, kde sa nachádzajú jemné čuchové
brvy. Najdokonalejšie sú vyvinuté na perovitozloţených tykadlách. Napríklad u priadky
morušovej (Bombyx mori) sa nachádza na tykadlách aţ 40 000 čuchových bŕv. Sú dlhé asi
0,3 mm a ich stena má hrúbku iba 0,3 μ. V tekutine, ktorá vypĺňa brvu, sú dendrity
zmyslových buniek. Na brvách sa nachádzajú póry. Ústie póru je veľké asi 0,1μ (pod
hranicou viditeľnosti svetelným mikroskopom). Stavbu čuchových senzíl odhalil aţ
elektrónový mikroskop. Molekuly vonnej látky rozpustené v molekulách vzduchu vniknú
pórom do senzily na dendrit receptorickej bunky. Tu vzniká akčný potenciál, prebehne vlna
bioelektrického vzruchu, a zmyslový (čuchový) podnet sa šíri do centra (obr. 14).

Obr. 14. Pozdĺţny rez feromónovou senzilou motýľa. Jej morfologickú stavbu
odhalila aţ elektrónová mikroskopia. Čuchová senzila môţe mať dva alebo aj
viacero dendritov zmyslovej bunky. Takáto morfologická stavba je typická pre
senzily mnohých druhov motýľov. (Keil 1999, upravené)

Medzi stavbou čuchových orgánov stavovcov a hmyzu existuje určitá analógia
v morfologickom usporiadaní jednotlivých častí (obr. 15).

Obr. 15. Stavba
čuchových orgánov
stavovcov a hmyzu.
(Wigglesworth 1964,
upravené)

Druhy, ktoré majú dobre vyvinutý čuch, sú schopné zacítiť niekoľko molekúl vonnej látky
rozptýlených v 1 m3 vzduchu. Bola by však náhoda, keby sa pri takej nízkej koncentrácii
dostala vonná molekula do póru v senzile. Je to proces, ktorému napomáha usmerňované
prúdenie vzduchu (napr. rozráţanie vzduchu pri lete napriamenými tykadlami). Rýchlosť
letiaceho motýľa je 60 cm/s. V priebehu jednej sekundy letu sa molekuly skoncentrujú 150x
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viac na zmyslových senzilách tykadiel v porovnaní s okolitým prostredím. Molekuly
absorbované povrchom senzily sa rozptyľujú dvojrozmernou difúziou, aţ dosiahnu pór,
vnikajú dovnútra k dendritu zmyslovej bunky. Od narazenia molekúl vonnej látky na povrch
brvy to netrvá viac ako 5 milisekúnd.

4.1. Chemické informácie u ţivočíchov a feromóny
Štúdium komunikácií medzi ţivočíchmi na podklade chemického dráţdenia sa rýchlo vyvíja, a
tým sa rozrastá aj interdisciplinárny prístup k ich výskumu, do ktorého sú zapojení
neuroendokrinológovia, entomológovia, organickí chemici. Vývoj chemických a fyzikálnych
metód (plynová chromatografia, magnetická rezonančná spektroskopia) umoţnili objaviť a
rozlíšiť látky typu sexuálnych atraktantov, agregačné, alarmujúce (poplašné), defenzívne
(obranné).
Chemické informácie u ţivočíchov moţno rozdeliť podľa niekoľkých kritérií. Látka
sprostredkujúca informácie medzi jedincom a jeho gamétami sa nazýva termón. Látka
sprostredkujúca informácie medzi gamétami sa nazýva gamón. Chemické informácie vo
vnútri jedinca sprostredkujú hormóny, prípadne iné metabolity, napr. CO2, kyselina mliečna.
Chemické informácie medzi jedincami sprostredkujú feromóny.
O dorozumievaní hmyzu pomocou čuchu vedeli ľudia uţ dávnejšie. Charles Butler (1609)
vyslovil názor, ţe včely sú vyprovokované k hromadnému útoku látkou uvoľnenou z jediného
ţihadla. John Ray (1690) urobil zápis z pozorovania niekoľkých samčekov piadivky brezovej
(Biston betularia), ktorých prilákala čerstvo vykuklená samička. Vyslovil domnienku, ţe
samčekov atrahuje vôňa samičky. Zberatelia motýľov v 19. a začiatkom 20. storočia získavali
vzácne exempláre lákaním samčekov pomocou uväznenej samičky. Podobné pokusy robil aj
priekopník v štúdiu správania hmyzu Henri Fabre (1900). V 30-tych rokoch 20. storočia bol
zavedený pojem ektohormóny (vonkajšie hormóny), ktoré sú podľa prírodovedcov vytvárané
ţľazami a namiesto do krvi (v prípade hmyzu do hemolymfy) sú vypúšťané do okolitého
prostredia. Niektorí autori ich nazývali aj exohormóny.
Prelomom v poznaní bol rok 1959, kedy bol pouţitý po prvý raz termín feromóny. Článok
bol uverejnený v Londýne v časopise Nature nemeckým biochemikom Karlsonom a
švajčiarskym entomológom Lüscherom. Obaja autori definujú feromóny ako látky vylučované
do vonkajšieho prostredia jedným jedincom a prijímané druhým jedincom toho istého druhu,
v ktorom vyvolávajú určitú reakciu (napr. v správaní, alebo vývinových pochodoch). V tom
istom roku (1959) bola tieţ uskutočnená chemická identifikácia prvého pohlavného feromónu,
ktorú zrealizoval prof. Adolf Butenandt s kolektívom, za čo mu bola udelená Nobelova cena.
Prof. Butenandt izoloval pohlavný feromón priadky morušovej (Bombyx mori), ktorý nazval
bombykol. Na získanie 12 mg bombykolu potreboval 500 000 samičiek. Feromón bol
izolovaný z vôňových ţliazok na konci bruška. Po chemickej stránke je bombykol
trans-10-cis-12-16-OH. Iné feromóny sú acetáty (Ac) alebo aldehydy (Al). Ide o geometrické
izoméry. Za 30 rokov po objavení prvého fermónu boli postupne identifikované feromóny asi
u 200 druhov hmyzu. Neplatí však zákonitosť, ţe kaţdý druh hmyzu má chemicky úplne iný
feromón. Na 200 druhov hmyzu pripadá asi 60 feromónov (t.j. 1 feromón na 3 druhy hmyzu).
Aţ neskôr analýzy citlivejšími aparatúrami ukázali, ţe feromóny sú látky viaczloţkové, kde
jedna zloţka je v prevahe, preto teda v počiatočných štádiách výskumu biochemici tieto
ďalšie zloţky nezachytili. Napríklad u priadky morušovej (Bombyx mori) je vo vôňových
ţliazkach samičky bombykol spolu s ďalšou látkou bombykalom (trans-10-cis-12-16-Al), ktorý
bol objavený aţ po 20 rokoch. Tykadlá samčekov majú jeden druh senzíl citlivý na OH
skupinu, druhý na Al. Objavenie skutočnosti, ţe feromóny sú viaczloţkové látky, predstavuje
revolúciu v chápaní feromónov ako bariéry v medzidruhovom kríţení. Miešaním dvoch, troch
alebo viacerých zloţiek v rôznych proporciách môţe vzniknúť veľké mnoţstvo kombinácií.
Inhibítory alebo antiferomóny sú nehotové feromóny, alebo prímesi, ktoré môţu pôsobiť
na oneskorených samčekov odpudzujúco, keď je uţ samička spárená. Synergisty samé
o sebe nepôsobia ako feromóny, ale zosilňujú ich účinok.
Rozdelenie feromónov:
Podľa vyvolaného účinku:
1. Sexuálne
2. Agregačné
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Antiagregačné (značkovacie)
Maturačné
Gregarizačné
Poplašné (alarmujúce)
Stopovacie
Viacfunkčné
Povrchové
Pohrebné

Podľa dĺţky pôsobenia a vyvolanej reakcie:
1. Releaser (má bezprostredný, rýchly účinok, ale účinkuje kratšiu dobu)
2. Primer (má pomalší účinok, ale účinkuje dlhodobejšie)
Podľa miesta recepcie:
1.
2.
3.
4.

V tráviacom trakte
V dýchacej sústave
Vo vonkajšom integumente tela
V chemoreceptoroch

Podľa spôsobu šírenia:
1. Prostredníctvom hemolymfy
2. Nervovými dráhami

4.2. Sexuálne feromóny
4.2.1. Sexuálne feromóny samíc
Väčšina sexuálnych feromónov je produkovaná v malých mnoţstvách. Pohlavné feromóny sú
rozšírené v rôznych skupinách hmyzu. Feromón je obvykle produkovaný samicou niekoľko
dní, ktoré nasledujú po jej vyliahnutí. Jeho úlohou je prilákať sexuálneho partnera. Tieto
feromóny sú vylučované zo špeciálnych ţliaz, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach tela.
U Lepidoptera sú feromónové ţľazy najčastejšie umiestnené na medzisegmentovej blane
medzi 8. a 9. článkom bruška. Uvoľnovanie feromónu nie je proces nepretrţitý, ale prebieha
v určitých intervaloch.
U iných skupín hmyzu sa feromónové ţľazy nachádzajú na rôznych miestach bruška, na
hryzadlách (mandibulárne ţľazy včiel), prípadne na holeniach zadného páru nôh (u vošiek).
U švábov (Dictyoptera: Blattodea) a chrobákov z čeľ. Curculionidae nie sú feromóny
uvoľňované bezprostredne do ovzdušia. Sú vylučované cez stenu tráviacej sústavy do čreva
a neskôr trusom von z tela, podobne ako je tomu aj u agregačných feromónov podkôrnikov
rodu Dendroctonus (pozri niţšie).
Produkcia feromónu začína v štádiu kukly, ale aţ po vyliahnutí imága dosahuje maximum.
So stúpajúcim vekom imága sa zniţuje. U druhov, ktoré ţijú v štádiu imága dlho, mnoţstvo
feromónu sa zniţuje po kopulácii a neskôr znovu narastá. Na produkciu feromónu majú vplyv
hormóny, ktoré sa tvoria v primozgových ţľazách (corpora allata).
Uvoľňovanie feromónu za účelom privábenia samca sa uskutočňuje v určitých úsekoch
dňa. Tento proces je riadený biologickými hodinami. Má endogénny charakter. Tvorba
sexuálneho feromónu závisí tieţ od kvality potravy. Príkladom sú samice Stomoxys calcitrans
(Diptera, Muscidae), ktoré produkujú feromón iba v prípade, keď sa nacicali krvi dobytka. Na
produkciu feromónu má tieţ vplyv kvalita potravy, ktorou sa samice ţivili v larválnom štádiu.
Príkladom je obaľovač Adoxophyes fasciata (Lepidoptera, Tortricidae). Samice, ktoré boli ako
húsenice kŕmené potravou bez listov čajovníka, produkovali feromón, ktorého účinnosť bola
6 000-krát slabšia v porovnaní s feromónom jedincov, ktoré boli kŕmené listami čajovníka.
U mnohých druhov produkcia feromónu podlieha teplote a fotoperióde (dĺţke svetelného
dňa).
Pokiaľ feromón samice vyvolá u samcov behaviorálnu reakciu, musí prebehnúť niekoľko
po sebe nasledujúcich javov.
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Molekuly feromónu sa musia dostať na zodpovedajúce miesta chemoreceptoru
samca a vyvolať depolarizáciu jeho neurónu.
 Vzniknuté akčné potenciály sa musia dostať do stredného mozgu (deutocerebrum).
 Ich ďalšia cesta vedie do hubovitých telies (corpora pedunculata) a protocerebrálnych
lalôčikov predného mozgu, kde sa spája informácia z čuchových orgánov
s informáciami z iných zmyslových receptorov.
Pohlavné feromóny samíc sú zmesi viacerých organických látok, kde kaţdá zloţka plní inú
funkciu v behaviorálnom programe. Príkladom je mora Prodenia eridania (Lepidoptera,
Noctuidae). U tohto druhu octan (Z,E)-9,12-tetradekadienylu účinkuje ako substancia vábiaca
samca z veľkej vzdialenosti, zatiaľ čo octan (Z)-9-tetradecenylu stimuluje samca ku kopulácii.
Reakciou samca mory na sexuálny feromón samice je let, ktorého smer závisí od smeru
vetra. Ide o tzv. anemotaktickú reakciu. U druhov hmyzu, ktoré behajú po povrchu zeme, nie
je obtiaţne určiť smer vetra, teda aj smer, odkiaľ ide feromónový podnet. Hmyz zastane a
môţe zhodnotiť rozdiely v chemickom podnete na čuchové receptory pravého a ľavého
tykadla, a na základe toho určiť ďalšiu cestu. Komplikovanejšie je to u lietajúcich druhov,
ktoré sú počas letu unášané vetrom. Letiaci hmyz môţe určiť smer, v ktorom letí, len na
základe objektov, ktoré sa premiestňujú v jeho zornom poli a plnia úlohu orientačných bodov.
Hoci feromón vyvoláva u samcov anemotaktickú reakciu, ich let je usmerňovaný aj na
základe informácií, ktoré poskytuje konfigurácia jednotlivých objektov na stanovišti. Takáto
reakcia sa nazýva optomotorická a bola zistená u celého radu druhov.
Samec, ktorý sa snaţí nájsť zdroj feromónu, letí kľukatým letom. Jeho význam spočíva
v tom, ţe môţe detailnejšie preskúmať okolitý terén a zistiť koncentráciu feromónu. V prírode
gradient koncentrácie feromónu nie je rovnomerný. Z dôvodu pohybu a rôzneho prúdenia
vzdušných más na tejto “pachovej ceste” vznikajú miesta s vyššou alebo niţšou
koncentráciou feromónu. V miestach, kde je koncentrácia feromónu vyššia, samec letí iba
veľmi drobnými kľučkami. Keď sa koncentrácia feromónu začína zniţovať, samec vykonáva
veľmi kľukatý let (pričom niektoré úseky sú takmer rovné). Vďaka tomuto spôsobu letu môţe
pomerne rýchlo natrafiť na ďalšie miesto vysokej koncentrácie feromónu, dokiaľ sa mu podarí
dostať sa na miesto s najvyššou koncentráciou, v ktorom sa nachádza samica. Veľké bočné
zákruty kľukatého letu umoţňujú samcovi rýchlejšie určiť smer vetra a opraviť aktuálnu dráhu
letu (obr.16).

Obr. 16. Kľukatý let samca (M) mníšky veľkohlavej (Lymantria
dispar) k miestu, kde sa nachádza samica (F) produkujúca sexuálny
feromón. Veľká šípka označuje smer vetra; rovná čiara označuje
miesta, v ktorých samec stratil kontakt s feromónom. Kľukaté časti
čiary vyznačujú ten úsek letu, v ktorom samec opäť našiel vyššiu
koncentráciu feromónu v ovzduší. (David 1983, upravené)

Mnoţstvo molekúl feromónu, ktoré môţu u samca vyvolať reakciu, je veľmi malé.
Napríklad u mory Trichoplusia ni (Lepidoptera, Noctuidae) je to 8 000 molekúl na 1 cm
“vzdušnej cesty” smerom k samici.

4.2.2. Sexuálne feromóny samcov (afrodiziaká)
Termínom afrodiziakum sa označuje tá skupina feromónov, ktoré zohrávajú váţnu úlohu pri
dosiahnutí úspešnej kopulácie. Tieto feromóny účinkujú iba na veľmi malú vzdialenosť, a to
v bezprostrednej blízkosti samice. Vytváranie afrodiziák bolo dosiaľ dokázané u druhov
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hmyzu patriacich do 4 radov: Lepidoptera (Noctuidae, Nymphalidae, Pieridae, Pyralidae,
Tortricidae, Satyridae, Papilionidae), Coleoptera (Bruchidae, Curculionidae, Dermestidae),
Diptera (Tripetidae), Hemiptera podrad Heteroptera (Scutelleridae).
Afrodiziaká sú produkované špeciálnymi pachovými ţľazami. Prvý typ predstavujú
androkonie, ktoré sú známe u motýľov z čeľ. Satyridae, Nymphalidae a Papilionidae. Sú to
špeciálne skupiny perforovaných šupín krídel, ktoré vylučujú vonný sekrét (obr. 17).

Obr. 17. Androkonie z predného krídla perlovca striebristopásavého
(Arginnis paphia, Nymphalidae). Vonné šupinky (vľavo) sú zhora
prekryté krycími šupinami (vpravo). Vľavo hore je znázornený silne
zväčšený rozvetvený koniec vonnej šupinky s otvormi. (Bourgogne
1951)

Kontakt s feromónom je moţný len pri dotyku samice.
Druhým typom sú vonné chĺpky, ktoré sa nachádzajú v špecializovaných vreckách
vychlípiteľných navonok. U čeľade Noctuidae sú lokalizované na medzisegmentovej blane 8.
článku bruška. Môţu sa nachádzať tieţ v špecializovaných orgánoch (coremata), ktoré sú
vychlípiteľné navonok (obr. 18).

Obr. 18. Coremata u Lepidoptera: (A) Xanthorhoe
ferrugata (Geometridae), (B) Creatonotus gangis
(Arctiidae). (Birch 1974, upravené)

Na rozdiel od sexuálnych feromónov samíc, ktoré plnia iba jednu funkciu (vábenie
samcov), afrodiziaká môţu mať rôznorodé funkcie. U niektorých druhov motýľov zniţujú
pohyblivosť samice, čím uľahčujú kopuláciu. Môţu slúţiť na identifikáciu druhovej príslušnosti
samca samicou, čím zabraňujú medzidruhovému kríţeniu. V zriedkavých prípadoch môţu
slúţiť na privábenie ďalších samcov (napr. u motýľov Galleria mellonella a Achroia grisella,
Pyralidae). Okrem vyššie uvedených funkcií väčšina pachových ţliaz samcov môţe byť
vyuţívaná niektorými druhmi na obranu. U druhu Danaus chrysippus (Danaidae) obsahujú
toxickú látku danaidon, vďaka ktorej sú motýle pre predátory jedovaté.

4.2.3. Príklady sexuálnych feromónov rôznych skupín hmyzu
Pohlavným feromónom Bombyx mori (Bombycidae) je bombykol a bombykal, u Lymantria
dispar (Lymantriidae) disparlure. Sexuálnym feromónom Trichoplusia ni (Noctuidae) je
looplure, u Pectinophora gossypiella (Gelechiidae) gossyplure.
V bývalom Československu bol v r. 1977 pouţitý feromón pri kalamitnej gradácii
obaľovača smrekovcového (Zeiraphera griseana, Tortricidae), ktorý spôsobil holoţery
v porastoch poškodených imisiami v oblasti Krkonôš a Jizerských hôr. Feromón má význam
pri zisťovaní populačnej hustoty škodcu. Naše obaľovače neochotne reagovali na feromón
toho istého druhu obaľovačov z USA (trans-11-14-Ac). Aţ elektroantenogram zistil, ţe tykadlo
nášho obaľovača reaguje na inú látku (trans-9-12-Ac), pričom platí, ţe obaľovače vyvíjajúce
sa na smreku sú lákané iným feromónom ako populácia toho istého druhu zo smrekovca
opadavého.
Pouţitie sexuálneho feromónu pri boji proti hospodárskym škodcom nemusí vţdy skončiť
úspešne. Neúspech môţe nastať z nasledovných dôvodov:
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nedostatočné trvalé zamorenie feromónom;
populačná hustota druhu je príliš vysoká;
pouţitie syntetického (umelého) feromónu nepresného zloţenia nemôţe konkurovať
prirodzenému feromónu;
škodce si môţu z menšinovej zloţky vo feromóne časom začať vytvárať hlavnú
zloţku.

Šváby (Dictyoptera: Blattodea)
U druhu Blatella germanica samička, ktorá je schopná a ochotná sa páriť, na seba upozorní
feromónom, ktorým priláka samčeka. Tento však nepôsobí na diaľku (ako u motýľov).
Dochádza k určitému predsvadobnému ceremoniálu, obe pohlavia sa vzájomne dotýkajú
tykadlami. Samček nakoniec otvorí krídla a z chrbtových ţliazok začne vylučovať feromón,
ktorý bol nazvaný seducin (ang. seduce=zviesť). Samička vylezie na chrbát samčeka a začne
túto látku olizovať a nastáva kopulácia.
Vajíčka samičky dozrievajú v pravidelných cykloch. Oplodnené vajíčka sú ukladané do
ootéky. Niektoré druhy švábov ootéku púšťajú voľne na zem, iné ju zahrabávajú. Niektoré
druhy ju ukladajú do plodového vaku na konci bruška, kde si ju podrţia aţ do vyliahnutia nýmf
(ovoviviparia). U samičky sa strieda obdobie receptivity s obdobím, kedy nosí ootéku a nie je
schopná sa páriť. Tento proces je riadený juvenilným hormónom, ktorý produkujú primozgové
ţľazy (corpora allata). Podobne receptivita samcov sa potlačuje skrátením svetelného dňa.
Bzdochy (Hemiptera: Heteroptera)
Rhodnius prolixus (Reduviidae), ktorý je prenášačom Chagasovej nemoci, sa pári dosť často,
ale nikdy nie hladný. Musí sa nacicať krvi. Feromóny, ktoré sú vylučované pri párení, lákajú
ďalších jedincov tohto druhu a vyvolávajú u nich párenie.
Ploštica posteľná (Cimex lectularius, Cimicidae) vylučuje agregačný feromón odporného
zápachu, ktorým sa zvolávajú nymfy aj imága k oddychu na vhodné miesto. Na rozdiel od
iných druhov bzdôch sa líši spôsobom párenia, ktoré je označované ako traumatická
inseminácia.

Obr. 16. Traumatická inseminácia u druhu Cimex lectularius. (A) Kopulácia: ♂ čierny, ♀ biela, (B) bruško samice
z ventrálnej strany, poloha Berleseho orgánu je vyznačená bodkovane, (C) koniec bruška samca a lokalizácia
kopulačného orgánu na jeho 8. článku. (Weber 1929/35)

Traumatická inseminácia
Samček pri párení kopulačným orgánom prerazí 5. a 6. článok bruška samičky, kde sa
nachádza zdurené tkanivo, tzv. Berleseho orgán. Toto sa rýchlo zhojí (zostáva jazvička) (obr.
16). Spermie sa dostávajú priamo do hemolymfy a ňou sú doplavené do rozmnoţovacích
orgánov. Tu sa dostávajú do spermatéky, kde zostávajú tak dlho, kým sa samička nenacicia
krvi. Aţ potom idú do vaječníkov, kde dočkajú na dozretie vajíčok. Tento spôsob je beţný
u mnohých parazitických i dravých druhov. Uţ Dr. Berlese (objaviteľ traumatickej
inseminácie) vyslovil domnienku, ţe obrovské mnoţstvo spermií, ktoré dostane samička do
tela, má vyţivovaciu funkciu. V období najväčšej núdze, keď sa samička nemôţe nacicať krvi,
pomôţe vytvoriť vajíčka.
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Tropické bzdochy Lethocerus indicus (Belostomidae) ţijú v juhovýchodnej Ázii. Samčeky
vylučujú z trubicovitých abdominálnych ţliaz pohlavný feromón škoricovej vône.
Domorodcami je vyuţívaná táto bzdocha na korenenie mastných pokrmov.
Eurygaster integriceps (Scutelleridae) je váţnym škodcom obilia. Pri vyciciavaní
bielkovinovej zloţky vylúči do zrna proteolytické enzýmy, ktoré sa zaktivizujú pri styku
s vodou. Cesto zbavené bielkovinovej zloţky múky, ktorá bola pomletá z napadnutého obilia,
nekysne. Stačí iba 2 % napadnutie a múka je veľmi zlej kvality. Preto boli detailne
preštudované feromóny tejto bzdochy. Samčeky vylučujú z abdominálnych ţliaz feromóny,
ktoré voňajú ako vanilka (obsahujú metylvanilín, etylakrylát). Uvaţuje sa o vyuţití
v biologickom boji. Produkcia feromónu je závislá od juvenilného hormónu. Ošetrenie kultúr
juvenilným hormónom na jeseň vyvoláva u tohto druhu párenie. Potomstvo by teoreticky
nemalo mať šancu preţiť zimné obdobie a rodičovská generácia by sa vyčerpala. Praktické
vyuţitie juvenilného hormónu nie je ešte doriešené.
Chvostoskoky (Collembola)
Samčeky produkujú spermatofór na stopke, ktorý prilepujú k substrátu (obr. 18).
Chvostoskoky čeľade Sminthuridae majú na tykadlách hákovité úchytky, pomocou ktorých sa
obe pohlavia zachytia tykadlami o seba. Nasleduje predsvadobný tanec, pri ktorom samička
zbiera pripravené spermatofóry (obr. 17). U druhu Dicyrtoma minuta nie sú vyvinuté tykadlové
úchytky. Samček sa dotýka samičky tykadlami, keď táto na chvíľku zastane, samček vytvorí
okolo nej kruh stopkatých spermatofórov. Spermatofóry tvoria samčeky aj
v neprítomnosti samičky, často ich kontrolujú, prestarnuté poţierajú a produkujú nové
(ţivotnosť spermií je cca 8 hodín). Bolo dokázané, ţe feromóny u nich existujú. Samičky majú
asi 20 hodín zvýšenej receptivity, vylučujú sexuálny feromón, ktorý podnieti samčekov asi
k trojnásobnej produkcii spermatofórov.

Obr. 17. Párenie chvostoskokov rodu Sminthurus. (Schaller 1958)
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.
Obr. 18. Párenie chvostoskokov Podura aquatica (biela – samica, čierny – samec, stopkatý spermatofór v strede
vpravo). (Schaller 1958)

Vošky (Hemiptera: Aphidoidea) sú charakteristické striedaním hostiteľských rastlín, ako aj
striedaním partenogenetickej a bisexuálnej generácie. V lete sa rozmnoţujú bez oplodnenia.
Pokiaľ je dostatok potravy, liahne sa bezkrídla generácia. Keď hostiteľská rastlina zvädne,
objavuje sa okrídlená generácia (migrantes alatae), ktorá obsadí novú hostiteľskú rastlinu. Na
konci sezóny v súvislosti so skracovaním dĺţky dňa sa liahne okrídlená bisexuálna generácia
(samčeky aj samičky), ktorá odletí na zimnú hostiteľskú rastlinu (väčšinou na drevinu), kde sa
niekedy ešte aj partenogeneticky rozmnoţí, čiţe samičiek je asi 10-násobne viac ako
samčekov. Sexuálne feromóny sú produkované zväčšenými holeňami zadného páru nôh (tzv.
sensoriami alebo pseudosensoriami).
Červce (Hemiptera: Coccoidea) sú doslova závislé od sexuálnych feromónov. Samičky ţijú
prisadnutým spôsobom ţivota, nepohybujú sa. Samčeky ich nájdu na základe vylučovaných
pohlavných feromónov. Bolo to dokázané u červca San José (Quadraspidiotus perniciosus).
Keď boli samičky umiestnené do lapákov, bolo do nich prilákané veľké mnoţstvo okrídlených
samčekov.
Chrobáky (Coleoptera)
Feromóny boli napr dokázané u kováčikov (Elateridae), koţiarov (Dermestidae), zrniarov
(Sitophilus granarius), potápnikov (Dytiscidae), liskaviek (Chrysomelidae), svietiviek
(Lampyridae) a i. U roháča obyčajného (Lucanus cervus) samička feromónom priláka viac
samčekov, ktoré medzi sebou bojujú.
Samčeky zrniarky fazuľovej (Acanthoscelides obtectus, Bruchidae) vylučujú feromón, ktorý
má vôňu sladkého ovocia a má vplyv na samičky. Tento druh je proterandrický a feromón
stimuluje tieţ rýchlejšie liahnutie samičiek (má kombinovaný účinok – sexuálny a maturačný).
Hrobáriky (Nicrophorus, Silphidae) vyhrabú mŕtvolku ţivočícha, ktorú predtým starostlivo
zahrabali. Nad ňou vibrujú bruškovými článkami a vylučujú feromón. Kombinácia oboch vôní
láka samičky.
Obe pohlavia múčiara obyčajného (Tenebrio molitor) produkujú feromóny. Feromón samčeka
pôsobí na ostatných samčekov tak, ţe ruší účinky feromónu samičiek. Dokonca aj v priebehu
párenia samček prenáša svoj feromón na samičku. Ide o tzv. ovipozičný stimulant. Vykladené
vajíčka sú oplodnené vţdy posledným samcom. Tento feromón stimuluje samičku ku kladeniu
vajíčok.
Blanokrídlovce (Hymenoptera)
Feromóny sú známe u čmeľov (Bombus). Sexuálne feromóny majú kvetinovú vôňu, napr.
feromón samčekov čmeľa zemného (Bombus terrestris) vonia po ruţiach. Čmele si značkujú
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vegetáciu. Samička pozná, ţe ide o samčeka jej druhu, tým je zamedzené medzidruhové
kríţenie.
Samčeky samotárskych včiel si feromónmi vyznačujú teritóriá, podobne feromóny boli zistené
u lumkov, lumčíkov a ďaľších skupín parazitických blanokrídlovcov.
Srpice (Mecoptera)
Feromóny sú známe u čeľade Bittacidae. Samček uloví mäkký hmyz, ktorý začne poţierať.
Z bruška vychlípením 2 mechúrikov začne vylučovať feromón. Samička sa priblíţi. Samček
uchopí korisť a čaká, kým samička o ňu prejaví záujem (snaţí sa ju samčekovi odobrať).
Potom nastáva kopulácia a aţ po kopulácii samček korisť odovzdá samičke (obr. 19).

Obr. 19. Bittacus tipularius (Bittacidae) – párenie.
Samec čierny, samica svetlá. (Eidmann 1941)

4.3. Agregačné feromóny
Sú to feromóny, ktoré zvolávajú ďalších jedincov populácie daného druhu, napr. pri
obsadzovaní hostiteľskej rastliny, teritória, ap. Prvýkrát boli objavené, izolované a
identifikované u podkôrnika Ips paraconfusus a neskôr aj u ďalších druhov podkôrnikov
(Curculionidae: Scolytinae). Doposiaľ je známe chemické zloţenie agregačných feromónov
vyše 50 druhov hmyzu, najmä chrobákov (čeľ. Bostrichidae, Cucujidae, Curculionidae,
Platypodidae, Tenebrionidae), bzdôch a švábov.
Agregačné feromóny sa najčastejšie tvoria v ţľazách tráviacej sústavy a Malpighiho
trubiciach. Ich produkt sa vylučuje do lumenu čreva a spolu s exkrementmi vychádza z tela
von. U niektorých druhov môţu byť produkované aj na iných miestach tela. Napríklad
u Tribolium castaneum (Coleoptera, Tenebrionidae) sa tieto ţľazy nachádzajú na prvom páre
nôh. Skutočnosť, ţe agregačné feromóny sú vylučované z tela spolu s exkrementmi, pripúšťa
predpoklad, ţe môţu byť syntetizované v organizme hmyzu s vyuţitím prekurzora, ktorý sa
dostáva do tela v potrave. Nosáčik Anthonomus grandis vyuţíva rastlinné monoterpény a
metabolicky ich inkorporuje do agregačných feromónov. Iné druhy ich musia od základu
syntetizovať.
Tvorba agregačných feromónov je pod vplyvom juvenilného hormónu. V prevaţnej
väčšine prípadov je hmyz citlivý na prítomnosť agregačného feromónu v prostredí aţ po
určitom časovom intervale. Napríklad u nosáčika Anthonomus grandis sú to pribliţne dva dni,
ale intenzívna reakcia na agregačný feromón sa u tohto druhu objavuje aţ po 5 dňoch.
Agregačné feromóny sú prijímané chemoreceptormi na tykadlách. Účinok a funkcie
agregačných feromónov si môţeme ilustrovať na príklade podkôrnikov (Coleoptera,
Curculionidae: Scolytinae).
Podkôrniky vyhľadávajú hostiteľskú drevinu, na ktorej sa v obrovskom mnoţstve
zhromaţďujú. Zo stromu vyţierajú iba lyko, a je preto dôleţité, aby strom kolonizovali rýchlo.
Strom sa útokom jednotlivých jedincov bráni výronom ţivice. Prieskumníci vyberú vhodný
strom. Feromónom oznámia nález ostatným členom populácie, čo vyvolá masový útok.
Existujú 2 teórie, ako prieskumníci strom nájdu.
1. Riadia na primárnymi atraktantmi vylučovanými stromom.
2. Náhodne hľadajú vhodný strom, ktorý nahryznú. Metódou pokusov a omylov nájdu
vhodnú hostiteľskú drevinu. Prieskumníkmi môţu byť buď samčeky alebo samičky.
Je to druhovo i rodovo špecifické. Agregačný feromón, ktorý vylučujú, láka
príslušníkov oboch pohlaví.
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Existujú dva základné typy takéhoto správania.
1. Typ Dendroctonus (obr. 19A)
Prieskumníkmi sú samičky, ktoré vylúčia agregačný feromón atrahujúci príslušníkov oboch
pohlaví. Samičky sa na obsadenom strome podelia o priestor takým spôsobom, aby sa im
chodbičky pod kôrou vzájomne nekríţili. Komunikujú jemnou striduláciou. Potom sa pridávajú
samčeky. Ide o monogamné druhy. Prv neţ vstúpi samček do chodbičky samičky,
zastriduluje. Samička mu odpovie. Potom samček začne vylučovať maskovací feromón, ktorý
ruší účinky agregačného feromónu. Zároveň striduluje. Samička reaguje na to tak, ţe začne
vylučovať vlastný antiagregačný feromón. Týmto signalizuje obsadenosť stromu (chodbičiek).
Ďalšie podkôrniky kolonizujú vedľajšie stromy a výsledkom je skupina mŕtvych stromov
uprostred zdravého lesa.
2. Typ Ips (obr. 19B)
Podkôrniky tohto rodu sú polygamné. Prieskumníkmi sú samčeky. Na vyhliadnutom strome
sa najprv zavŕtajú a nasýtia sa, aţ potom sa v ich truse objavuje agregačný feromón. Čiţe
musia byť na strome dlhší čas, kým privolajú ostatných. Najčastejšie obsadzujú hynúce alebo
čerstvo uhynuté stromy, ktoré sa uţ nemôţu brániť. Svadobnú chodbičku vyhĺbi samček a
obýva ju s viacerými samičkami, ktoré sú prilákané feromónom. Počet samičiek na jedného
samčeka je druhovo špecifický. Napríklad u druhu Ips pini sú to štyri samičky, u druhu Ips
confusus tri. Samička pred vstupom do chodbičky zastriduluje. Ak má uţ samček dostatočný
počet samičiek, ďalšie samičky nevpustí dnu. Ak by sa napriek tomu samička dostala do
svadobnej chodbičky, samček ju jednoducho vytlačí von.
Chemická podstata feromónov u podkôrnikov je zloţitá. Napríklad agregačný feromón
u rodu Dendroctonus obsahuje 3 látky: samička produkuje exo-breviconin, samček frontalin,
a ich účinky sú synergizované monoterpénom myrcénom vylučovaným napadnutou
borovicou. Len tieto tri látky spolu môţu vyvolať masový útok.
Úplne iného chemického zloţenia sú antiagregačné feromóny. Je zaujímavé, ţe jednotlivé
lokálne populácie sa svojimi feromónmi líšia tak, ţe nie sú schopné si porozumieť (bariéra,
ktorá zabraňuje vzájomnému kríţeniu, napr. lokálne populácie Ips pini z jednotlivých údolí
Skalistých hôr).

Obr. 19. Habitus podkôrnikov rodu: (A) Dendroctonus
a (B) Ips. (Novák et al. 1974, upravené)

Agregačné feromóny zohrávajú tieţ váţnu úlohu pri vytváraní obranných zoskupení
druhov. Napríklad samce u severoamerického druhu chrobáka Lycus loripes (Lycidae) vábia
agregačným feromónom iných členov populácie (samce i samice), ktoré potom tvoria
agregácie na kvetoch komonice (Melilotus). Tieto chrobáky majú výrazne ţlté výstraţné
sfarbenie a sú nepoţívateľné pre vtáky. Agregované jedince sú lepšie viditeľné a ich
výstraţné sfarbenie môţu predátory rýchlejšie zaregistrovať. Vytvorenie takejto agregácie je
uţitočné pre celú populáciu.
Podobne je tomu u bzdochy Oncopeltus fasciatus (Lygaeidae), u ktorej je tieţ známe
zhromaţďovanie populácie pod vplyvom agregačného feromónu. Druh je aposematicky
sfarbený (čierno-červeno). Agregácia umoţňuje lepšiu ochranu čerstvo vyliahnutrých imág.
Rovnako pri spoločnom ţere sa zvyšuje mnoţstvo enzýmov, ktoré bzdochy pri cicaní vylučujú
do listov, a ktoré následne rozkladajú ich obsah do tekutej podoby. Tým pre tento druh stúpa
nutričná hodnota potravy.
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4.4. Antiagregačné (značkovacie) feromóny
Antiagregačné feromóny zohrávajú dôleţitú úlohu pri disperzii a regulácii početnosti
populácie. Produkujú ich rovnako larvy, ako aj imága. Slúţia na vyznačenie teritória, prípadne
zdroja potravy. V predchádzajúcej podkapitole sú spomenuté antiagregačné feromóny
podkôrnikov. Napríklad u rodu Dendroctonus je to trans-verbenol, ktorý zabraňuje útoku
ďalších jedincov populácie na daný strom.
Vyskytujú sa aj u vrtivky čerešňovej (Rhagoletis cerasi, Tephritidae) (obr. 20). Tento druh
dvojkrídlovca kladie vajíčka do čerešní vţdy len po jednom kuse. Potom označkuje plod
čerešne feromónom, ktorý upozorní inú samičku, ţe plod je uţ obsadený. Akonáhle druhá
samička zacíti feromón, odlieta preč. Dôkazom sú aj experimenty, pri ktorých umyli plody
napadnutých čerešní alkoholom, v ktorom sa značkovacie feromóny rozpúšťajú. Gravidným
samičkám namočili chodidlá predného páru nôh do parafínu, čo spôsobilo znecitlivenie
čuchových a chuťových senzíl. Po týchto dvoch pokusoch samičky kládli vajíčka aj do
obsadených plodov. Iným príkladom antiagregačného feromónu je feromón uvoľňovaný
samicou vrtivky Rhagoletis pomonella (Diptera, Tephritidae). Samička tohto dvojkrídlovca
kladie vajíčka do duţiny ovocných plodov, hlavne jabĺk. Nakoľko larvy poţierajú vnútro jablka,
nemôţu prechádzať z jedného plodu do druhého. Majú teda ohraničenú zásobu potravy.
Ovipozícia do toho istého plodu by mohla spôsobiť nedostatok potravy pre dokončenie
vývinu, a prípadne úhyn lariev. Preto po ovipozícii samička pomocou kladielka roztiera po
povrchu plodu feromón, ktorý zabraňuje iným samiciam opätovnú ovipozíciu do obsadeného
plodu. Trans-verbenol sa zhromaţďuje v zadnej časti stredného čreva. Po uvoľnení si
zachováva účinnosť niekoľko dní.
Samička mlynárika kapustného (Pieris brassicae, Pieridae) značkuje antiagregačným
feromónom vajíčka, a rovnako aj povrch listov, na ktorý ich nakládla. Prítomnosť feromónu
zabraňuje ovipozíciu iných samíc v danom mieste.
Podobné značkovanie ţivných rastlín antiagregačným feromónom bolo zistené u väčšieho
počtu druhov hmyzu, najmä chrobákov a motýľov.
Feromóny tohto typu existujú aj u parazitoidov, ktoré sa vyvíjajú vo vajíčkach, larvách a
kuklách iného hmyzu (napr. parazitické blanokrídlovce – chalcidky, lumky, lumčíky).
Antiagregačné feromóny by mohli byť v budúcnosti vyuţívané v praktickej ochrane rastlín
pred škodcami. Keby sa podarilo vyrobiť syntetický antiagregačný feromón a bolo by ním
moţné robiť postreky ovocia, do značnej miery by sa zmenšila miera poškodenia plodov
larvami hmyzu.

Obr. 20. Habitus samca Rhagoletis cerasi (Diptera, Trypetidae).
(Séguy 1951)

4.5. Maturačné a gregarizačné feromóny
Maturačné feromóny spôsobujú rýchlejšie pohlavné dozrievanie samičiek, prípadne ich
vykuklenie v prítomnosti starších samcov. Známe sú u mnohých skupín hmyzu.
Koník sťahovavý (Schistocerca gregaria, Acrididae) má v suchých rokoch normálne
usadlú fázu. Prudké lejaky v niektorých rokoch spôsobujú kladenie veľkého mnoţstva vajíčok.
Nymfy, ktoré sa liahnu, vylučujú gregarizačný feromón, ktorý mení ich vzhľad i správanie. Zo
zelenej nymfy, ţijúcej individuálne, sa vyvíja ţlto sfarbený sťahovavý jedinec, ktorý migruje vo
veľkých kŕdľoch (pozri kapitolu 8).
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4.6. Poplašné (alarmujúce) feromóny
Poplašné feromóny vylučujú rôzne skupiny hmyzu v prípade, ţe sa ocitnú v nebezpečenstve.
Produkujú ich druhy hmyzu s neúplnou i úplnou premenou. Dobre zastúpené sú najmä
u sociálne ţijúceho hmyzu (napr. u termitov, mravcov, ôs, včiel). Pri zacítení poplašného
feromónu slabé a bezbranné jedince reagujú útekom, pre silných je výzvou k útoku.
U termitov rodu Nasutitermes poplašné feromóny produkujú napadnuté jedince, ktoré
týmto spôsobom odovzdávajú informáciu svojim vojakom.
Poplašné feromóny vyvolajú agresivitu u spoločenských ôs, napr. Vespa crabro, Vespula
germanica a Vespula vulgaris. Vytvárajú sa aj u včiel Apis mellifera, A. cereana, A. dorsata.
Je zaujímavé, ţe dosiaľ neboli zistené u čmeľov.
Produkcia poplašných feromónov je charakteristická aj pre mravce (Formicidae), kde boli
chemicky identifikované u 36 rodov.
Okrem sociálneho hmyzu produkujú poplašné feromóny tieţ vošky, bzdochy z čeľadí
Pyrrhocoridae, Pentatomidae, a rovnako aj ploštica posteľná (Cimex lectularius, Cimicidae).
Poplašné feromóny sú produkované ţľazami umiestnenými na rôznych častiach tela.
U bzdôch z čeľ. Pyrrhocoridae a Pentatomidae sa nachádzajú na brušku, u ploštice posteľnej
na stredohrudi a brušku. U termitov sa vytvárajú v ţľazách umiestnených na hlave.
Poplašné feromóny u sociálnych blanokrídlovcov produkujú buď hryzadlové
(mandibulárne) ţľazy, alebo análne, jedové a Dufourove ţľazy v ţihadle (obr. 21). Mravec
rodu Formica sa postaví na zadný pár nôh, vysunie bruško a vystrekne kyselinu mravčiu (obr.
22). Poplašnými feromónmi alarmujú mravce ostatných členov spoločenstva, ţe hniezdo je
v nebezpečenstve. Aj zranený a zasypaný jedinec upozorní na seba feromónom. Feromónom
sa dovolávajú pomoci ostatných členov rodiny robotnice, ktoré nájdu príliš veľké sústo
potravy. U včiel jediné ţihadlo vie vyvolať útočné reakcie iných jedincov rodiny. Pri vpichu sa
uvoľuje amylacetát (poplašný feromón včiel), ktorý označuje cieľ a usmerňuje útok. Poplašné
feromóny sú látky väčšinou ostrej vône. Majú viacero zloţiek, napr. v Dufourovej ţľaze
mravca je ich 30, v mandibulárnej ţľaze včely aţ 32. Na rôzne situácie reagujú rôznymi
koncentráciami jednotlivých zloţiek v poplašných feromónoch. Na poplašné feromóny môţe
reagovať niekoľko druhov hmyzu, napr. v mravenisku hýčkaní hostia (symfily), trpení hostia
(synekenty), predátory (synechry) i trofobionty (pozri kapitolu 11.3). Skutočnosť, ţe na
poplašný feromón reaguje niekoľko druhov naraz, zneuţívajú príţivníci a otrokárske druhy,
ktoré prepadávajú iné druhy mravcov a ich mraveniská doslova “zamoria” poplašným
feromónom charakteristickým pre otročiaci druh. Obeť je úplne dezorientovaná, čím je
znemoţnená jej obrana, a otrokárske druhy sa bez odporu zmocnia jej kukiel, ktoré odnesú
do svojho hniezda.
Samička severoamerického druhu cikádky Umbonia crassicornis (Hemiptera,
Membracidae) sa stará o mladé nymfy a chráni ich pred predátormi, napr. lienkami,
bzdochami a larvami pestríc. Keď je potomstvo v nebezpečenstve, začne vylučovať poplašný
feromón, ktorý vyprovokuje dospelú cikádku k útoku. Podobné poplašné feromóny majú aj
nymfy ploštice posteľnej (Cimex lectularius) a iných druhov dravých bzdôch.

Obr. 21. Miesta produkcie poplašných feromónov
u rôznych rodov mravcov: M – mandibulárna ţľaza, G –
jedová ţľaza, D – Dufourova ţľaza, A – análna ţľaza.
(Hölldobler 1973, upravené)
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Obr. 22. Poplašné postoje u sociálnych blanokrídlovcov: (A) Formica, (B) Lasius, (C) Apis mellifera. (Ţďárek 1980)

4.7. Stopovacie feromóny
Tento typ feromónov vyuţíva veľa druhov hmyzu na vyhľadávanie opačného pohlavia,
efektívneho vyuţitia zdroja potravy a pri integrácii aktivity jedincov v kolónii počas jej
sťahovania. V priebehu uvedených aktivít si hmyz udrţuje orientáciu v teréne, pričom vyuţíva
špeciálne pachové cesty, t.j. chemické stopy zakladané na podklade inými jedincami toho
istého druhu. Hmyz, ktorý sa orientuje pomocou stopovacích feromónov, je po celý čas
v blízkosti chemickej stopy. Tým sa líši od letovej orientácie pozdĺţ pachových ciest, ktoré šíri
vietor a pri ktorých je zdroj feromónu ďaleko.
Stopovacie feromóny boli zistené iba u niekoľkých skupín hmyzu. Mravce a termity ich
pouţívajú na nasmerovanie iných jedincov k nájdenému zdroju potravy. Feromóny slúţia
k udrţaniu spojenia rodiny počas sťahovania.
U bzdochy Elasmucha grisea (Hemiptera, Acanthosomatidae) je stopa zakladaná larvami
a vyuţívajú ju staršie nymfy, aj samice. Je prostriedkom udrţania agregácie spolu, čím sa
zväčšujú šance na preţitie nedospelých jedincov, ktoré sú bránené samicami. Zakladanie
pachových stôp je známe tieţ u priadkovca Malacosoma americanum (Lepidoptera,
Lasiocampidae). Pachová stopa nasmeruje húsenice k zdroju potravy. Feromón produkujú
labiálne ţľazy. Je vylučovaný spolu s hodvábnym vláknom.
Stopovacie feromóny sú vylučované rôznymi ţľazami. U termitov sú to sternálne ţľazy,
ktoré sa nachádzajú na ventrálnej strane bruška. Zaloţenie pachovej stopy sa uskutočňuje
dotykom bruška o podklad. U mravcov sú stopovacie feromóny produkované viacerými typmi
ţliaz (Pavanovou, Dufourovou, tibiálnou, jedovou a rektálnou ţ.). U rodov Myrmica, Atta a
Pogonomyrmex sa stopovacie feromóny vytvárajú v jedových ţľazách, u rodu Oecophyla
v rektálnych ţľazách, u Crematogaster v tibiálnych ţľazách, u Solenopsis v Dufourových
ţľazách.
Chemické zloţenie molekúl stopovacích feromónov je málo známe. Z doterajších
výskumov vyplýva, ţe u mravca faraónskeho (Monomorium pharaonis) sa skladá z 5-metyl-3butyloctahydroindolizínu a dalších zlúčenín. U mravcov Lasius fuliginosus zo zmesi šiestich
organických kyselín. Výnimkou je stopovací feromón termitov rodu Reticulotermes, ktorý sa
skladá len z jednej zlúčeniny – (Z,Z,E)-3,6,8-dodecatrenolu.
Čas udrţania aktívne fungujúcej feromónovej stopy je rôzny a závisí od druhu hmyzu.
Napríklad u mravca Iridomyrmex humilis vydrţí asi 4 hodiny od označenia, u Formica
polyctena aţ 18 dní. Feromón môţe byť aplikovaný v podobe neprerušenej alebo
prerušovanej stopy. Mechanizmus vyuţívania feromónovej stopy nie je ešte do detailu
preskúmaný. (Stopovacie feromóny mravcov pozri tieţ v kapitole 11.3).

4.8. Viacfunkčné feromóny
Feromóny tohto typu koordinujú celý rad fyziologických a behaviorálnych procesov. Regulujú
proces determinácie kást, budovanie kráľovskej komôrky, trofalaxie, emigrácie, kuklenia,
odstraňovania mŕtvych jedincov z hniezda.
Prenos určitej informácie pomocou jednej chemickej zlúčeniny by vyţadoval pri obrovskej
druhovej a behaviorálnej diverzite hmyzu vytvorenie veľkého mnoţstva rôznych feromónov,
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čo prakticky nie je moţné. Preto u sociálneho hmyzu pôsobia spolu feromóny z rôznych ţliaz
a tvoria zmesi. Ich zloţky vystupujú v rôznych proporciách. Napríklad u mravcov pri
odovzdávaní informácie medzi jedincami kolónie sa zúčastňujú výlučky Dufourovej,
Pavanovej, tibiálnej, jedovej a ďalších ţliaz. Toto umoţňuje kódovanie obrovského mnoţstva
informácií pri pouţití relatívne neveľkého mnoţstva chemických zlúčenín.
Prítomnosť viacfunkčných feromónov (pheromonal parsimony) bola dokázaná u mnohých
druhov sociálneho hmyzu. Napríklad látka, akou je citral, môţe fungovať ako vábiaca
zlúčenina, ale iba vtedy, keď je uvoľňovaná mimo hniezda blízko výdatného zdroja potravy.
Ten istý feromón vylúčený v hniezde vyvoláva útočnú reakciu.
Najlepšie známym príkladom viacfunkčných feromónov sú feromóny produkované včeliou
kráľovnou. Tieto feromóny sa vytvárajú v mandibulárnych ţľazách. V ich sekréte bolo
rozlíšených aţ 14 rôznych zlúčenín, z ktorých dve hrajú najváţnejšiu úlohu z hľadiska
správania. Sú nimi kyselina trans-9-keto-2-decénová a kyselina trans-9-hydroxy-2-decénová.
Prvá z nich atrahuje trúdy a stimuluje ich k páreniu. Druhá zlúčenina zohráva úlohu pri
stabilizácii roja v momente, keď sa vytvoril.
Kyselina trans-9-keto-2-decenová aktivizuje proces zbierania nektáru robotnicami. Ak
rodine odoberieme matku, aktivita zberu potravy a jej nosenia do úľa signifikantne poklesne.
Tento feromón tieţ vábi robotnice k udrţiavaniu stáleho kontaktu s kráľovnou. Stimuluje
robotnice ku kŕmeniu a čisteniu kráľovnej. Prítomnosť tohto feromónu brzdí rozvoj vaječníkov
u robotníc.
Včely produkujú ešte ďalšie látky, ktoré hrajú váţnu úlohu vo fungovaní kolónie. Jednou
z nich je výlučok Nassonovej ţľazy. V tejto ţľaze bola zistená prítomnosť: (E,E)-farnezolu,
(Z)-citralu, (E)-citralu, geraniolu, kyseliny nerolovej a kyseliny geraniovej. Produkt Nassonovej
ţľazy hrá kľúčovú úlohu pri značení potravných zdrojov a vletu do hniezda. Láka tieţ
robotnice v období vzniku roja.

4.9. Feromóny plniace funkcie kairomónov a allomónov
Chemická informácia môţe byť odovzdávaná tieţ medzi jedincami patriacimi k rôznym
druhom.
Predátory a parazitoidy často vyuţívajú pach hostiteľa (vrátane jeho feromónov)
k vyhľadaniu potenciálnej potravy alebo k ovipozícii do alebo na neho. Môţu reagovať nielen
na antiagregačné feromóny, ale aj na vôňu jeho hostiteľskej rastliny.
Látka, ktorá škodí produkujúcemu druhu a pomáha prijímajúcemu druhu, sa nazýva
kairomón. Príkladom je lumčík Opius lectus, ktorý lokalizuje miesto svojho hostiteľa
(Rhagoletis cerasi) na základe jeho antiagregačného feromónu, ktorým samica po ovipozícii
označila povrch ovocia.
Feromóny sociálneho hmyzu môţu byť vyuţívané hosťami ich hniezd (symfilami,
syekentami, synechrami aj trofobiontami). Mnoho myrmekofilov napr. pouţíva chemické stopy
mravcov a putuje spolu s nimi. Patria k nim najmä Coleoptera (Staphylinidae, Histeridae),
Diptera (Phoridae), ap.
Allomóny sú látky, ktoré pomáhajú druhom, ktoré ich produkujú a poškodzujú druhy, ktoré
ich prijímajú. Mnoho druhov napodobňuje chemické signály iného hmyzu a vyuţíva ich vo
svoj prospech. Samica pavúka rodu Mastophora vábi svoju obeť chemickou zlúčeninou, ktorá
napodobňuje pohlavný feromón samice mory Spodoptera frugiperda (Noctuidae). Týmto
spôsobom chytá zvábených samcov do pavučiny. Príkladom je tieţ mravec Formica
sanguinea pri otrokárskych výpravách. Pri napadnutí kolónie Formica subserica vylučuje
z Dufourovej ţľazy veľké mnoţstvo octanu decylnatého, octanu dodecylnatého a octanu
quadrodecylnatého. Tieto zlúčeniny napodobňujú poplašné feromóny napadnutého druhu, ale
ich koncentrácia mnohonásobne prevyšuje koncentráciu skutočných poplašných feromónov
Formica subserica. Ich účinok spôsobuje, ţe nedochádza k obrane napadnutého hniezda, ale
k úteku a zmätku jeho obyvateľov. Otrokárskemu druhu to uľahčuje rýchlejšie sa zmocniť
kukiel otročiaceho druhu.
Zaujímavý je tieţ feromónový parazitizmus rastlín rodu Ophrys (Orchidaceae), ktoré
napodobňujú sexuálne feromóny samíc blanokrídlovcov (včiel a ôs). Tieto allomóny, ako aj
tvar kvetu napodobňujúci samice, vábia samce, ktoré skúšajú kopulovať s kvetom a súčasne
ho opeľujú. Podrobnejšie pozri v kapitole 10.
Napodobňovanie chemických zlúčenín jedného druhu hmyzu iným druhom je občas
dokonalé. Termitofilný drobčík Trichopsenus frosti (Staphylinidae) produkuje zlúčeniny, ktoré
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sú úplne identické s identifikačnými feromónmi jeho hostiteľa, ktorým je termit Reticulotermes
flavipes. Je zaujímavé, ţe tieto zlúčeniny sú syntetizované drobčíkom a sú rozptýlené po
povrchu jeho kutikuly. Napodobňujú pach kolónie tak dokonale, ţe chrobák je termitmi
akceptovaný ako kaţdý iný člen tejto society.

4.10. Povrchové feromóny (surface pheromones)
Chemické zlúčeniny tohto typu fungujú na blízku vzdialenosť a obvykle sú absorbované vo
voskovej vrstve kutikuly. Uvoľňujú sa veľmi pomaly a učinkujú iba pri dotykovom
(bezprostrednom) kontakte s chemoreceptormi. Do tejto skupiny feromónov patria látky, ktoré
sú jednou zo zloţiek určujúcich špecifický pach kolónie alebo hniezda. Pach kolónie, či
hniezda ovplyvňuje tieţ druh prijímanej potravy. Podrobnejšie pozri v kapitole 11.3.

4.11. Pohrebné feromóny (funeral pheromones)
Sociálny hmyz udrţiava v kolónii čistotu, pričom odstraňuje všetky odpadky a zároveň aj telá
mŕtvych členov kolónie. Impulzom vyvolávajúcim odstraňovanie tiel mŕtvych mravcov
z hniezda sú chemické látky, ktoré sú produktami rozkladajúcich sa tiel hmyzu. Mŕtvy jedinec
je odstránený iba vtedy, keď látku začnú cítiť iní členovia rodiny, t.j. aţ po niekoľkých dňoch.
Touto látkou je kyselina olejová. Podrobnejšie pozri v kapitole 11.3.

5. Optické zmysly
U hmyzu existuje všeobecný zmysel pre vnímanie svetla. Takéto fotosenzitívne bunky sú
uloţené často v jeho integumente. Niektoré tmavo pigmentované kukly okáňov (Saturniidae)
majú nad mozgom priesvitné okienko z kutikuly, ktoré reaguje na svetelné lúče. Larvy
potápnika vnímajú svetlo celým povrchom tela. Na svetlo najcitlivejší je jeho integument
v oblasti prieduchov na konci bruška, v mieste, ktoré sa dostáva do styku s vodnou hladinou,
keď sa larva nadychuje.
Špecializovaným optickým zmyslom je vnímanie očami. Oči hmyzu sú facetového typu
(oculi compositi). U veľkých druhov dravých váţok sú zloţené aţ z 28 000 omatídií. Oči
hmyzu majú špeciálne funkcie. Kaţdé omatídium guľovito vyklenutých očí je odklonené od
susedného omatídia o nepatrný uhol. Obraz je vnímaný ako mozaika rôzne svetlých bodov.
Oko hmyzu je ideálnym navigačným prístrojom, optickým rýchlomerom, aj absolútne presným
diaľkomerom.
Zraková navigácia vyuţíva tú skutočnosť, ţe slnko alebo iné bodové optické majáky sú
v kaţdom okamihu videné len jedným omatídiom. Pri priamom lete stačí len udrţiavať maják
stále v rovnakom omatídiu. Keď je silne zamračené, oko je schopné vnímať aj nepatrné
mnoţstvo UV svetla, ktoré preniká cez oblaky.
Letiaci hmyz nerozlišuje jednotlivé predmety pod sebou. Jedno omatídium zachytí
striedanie svetla a tmy pri prelete cez vegetáciu, nad kameňmi, atď. Túto zmenu registrujú aj
ďalšie omatídiá. Z časového posunu vnemu mozog hmyzu kalkuluje rýchlosť a smer letu nad
terénom. Optický rýchlomer slúţi na navigáciu letu spolu s mechanickým rýchlomerom na
tykadlách hmyzu.
Oko ako diaľkomer sa uplatňuje najmä pri dravých druhoch hmyzu. Príkladom môţe byť
váţka, ktorej nymfa dokáţe v intervale 0,03 sekundy vymrštiť masku a presne chytiť korisť.
Rovnako presne odhadne jej veľkosť. Larva má výborné binokulárne videnie. Ako sa blíţi ku
koristi, jej obraz sa posúva na omatídiá lokalizované bliţšie k pozdĺţnej mediálnej osi tela.
Optické osi určitých vnútorných omatídií sa pretínajú v mieste, kam dosiahnu zuby vymrštenej
masky. Akonáhle sa dostane korisť do tohto zorného bodu, uvoľní sa spúšť masky. Larva
váţky oslepená na jedno oko nie je schopná chytať korisť (obr. 23).

39

Obr. 23. Maska váţky: (A) kľudová
poloha, (B) čiastočne uzavretá.
Ant – tykadlá, Lb – labium, Hyp –
hypopharynx, Mand – mandibuly,
Max – maxilly, M – mentum, Ol –
labrum, SM – submentum, a, b –
zuby. (C) Prerušované čiary
ukazujú smer videnia rôznych
omatídií
zloţeného
oka.
Najostrejší obraz je vtedy, keď sa
objekt nachádza medzi zubami
vytiahnutej
masky.
Vďaka
výbornému binokulárnemu videniu
nymfa váţky dokáţe presne
odhadnúť vzdialenosť koristi.
(Weber 1933, Wigglesworth 1964,
upravené)

Vnímanie polarizovaného svetla
Svetlo vyţarované slnkom ide všetkými smermi, pri prechode cez zemskú atmosféru sa
polarizuje, čiţe svetelné vlnenie kmitá len v určitom smere. Stupeň a smer polarizácie svetla
prichádzajúceho z určitého miesta na oblohe sú dané polohou miesta vzhľadom k slnku.
Najviac polarizované svetlo prichádza z miest odklonených o 90° od slnka. Hmyz vníma
vzorce polarizovaného svetla a aj z nepatrnej časti modrej oblohy dokáţe určiť polohu slnka,
aj keby bolo zakryté mrakmi (napr. mravce, včely, z iných skupín článkonoţcov pavúky,
kôrovce a i.). Švajčiarsky entomológ prof. Wehner robil pokusy s mravcom Cataglyptis bicolor
zo severnej Afriky, ktorý uskutočňuje dlhé výpravy za korisťou, pričom jeho cesty sú veľmi
kľukaté. Pamätá si všetky uhly a zákruty, ktoré na ceste urobí. Mravec úplne stratil orientáciu,
keď boli v laboratóriu nasadené ÚV filtre a polarizačné filtre. Zakrývaním omatídií jeho oka
vedci zistili, ţe z 1200 omatídií len 10 pri zadnom hornom okraji má schopnosť vnímať
polarizované svetlo. Poloha slnka a rozloţenie polarizačných vzorcov na oblohe sa rýchlo
mení. Za 1 hodinu sa slnko posunie asi o 15°. S touto skutočnosťou sa musí navigátor
vyrovnávať. Má vyvinutý vnútorný zmysel pre čas a tento chronometer mu stále kompenzuje
jeho výpočty o uhol postupu slnka. Zmysel pre meranie času nadobúda skúsenosťami počas
ţivota.
Čím je spôsobené, ţe hmyz vníma vzorce polarizovaného svetla a stavovce túto vlastnosť
nemajú? Táto schopnosť je daná predovšetkým stavbou jednotlivých omatídií zloţeného oka
(obr. 24). Pod rohovkou a šošovkou šesťuholníkového tvaru, ktorá je vlastne priehľadnou
kutikulou, sa nachádza kryštalický kuţeľ (conus), ktorý plní funkciu šošovky a usmerňuje lúče
na sietnicovú tyčinku (rhabdom). Rhabdom obklopuje 8 ruţicovito usporiadaných sietnicových
buniek. Na povrchu výrastkov sietnicových buniek sa nachádza rhodopsín – pigment citlivý
na svetlo, ktorého osvetlením vzniká v zrakovej zmyslovej bunke nervový vzruch.
U hmyzieho omatídia sú molekuly rhodopsínu usporiadané rovnobeţne s pozdĺţnou osou
svojich trubicovitých nosičov. Takáto zraková bunka je schopná rozlišovať rovinu
polarizovaného svetla. K najväčšej absorpcii polarizovaného svetla pigmentom dôjde iba
vtedy, keď je rovina polarizácie zhodná so smerom uloţenia molekúl rhodopsínu, teda aj
s pozdĺţnou osou trubičiek. Ľudské oko nevníma polarizované svetlo oblohy preto, lebo
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molekuly rhodopsínu sú na membránach sietnicových tyčiniek usporiadané vo všetkých
smeroch, takţe akákoľvek molekula môţe maximálne absorbovať polarizované svetlo
ľubovoľného smeru polarizácie (obr. 25).

Obr. 24. Stavba zloţeného oka hmyzu.
(Land, Nilson 2002, upravené)

Obr. 25. Stavba omatídia hmyzieho oka a porovnanie sietnicovej bunky hmyzu a zrakovej tyčinky človeka. (A) Časti
omatídia: 1 – rohovka, 2 – kryštalický kuţeľ (šošovka), 3 – sietnicová bunka, 4 – rhabdom; (B) osem sietnicových
buniek okolo rhabdomu; (C) sietnicová bunka v omatídiu hmyzu (vľavo) a usporiadanie zrakového pigmentu
rhodopsínu v tyčinke hmyzieho oka (vpravo); (D) zraková tyčinka stavovcov (vľavo) a usporiadanie rhodopsínu
v tyčinke (vpravo). (Land, Nilson 2002, upravené)

Očká (ocelli) sú vyvinuté na temene hlavy väčšinou v počte 1–3. Pripomínajú oči lariev.
Veľké zrakové schopnosti nemajú. Len nedávno bolo zistené, ţe slúţia ako luxmeter (na
meranie jasu denného svetla) a jeho zmien. Napríklad včela medonosná (Apis mellifera)
potrebuje presné údaje o svetelnosti v období prvého štartu a posledného moţného výletu
pred súmrakom. Pri predčasnom štarte by nerozoznala kvety. Posledné vyletenie z úľa je
ešte kritickejšie. Za súmraku nenájde cestu domov. Čiţe na posledný let si necháva omnoho
väčšiu časovú rezervu.

5.1. Úloha zraku pri rozmnoţovaní
Zrak a vnímanie farieb má význam u denných motýľov. Dr. Magnus zistil, ţe samce reagujú
na farbu letiaceho predmetu, čiţe tým aj na kombináciu farieb samičky. Zblízka ju identifikujú
ešte aj kontaktným feromónom. Potom samce začnú vylučovať svoj feromón (arestant),
ktorým donútia samičku zosadnúť. Párenie sa uskutočňuje na zemi, prípadne vegetácii.
Svadobný let motýľov (“mating dance”) vyzerá, akoby sa naháňali (obr. 26). Samička, ktorá
bola uţ predtým oplodnená, sa snaţí samčekovi uniknúť po vzostupných špirálach aţ do
výšky 20 m. Motýle reagujú na všetky moţné predmety a môţu mať rôzny tvar, ale je
dôleţité, aby mali farby ako samička a pribliţne tú veľkosť, prípadne môţu byť aj väčšie. Keď
Dr. Magnus navoňal samičím feromónom rozličné farebné predmety, ktoré sa pohybovali,
samčeky sa pokúšali páriť aj s nimi. Rozlišovacia schopnosť motýlieho oka je mnohonásobne
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vyššia v porovnaní s okom človeka. U človeka splývajú farby predmetu v jeden súvislý pás pri
20 otáčkach za sekundu. Motýľ rozozná dve farby od seba do 75 otáčok za sekundu.

Obr. 26. Svadobný tanec (“mating dance”)
a párenie u denných motýľov na príklade
perlovca striebristopásavého (Argynnis
paphia) (Lepidoptera, Nymphalidae).
Samec čierny, samica svetlá. (Magnus
1950, upravené)

Dr. Jacobson študoval správanie severoamerickej váţky Plathemis lydia (Libellulidae).
Váţky si prísne chránia svoje teritórium. Dôleţité je, aby páry boli rovnomerne rozptýlené a
nedošlo ku koncentrácii veľkého mnoţstva jedincov na jednom mieste.
Keď sa stretnú dva samce, zaujmú výhraţnú pózu (vystrkovanie pestrofarebných brušiek).
Aţ neskôr môţe dôjsť k súboju. Samček Plathelmis lydia má striebristobiele bruško. Obhajca
teritória vztýči vrchnú stranu bruška, druhý samec, ktorý vnikol do teritória, sklopí bruško a
odletí asi 15 m ďaleko. Potom sklopí bruško obhajca teritória a odletí do jeho stredu. Tieto
výpady sa niekoľkokrát opakujú, aţ votrelec odletí, alebo dôjde k súboju. Dr. Jacobson
nafarbil bruško 68 samcov na čierno a porovnával ich úspechy u samičiek s úspechmi
rovnakého počtu nenafarbených samcov. Všetky na čierno nafarbené samce mali omnoho
niţšie šance pri obrane teritória ako samce s normálnym bruškom (resp. neobstáli pri obrane
teritória). Samičky nemajú záujem o samce bez vlastného teritória. Pohlavne nevyspelé
samce (prvý týţdeň ţivota) majú zafarbenie nevýrazné. Nádherne vyfarbené sú samce, keď
sú sexuálne najaktívnejšie. Rovnako aj sfarbenie starých jedincov je menej výrazné (akoby
boli “otreté”). Neskúsený zberateľ by ich mohol povaţovať za iný druh.
Oči váţok slúţia nielen pri chytaní koristi, pri obrane teritória, ale aj pri pytačkách.
Samičky majú dlhé bruško ukončené pohlavným otvorom a kladielkom. Samčeky majú na
konci bruška klieštiky, ktorými uchopia samičky za hlavou. Mnohé samičky majú dokonca na
to prispôsobené druhovo špecifické zárezy. Na 2. článku bruška majú samce kopulačný
orgán, ktorý nemá priame spojenie s gonádami. Je sekundárny. Samec ohne bruško do
slučky a prenesie tam spermie. Potom čaká na samičku. Ak je ochotná sa páriť, uchopí ju za
hlavou a ťahá ju za sebou. Obyčajne sadnú na vegetáciu pri vode, samička ohne svoje
bruško dopredu, a takto dochádza k páreniu (obr. 27). Po kopulácii samček nepustí samičku,
ale odnesie ju na miesto vhodné na vykladenie vajíčok a drţí ju, aţ kým samička vykladie
vajíčka (obr. 28, 29).
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Obr. 27. Párenie šidielok (Odonata, Zygoptera) – ♂
čierny, ♀ svetlá. (A) Coenagrion puella samček drţí
samičku za hlavou počas párenia i ovipozície, (B)
Ischnura elegans, kopulácia, (C) Platycnemis
pennipes, kopulácia. (Robert 1959, upravené)

Obr. 28. Ovipozícia šidielok (Odonata, Zygoptera) na
predmety nad vodnou hladinou alebo na jej povrchu –
♂ čierny, ♀ svetlá. (A) Calopteryx virgo – kladenie
vajíčok na stonky Veronica beccabunga, (B) Lestes
viridis – ovipozícia na konárik vŕby, (C) Platycnemis
pennipes, (D) Erythromma najas – ovipozícia na
spodnú stranu listov vodných rastlín, pričom zadný
pár krídel leţí na povrchu vodnej hladiny, (E)
Sympecma fusca. (Robert 1959, upravené)

Obr. 29. Rôzne spôsoby ovipozície u šidielok
(Odonata, Zygoptera) pod vodnou hladinou – ♂
čierny, ♀ svetlá. (A) Enallagma cyathigerum, (B)
Lestes sponsa, (C) Coenagrion puella. (Robert 1959,
upravené)
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5.2. Vznik rojov
Roje sú charakteristické najmä pre dvojkrídlovce (komáre, pakomáre a ďalšie skupiny). Roj
sa orientuje opticky. Má svoju rojovú značku (napr. kameň, mláka, stĺp, človek), t.j. opticky
výrazný bod. Zvuk na vznik, či súdrţnosť roja nemá vplyv. Roj tvoria väčšinou samce. Ak sa
tu náhodou objaví samička, jej krídlové zvuky ju prezradia. Najbliţší samec ju vyvedie von a
dochádza k páreniu. Samička musí začať zháňať potravu pre dozrievajúce vajíčka. Práve
týmto rojovým druhom chýbajú pohlavné feromóny, prípadne sa u nich vyskytujú len
v nepatrnom mnoţstve. Len u samičiek boli v poslednom období dokázané povrchové
feromóny, ktoré zabraňujú medzidruhovému kríţeniu.
Dvojkrídlovce čeľ. krúţilkovitých (Empididae) vytvárajú roje najmä nad stojatými vodami.
Mnohé z nich sú dravé. Roj tvoria prevaţne samce. V období pytačiek samce usmrtia drobnú
korisť. Akonáhle sa do roja dostane samička, vyberie si samca, ktorý má najväčšie sústo.
Ponúknutú potravu samička počas párenia poţiera (obr. 30). Ďaľšie druhy balia korisť do
pavučiniek, prípadne lepkavých vlákien. Iné druhy produkujú balóniky, do ktorých dávajú uţ
len vycicané zvyšky potravy. Podnetom k páreniu pre samičku sa stáva balónik, a nie jeho
obsah (obr. 31).

Obr. 30. Párenie druhu Empis opaca (Diptera,
Empididae) – samček čierny, samička svetlá.
Samička pri kopulácii vyciciava samčekom zabitú
korisť. (Séguy 1951)

Obr. 31. Krúţilkovité (Empididae): (A) samček rodu Empis s korisťou zabalenou do pavučinových vlákien, (B) samček
severoamerického druhu Epimorpha geneatis s balónikom určeným pre samičku. (Brauns 1964, Lindner 1957,
upravené)
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6. Svetielkovanie (bioluminiscencia) u hmyzu
Schopnosť svetielkovania nemajú len chrobáky čeľade svietivkovitých (Lampyridae). Môţu to
byť napr. baktérie pokrývajúce spráchnivené pne, morské hubky, medúzy, koraly, obrúčkavce
a mäkkýše. Ţiadny plaz, vták, či cicavec túto schopnosť nemá. Nie kaţdý svetielkujúci
ţivočích je pôvodcom svojej bioluminiscencie. Často si pomáhajú symbiotickými baktériami,
prípadne baktériami ţijúcimi na rozkladajúcich sa telách (svetielkovanie mŕtvol na bitevných
poliach).
U väčšiny ţivočíchov je svetielkovanie len vedľajším produktom normálnych pochodov
bunkového dýchania. Prof. William Mc Elroy a prof. Howard Selinger (Univerzita Baltimore,
USA) vyslovili názor, ţe svetielkovanie u ţivočíchov je určitý druh fyziologického atavizmu.
Pre starobylé organizmy, ktoré ţili kedysi na Zemi, boli prvé molekuly plynného O2 uvoľnené
do bezkyslíkatej atmosféry účinkom slnečného ţiarenia jedovaté. Organizmy sa ich naučili
spaľovať za vzniku studeného svetla a u mnohých tento atavizmus dodnes zostal. Vývojovo
pokročilejšie organizmy našli pre luminiscenciu nové uplatnenie. Vytvorili svetielkujúce orgány
(najmä ryby a hmyz).
Z podkmeňa Hexapoda svetielkujú druhy patriace do 5 radov – Collembola, Hemiptera,
Dictyoptera, Diptera a Coleoptera. Najviac svetielkujúceho hmyzu sa nachádza medzi
chrobákmi (Coleoptera). Bioluminiscenciou sa vyznačujú druhy nadčeľade Elateroidea. Prvou
skupinou, ktorá nadobudla schopnosť bioluminiscencie, bola čeľaď svietivkovitých
(Lampyridae). Neskôr túto schopnosť nadobudli aj čeľade Phengodidae, Rhagophthalmidae
a Elateridae.
Tento fakt súvisí s evolúciou génu pre luciferázu, ktorý je u ostatných skupín hmyzu
homologický s génom pre syntézu mastných kyselín. Tento gén v evolúcii predchádzal génu
pre luciferázu. Pravdepodobne sa v priebehu evolúcie stavba génu pre syntézu mastných
kyselín u elateroidných chrobákov priblíţila génu pre luciferázu natoľko, ţe najskôr došlo
k paralelnému vývoju bioluminiscenčných vetiev u rôznych skupín elateroidných chrobákov,
vrátane kováčikov a svietiviek. Najnovšie analýzy génu pre luciferázu to potvrdzujú.
Najjasnejší zdroj ţivého svetla v rámci hmyzu majú kováčiky rodu Pyrophorus
(Coleoptera, Elateridae), ktoré ţijú v Karibskej oblasti (španielsky cucujos). Domorodci ich
pouţívali v chyţiach namiesto sviečok, dokonca si ich pripevňovali k chodidlám pri prechode
dţungľou. Tento rod má 2 oválne, očiam podobné škvrny na hrudi a tretie nepárne svetlo je
uloţené v teleskopických záhyboch prvého článku bruška. Svetielkujúce orgány ţiaria počas
letu a pri vyhľadávaní opačného pohlavia.
Štyri centimetre dlhá larva Phrixothrix tiemanni (Coleoptera, Phengodidae) ţije v Juţnej
Amerike. Na kaţdej strane tela má 11 nazelenalých svetiel a 1 pár červených svetiel na
hlave, čím pripomína osvetlený nočný vlak (odtiaľ pochádza jej anglické pomenovanie
railroad worm).
Na Novom Zélande ţijú svetielkujúce larvy dvojkrídlovcov Arachnocampa luminosa
(Diptera, Mycetophilidae). Vyskytujú sa v kolóniách na stropoch krasových jaskýň a podobne
ako pavúky chytajú hmyz do sietí. Larva si vytvorí najprv horizontálnu rúrku, potom spustí
niekoľko desiatok pavučinovitých vlákien. Celá táto pasca je zhora osvetlená mnoţstvom
svetielkujúcich lariev. Chytená korisť sa prilepí na vlákno. Larva prehryzie dierku
v horizontálnej rúrke a vytiahne korisť aţ do rúrky. Tam ju uhryznutím znehybní a aţ neskôr
zoţerie. Zaujímavé je, ţe mladé samce vyhľadávajú v jaskyniach ešte nevyliahnuté kukly
samíc. Často na jednu samičiu kuklu čaká niekoľko samcov. Po kopulácii a ovipozícii
zoslabnuté jedince sa často chytia do pascí lariev vlastného druhu. Zaujímavé je, ţe larvám
svetielkujú Malpighiho trubice.
Chemická podstata
Lampyridae)

bioluminiscencie

a

etológia

svietivkovitých

(Coleoptera,

Uţ Aristoteles a Plínius ml. rozpoznali, ţe “svietiace červy” sú nedospelé formy okrídlených
svietiviek. V stredoveku panoval názor, ţe si svietia na cestu. V období renesancie proti týmto
názorom vystupuje prírodovedec Vintimilia, ktorý vyslovuje správnu domnienku, ţe
svietilkovité pouţívajú svetielkovanie pri vyhľadávaní opačného pohlavia. Prevratným bol
objav Dr. Duboisa (1885). Dr. Dubois zobral 2 orgány z hrude kováčika rodu Pyrophorus.
Jeden homogenizoval vo vode (roztlačením) a počkal, aţ rozdrvené tkanivo prestalo svietiť.
Potom zobral druhý orgán a zahasil ho ponorením do vriacej vody a tieţ ho zhomogenizoval.
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Neskôr zmiešal oba homogenáty a zmes opäť začala svetielkovať. Z pokusov vyvodil záver,
ţe na produkciu svetla sú potrebné dve látky, z nich jedna stráca teplom účinnosť.
Látku, ktorá v studenom homogenáte svietila, nazval luciferín. Enzým, ktorý podmieňuje ako
katalyzátor oxidáciu luciferínu, nazval luciferáza. Vysvetlenie vyššie uvedeného javu je v tom,
ţe luciferáza, ktorá zostala v studenom homogenáte, rozţiarila varom nedotknutý luciferín
druhého orgánu. Aţ po 50 rokoch prof. Wiliam McElroy a prof. Howard Selinger (Univerzita
Baltimore, USA) získali obe látky v čistej, kryštalickej podobe. Makromolekula luciferázy je
zloţená asi z 2 000 molekúl aminokyselín. Ich presný počet a poradie je veľmi dôleţité pre
účinnosť tejto látky. Laboratórne sa to dosiaľ nepodarilo pripraviť.
Enzým luciferáza katalyzuje (uľahčuje) dehydrogenáciu luciferínu. Nastáva odtrhnutie 2
vodíkových atómov z molekuly a ich nahradenie 1 atómom kyslíka. Druhý atóm kyslíka
z molekuly O2 sa zlúči s vodíkovými atómami na H20, a práve tieto atómy vodíka vyţiaria zo
svojich elektrónových obalov svetlo. Mnoţstvo produkovaného svetla zodpovedá počtu
okysličených molekúl luciferínu. Biologický účinok je takmer stopercentný. Ţiadny vedľajší
produkt v podobe tepla nevzniká (napr. vlákno ţiarovky vyuţije iba 5% dodanej energie na
ţiarenie). Aby luciferín a luciferáza produkovali svetlo, musí byť dodaná chemická energia vo
forme ATP.
Táto reakcia prebieha postupne v troch stupňoch:




V prvom kroku reaguje substrát luciferín s polovicou molekuly O2 , čiţe s 1 atómom
kyslíka. Výsledkom je oxyluciferín, ktorý nesie kvantum energie.
V druhom kroku vstupuje ako katalyzátor luciferáza, ktorá reaguje s oxyluciferínom.
V tejto fáze prechádza kvantum energie z oxyluciferínu na luciferázu.
Posledným krokom je uvoľnenie kvanta energie z enzýmu luciferázy vo forme svetla.

Hlavnou úlohou luciferázy je uľahčenie dehydrogenácie luciferínu, čiţe odtrhnutie dvoch
vodíkových atómov z jeho molekuly a ich nahradenie jedným atómom kyslíka. Druhý atóm
kyslíka z dvojatómovej molekuly plynného kyslíka O2 sa ujme voľných vodíkov a spojí sa
s nimi za vzniku molekuly vody. Práve tieto uvoľnené atómy vodíka vyţarujú z elektrónových
obalov svetlo. Mnoţstvo vyprodukovaného svetla v podstate zodpovedá počtu okysličených
molekúl luciferínu. Aby luciferín a luciferáza produkovali svetlo, musí byť dodaná chemická
energia vo forme ATP. Biologický účinok je takmer stopercentný. Ţiadny vedľajší produkt
v podobe tepla nevzniká.
Vydávanie svetla reguluje nervová sústava. V apikálnej časti nervového zakončenia, ktoré
sa nachádza v samotných orgánoch, vznikne v čase signálneho elektrického impulzu
acetylcholín spôsobujúci “zapálenie”. Je to chemická látka, tzv. neurotransmitter, ktorého
funkciou je prenášať vzruchy v nervovej sústave.
Orgány svietiviek sa vyznačujú špeciálnymi svalmi regulujúcimi prietok hemolymfy. Keď sa
tok hemolymfy zmenšuje, svetielkovanie slabne alebo úplne vymizne. V čase svetielkovania
sa svaly rytmicky skracujú.
Svetlo svietivkovitých (Lampyridae) je bez UV a infra lúčov. Vo viditeľnej časti svetelného
spektra je to len úzka spektrálna oblasť. Toto svetlo moţno polarizovať, rastliny sú schopné
fotosyntetizovať, moţno pri ňom fotografovať.
Svetielkujúci orgán je schopný produkovať svetlo, ktorého farba pri rôznych druhoch
hmyzu varíruje od zelenomodrej po červenú. Vznikol pravdepodobne z tukového telesa.
Skladá sa z troch častí:
1. Z priehľadného chitinózneho obalu, ktorý má podobnú funkciu ako sklo reflektora.
2. Zo svetlotvornej vrstvy bohato opletenej vzdušnicami.
3. Z obrazovej vrstvy tvorenej veľkými bunkami vyplnenými soľami urátov silne
odráţajúcich svetlo.
Činnosť tohto orgánu je riadená nervovo, podobne ako činnosť svalov. Bezhlavé svietivky
nesvietia, ale keď im podráţdime preťatý nerv idúci k svetielkujúcemu orgánu elektrickým
prúdom, orgán sa rozţiari. Reťaz chemických reakcií, výsledkom ktorých je záblesk, je
spustená synaptickými látkami uvoľňovanými z nervových zakončení, akonáhle sa tam
dostane vzruch (obr. 32).
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Obr. 32. Imága svietiviek (najmä z oblasti Severnej Ameriky a juhovýchodnej Ázie) produkujú prerušované rýchle
záblesky svetla. Objem hemolymfy v tracheolách sa počas zábleskov mení. (A) Keď sa zvýši objem hemolymfy
v tracheolách a zastaví sa jej prietok, zablokuje sa prístup kyslíka k fotocytom (t.j. bunkám emitujúcim svetlo).
Spôsobí to “zhasnutie“ svetielkujúceho orgánu. (B) Keď objem hemolymfy v tracheolách poklesne a dostáva sa do
nich vzduch, fotocyty majú dosť kyslíka potrebného na produkciu svetla. Dolu: Emisii svetla, ktorá sa javí ako
záblesk, predchádza: (1) iniciácia akčného potenciálu v mozgu; (2) po 50 ms sa dostáva akčný potenciál do
svetielkujúceho orgánu a (3) po uplynutí ďalších 50 ms nastáva začiatok emisie svetla. Maximálna svetelnosť sa
prejaví po uplynutí asi 150 ms od vzniku akčného potenciálu v mozgu. (R.W. Matthews, J.R. Matthews 2010,
upravené)
Vysvetlivky skratiek: P – fotocyty, NE – nervové zakončenie, t – tracheola, TF – tracheolárna tekutina (hemolymfa), T
– trachea, TC – tracheálna bunka, TEC – koniec tracheálnej bunky.

Druhy svietivkovitých zo strednej Európy – Lampyris noctiluca, Lamprohiza (=Phausis)
splendidula, Phosphaenus hemipterus.
Samičky sú bezkrídle, červovitého tvaru tela. Svetielkujúci orgán majú na spodnej strane
bruška (obr. 33). Dorozumievacím kódom je charakteristický statický svetelný obraz, čím sú
odlišné od severoamerických svietiviek, u ktorých vnútrodruhová identifikácia prebieha
prostredníctvom presne načasovaného blikania. Iniciátorom pytačiek je samička. Sedí vo
vegetácii, ohne bruško hore nad hlavu a rozsvieti svetielkujúci orgán. Keď ju zbadá samček,
naletí s veľkou presnosťou priamo dolu na ňu. Bolo to dokázané aj v laboratórnych pokusoch
prof. Schallera z Braunschweigu, ktorý umiestnil do laboratórnych valcov samičky. Valce mali
priemer 3 cm a boli vysoké 15 cm. Veľkým prekvapením bolo zistenie, ţe 2/3 samcov pristálo
s veľkou presnosťou priamo do valca a ostatné samce sa pomýlili len o niekoľko centimetrov.
Napríklad u druhu Lampyris noctiluca sú samce vábené svetlom určitej intenzity, farby,
veľkosti a tvaru svetelného vzoru.
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Obr. 33. Lamprohiza splendidula: (A) samička, (B) samček.
Umiestnenie svetielkujúcich orgánov na ventrálnej strane bruška je
označené bodkovane. (Eidmann 1941)

Severoamerické druhy sa od našich druhov líšia v tom, ţe obe pohlavia sú okrídlené. Za
súmraku sa zlietajú na určité stromy a začínajú nesynchrónne blikať. Zlietajú sa ďalšie a
ďalšie jedince, aţ celý strom bliká a je vidieť do vzdialenosti aţ 1 km. Týchto “svetelných
pytačiek” sa zúčastňujú obe pohlavia. Na tom istom území ţijú rôzne druhy svietivkovitých,
ktoré:
 lietajú v rôznych výškach, teda na odlišných letových dráhach;
 ich záblesky sa líšia dĺţkou a počtom impulzov v záblesku, farbou a intenzitou;
 intervalom, v akom opakujú záblesky (obr. 34).
Podľa toho samička pozná, či ide o samčeka jej vlastného druhu, ktorému odpovedá 1x
bliknutím, a to presne po určitom časovom intervale (odmeranom s presnosťou na desatinu
sekundy). Napríklad u druhu Photinus pyralis samček signalizuje kaţdých 6 s zábleskom
trvajúcim 0,5 s. Samička odpovedá 0,5 s zábleskom presne 2 s po záblesku samčeka. Toto je
dôleţitý signál pre samčeka. (Pokusy dokázali, ţe samček reaguje aj na záblesky baterky, ak
sú 2 s po jeho vlastnom bliknutí). Potom samček v presných intervaloch blikajúc prilieta
k samičke a dochádza k páreniu.
Na základe rozdielov v svetielkovaní bolo opísaných mnoho nových druhov pre vedu,
ktoré pôvodne boli povaţované za jeden druh, lebo boli morfologicky veľmi podobné. Avšak
rozdiely v svetelnom signalizovaní sú dostatočne účinné, aby zabránili medzidruhovému
kríţeniu.
U amerických druhov svietivkovitých prof. Lloyd objavil fenomén, ktorý nazval agresívnou
mimikrou. Na blikanie subtílnejších samčekov rodu Photinus odpovedajú rovnakou intenzitou
a dĺţkou záblesku i s dodrţaním dvojsekundového intervalu (kedy neblikajú) samičky iného,
väčšieho druhu z rodu Photuris. Ak sa samček nechá “pomýliť” cudzou samičkou, stane sa jej
korisťou. Prof. Lloyd nazval takéto samičky “femmes fatales”. Ďalšími pokusmi sa zistilo, ţe
ide o samičky, ktoré sa uţ párili.
V čom spočíva premena normálne správajúcich sa samičiek na “femmes fatales”?
Vedci urobili sériu pokusov, ktorých cieľom bolo zistiť príčinu tohto javu.
1. Samičky rodu Photuris, chované v laboratóriu, odpovedali postojom typickým pre
panenské samičky (sklopená hlava, zdvihnuté bruško). Reagovali iba na samcov
vlastného druhu. Ignorovali blikanie cudzieho samčeka.
2. “Femmes fatales” nazbierané v prírode reagovali len na záblesky potenciálnej
koristi (teda na samčekov rodu Photinus) charakteristickým vztýčeným postojom
s otvorenými hryzadlami.
3. Samičky chované v laboratóriu spárené so sterilnými samčekmi prestali odpovedať
na svetielkovanie samčekov vlastného druhu, ale ostal im “pokorný” postoj
charakteristický pre panenské samičky.
Prof. Lloyd vyslovil domnienku, ţe akt párenia je príčinou, prečo samička prestane
odpovedať na svetelné signály samca vlastného druhu. Premenu na dravú “femme fatale”
spôsobuje pravdepodobne nejaká (dosiaľ chemicky neidentifikovaná) látka, ktorú pri plodnej
kopulácii samček dopraví do tela samičky.

48

Obr. 34. Kaţdý druh severoamerických svietiviek má svoj charakteristický spôsob svetelnej signalizácie. (Lloyd,
Gentry 2009, upravené)

Druhy z juhovýchodnej Ázie a Oceánie
Samčeky nalietavajú na stromy a kolektívne synchrónne blikajú. Blikanie je druhovo
špecifické. Dlho nebola známa príčina tohto javu. Aţ expedície manţelov Buckových do
Thajska a prof. Lloyda na Novú Guineu objasnili tento fenomén. Kolektívne synchrónne
blikanie má dva ciele:
1. Láka ďalších samčekov z okolitej dţungle. Osamelé samčeky by v neprehľadnej
hustote porastu dţungle veľmi obtiaţne prilákali samičku. Toto hromadné svetlo,
ktoré pulzuje v presných intervaloch, vidieť na väčšie vzdialenosti.
2. Samičky prilákané svetelným signalizovaním si vyberajú samčekov. Obletujú stromy
a občasným bliknutím dávajú najavo svoju prítomnosť. Keď to samčeky spozorujú,
zvýšia intenzitu blikania, natáčajú svetielkujúce orgány smerom k samičkám a snaţia
sa samičky upútať. Samička si vyberá, prisadne si k samčekovi, ktorého si vybrala a
bliknutím dá najavo, ţe je ochotná sa páriť. Je pravdepodobné, ţe v konečnej etape
pri pytačkách zohráva svoju úlohu kontaktný pohlavný feromón (u niektorých druhov
svietivkovitých bol zistený).
Prof. Lloyd na ostrovoch Melanézie a Zadnej Indie zistil aţ 119 druhov svietiviek
schopných kolektívneho blikania. Ako sa jednotlivé druhy vzájomne poznajú? Presné
fotometrické pokusy potvrdili, ţe existujú silné medzidruhové rozdiely v počte zábleskov za
určitý časový interval. Ďalej bolo zistené, ţe rytmus blikania je závislý od teploty okolia. Keď
boli na stromček so ţiarovkami, ktoré blikali v určitých intervaloch, umiestnené svietivky, tieto
sa k blikaniu pridali.
Význam bioluminiscencie
Význam bioluminiscencie sa líši u imág a u lariev. Najlepšie preštudované sú v tomto smere
svietivkovité (Coleoptera, Lampyridae), ktoré sú rozšírené po celom svete. Svetielkujú larvy
všetkých svietiviek, ale nie všetky imága. Tak ako u lariev, aj u imág má bioluminiscencia svoj
opodstatnený význam. Účel bioluminiscencie u lariev svietiviek bol však dlho nejasný, pretoţe
larvy sa nerozmnoţujú, a to znamená, ţe ju nevyuţívajú na prilákanie partnera, čo je jednou
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z najpodstatnejších funkcii svetielkovania. Vedci predpokladajú, ţe jeho úlohou je zastrašiť
útočníka.
Imága svietiviek a hmyzu všeobecne vyuţívajú bioluminiscenciu na tieto účely:
1. Lákanie oboch pohlaví v čase párenia. V tomto prípade má svetielkovanie za úlohu
prilákať sexuálneho partnera. Svetelné signály jednotlivých druhov sa od seba
navzájom líšia frekvenciou zábleskov a vlnovou dĺţkou emitovaného svetla. Podľa
týchto svetelných prejavov samičky rozlišujú samcov a uprednostnia samca s určitým
prejavom.
2. Lákanie koristi. Bioluminiscencia môţe slúţiť aj na zaujatie koristi svojím výnimočným
prejavom. Korisť sa dostatočne priblíţi, čo hmyzu umoţní premyslený a úspešný
útok.
3. Zastrašovanie nepriateľa. Nepriateľa môţe svietiaci hmyz odstrašiť samotným
svetielkovaním, avšak u svietiviek bolo preukázané aj spojenie svetielkovania
s produkciou horkých steroidných látok – cibufagínov. Ak predátor uloví svietiacu
svietivku, pri jej konzumácii ho odradí horká chuť. Ak sa v budúcnosti opäť zopakuje
táto situácia a predátorovým cieľom bude opäť svietiaca svietivka, od útoku ho odradí
nepríjemná skúsenosť s cibufagínmi, ktorých horkú chuť si spojí s bioluminiscenciou.
To spôsobí zmenu jeho konania. Vôbec nezaútočí, a ak aj zaútočí, tak na začiatku
dôjde k zaváhaniu. Vtedy má svietivka príleţitosť vyuţiť tento moment na útek.
4. Vnútrodruhová komunikácia. Bioluminiscencia je prostriedkom dorozumievania medzi
jedincami toho istého druhu. V jednej populácii komunikujú jedince o pohybe na ich
území a hľadaní potravy, rozmnoţovaní a výbere sexuálneho partera.

7. Orientácia
Orientácia je typ správania, ktorý umoţňuje ţivočíchom udrţať si väzbu k prostrediu,
k habitatu, v ktorom ţijú a zabezpečujú si existenčné potreby. Orientačné reakcie sa delia do
dvoch hlavných skupín – kinézy a taxie.
Kinézy sú neusmernené lokomočné reakcie, ktorých intenzita sa mení spolu s intenzitou
podnetu, ktorý ich vyvoláva. Ak zmene podlieha iba rýchlosť pohybu, takáto reakcia sa
nazýva ortokinéza. Ortokinetickou reakciou sa bude vyznačovať hmyz, ktorý sa nachádza
v tme, kedy je neaktívny. Následkom osvetlenia slabým svetlom sa začne pohybovať. Jeho
aktivita začne narastať spolu s narastajúcou intenzitou svetla, aţ do dosiahnutia hornej
prahovej hodnoty. Príkladom môţu byť larvy bzučivky Lucilia.
Keď sa pri kinetickej reakcii mení frekvencia obratov doprava a doľava v závislosti od
zmeny intenzity podnetu, hovoríme o klinokinéze. Tento typ orientácie umoţňuje hmyzu zistiť
lokalizáciu zdroja podnetu, ktorým môţe byť napr. potrava a jej dosiahnutie. Pohyb sa
realizuje priamo, pokiaľ gradient vône (prípadne zápachu) potravy je stály alebo rastie. Ak
klesá, hmyz vykoná obrat doprava alebo doľava, aţ natrafí na smer, v ktorom koncentrácia
zápachu potravy rastie, aţ nakoniec sa k potravnému zdroju dostane (obr. 35).

Obr. 35. Pohyb (kinéza) hmyzu orientujúceho sa v smere gradientu
koncentrácie vône (resp. zápachu) potravného zdroja. (Atkins 1980,
upravené)

Taxia je forma orientácie, pri ktorej sa ţivočích pohybuje v smere zdroja podnetu (pozitívne
taxie) alebo od neho (negatívne taxie). Taxie môţeme klasifikovať v závislosti od druhu
podnetu, ktorý ju vyvoláva – napr. fototaxia (svetlo), skototaxia (tma), geotaxia (sila
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gravitácie), anemotaxia (vzdušný prúd), reotaxia (prúd vody), tigmotaxia (dotyk), ap.
V závislosti od spôsobu lokalizácie podnetu rozoznávame – klinotaxie, tropotaxie a telotaxie.
Klinotaxia spočíva na pohybe od zdroja podnetu alebo smerom k nemu, pričom ţivočích
vykonáva kývavé pohyby prednou časťou tela takým spôsobom, aby receptory nachádzajúce
sa jeho na pravej a ľavej časti boli striedavo podráţdené. Príkladom klinotaktickej reakcie je
pohyb larvy muchy domácej (Musca domestica), ktorá sa vyznačuje negatívnou fototaxiou.
Selekciu najkratšej únikovej cesty od zdroja podráţdenia (svetla) jej umoţňujú receptory
citlivé na zmeny intenzity svetla, ktoré sa nachádzajú po bokoch hlavy. Pohybujúca sa larva
ohýba prednú časť tela raz doprava a raz doľava, pričom porovnáva intenzitu svetla
dopadajúceho raz na pravý a raz na ľavý receptor. Ak jeho intenzita nie je rovnaká, larva
zmení smer pohybu tak, aby došlo k vyrovnaniu intenzity dopadajúceho svetla na oboch
stranách tela. Ak sa zväčší intenzita svetla, pohyby larvy budú rýchlejšie. Podobne vyzerá
reakcia húsenice, ale pohyb sa uskutočňuje smerom k zdroju svetla (pozitívna fototaxia) (obr.
36).

Obr. 36. Pozitívna fototaxia húsenice, ktorá vykonáva kývavé pohyby prednou časťou tela striedavo doprava a
doľava. (Wojtusiak 1991, upravené)

Tropotaxia je typ pohybu, pri ktorom sa hmyz pohybuje priamo ku zdroju podráţdenia alebo
od neho, pričom smer pohybu je ustálený porovnávaním intenzity podráţdenia pravého a
ľavého receptora. Príkladom môţe byť bystruška rodu Carabus. Imágo sa pohybuje priamo
ku zdroju svetla. V prípade, ţe sa bude nachádzať na pohybujúcom sa podklade a v diaľke
zasvietime ţiarovkou, bude sa stavať takým spôsobom, aby pozdĺţna os tela bola
orientovaná smerom ku zdroju podráţdenia (obr. 37). Ak bystruške vyradíme z činnosti jedno
zloţené oko, bude sa pohybovať do kruhu.

Obr. 37. Hmyz na pohyblivej podloţke sa stavia ku zdroju podráţdenia
(slnku) takým spôsobom, aby jeho pozdĺţna os tela smerovala ku zdroju
svetla. (Aktins 1980, upravené)
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Telotaxia sa vyskytuje u niektorých druhov hmyzu, ktoré nepotrebujú pri udrţaní smeru
pohybu zapájať receptory pravej a ľavej strany tela. Keď včele medonosnej zatrieme jedno
oko, na počiatku sa bude pohybovať do kruhu a bude mať tendenciu zatáčať do strany, kde
nie je poškodené oko, ale neskôr sa dráha jej letu vyrovná a bude letieť rovno. Takáto
orientácia je moţná iba u tých druhov hmyzu, ktoré majú veľmi dobre vyvinuté zloţené oči.
V ich jednotlivých omatídiách prebiehajú zmeny polohy obrazu objektu, ktorý dopadá na
mozaiku jednotlivých omatídií, čo poskytuje hmyzu dostatočnú informáciu potrebnú na
zistenie smeru, kam má letieť. Telotaxia je často spojená so sledovaním pohyblivých
objektov, napr. predátor môţe počas letu reagovať na pohyb koristi, samec na pohyb a let
samice svojho druhu atď.
Brušná a chrbtová reakcia na svetlo
Tieto reakcie spočívajú na udrţaní tela v pravom uhle (kolmo) ku smeru, v ktorom sa
nachádza zdroj podráţdenia. Nemusia byť vţdy spojené s lokomóciou. Tieto reakcie sa často
pokladajú za formy tropotaxie. Sú beţné a časté tak u lietajúceho, ako aj u plávajúceho
hmyzu. Príkladom chrbtovej reakcie môţe byť orientácia vodnej larvy potápnika rodu Acilius
(obr. 38). V normálnych podmienkach tieto larvy vyplávajú na povrch vodnej hladiny, aby
načerpali vzduch, a sú orientované chrbtovou stranou tela nahor. Ak ich umiestnime do
akvária so skleneným dnom, ktoré osvetlíme zdola, odrazu začnú tieto larvy plávať takým
spôsobom, ţe chrbtová strana tela je orientovaná smerom ku dnu. Ak by sme udrţiavali
takéto osvetlenie odspodu akvária, larvy začnú hynúť v dôsledku nedostatku kyslíka. Opačnú
reakciu má hmyz, ktorý pláva v prírodných podmienkach brušnou stranou hore, napr.
bzdocha Notonecta glauca

Obr. 38. Chrbtová reakcia na svetlo u larvy potápnika rodu Asilius. Písmenami sú označené pozície, ktoré má larva
po osvetlení dna akvária zdrojom svetla. (Atkins 1980, upravené)

Menotaxia alebo kompasová orientácia spočíva v schopnosti hmyzu pohybovať sa v smere
ku zdroju podráţdenia nie priamo, ale pod určitým uhlom. Tento uhol je stály. V prírode
svetelným majákom môţe byť slnko, mesiac, prípadne jasnejšie hviezdy. Na zem dopadajúce
svetlo z týchto telies tvorí zväzok lúčov, ktorých ţiarenie je paralelné. Vďaka tomu hmyz,
ktorý udrţuje rovnaký uhol medzi smerom dopadu svetelných lúčov a smerom svojho letu,
môţe letieť rovno. V prípade, ţe je zdroj svetla blízko, ako je tomu u ţiarovky alebo pouličnej
lampy, jeho lúče sú rozbiehavé. Hmyz, ktorý ich pouţije na orientáciu, namiesto rovného letu
letí po špirále, aţ sa nakoniec zráţa so svetelným zdrojom. Kompasová orientácia bola po
prvý raz dokázaná u mravca Myrmica ruginodis. Santschi (1911) zistil, ţe mravce tohto druhu
vychádzajúce a vracajúce sa do mraveniska sa orientujú podľa polohy slnka. Potom zaclonil
slnko takým spôsobom, aby ho mravce vracajúce sa do hniezda nemohli vidieť, a urobil jeho
obraz na opačnej strane za pomoci zrkadla. Mravce okamţite zmenili smer pohybu o uhol
180°, a tým sa začali vzďaľovať od hniezda. Brun (1914) skúmal orientáciu u mravcov rodu
Lasius. Do mraveniska vracajúce sa jedince umiestnil na 90 minút do krabičky, kde
neprenikalo svetlo. Po tomto čase ich vypustil a mravce išli úplne iným smerom, pričom uhol
medzi starým a novým smerom pohybu sa rovnal uhlu, o ktorý sa presunulo slnko na oblohe
za 90 minút (obr. 39).
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Obr. 39. Smer cesty mravcov rodu Lasius, ktoré boli v bode y odchytené a
90 minút podrţané v krabičke a neskôr vypustené. Slnko sa presunulo o
uhol x. Mravce zmenili smer pohybu o rovnako veľký uhol. (Wojtusiak
1991, upravené)

Uvedený typ kompasovej orientácie je vhodný a efektívny v prípade krátko trvajúcich ciest
mimo hniezda, ktoré sa uskutočňujú na menšie vzdialenosti. Pri dlhšom pobyte mimo hniezda
si musí hmyz vykompenzovať zmeny v polohe slnka na oblohe, aby sa bol schopný do
hniezda vrátiť. Príkladom sú včely, ktoré majú biologické hodiny a sú schopné odmerať čas a
kompenzovať presuny slnka po oblohe takým spôsobom, ţe sa môţu bezchybne vrátiť do
úľa, prípadne vyletieť z neho po dlhšej prestávke, napr. po nepriaznivom počasí, bez toho,
aby boli dezorientované.
Mravce rodu Formica aj napriek zacloneniu slnka a pouţitiu zrkadla podobným spôsobom,
ako to bolo urobené u rodu Lasius, sú aj naďalej schopné udrţiavať správny smer cesty.
Pokusy so zrkadlom dokázali, ţe tieto mravce sa orientujú podľa vzorov polarizovaného
svetla na oblohe.
Aby sme pochopili, v čom spočíva orientácia za pomoci polarizovaného svetla, treba si
uvedomiť, ţe slnečné svetlo, ktoré preniká do atmosféry, je nepolarizované, t.j. oscilácia
svetelných vĺn sa uskutočňuje v rôznych rovinách. Svetlo, ktoré sa dostáva do oka hmyzu, je
uţ spolarizované. Stupeň jeho polarizácie je odlišný na rôznych častiach oblohy a tvorí
charakteristický polarizačný vzorec. Maximálna polarizácia je v pravom uhle voči slnku, ktoré
sa nachádza nad horizontom. Vzorec polarizácie závisí od polohy slnka na oblohe v danom
čase a mení sa pri zmenách jeho polohy počas dňa. Z malého fragmentu vzoru
polarizovaného svetla, ktoré sa dostáva cez malú medzeru v oblakoch, si môţe hmyz zistiť
polohu slnka aj v čase, keď nie je vidieť. Vyuţívanie vzoru polarizácie oblohy na zistenie
polohy slnka pri silnej oblačnosti bolo po prvý raz zistené u včiel Karl von Frischom (1950),
neskôr ho dokázal Wehner (1976) u mravcov. Neskôr bolo potvrdené aj u ďalších skupín
hmyzu, napr. lariev motýľov a sieťokrídlovcov, ktoré nemajú ešte vyvinuté zloţené oči.
Topografická orientácia
Prostredie, v ktorom ţije hmyz, nie je nikdy homogénne, ale nachádzajú sa tu rôzne objekty,
ako kamene, stromy, kríky, trsy, trávy, ap., ktoré môţu slúţiť ako orientačné body. Orientáciu
podľa charakteristických znakov terénu alebo objektov nachádzajúcich v krajine nazývame
topografickou orientáciou. Týmto typom orientácie sa vyznačujú tie druhy hmyzu, ktoré sa
vracajú do hniezd, napr. po love koristi. Príkladom sú kutavky rodu Ammophila (Sphecidae)
(obr. 40) alebo Philanthus (Crabronidae). Kutavka Philanthus triangulum po vybudovaní
hniezda v zemi odlieta a vyhľadáva korisť, ktorá bude potravou pre jej vyvíjajúce sa larvy.
Korisťou osičky je včela medonosná. Pred odletom z hniezda kutavka vykoná najprv
orientačný let pozostávajúci z niekoľkonásobného obletenia hniezda kvôli zapamätaniu
polohy charakteristických objektov v jeho najbliţšom okolí. Experimentálne odstránenie týchto
objektov ukázalo, ţe kutavka má značné problémy nájsť vchod vo vlastného hniezda (obr.
41).
Kutavka Ammophila campestris si buduje hniezdo v zemi v podobe vertikálne
orientovaných tunelov zakončených rozšírenou časťou, do ktorej vťahuje paralyzovanú
húsenicu, ktorá slúţi ako potrava pre jej larvy (obr. 40).

Obr. 40. Kutavka Ammophila sp. ťahá paralyzovanú húsenicu
k svojmu hniezdu. (Rathmayer 1969)
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Nakoľko naraz pripraví niekoľko takýchto hniezd, ich stavba a zásobovanie sa realizujú
v rôznom čase, táto osička si musí zapamätať viacero charakteristických znakov v okolí
otvorov všetkých hniezd, aby sa do nich bez chýb a omylov mohla vracať. Niekedy si musí
zapamätať veľmi málo sa líšiace znaky, ktoré jej slúţia na topografickú orientáciu. Môţu to
byť napr. drobné priehlbiny v piesku, ako je to aj v prípade kutavky rodu Bembix, ktorá si
buduje hniezda na piesočných dunách.

Obr. 41. (A) Kutavka Ammophila campestris pred
odletom od hniezda vykoná niekoľko kľučiek okolo
hniezdneho otvoru, aby si zapamätala polohu
charakteristických objektov, ktoré sú v jeho okolí (v
tomto prípade je to kruh zo šišiek). (B) Ak
premiestnime kruh vpravo, vracajúca sa osička netrafí
do hniezda. (Tinbergen 1972, upravené)

Orientácia pomocou stopovacích feromónov a značkovaných ciest k zdrojom potravy
Vyskytuje sa u sociálneho hmyzu, najmä mravcov, tieţ je známa u termitov (napr.
Zootermopsis nevadensis). Je zaloţená jedincami rodiny, ktoré ako prvé objavili zdroj
potravy. Napríklad u mravcov Pogonomyrmex badius sa ako značkovacia látka pouţíva tzv.
“feromón potravy”, ktorý je produkovaný v Dufourových ţľazách na konci bruška. Rovnako aj
čmele a samotárske včely si značia vegetáciu vonnými látkami. Podrobnejšie informácie sú
uvedené v kapitole 11.
Vplyv exogénnych a endogénnych faktorov na orientáciu hmyzu
V prírode je zriedkavým javom, aby hmyz pouţíval iba jeden typ orientácie, pri ktorom by bol
vyuţitý iba jeden zmyslový orgán. Napríklad včela medonosná (Apis mellifera) pouţíva okrem
kompasovej orientácie aj orientáciu topografickú. Charakter samotnej orientácie hmyzu sa
môţe meniť v závislosti od vonkajších i vnútorných faktorov. K najlepšie známym príkladom
patrí zmena typu orientácie u jednotlivých ontogenetických štádií toho istého druhu. Húsenice
mnohých druhov motýľov menia negatívnu geotaxiu na pozitívnu, pretoţe sa u nich strieda
obdobie ţeru na hostiteľskej rastline s obdobím prípravy na kuklenie v opadanke alebo
v pôde. Táto zmena je vyvolaná hormonálne. Rovnako aj teplota a relatívna vlhkosť vzduchu
môţu ovplyvňovať typy orientácie. Napríklad dvojkrídlovec Haematopota insidiatrix
(Tabanidae) mení negatívnu fototaxiu na pozitívnu pod vplyvom stúpajúcej teploty okolitého
prostredia. U nosáčika Sitona cylindricollis tento fenomén platí presne opačne.

8. Disperzia a migrácia
Pre väčšinu druhov hmyzu je charakteristická veľká vagilita a disperzia. Týka sa to najmä
skupiny Pterygota. Disperzia a migrácia umoţňuje rozšírenie populácie a zväčšovanie areálu
druhu. Disperzia môţe byť aktívna (pomocou pohybových orgánov – nôh a krídel) alebo
pasívna (pomocou prenosu).

54

Pasívne premiestňovanie (drift)
Najefektívnejším prostriedkom prenosu je vietor a vzdušné prúdy, ktoré umoţňujú
premiestňovanie mnohých druhov hmyzu, najmä foriem s drobnými rozmermi tela. Vietor je
hlavným prostriedkom rozširovania vošiek (Aphidoidea), ktoré môţu byť prenášané na
vzdialenosť niekoľkých stoviek kilometrov od pôvodného miesta. Špeciálne adaptácie na
rozširovanie vetrom majú mladé húsenice mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar). Čerstvo
vyliahnuté húsenice pradú a vypúšťajú do vzduchu hodvábne vlákno, ktoré po dosiahnutí
zodpovedajúcej veľkosti je unášané vetrom spolu s larvou zavesenou na jeho konci. Rovnako
sú na prenos vetrom prispôsobené aj mladšie instary húseníc Lymantria monacha (obr. 42).
Tento spôsob disperzie je známy tieţ u húseníc čeľ. Psychidae.

Obr. 42. Húsenice prvého instaru mníšky obyčajnej
(Lymantria monacha) majú dlhé chlpy, ktoré
napomáhajú ich šíreniu za pomoci vetra. Na dolnom
obrázku je prierez posledným článkom bruška, kde
drobné skupiny štetín sú pravdepodobne zmyslovými
orgánmi na vnímanie sily vetra. (Hundertmark 1938)

Pasívne premiestňovanie – forézia
Pri forézii sú prostriedkom transportu rôzne bezstavovce vrátane hmyzu. Foretický transport
vyuţívajú napr. tie druhy parazitoidov, ktoré kladú vajíčka do vajíčok iného hmyzu. Tieto
druhy majú veľmi malé rozmery, a teda aj veľmi obmedzenú schopnosť aktívnej disperzie.
Často sa vyznačujú foretickými interakciami, pri ktorých samica parazitoida je transportovaná
imágom svojho hostiteľa, najčastejšie tieţ samicou, čím získava väčšiu šancu na kontakt
s čerstvo vykladenými vajíčkami svojho hostiteľa. Príkladom je osička Mantibaria (=Rielia)
manticida, ktorá kladie svoje vajíčka do vajíčok modlivky (Mantis religiosa). Samička osičky
sa prichytí na tele modlivky, v oblasti artikulácie krídel so zadohruďou, pričom sama odvrhuje
vlastné krídla (obr. 43). Neskôr samička modlivky kladie vajíčka, ktoré ovíja kokónom. Osička
vniká dovnútra kokónu a kladie svoje vajíčka do vajíčok modlivky. Následne opúšťa kokón a
znovu sa prichytí na telo modlivky a spolu s ňou sa premiestňuje, pričom čaká na ďalšiu
ovipozíciu svojho hostiteľa.

Obr. 43. Samička Mantibaria manticida
(Hymenoptera, Scelionidae). (Bernard 1951)

Foréziou sa môţu premiestňovať tieţ larvy. Napríklad samička májky rodu Meloe
(Coleoptera, Meloidae), kladie vajíčka do zeme. Vyliahnu sa mladé larvy tzv. triungulíny. Po
stonkách rastlín vychádzajú na kvety. V prípade, ţe je kvet navštívený včelou, prichytia sa na
jej ochlpenie pomocou špeciálnych pazúrikov na nohách. Po transporte do úľa začína ďalšia
etapa ich ontogenézy. Ţivia sa larvami včiel a ich potravou. Dospelá samica májky aktívne
opúšťa hniezdo včiel.
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Podobnú stratégiu vyuţívajú zástupcovia čeľade Rhipiphoridae (Coleoptera), ktoré sa
počas určitého štádia svojho ontogenetického cyklu vyvíjajú endoparaziticky u sociálne
ţijúcich ôs. Druh Metoecus paradoxus ţije takýmto spôsobom u rodu Vespula. Vajíčka kladie
do pôdy, alebo na vegetáciu. Tu sa liahne prvý larválny instar – triungulín, ktorý sa prichytí na
telo robotnice osy a je transportovaný do osieho hniezda. Tu vniká do tela osej larvy a mení
sa na endoparazita. Rýchlo rastie a vzniká z neho ďalší instar, ktorý ţije ektoparaziticky.
Vyliahnutie prvého endoparazitického instaru sa vyskytuje v období, keď je jeho hostiteľ tesne
pred zakuklením. Jeho vyliahnutie je ovplyvnené hormonálnymi zmenami v hostiteľovi.
Zástupcovia rodu Rhipiphorus ţijú podobným spôsobom u niektorých skupín blanokrídlovcov
(napr. u samotárskych včiel) (obr. 44).

Obr. 44. Skupiny chrobákov,
ktorých larválne štádiá
vyuţívajú foretický transport
svojimi hostiteľmi z radu
Hymenoptera: (A) imágo
rodu Meloe, (B) triungulín
rodu Meloe, (C) imágo rodu
Rhipiphorus, (D) triungulín
rodu Rhipiphorus. (Grassé
1949, Askew 1971)

Foretický transport vyuţívajú aj iné druhy hmyzu. Príkladom sú drobné, apterné švoly
(Mallophaga), ktoré ţijú v perí vtákov. Prichytávajú sa na dvojkrídlovce z čeľ. Hippoboscidae,
ktoré sú ektoparazitmi rôznych druhov vtákov a spolu s nimi sú prenášané z jedného
hostiteľa na druhého.
Aktívna disperzia
Mnoho druhov hmyzu sa premiestňuje aktívnym spôsobom, buď behaním alebo plazením.
Najdôleţitejším spôsobom je aktívny let. Aktívny let slúţi na: (1) vyhľadanie a získanie
potravy, (2) vyhľadanie jedinca opačného pohlavia, (3) vyhľadanie miesta na ovipozíciu, (4)
útek pred predátorom, (5) obranu teritória.
Migrácia
Migrácia slúţi hmyzu na premiestnenie z jedného biotopu do iného, často veľmi vzdialeného.
Počas migračného letu táto aktivita dominuje nad všetkými ţivotne dôleţitými činnosťami.
Migračný let prebieha obvykle v jednom smere a v priamej línii.
Definícia migrácie u hmyzu nie je jednotná. Starší bádatelia chápali ako migráciu kaţdé
masové premiestnenie hmyzu v určitom smere, alebo masový let do akéhokoľvek habitatu.
Iní autori chápu migráciu hmyzu v podobnom zmysle, ako to poznáme u vtákov. Podľa týchto
názorov je migrácia hmyzu letom obojsmerným, pri ktorom tie isté jedince sa vracajú ďalší rok
na pôvodné stanovište. Ukázalo sa však, ţe migrácia hmyzu je omnoho rozšírenejším
fenoménom, ako sa pôvodne myslelo. Týka sa to najmä drobných druhov, ktoré lietajú na
kratšie vzdialenosti, takţe nepútajú našu pozornosť.
Mnoho druhov hmyzu sa v určitej etape svojho ţivota začína premiestňovať iným
spôsobom, aký poznáme pri aktívnom lete charakterizovanom vyššie. Táto skutočnosť si
vyţiadala nové ponímanie migrácie, ktoré pokladá za migrujúci druh taký, v ktorom
premiestnenie jedincov jeho populácie je súčasťou jeho bionomického cyklu a správania.
Typy migrácií
Migrácie majú rôzny priebeh. Niektoré sa iba málo líšia od aktívneho letu, najmä čo sa týka
vzdialenosti. Iné sa uskutočňujú na veľmi veľké vzdialenosti.
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Poznáme tri základné typy migrujúceho hmyzu.
Typ I
Patrí sem hmyz, ktorý ţije iba jednu sezónu. Jeho populácie opúšťajú miesta, kde sa vyvinuli,
a letia do nových habitatov, kde sa rozmnoţujú a krátko nato hynú. Hmyz tohto druhu
vykonáva iba jednosmerný let.
Typ II
Imága týchto druhov ţijú krátko. Opúšťajú miesta, kde sa vyliahli, a letia do iných habitatov,
kde vykonávajú ţer. Tu tieţ nastupuje vývin vaječníkov. Po dosiahnutí zrelosti sa samice
vracajú na miesto, kde sa vyliahli, alebo hľadajú úplne nové miesta, kde kladú vajíčka.
Typ III
Do tejto skupiny patria dlho ţijúce jedince, ktoré opúšťajú miesto, kde sa vyliahli, prelietavajú
na zimoviská alebo na miesta vhodné na preţitie obdobia sucha. Tu preţívajú v diapauze.
V ďalšej sezóne sa tie isté jedince vracajú na miesta, kde sa vyliahli, a kde samice kladú
vajíčka.
Pri druhoch, ktoré patria do typu I, migračné lety sa môţu vyznačovať značnými rozdielmi
vo vzdialenosti aj v čase trvania migrácie. Obvykle začína krátko po vyliahnutí imága, pred
úplným dozretím gonád. Príkladom môţe byť migračný let mravcov alebo termitov, na ktorom
sa zúčastňujú imága okrídlených pohlavných jedincov, ktoré potom zakladajú nové kolónie.
Iným príkladom je migračný let sťahovavých koníkov, napr. Schistocerca gregaria
(Acrididae). Tento hmyz ţije v subtropických a tropických oblastiach. Periodicky opúšťa
miesta svojho vyliahnutia v období sucha, kedy úplný nedostatok atmosferických zráţok
vedie k čiastočnému alebo celkovému vysušeniu vegetácie, ktorá im slúţi ako potrava. Tento
druh sa vyskytuje v dvoch morfologicky i etologicky odlišných formách (tzv. fázach). Jedince
patriace k usadlej fáze sú sfarbené zeleno alebo sivo a sú dosť selektívne, čo sa týka
potravy. Jedince patriace k sťahovavej (gregarickej) fáze sú kontrastne ţlto sfarbené, majú
dlhšie krídla a skonzumujú všetku vegetáciu, s ktorou prídu do kontaktu. Prechod z usadlej
fázy do fázy sťahovavej nastane vtedy, keď populačná hustota prekročí kritickú hodnotu.
S narastajúcou abundanciou narastá tieţ aktivita jednotlivých jedincov, ktoré začínajú
vytvárať veľké skupiny. Jedince tvoriace usadlú fázu sa môţu zmeniť na migrantov, pokiaľ nie
sú dospelé a dorastajú im krídla. Najprv migrácia začína po zemi (chôdzou), aţ neskôr
pokračuje ako let. Smer letu roja koníkov závisí od prevládajúceho smeru vetrov, ktoré
v danom období vanú. Sú výsledkom stretnutia sa más vzduchu zo severu a z juhu v okolí
rovníka. Migračný let koníkov sa neuskutočňuje vo vopred “naprogramovanom” smere (ako
sa v minulosti predpokladalo), ale je prejavom adaptácie tohto hmyzu na ţivot v habitatoch,
kde sa periodicky menia ekologické podmienky. Koníky musia pouţiť migráciu, aby preţili.
Do II. migračného typu patrí mnoho druhov, u ktorých larvy a imága ţijú úplne v iných
habitatoch a majú odlišné nároky. Dobre to ilustruje príklad komárov. Ich larvy sa vyvíjajú vo
vode, ţivia sa organickými čiastočkami. Imága samíc sú viazané na suchozemské habitaty a
aby bol u nich dokončený ovariálny cyklus, musia sa nacicať krvi. Po dokončení ovariálneho
cyklu a oplodnení vajíčok sa samice vracajú k vode, do ktorej kladú vajíčka.

Obr. 45. Danaus plexippus – habitus imága.
(http//nature.ca/notebooks)

III. migračný typ najlepšie ilustruje príklad migrácie motýľa Danaus plexippus (obr. 45),
ktorý z území Severnej Ameriky, kde prebieha jeho larválny vývin, migruje na zimovanie do
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Kalifonie, Mexika a na Floridu. Na jar po prezimovaní tie isté jedince sa vracajú smerom na
sever. Migračné ťahy tohto motýľa sú podrobnejšie ilustrované na obr. 46.

Obr. 46. Migrácie motýľa Danaus plexippus (Danaidae): západná populácia, ktorá sa vyliahla na západ od Skalistých
hôr, migruje na početné zimoviská nachádzajúce sa pozdĺţ pobreţia Kalifornie. Omnoho početnejšia východná
populácia, ktorá ţije na východ od Skalistých hôr, migruje na prezimovanie na juh pozdĺţ Mexického zálivu, cez
Floridu do tropickej časti Mexika. Migrácie naprieč Mexickým zálivom, cez Floridu a Guatemalu zostávajú zatiaľ
hypotetické. Jarné migrácie tohto motýľa idú opäť dvomi cestami. Západné populácie opúšťajú pobreţné zimoviská
skoro na jar a vracajú sa do svojich letných habitatov na západ od Skalistých hôr. Motýle, ktoré prezimovali v Mexiku,
migrujú koncom marca do štátov, ktoré sa nachádzajú okolo Mexického zálivu, kde kladú vajíčka na rastliny rodu
Asclepias a produkujú na konci apríla a začiatkom mája novú jarnú generáciu imág. Tieto potom migrujú pozdĺţ
západných štátov USA do juţnej Kanady. Počas cesty kladú vajíčka a dávajú tým základ druhej generácii imág, ktorá
sa liahne v júni. Táto generácia pokračuje v migrácii cez Apalačské pohorie. Potom nasleduje jedna alebo dve letné
generácie (v závislosti od teploty) v oblasti stredozápadných štátov USA a na východ za Apalačským pohorím,
posledná generácia diapauzuje a migruje na jeseň juţným smerom. Jarné reemigrácie cez Mexický záliv, naprieč
Kubou a Floridou zostávajú zatiaľ hypotetické. (Brower 1995, upravené)

Energetika migračného letu
Migrácia na veľké vzdialenosti predstavuje pre hmyz váţny energetický problém. Napríklad
u monarcha Danaus plexippus bolo zistené, ţe motýle vyuţívajú vzdušné prúdy a pohybujú
sa kĺzavým letom bez pohybu krídel. Let vo veľkej skupine umoţňuje lokalizovanie pre nich
uţitočných vzostupných vzdušných prúdov, ktoré im umoţňujú dosiahnuť výšku, v ktorej je
efektívnosť kĺzavého letu najväčšia. Experimentmi a pozorovaním bolo zistené, ţe priemerný
jedinec Danaus plexippus, ktorý má asi 140 mg tuku, môţe takto plachtiť 1 060 hodín
v porovnaní s ledva 11 hodinami aktívneho letu. To znamená, ţe pri rýchlosti plachtenia 9–13
km za hodinu bolo vypočítané, ţe pri nepretrţitom plachtiacom lete prekoná 9 500 aţ 13 800
km. V stratégii migračného letu tohto druhu sťahovavého motýľa nie je najváţnejším problém
veľkosti zásob tuku v tukovom telese nahromadených pred migráciou. Týka sa skôr
rovnováhy medzi energeticky náročnejším aktívnym letom a plachtením (ktoré je veľmi
efektívne, ale závisí od vzdušného prúdenia), prijímaním potravy a oddychom. Podobná
stratégia letu, počas ktorého sú vyuţívané vzdušné prúdy, ktoré zniţujú výdaj energie počas
migrácie, bola potvrdená aj u iných druhov lietajúcich po dlhých trasách, napr. bzdochy
Oncopeltus fasciatus, alebo lienky Hippodamia convergens.
Príčiny migrácií
V minulosti mnohí vedci zastávali názor, ţe migrácia hmyzu je bezprostrednou reakciou na
zmeny, ktoré nepriaznivo postihujú jeho habitaty. Ako hlavné príčiny migrácií boli uvádzané
vyčerpanie potravných zdrojov v mieste, kde populácia ţije, alebo premnoţenie druhu. Avšak
mnoho druhov hmyzu migruje aj vtedy, keď zásoby potravy úplne postačujú na vývin ďalšej
generácie, prípadne samotná populácia nie je premnoţená. V prostredí však nastávajú také
zmeny, ktoré signalizujú, ţe by v ďalšom časovom období mohli nastať negatívne zmeny,
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ktoré by mohli viesť k lokálnemu vyhynutiu populácie. Migračný let je formou adaptácie druhu.
Populácia včasnejšie opúšťa prostredie, ešte predtým ako sa vyčerpajú napr. potravné
zdroje. Migrácia má veľký význam pre druhy, ktoré ţijú v periodicky vysychajúcich biotopoch
(napr. mláky, stojaté vody, alebo biotopy, v ktorých periodické klimatické zmeny spôsobujú
vysychanie vegetácie). Takéto druhy sú adaptované na migráciu, ktorá sa opakuje cyklicky vo
viac alebo menej pravidelných časových intervaloch. Dôleţitým signálom je fotoperióda,
počas ktorej sa pomer dňa a noci mení podľa obdobia roku. Okrem toho vzrast abundancie
populácie, zmeny v kvalite potravy, meniace sa klimatické podmienky môţu slúţiť ako
varovné signály. Bolo dokázané, ţe u koníkov existuje vzťah medzi premnoţením populácie a
rozmermi a aktivitou prothorakálnych ţliaz. U premnoţenej populácie sú prothorakálne ţľazy
malé a zanikajú krátko po poslednom zvliekaní. U jedincov chovaných v izolácii sú
prothorakálne ţľazy veľké a sú fukčné aţ do začiatku dozrievania vajíčok. Jedince
v premnoţenej populácii sa hlavne vyznačujú zvýšenou lokomočnou aktivitou v porovnaní
s jedincami ţijúcimi individuálne.
Existuje tieţ interakcia medzi impulzmi prostredia, aktivitou primozgových ţliaz (corpora
allata) a rozvojom vaječníkov. Zhoršujúca sa kvalita potravy a skracujúca sa fotoperióda
vedie k pozastaveniu vývinu vaječníkov, čo sa dá často pozorovať u migrujúceho hmyzu.
U hmyzu sa vytvoril systém synchronizujúci rozvoj pohybového aparátu a gonád spolu so
sezónnymi zmenami prostredia.
Jedným z najcharakteristickejších znakov migrujúceho hmyzu je pribrzdenie rozvoja
vaječníkov pred začiatkom migrácie a počas jej trvania a znovuobnovenie ich činnosti po
zakončení migrácie. Tento jav bol opísaný ako “oogenesis-flight syndrome”. Táto koncepcia
bola podrobená kritike vzhľadom na to, ţe nebola braná do úvahy úloha samcov, ktorých
migračné správanie môţe byť iné ako u samíc. Napríklad samce bzdôch rodu Dysdercus
(Pyrrhocoridae) si zachovávajú schopnosť migračného letu ešte v období, kedy ju samice uţ
strácajú. Migrujúci hmyz musí tieţ vyuţiť aj inú stratégiu ako “oogenesis-flight syndrome”, ak
berieme do úvahy aj samce.
Rôznorodosť migračného správania
Rozoznávame tri základné typy migrujúceho hmyzu.
K prvému typu patria druhy vyznačujúce sa rôznou schopnosťou letu, pri ktorých všetky
jedince majú schopnosť migrácie. Príkladom môţu byť druhy bzdôch rodu Oncopeltus, ktoré
sa vyznačujú geograficky rôznymi schopnosťami letu, aj napriek skutočnosti, ţe krídla sú
dobre vyvinuté u všetkých skúmaných jedincov.
U druhu Oncopeltus fasciatus časť populácie migruje v letných mesiacoch ďaleko aţ na
sever USA. Iné populácie v Severnej Amerike sú usadlé, rozmnoţujú sa celý rok,
nepremiestňujú sa na veľké vzdialenosti. Na základe laboratórnych výskumov bolo
potvrdené, ţe asi 25 % migrujúcich jedincov populácie dokáţe letieť bez prestávky 30 minút,
zatiaľ čo v usadlejších populáciách má túto schopnosť iba 5 % jedincov. Ostrovné populácie
nemigrujú.
K druhému typu hmyzu patria tie druhy, u ktorých nastáva histolýza krídlovej svaloviny
v čase, keď sú v usadlej fáze. Histolýza svaloviny je dosť častým javom u hmyzu. Dosiaľ je
známa u 50 druhov z 20 čeľadí a 8 radov. Tento proces začína po skončení migrácie a
usadení sa na novom území. Ide paralelne s procesom rozmnoţovania. U väčšiny druhov je
histolýza procesom ireverzibilným, ale u niektorých, napr. pásavky zemiakovej (Leptinotarsa
decemlineata) svalovina môţe regenerovať, čo umoţňuje ďalšiu migráciu.
Dobrým príkladom druhu, u ktorého sa vyskytuje proces degenerácie a regenerácie
svaloviny krídel, je podkôrnik Ips confusus. U tohto druhu podkôrnika sa histolýza svaloviny
začína u samca i samice po uplynutí 3–4 dní po nálete na čerstvý peň stromu a vedie
k degenerácii asi 90 % svaloviny krídel. Regenerácia svaloviny prebieha jednak v pôvodnej
svalovine, ale tieţ dochádza k vytvoreniu úplne nových myoblastov. Celý proces regenerácie
svaloviny u tohto chrobáka je ukončený aţ na 13. deň od náletu.
Môţeme si poloţiť otázku, aký úţitok dáva migrujúcemu hmyzu histolýza svaloviny.
Pravdepodobne, zbavenie sa veľkých svalov, ktoré sú zodpovedné za motoriku krídel,
napomáha sústrediť väčšie mnoţstvo energetických rezerv do procesu rozmnoţovania, čím
sa zväčšuje šanca na preţitie. Táto interpretácia však nie je uspokojivá u druhov, ktoré
opätovne regenerujú svalovinu, pretoţe energetický výdaj s tým zviazaný je ohromný.
Tretí typ tvoria druhy, ktoré sú polymorfné, čo sa týka vývinu krídel. Rôzna dĺţka krídel
u lietajúcich jedincov, existencia brachypterných a apterných foriem je dosť častým javom
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u hmyzu. Medzi dĺţkou krídel a kvalitou prostredia, v ktorom hmyz ţije, existuje úzka
korelácia. Formy s krátkymi krídlami alebo bez nich sa vyskytujú v stabilnejších podmienkach.
Tento fenomén vedie k vytvoreniu veľkej geografickej variability, čo sa týka pomerného
zastúpenia dlho- a krátkokrídlych jedincov v populácii. Napríklad vo Fínsku nediapauzujúce,
letné populácie vodných bzdôch Gerris thoracicus a G. lacustris sú krátkokrídle. V Maďarsku,
kde suché letné obdobie spôsobuje vysychanie stojatých vôd, sú populácie G. thoracicus
dlhokrídle a G. lacustris dimorfné.
Adaptácie týkajúce sa dĺţky krídel majú význam najmä v nestabilnom a meniacom sa
prostredí, ktoré sa môţe stať pre hmyz veľmi nevhodným. Dobre vyvinuté krídla pomáhajú
hmyzu opustiť takéto biotopy a nájsť si vhodné habitaty na zimovanie, či estiváciu. Úţitok
z aptérnosti, či brachyptérnosti je podobný, ako je tomu u degenerácie svaloviny krídel. Je
ním zväčšenie rozmnoţovacieho potenciálu populácie dosiahnuté investovaním všetkých
energetických rezerv do produkcie vajíčok.
Význam migrácie u hmyzu





Migrácia má význam pre hmyz, ktorý osídľuje ekologicky nestabilné prostredie.
Prispieva k výmene génov a heterozygótnosti, čím uľahčuje rozšírenie pre druh
výhodných mutácií.
Vďaka migrácii môţu druhy obsadiť vhodnejšie habitaty.
Migrácia má pre daný druh význam, ak sa zvýši šanca preţitia jeho populácií a úţitok
z nej je väčší ako fyziologický a metabolický výdaj a prípadné straty časti jedincov
počas migrácie.

9. Mimetizmus, aposematizmus a mimikry
Mimetizmus a mimikry patria k zaujímavým a veľmi diskutovaným javom v biológii. Anglický
prírodovedec Henry W. Bates uţ v r. 1862 ako prvý upozornil na značnú podobnosť
niektorých úplne nepríbuzných druhov hmyzu. Veľa rokov strávil v amazonskom pralese.
Zaoberal sa zberom a štúdiom motýľov. Upozornil na jav, ţe niektoré druhy motýľov z čeľade
Pieridae sa natoľko podobajú iným druhom z nepríbuznej čeľade Heliconiidae, ţe sa nedajú
v prírode od seba odlíšiť. Zistil tieţ, ţe motýle z čeľade Heliconiidae sú jedovaté, teda pre
predátory (najmä vtáky) nepoţívateľné. Vtáky sa im inštinktívne vyhýbajú, a zároveň sa
vyhýbajú aj úplne neškodným a poţívateľným druhom mlynárikov, ktoré ich napodobňujú.
Bates tieto javy nazval mimikry a jeden z typov, keď neškodný organizmus napodobňuje
nebezpečný, sa nazýva Batesove mimikry. Dlhú dobu boli definície mimikry nejasné a spájali
spolu často viacero javov (napr. mimikry spolu s mimetizmom, čiţe kamufláţou). Faktom
zostáva, ţe oba tieto javy úzko spolu súvisia a niektoré typy mimikry sa pravdepodobne
vyvinuli z mimetizmu. Mimetizmom nazývame taký jav, kedy organizmus napodobňuje
neutrálne okolie alebo pozadie. V prípade mimikry ide o napodobnenie signálu, ktorý “vysiela”
iný organizmus príjemcovi signálu.
Mimetizmus
Mimetizmus je pomerne rozšírený jav, pri ktorom organizmus napodobňuje neutrálne
prirodzené pozadie alebo okolie. Na jeho označenie sa pouţíva tieţ termín kamufláţ alebo
kryptické sfarbenie. Dobrým príkladom je biele sfarbenie niektorých ţivočíchov ţijúcich
v arktických oblastiach, ktoré ich robí nenápadnými na bielom pozadí večného snehu a ľadu.
Podobne sú známe kryptické sfarbenia organizmov ţijúcich v piesku alebo štrku. Obrovskú
škálu kryptických sfarbení nachádzame najmä u hmyzu, ktorý napodobňuje kamienky,
semienka, lišajníky, kôru, suché, či ţivé listy, suché konáriky, ale aj tŕne a kvety. Niektoré
ţivočíchy dokáţu aktívne prispôsobiť svoje sfarbenie okoliu, v ktorom sa momentálne
nachádzajú. Jedná sa o tzv. farbozmenu.
Niektoré ţivočíchy môţu tvoriť tzv. mimetické skupiny. Príkladom skupinového mimetizmu
sú africké cikádky Hyraea nigrocincta a Hyraea gregorii, ktoré sadajú na vetvičky vegetácie
tak, ţe napodobňujú celé súkvetia rastlín. Tieto cikádky majú obvykle dve farebné formy: ţltú
a zelenú. V skupinke jedincov sediacich na konáriku sú väčšinou zelené jedince hore a ţlté
dole, takţe dojem rozkvitajúceho súkvetia je dokonalý. Pozorovania vo voľnej prírode
dokázali, ţe hmyzoţravé vtáky tieto “súkvetia” skutočne ignorujú. Tieţ u pavúkov sa
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stretávame s prejavmi mimetizmu. Druh Cyclosa mulmeinensis sediaci uprostred svojej siete
si po jej obvode vytvára z vlákien falošné “pavúky”, aby od seba odlákal pozornosť
hmyzoţravých vtákov.
Imágo priadkovca borovicového (Dendrolimus pini) svojím sfarbením splýva s kôrou
borovice, takţe sa pri odpočinku stáva neviditeľným. Vďaka tomuto kryptickému sfarbeniu
unikne pozornosti hlavných predátorov – vtákov (obr. 47).

Obr. 47. Dendrolimus pini (Lepidoptera, Lasiocampidae) pri odpočinku na kmeni farebne aj vzorom úplne splýva
s kôrou borovice. (Novák et al., 1974, upravené)

Húsenice mnohých druhov piadivkovitých (Geometridae) napodobňujú tvarom i sfarbením
konáriky drevín. Pri vyrušení zdvihnú predné dve tretiny tela šikmo dopredu (obr. 48).

Obr. 48. Mimetizmus u larvy piadivky Ennomos quercinaria
napodobňujúcej bočný konárik dreviny. Predný koniec tela
je orientovaný hore. (de Ruiter 1952)

Vývoj kryptického sfarbenia môţe byť veľmi rýchly. Príkladom je piadivka brezová (Biston
betularia). Tento druh motýľa z čeľade Geometridae je najčastejšie sfarbený bielo s tmavými
škvrnami (obr. 49). Vývin húsenice prebieha na brezách a motýľ vďaka svojmu sfarbeniu
môţe dokonale splývať s brezovou kôrou a s lišajníkmi rastúcimi na nej. Tmavá, tzv.
melanická forma (f. carbonaria) sa normálne v prírode vyskytuje zriedkavo. V polovici 19.
storočia došlo v okolí anglického priemyselného mesta Manchestru (a neskôr aj v iných
priemyselných oblastiach Európy) k veľkému znečisteniu ovzdušia a krajina stmavla pod
nánosmi uhoľného prachu a sadzí. Stmavli tieţ biele kmene briez, lišajníky rastúce na nich
vyhynuli a beţná, biela forma piadivky brezovej sa stala na kmeňoch briez veľmi nápadnou,
teda aj ľahko uloviteľnou pre hmyzoţravé vtáky. Behom niekoľkých rokov sa zvýšil podiel
tmavých exemplárov v populácii a za určitý čas táto tmavá melanická forma úplne prevládla
nad pôvodnou svetlou. Selekčný tlak prostredia a predátorov bol taký silný, ţe za veľmi krátky
čas došlo k vývoju úplne rozdielneho kryptického sfarbenia. Z evolučného hľadiska je tento
vývoj priamo bleskový. Zároveň dokazuje genetickú plasticitu a adaptabilitu tohto druhu
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motýľa na meniace sa podmienky prostredia. Aţ do polovice 20. storočia zostali
presvedčivým dôkazom, spôsobujúcim evolúciu melanizmu ako adaptívnej odpovede na
zmenené prostredie. Experimentmi bolo dokázané, ţe preţívanie bledej formy bolo
úspešnejšie v rurálnych, neznečistených oblastiach Veľkej Británie, zatiaľ čo melanická forma
carbonaria bola naopak frekventovaná v industriálne znečistenom prostredí. Veľká Británia
a ďalšie európske krajiny v posledných dekádach zníţili stupeň znečistenia tuhými i plynnými
polutantmi, čo malo za následok ústup melanických foriem.

Obr. 49. Svetlá forma piadivky brezovej (Biston betularia)
odpočívajúcej na kmeni brezy. (Jacobs, Renner 1974)

Mimikry
Na rozdiel od mimetizmu, pri ktorom organizmus napodobňuje svoje okolie, v prípade mimikry
organizmus napodobňuje signál úplne nepríbuzného druhu (napr. “pozor, som jedovatý!”).
V tomto prípade rozoznávame (1) tzv. model čiţe vzor, (2) napodobniteľa a (3) príjemcu
signálu.
Napodobniteľ
(chrobák)

Model
(osa)
signál

Príjemca signálu
(vták)

Celý tento komplex sa nazýva mimetický systém. Model býva väčšinou jeden (nemusí to byť
však podmienkou), napodobniteľov môţe byť celý komplex (len výnimočne je ním jeden druh)
a príjemcov signálu je celý rad druhov. Pre človeka sú najľahšie pozorovateľné, a tým aj
najznámejšie signály optické (farba, tvar, pohyb). Známe sú však aj prípady akustických a
pachových mimikier, ktoré sú menej časté, ale moţno iba preto, ţe tieto signály naším
pozorovaním a zmyslami nedokáţeme dobre zachytiť. Štúdium mimikry nie je vôbec
jednoduché. Aby sme sa vyhli chybným hypotézam a záverom, musíme vychádzať hlavne od
príjemcu signálu, ktorý je najdôleţitejším článkom tohto komplexu. Samozrejme, ţe
najdôleţitejšie sú pozorovania v teréne, lebo umelé a neprirodzené podmienky laboratórnych
pokusov môţu výsledky značne skresliť. Po 150-ročnom štúdiu mimikry môţeme
v súčasnosti rozoznať niekoľko základných typov, ktoré sa v niektorých prípadoch prelínajú.
Zaujímavé je, ţe reakcia príjemcu signálu (predátora) na signál modelu a napodobniteľa nie
je vrodená, ale získaná na základe skúseností. Je to veľmi dôleţité zistenie, ktoré pomáha
vysvetliť niektoré prípady, kedy sa systém mimikry a mimetizmu vyvinul veľmi rýchlo.
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Batesove mimikry
Sú najdlhšie známym typom, pri ktorom neškodné druhy napodobňujú jedovatý či
nepoţívateľný model, preto ich prirodzené predátory ignorujú (obr. 50). Najbeţnejším
prípadom je model blanokrídleho hmyzu so ţihadlom (osa, sršeň), ktorý je napodobňovaný
celým radom druhov dvojkrídlovcov (pestríc), motýľov (podobníkov), chrobákov (niektoré
fuzáče), alebo švábov.

Obr. 50. Ukáţka klasického príkladu Batesových mimikier:
(A) nebezpečné modely z čeľade Ithoniidae a (B) Heliconiidae,
(C) neškodný napodobniteľ z čeľade Pieridae. (Bílý 1996, upravené)

U afrických vidlochvostov Papilio dardanus dosiahli Batesove mimikry neobvyklú podobu.
Samce tohto druhu vyzerajú skutočne ako vidlochvosty a nie sú členmi ţiadneho
mimetického komplexu. Samičky majú niekoľko odlišných foriem a kaţdá z nich napodobňuje
iný druh z čeľade Danaidae. Tento jav označujeme ako mimetický polymorfizmus. Húsenice
motýľov z čeľade Danaidae ţijú na jedovatých rastlinách z čeľade mliečnikovitých
(Euphorbiaceae) a látky z nich sa dostávajú aj do tela motýľov, ktoré sa takto stávajú pre
vtáky nepoţívateľnými. Hmyzoţravé vtáky sa im vyhýbajú a spolu s nimi ignorujú aj
nejedovaté samičky vidlochvostov, ktoré ich napodobňujú.
Müllerove mimikry
Tento typ je pomenovaný podľa nemeckého entomológa F. Müllera, ktorý zistil, ţe niektoré
druhy jedovatých motýľov sa navzájom veľmi podobajú. Takéto súbory jedovatých druhov
nachádzame aj u iných radov hmyzu (napr. rôzne druhy ôs, sršňov a včiel majú podobné
sfarbenie). K Müllerovým mimikrám patria aj prípady, kedy sa väčší počet druhov navzájom
veľmi podobá, ale iba jeden z nich je jedovatý alebo nebezpečný. Tento typ je v úzkom
vzťahu k Batesovým mimikrám a je pravdepodobné, ţe sa z nich vyvinul. Rozdiel je viacmenej kvantitatívny (modelov v jednom komplexe môţe byť viac) a napodobniteľov jedného
modelu je väčšinou celý rad. Typickým príkladom je uniformné ţltočierne sfarbenie ôs, včiel,
sršňov alebo veľká podobnosť nepoţívateľných motýľov z čeľade Danaidae a Heliconiidae.
V prípadoch, keď je viacero úplne nepríbuzných druhov podobne sfarbených, ale iba jeden je
nebezpečný a slúţi ako model, je veľmi často niektorý druh chrobákov z čeľade Lycidae (obr.
51). Všetci zástupcovia tejto čeľade sú jedovatí a komplexy mimikry, keď tieto chrobáky slúţia
ako model, nájdeme vo všetkých zoogeografických oblastiach.
Ďalším príkladom je čierno-červené sfarbenie toxických a nepoţívateľných druhov hmyzu,
ktoré patria do rôznych radov, teda nie sú príbuzné a vzájomne sa farebným vzorom
napodobňujú. Do tohto komplexu patrí motýľ Zygaena filipendulae (Lepidoptera, Zygaenidae),
chrobák Trichodes alvearius (Coleoptera, Cleridae) a cikádka Cercopis vulnerata (Hemiptera,
Cercopidae).
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Obr. 51. Chrobák Lygistopterus sanguineus je predstaviteľom
stredoeurópskej fauny čeľade Lycidae. (Bechyně 1954)

Numerické mimikry
Na numerické mimikry prvý raz upozornil britský entomológ Vane-Wright v roku 1980. Ide
o jav, kedy v určitej oblasti ţije celý rad veľmi podobných, úplne neškodných druhov, ktoré
nenapodobňujú ţiaden nebezpečný model. Len jeden alebo dva z týchto druhov sú hojné a
ostatné sa vyskytujú vzácne. Hojné druhy sú omnoho častejšie likvidované svojimi
prirodzenými nepriateľmi a zriedkavejšie druhy sú chránené dominanciou hojného druhu. Po
určitej dobe hustota populácie hojného druhu klesne následkom činnosti predátorov a na jeho
miesto nastúpi niektorý zo vzácnejších druhov, ktorého populačná hustota sa zvýši, a celý
cyklus sa opakuje. Dochádza tak k cirkulácii medzi modelom a napodobniteľmi. Japonský
entomológ Y. Kurosawa demonštroval tento typ mimikry na niektorých tropických chrobákoch
z čeľade krasoňovitých (Buprestidae). Tento druh mimikry je medzi hmyzom rozšírenejší ako
si uvedomujeme.
Agresívne mimikry obsahujúce dva druhy
Tento typ je známy u myrmekofilných a termitofilných druhov, ktoré ţijú v mraveniskách a
termitích hniezdach (obr. 52). Tento jav býva často doprevádzaný vylučovaním látok, ktoré sú
pre mravce alebo termity atraktívne. Mnohé druhy hmyzu často habitusom alebo spôsobom
pohybu napodobňujú mravce (jedná sa o tzv. myrmekomorfiu). K myrmekomorfnému hmyzu
patria niektoré chrobáky, dvojkrídlovce, osičky, bzdochy, z iných skupín tieţ pavúky (obr. 53).
Dokonalé sú agresívne mimikry u niektorých tropických druhov svietiviek (Lampyridae).
Samičky vábia samčekov svetelným signálom, ktorý je pre kaţdý druh špecifický, a často sa
líši od iných svetelných signálov samčekov a samičiek rovnakého druhu. Keď oplodnená
samička druhu Photuris sanguineus vo svojej blízkosti zaregistruje signál samčeka druhu
Photinus consanguineus, prestane vysielať signál vlastného druhu, ktorým láka vlastných
samčekov k páreniu, a začne vysielať signál samičky druhu Photinus consanguineus.
Cudzí samček, ktorý sa k nej priblíţi kvôli kopulácii, býva zoţraný.

Obr. 52. Príklady agresívnej
mimikry obsahujúcej dva druhy:
(A) termitofilný drobčík
Coatonachthodes orambolandicus
(hore dorzálny pohľad a dolu pohľad
zboku) a (B) myrmekofilný drobčík
Aenictoteras chapmani (laterálny
pohľad). (Hölldobler, Wilson 1994)
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Obr. 53. Príklady myrmekomorfného hmyzu: (A) samička bzdochy Systellonotus biguttatus, (B) bezkrídla osička
z čeľ. Bethylidae, (C) bezkrídla osička z čeľ Diapriidae. (Obenberger 1940, upravené)

Agresívne mimikry obsahujúce viacero druhov
Predátor je totoţný s napodobniteľom. Príjemcov signálu býva celý rad najrôznejších
organizmov. Typickým príkladom je africká modlivka Idolum diabolicum, ktorá napodobňuje
tvarom a sfarbením kvet lákajúci hmyz, ktorý po dosiahnutí zoţerie (obr. 54).

Obr. 54. Africká modlivka Idolum diabolicum je príkladom agresívnej mimikry
obsahujúcej viac druhov. (Wickler 1968, upravené)

V rámci modliviek (Mantodea) môţeme sledovať celý vývojový rad
od Müllerových mimikier aţ po agresívne mimikry. Niektoré
modlivky napodobňujú suchý alebo zelený list, iné konárik,
niektoré kvet, v ňom sa dokonale skryjú, ako napr. juhoázijský
druh Hymenopus coronatus. Celý tento rad prispôsobení končí uţ spomenutým druhom
Idolum diabolicum, ktorý sa v kvete neskrýva, ale napodobňuje ho.
Agresívne mimikry môţeme pozorovať aj u mäsoţravých rastlín. Napríklad mäsoţravá
Dionaea láka hmyz listami, ktoré napodobňujú kvet. Po dosadnutí je hmyz rýchlym zovretím
listu polapený a následne strávený. U juhoázijských krčiaţnikov (Nepenthes) sa na konci
listov vyvinuli nádoby (tzv. krčiaţky) na odchytávanie a trávenie hmyzu s obsahom 1,5 l, ktoré
majú aj mechanické zábrany znemoţňujúce polapenému hmyzu cestu von (obr. 55).

Obr. 55. Mäsoţravé rastliny rodu Nepenthes s charakteristickými
krčiaţkami slúţiacimi na chytanie hmyzu.
(Novák 1972)
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Zvláštne druhy mimikry
Často sa stretávame aj s takými druhmi mimikry, ktoré nie je moţné zaradiť do ţiadneho
z vyššie uvedených typov. Rôzne druhy áronovitých rastlín (Araceae) lákajú hmyz pachom
hnijúceho mäsa. Hmyz ţijúci normálne na zdochlinách (kadaverikolný hmyz) je takýmto
spôsobom vyuţívaný k opeľovaniu. Niektoré z týchto rastlín majú dokonca zariadenia
zabraňujúce hmyzu odlietnuť z kvetu skôr, ako ich opelí. Podobným prípadom je aj známa
huba hadovka smradľavá (Phallus impudicus), ktorá láka hmyz odporným zápachom, a
vyuţíva ho k rozširovaniu svojich spór. Známe sú juhoafrické sukulentné rastliny z rodu
Stapelia pestované často ako okrasné kvetiny. Ich kvety vydávajú zápach napodobňujúci
zdochliny, ktorý láka kadaverikolný hmyz, ktorý ich takýmto spôsobom opeľuje.
Svojrázne mimikry sa vyvinuli aj u niektorých rastlín z čeľade Orchidaceae. Ich kvety
dokonale napodobňujú tvarom korunných lupienkov hmyz a vylučujú látky takmer totoţné so
sexuálnymi feromónmi samíc určitých druhov opeľovačov. Ako model slúţia rôzne druhy
včiel, čmeľov a ďalšieho hmyzu. Oklamaný hmyz (v tomto prípade je model totoţný
s príjemcom signálu) sa snaţí s kvetmi kopulovať (jedná sa o fenomén tzv. pseudokopulácie),
pričom prenáša peľ z kvetu na kvet (podrobnejšie pozri v kapitole 10).
Do tejto skupiny môţeme zaradiť aj tzv. hmatové mimikry, ktoré môţeme pozorovať vo
vzťahoch mravcov a vošiek. Keď sa dva jedince rovnakého druhu mravcov stretnú, “zdravia”
sa navzájom dotykom tykadiel, a pritom si z hrvoľa odovzdávajú kvapku tekutej potravy
(trofalaxia). Bruško vošiek je tvarovo podobné hlave mravca, ktorý ho tak automaticky
“zdraví”, a odmenou mu je kvapka medovice, ktorú mu voška poskytne. Mravce potom celé
kolónie vošiek chránia pred drobnými predátormi, dokonca ich prenášajú na hostiteľské
rastliny (podrobnejšie pozri v kapitole 10.2.).
Aposematizmus
Ide o výstraţné sfarbenie a postoje, ktoré sa nedajú zaradiť medzi pravé mimikry, aj keď
s nimi súvisia. Najjednoduchší je známy signál “pozor, som jedovatý!”. Zo stavovcov je
typický pre salamandru škvrnitú (Salamandra salamandra), drobné jedovaté ţabky čeľ.
Dendrobatidae z Juţnej Ameriky, z hmyzu u chrobákov z čeľ. májkovitých (Meloidae).
Výstraţné sfarbenie nachádzame tieţ u ţivočíchov, ktoré nie sú jedovaté alebo nebezpečné.
V týchto prípadoch ide o vystrašenie alebo vyľakanie útočníka, a k tomu slúţia napr. rôzne
škvrny v tvare očí iného, omnoho väčšieho ţivočícha (napr. stavovca). Takéto “očné škvrny”
sú známe u hmyzu, najmä u motýľov. Beţné sú napr. u babočiek (Nymphalidae), okáňov
(Saturniidae) a lišajov (Sphingidae) (obr. 56). Väčšinou sú tieto škvrny v kľude neviditeľné a
“oči” sa objavia aţ po vyrušení a pri otvorení krídel. Niektoré druhy dokáţu kmitavými
pohybmi predných krídel navodiť dojem pohybujúcich sa očí. Často sú tieto nápadné očné
škvrny na zadných krídlach kombinované s kryptickým sfarbením predných krídel. Nielen
očné škvrny pôsobia u hmyzu ako výstraţné sfarbenie neškodných druhov. K rovnakému
účelu slúţia aj rôzne kombinácie kontrastných farieb, ktoré sa striedajú v podobe čiar,
vlnoviek alebo kruhov. Zaujímavou skutočnosťou je, ţe ako výstraţné sfarbenie sa vyuţíva
kombinácia ţlto-čierna a červeno-čierna.

Obr. 56. Lišaj Smerinthus ocellata – v kľudovej polohe
(horný obrázok) a po vyrušení, kedy sú viditeľné “očné
škvrny” na zadnom páre krídel (dolný obrázok). (de
Ruiter 1952)
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Výstraţné postoje majú za úlohu odstrašiť útočníka optickým zväčšením napadnutého
jedinca. Napríklad niektoré druhy modliviek sa pri napadnutí stavajú na zadné nohy, pričom
široko roztiahnu 1. a 2. pár nôh, ktorý je často z vnútornej strany pestro sfarbený.
Falošná hlava
Častým javom v ţivočíšnej ríši je prípad, ktorý moţno nazvať “falošná hlava”. Väčšina
predátorov útočí na svoju korisť od hlavy, aby obeť bola zabitá čo najskôr. U niektorých
ţivočíchov sa preto vyvinula tzv. “falošná hlava” na opačnom konci tela. Tento prípad je
známy u stavovcov, aj u hmyzu. Útočiaci predátor často nerozozná správny koniec tela a
miesto na hlavu zaútočí na opačný koniec tela. Aj tento fenomén môţeme povaţovať za
určitý druh mimikry. Často sa vyskytuje napr. u húseníc lišajov a iných druhov motýľov, ktoré
majú na opačnom konci tela aj škvrny napodobňujúce oči, prípadne rôzne výrastky (obr. 57).

Obr. 57. Larva lišaja Sphinx ligustri v typickej kľudovej polohe (hlava
sa nachádza v pravom uhle dolu pod zadným koncom tela).
(Jacobs, Renner 1974)

10. Interakcia medzi rastlinami a hmyzom alebo vývoj
entomofílie
Uţ 80 miliónov rokov trvá vzájomná interakcia rastlín a hmyzu, ktorý ich opeľuje. Je
výsledkom dlhého vývoja, na konci ktorého sa vyvinuli obojstranne prospešné vzťahy.
Rastliny za sluţbu opelenia poskytujú hmyzu peľ ako zdroj hodnotnej bielkovinovej potravy a
nektár ako zdroj energie.
Hmyz tomu prispôsobil svoje zmysly, stavbu tela, spôsob ţivota i správanie.
 Prvé kvitnúce rastliny boli vetromopelivé (anemofilné).
 Prvý krok vyšiel od rastlín, ktoré vyvinuli lepiace látky, ktorými začali obaľovať peľové
zrnká, čo uľahčilo ich prilepenie na telo hmyzu. Tým sa vyriešil problém transportu
peľu z kvetu na kvet, a zároveň to umoţnilo hmyzu zbierať novú hodnotnú potravu.
 Samičie kvety začínajú vylučovať nektár, čo malo za následok veľký rozvoj
entomofílie.
 Bolo potrebné, aby došlo k špecializácii určitého hmyzu na určitý druh rastliny.
 Tento úzky vzťah sa začína prehlbovať vylučovaním vôní rastlinou (okvetné a
korunné lupienky). Kaţdý druh hmyzosnubných rastlín má inú, charakteristickú vôňu.
 Mení sa vzhľad rastliny (farebné lákadlá), a zároveň sa zdokonaľujú a prispôsobujú
zmysly u hmyzu (čuch a zrak).
Farebné videnie
Farebné videnie u hmyzu je úplne odlišné od nášho. Nevidí červenú, ale v UV časti je
schopný odlišovať mnoţstvo farieb.
Vnímanie ÚV kvetných vzorov
Kvety, ktoré sa nám javia jednofarebné, hmyz takto vidieť nemusí. Je dokázané, ţe časť
okvetia, resp. koruny odráţa UV svetlo a časť ho pohlcuje. Podľa von Frischa je v prírode
výskyt UV kvetných vzorcov častejší neţ výskyt viditeľných farebných kresieb. Dokázali to aj
vedci z Cornellovej univerzity (USA) vedení prof. Eisnerom, ktorí pouţili televíznu kameru
prepúšťajúcu UV svetlo. Kvety v UV spektre sa javia úplne ináč ako vo viditeľnom spektre.

67

V UV spektre sa rozkvitnuté kvety líšia od svojich pukov a mnohé kvety po opelení prestávajú
UV svetlo odráţať, čím kvet stráca pre hmyz príťaţlivosť. Exotické kvety opeľované vtákmi a
netopiermi (ktoré nemajú zrakové schopnosti v UV spektre), nemajú UV kvetné vzory a dosť
často sú červené.
Pavúky z čeľade Thomisidae (Thomisus albus, Misumena viatia) číhajú na kvetoch na
korisť (drobný hmyz), v UV spektre strácajú svoju kamufláţ, pričom sú skryté pred zrakmi
svojich nepriateľov (vtáky, jašterice). Hmyz ich však vidí.
Entomofilné rastliny sa museli vyrovnať aj so skutočnosťou, ţe hmyz nevidí červenú farbu,
preto pôvodné európske rastliny sú iba purpurové alebo modročervené. Čisto ţlté kvety vidí
včela vďaka tomu, ţe odráţajú veľké mnoţstvo ÚV svetla. V tropických pralesoch, kde
opelenie sprostredkujú vtáky (napr. kolibríky), rastliny hýria odtieňmi červenej farby.
Dochádza k zloţitému vývoju ústnych orgánov. Pôvodným typom boli hryzavé ústne
orgány. Vznik a vývoj nektárií, lokalizovaných často v ťaţko prístupných miestach rastlín,
podmienil vývoj lízavých a cicavých ústnych orgánov.
Príkladom môţe byť kapucínka (Tropaeolum majus), ktorá pochádza z Peru. V domovine
ju opeľujú kolibríky. Jej kvety majú nektáriá v dlhej ostrohe, kolibríky do nej vnikajú zobákom.
V Európe ju s obľubou navštevujú čmele. Nedosiahnu však nektár normálnou cestou, ale
naučili sa prehryznúť ostrohu zvonku a zobrať si nektár bez opelenia (tzv. kleptolektia).
Symbióza rastlín a hmyzu
Najkrajnejším prípadom úzkeho vzťahu hmyzu a rastliny je symbióza. Príkladom je úzke
spoluţitie americkej rastliny z rodu Yucca a motýlika Pronuba. Samička po oplodnení
vyhľadáva previsnuté kvety Yuccy, aby tu zbierala peľ. Jej ústne orgány sú silne pozmenené.
Motýľ má namiesto cuciaku len 2 skrivené chápadielka, ktoré mu slúţia na to, aby zmietol peľ
z tyčiniek a uhnietol ho do gulôčky. Keď má peľová gulôčka veľkosť niekoľko mm, samička ju
chytí do ústnych orgánov a predných nôh a letí s ňou na iný kvet. Tam nakladie vajíčka do
zárodkov budúcich semien. Vyšplhá sa po čnelke na bliznu a uloţí tam peľ, ktorý je potrebný
pre vývin potravy pre húsenice v semenníku. Opäť na tyčinkách šúľa ďalšiu guličku. Počas
noci navštívi veľa kvetov. Potomstvo zabezpečí bohatstvom zrejúcich semien, ktorých je však
viac, ako húsenica reálne skonzumuje.
Chrobáky (Coleoptera) majú hryzavé ústne orgány. U májky rodu Nemognatha sú ústne
orgány prispôsobené na vycicivanie nektáru z neprístupných dutín v kvetoch. Maxily vytvárajú
rúrku podobnú cuciaku motýľov, s tou výnimkou, ţe ho nevedia stočiť do špirálky.
Vodnú rastlinu Victoria regia opeľujú zlatone ţijúce v oblasti Amazonky. V podvečer
rastliny produkujú vôňu, ktorou prilákajú chrobákov. Kvety sa uzatvárajú. Uväznené chrobáky
vyţierajú šťavnaté časti kvetu, pričom opeľujú kvety Victoria regia. Proces opelenia je
podnetom pre otvorenie kvetu, chrobáky odlietajú obalené peľom na iné kvety.
Iné interakcie medzi rastlinami a hmyzom
Vzájomné interakcie existujú medzi rastlinami a zdochlinoţravými druhmi hmyzu. Rastliny
sa prispôsobili tak, ţe vydávajú zápach pripomínajúci hnijúce mäso alebo trus. Zápach je
atraktívny pre rôzne druhy koprofágnych a nekrofágnych chrobákov a múch, ktoré sa tam
snaţia klásť vajíčka, pričom ich opeľujú. Príkladom sú africké muchy rodu Calliphora a
sukulentné rastliny z rodu Stapelia.
Arum alpinum rastie u nás najmä v luţných lesoch. Akonáhle sa otvorí tulec, objaví sa
fialovo hnedá palica, ktorá produkuje zápach. Pod tulcom je čiaška uzatvárajúca spodnú časť
palice. Drobný hmyz skĺzne po mastných stenách do pasce. Späť sa nedostane. Vchod
uzatvára veniec spätne obrátených tŕňov. Pod ním sú samčie kvety. V období
najintenzívnejšieho zápachu sú ešte zatvorené a nezrelé. Pod tyčinkami je ďalší veniec
háčikov a na samom dne sú samičie kvety roniace na svojich čnelkách kvapky šťavy
atraktívne pre hmyz (obr. 58). K nim sa uväznený hmyz dostane a olizuje kvapky nektáru.
Prenáša peľ na blizny. Zostáva tu aţ do rána. Kvet začne odkvitať, steny sa zvraštia, vence
háčikov uvädnú a hmyz sa bez ťaţkostí dostane von. Medzitým dozrejú samčie kvety, hmyz
musí cez ne preliezť, pričom na tele prenáša peľ na iné rastliny. Kvety sa pravidelne otvárajú
na poludnie, kedy hmyz najviac vyhľadáva zdochliny. Vylučovanie páchnucej látky je pod
kontrolou samčích kvetov. Rastlinný hormón je produkovaný 6-18 hodín pred dozrievaním
tyčiniek, čo je vhodný časový interval na cudzoopelenie.
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Obr. 58. Arum alpinum: vľavo vonkajší pohľad, vpravo vnútorná morfológia spodnej časti tulca. (Wigglesworth 1964,
upravené)

Opeľovače
Veľké mnoţstvo druhov motýľov (Lepidoptera) sa v štádiu imága ţiví rastlinným nektárom.
Galee maxíl sú premené na dlhý cuciak, ktorý je stočený do špirálky. Kvety mydlice
(Saponaria) a tabaku (Nicotiana), ktoré majú nektáriá umiestnené veľmi hlboko, opeľujú
najmä lišaje (Sphingidae). Väčšinou sú aktívne za súmraku a v noci. Výnimkou je lišaj
marinkový (Macroglossum stellatarum), ktorý je aktívny cez deň.
Najvýznamnejšími opeľovačmi v miernom pásme sú blanokrídlovce (Hymenoptera). Peľ a
nektár je jediným zdrojom potravy robotníc, kráľovnej aj lariev. Včely hromadia zásoby nutné
na preţitie v zime. Podľa spôsobu zberu peľu ich delíme na:
 nohozberné (Apis mellifera, Bombus spp., zo samotárskych včiel rody Andrena,
Anthophora, Halictus, Chalicodoma, Dasypoda, a i.);
 bruchozberné – napr. rody Osmia, Megachile, Anthidium (obr. 59).
Väčšina včiel (známych je asi 20 000 druhov) sú včely samotárske. Ţijú solitérne a
netvoria rodiny. Stavajú si hnezda, kde sa vyvíjajú ich larvy. Väčšinou sú špecializované na
jeden druh rastlín alebo skupinu blízko príbuzných druhov.
Rastlina tým získava svojho osobného opeľovača. Samotárske včely ţijú krátko a iba
jedno vegetačné obdobie, čiţe sa liahnu uţ s vysoko vrodenými inštinktmi.

Obr. 59. Brucho- a nohozberné včely. (Jacobs,
Renner 1974)
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Spoločenské včely, ktoré ţijú v dlhšie trvajúcich rodinách, majú na rozdiel od
samotárskych včiel menej vrodených inštinktov a väčšiu schopnosť učenia. Majú viacero
generácií imág, ktoré sa prekrývajú. Rodiny ţijú od jari do zimy a jednotlivé druhy rastlín
postupne odkvitajú. Preto včelia rodina ako celok musí vedieť vyuţiť rozmanité zdroje
potravy a vedieť rozpoznať bohaté zdroje potravy (medonosné rastliny) od chudobných.
Rodiny včely medonosnej majú svoje spravodajky, ktoré vyhodnotia zdroje potravy a
ostatným robotniciam oznámia najbohatší zdroj potravy. Lietavky potom označený zdroj
vyzbierajú, bez toho, aby strácali energiu hľadaním. Úľ je informačným strediskom.
Inak postupujú čmele. Ich robotnice sa vzájomne neinformujú o zdroji potravy. Jednotlivé
robotnice rodiny čmeľov sú úzke špecialistky na určitý druh hostiteľskej rastliny. Neplatí to
však o spoločenstve ako celku. Týmto spôsobom má rodina ako celok zaistený široký
sortiment potravných zdrojov.
Jeden kilogram medu včely medonosnej predstavuje obsah nektáru získaného robotnicami
z 20 000 000 kvietkov ďateliny bielej. Jedna robotnica včely medonosnej by na to
potrebovala 4 roky nepretrţitej práce, pričom by za minútu musela navštíviť 10 kvetov.
Hmyz a orchidey
Orchidaceae patria medzi najúspešnejšie rastlinné čeľade. Jednotlivé druhy týchto rastlín sa
špecializovali výlučne na určitý hmyz ako svojho opeľovača a prispôsobili tomu tvar a funkciu
kvetu. Vzťah rastliny k opeľovačom nie je zaloţený na obojstrannej prospešnosti, ale
jednostranný úţitok z toho má orchidea. Všetky časti kvetu orchidey sú prispôsobené
k hmyzosnubnosti (obr. 60, 61). Najnápadnejšia časť kvetu orchidey je dolný vnútorný
okvetný lístok, tzv. pysk (labellum). Býva obvykle odlišne zafarbený a predstavuje
“pristávaciu plošinu” pre hmyz. Nachádzajú sa tu skupiny buniek vylučujúce nektár alebo
voňavé látky, ktoré lákajú hmyz do stredu kvetu.
Tu sa nachádza aj jediná tyčinka a piestik. Oba tieto orgány zrastajú v tzv. stĺpik, ktorý je
orientovaný rovno alebo šikmo nad pyskom. Peľové zrná sú zlepené v tzv. políniá, naspodku
ktorých sa nachádza stopka z vlákien. Stopka má lepivý terčík, ktorým sa prilepí na telo
hmyzu (čelo, sosák). Polínium trčí ako palička kolmo k povrchu. Blizna je umiestnená na
stĺpiku pod tyčinkou. To znamená, ţe polínium sa musí zohnúť pri vstupe opeľovača do
ďalšieho kvetu o 90° dopredu. Potom je polínium nasmerované priamo na bliznu ďalšieho
kvetu. Celý proces zakrivovania stopky polínií je načasovaný tak, aby sa zabránilo
samoopeleniu a bolo umoţnené cudzoopelenie (u medonosných orchideí trvá asi 20–30
minút, u orchideí chudobných na nektár iba 30 sekúnd).

Obr.
60.
Základná
morfológia kvetu orchideí
na príklade vemenníka
(Platanthera):
O
–
semenník (ovarium﴿, BR –
listeň (bractea﴿, ET –
vonkajšie okvetné lístky
(extratepaly﴿, IT – vnútorné
okvetné lístky (intratepaly﴿,
PO – polínium (pollinium﴿, L
– pysk (labellum﴿, dolný
vnútorný okvetný lístok, C –
ostroha (calcar﴿, N –
nektár. (Procházka, Velísek
1983, upravené﴿
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Obr. 61. Kvetná ekológia orchideí: 1 – hlava včely s nalepeným políniom vstavača (Orchis), a – postavenie polínia
ihneď po vytiahnutí z kvetu, b – predpokladaná poloha toho istého polínia asi po 30 sekundách pred návštevou
ďalšieho kvetu; 2 – hlava motýľa s nalepenými políniami červenohlava (Anacamptis) na rozvinutom cuciaku; 3 –
hlava kutavky (Gorytes campestris﴿ s políniami hmyzovníka muchovitého (Ophrys insectifera) (vľavo﴿ a bradáčika
vajcovitolistého (Listera ovata) (vpravo﴿; 4 – hmyzia návšteva vemenníka zelenkastého (Platanthera chlorantha); 5 –
princíp pseudokopulácie u hmyzovníka muchovitého (Ophrys insectifera), a – zväčšený kvet, b – pysk, c – priečny
rez pyskom, d – prierez telom samičky kutavky Gorytes mystaceus (samček sprostredkuje opelenie﴿. (Procházka,
Velísek 1983, upravené﴿

Peľom sa teda hmyz neţiví. Odmenou za opeľovanie je jedine nektár. Existuje mnoho
druhov orchideí (asi 8000), ktoré nektár nevylučujú. Čo láka hmyz, aby ich navštevoval?
Mnohé z nich majú vyvinuté falošné nektáriá. Produkujú široké spektrum vôní – od
príjemných aţ po zápach mäsa a zdochlín. Aromatické látky sa nachádzajú v kvetných
osmofóroch zloţených zo špecializovaných sekrečných buniek. Gamokinetické kvety
orchideí vylučujú z pyskových osmofórov látky totoţné s pohlavnými feromónmi samičiek
samotárskych včiel a iných blanokrídlovcov. Pysk orchidey tvarom a kresbou imituje
samičku. Prilákaný samec si sadne a pokúša sa kopulovať s kvetom (tento jav označujeme
ako pseudokopulácia), pričom narazí na vrecúško s políniami. Samec transportuje políniá na
iný kvet. Podľa podobnosti s jednotlivými druhmi a skupinami hmyzu boli pomenované
jednotlivé druhy rodu hmyzovník (Ophrys), napr. O. insectifera, O. apifera, O. bombyliflora,
O. tenthredinifera atď. Úzka špecializovanosť jednotlivých druhov hmyzu na jednotlivé druhy
Orchidaceae pomáha riešiť aj taxonomické problémy u tejto skupiny rastlín. Celý tento jav
bol pomenovaný ako sexuálno-feromónový parazitizmus orchideí, kde jednostranný úţitok
z tohto vzťahu má rastlina.
Vývoj vzťahu medzi hmyzom a orchideami mal 4 etapy.
1. Upevňovanie interakcií medzi určitým druhom rastliny a jej opeľovačmi (obmedzený
okruh taxónov hmyzu).
2. Rastlina “identifikuje” rozdiely v opeľovacích schopnostiach samcov a samíc. Samce
blanokrídleho hmyzu majú citlivejší čuch (ide o normálnu vlastnosť napr. samcov
samotárskych včiel).
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3. Rastliny sa metódou skúšok a omylov naučili vyrábať látky pripomínajúce feromón
samice.
4. Samce atrahované sexuálnym feromónom prestávajú mať záujem o nektár, čím
postupne prestáva jeho produkcia kvetmi orchideí. Samice hmyzu prestávajú byť
návštevníčkami takýchto kvetov a ich výlučnými opeľovačmi sa stávajú samce.

11. Sociálny hmyz
11.1. Presociálny hmyz
K eusociálnemu hmyzu patria včely, mravce, osy a termity. Môţeme ich charakterizovať tromi
hlavnými znakmi:
 kooperáciou medzi imágami pri budovaní a udrţiavaní hniezda a starostlivosti
o potomstvo;
 reprodukčnou deľbou práce, v ktorej neplodné jedince pracujú na jedince pohlavné
(plodné);
 existenciou viacerých generácií robotníc (minimálne dvoch), ktoré sa vzájomne
prekrývajú.
Existuje viacero skupín hmyzu, u ktorých sa nevyskytujú všetky tri znaky, ale iba niektoré
z nich. Prof. Wilson nazval takéto skupiny presociálnym hmyzom (presocial insects). V rámci
tejto skupiny hmyzu existuje viacero kategórií, ktoré reprezentujú rôznu úroveň evolúcie
sociálnosti.
Najjednoduchšími formami sú predstavitelia subsociálneho hmyzu. Charakteristickou črtou
v ich správaní je to, ţe imága sa určitý čas starajú o svoje larvy alebo nymfy. Príkladom je
skarabeus posvätný (Scarabaeus sacer). Samica formuje z ovčieho trusu guľku podobnej
veľkosti ako je sama a gúľa ju do vopred vykopaného hniezda v zemi. Po uloţení guľky do
komôrky v hniezde kladie do nej vajíčka, a následne zahrnie otvor hniezda zemou. Samica
buduje ďalšie hniezdo na inom mieste. U čeľade Scarabaeidae boli pozorované rôzne
vývojové stupne správania pri budovaní hniezda, ako aj kooperácie medzi samcom a
samicou. Podľa tohto kritéria rozoznávame 4 hlavné skupiny.
K najpokročilejšej skupine patria chrobáky rodu Copris, u ktorých sa zúčastňujú obe
pohlavia pri kopaní hniezd a príprave pokrmu pre budúce larvy. Imága pripravia 4 guľky
z trusu zvierat a umiestnia ich do 4 oddelených komôr hniezda. Po skončení samec hniezdo
opúšťa a zostáva v ňom iba samica, ktorá stráţi guľky, čistí ich a znovu formuje, keď sa
začínajú rozpadávať. Samica zostáva v hniezde aţ do vyliahnutia imág (obr. 62).
Najvyššie vyvinuté presociálne správanie sa vyskytuje u hrobárikov (Nicrophorus spp.,
Silphidae). Samec aj samica sa podieľajú na vyhrabaní hniezda a príprave guľky zo
zdochliny, ktorá bola uţ predtým zakopaná v zemi. Samička na guľku kladie vajíčka, otvor
hniezda hrobáriky uzavrú. Z vajíčok sa liahnu larvy, ktoré sa určitý čas ţivia tekutou potravou,
ktorú im vyvrhuje samička (na princípe trofalaxie, pozri podrobnejšie v kapitole 11.4). Samec
tieţ pomáha samici s kŕmením lariev, ale nie je taký aktívny ako samica.

Obr. 62. Copris hispanus: (A) ♀ v hniezde s kôpkou trusu, (B) z ktorej
sformuje 4 guľky pre budúce larvy, (C) guľka z trusu s vrchným otvorom
pre nakladenie vajíčka, (D) pozdĺţny rez hotovou guľkou s dutinkou,
v ktorej sa nachádza nakladené vajíčko. (Eidmann 1941)
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Úplne iný typ presociálneho správania bol pozorovaný u húseníc niektorých motýľov a
pahúseníc piliarok. U húseníc priadkovca Malacosoma pluviale (Lasiocampidae) sa vyskytuje
určitá deľba práce. Tento druh vykonáva ţer v skupinách. Niektoré larvy (tzv. lídery) sa
presúvajú z jedného miesta na druhé, pričom nepouţívajú pavučinové vlákna, ktoré sú
vyprodukované inými jedincami a upevnené o podloţku. Iné larvy sa posúvajú po vláknach,
ktoré vyprodukovali lídery. Variabilná je aj vzdialenosť, ktorú jednotlivé jedince prekonajú
k miestam ţeru, ktoré sú vzdialené od spoločných zápradkov slúţiacich na ich ochranu.

11.2. Termity
Termity sú najprimitívnejšou skupinou eusociálneho hmyzu. Stavbou tela pripomínajú šváby.
Ich vývinový cyklus je veľmi diverzifikovaný. Evolučne niţšie skupiny (napr. Mastotermes) ţijú
v dreve a ním sa aj ţivia. Neprodukujú vlastné enzýmy pomáhajúce tráviť celulózu. Sú závislé
od symbiotických mikroorganizmov, ktoré ţijú v ich čreve a produkujú enzýmy natravujúce
celulózu.
Termity ţijúce v dreve obvykle tvoria kolónie zloţené z niekoľkých stoviek jedincov.
Okrídlené pohlavné jedince opúšťajú kolóniu obyčajne na konci obdobia sucha. Po krátkom
lete rýchlo zhadzujú krídla. Po kopulácii kráľovná a samec (kráľ) tvoria trvalý pár (tzv.
tandem). Tandem vyhľadá miesto na vybudovanie hniezda. Po jeho nájdení samica a samec
spoločne vyhryzú tunel v dreve zakončený malou komorou. Tu sa kráľovský pár zamuruje a
kráľovná kladie neveľké skupiny vajíčok. Mladé nymfy sú ţivené tekutou potravou
(trofalakticky) aţ do času, kedy sú schopné samé konzumovať drevo, ktoré obklopuje
komoru. Týmto spôsobom sa hniezdo rozrastá. V ďalších rokoch sa začína vyvíjať kasta
vojakov, ktorých hlavnou úlohou je obrana hniezda. Vojaci sú tvarovo veľmi špecializovaná
kasta. Môţu byť samčieho i samičieho pohlavia, pri vyšších termitoch sú vonkajšie pohlavné
znaky úplne potlačené. V niektorých rodoch niţších termitov moţno rozlíšiť pohlavie, sú
utvorené pohlavné orgány, a výnimočne sa vyskytujú prípady plodných vojakov, interkasty
medzi vojakom a pohlavným jedincom. Robotníci sú sterilné samičky a samčeky, tvarovo
veľmi podobné larvám, ale s lepšie sklerotizovanou hlavou a dobre vytvorenými ústnymi
orgánmi. Ostatné telo je len málo sklerotizované, zväčša biele. V kolóniách vykonávajú
pracovné funkcie: zbierajú potravu, kŕmia imága, vojakov, larvy, nymfy (pokiaľ sa tieto neţivia
samé), starajú sa o vajíčka, stavajú a opravujú hniezdo, udrţujú v chode klimatizačný systém,
pri napadnutí sa významne zúčastňujú na obrane (obr. 63). Primárne pohIavné jedince
(imága) sa vyvíjajú aţ po niekoľkých rokoch, kedy kolónia dosiahne väčšie rozmery. Kráľovná
(obr. 64) môţe ţiť vyše 10 rokov, v prípade zmenšenia jej plodnosti alebo smrti jej funkciu
preberajú tzv. náhradné kráľovné (ide o neotenické pohlavné jedince, ktoré sa vyvíjajú
z lariev alebo nýmf bez toho, aby dokončili vývin aţ po imágo). V kolóniách niţších termitov
namiesto robotníkov pracovné funkcie vykonávajú staršie larvy, nymfy a pseudoergaty
(nepraví robotníci). Na rozdiel od vojakov a pravých robotníkov vyšších termitov vývin
pseudoergatov nie je uzavretý. Pravidelne sa zvliekajú bez toho, aby ďalej rástli, a v prípade
potreby sa môţu z nich vyvinúť náhradné pohlavné jedince alebo vojaci.
Evolučne vyššie skupiny si budujú hniezda v zemi. Sú veľmi komplikovane a efektívne
postavené a ich výška nad zemou môţe dosahovať niekoľko metrov. Okrídlené jedince sa
roja raz do roka na začiatku obdobia daţďov. Po krátkom lete samec aj samica stratia krídla,
tvoria tandemy a ďalej je ich vývinový cyklus podobný ako u termitov hniezdiacich v dreve. Zo
začiatku vyhrabávajú hniezdo v zemi a aţ neskôr budujú jeho hornú časť, ktorá je nad zemou
viditeľná vo forme kopca, pyramídy, obelisku alebo hríba. Z roka na rok sa hniezdo zväčšuje
a vnútorne nadobúda komplikovanejšiu stavbu. Predstavuje architektonicky najzloţitejšie
hniezdo, aké vôbec u ţivočíchov poznáme. Hniezdo vo vnútri zabezpečuje optimálne
mikroklimatické podmienky, najmä stálu teplotu a vlhkosť.
Termity z čeľ. Macrotermitidae pestujú vo vnútri svojej kolónie huby, ktoré im slúţia ako
pokrm. Pestovanie húb sa uskutočňuje v špeciálnych miestach v hniezde, na povrchu
hrebeňovitých štruktúr, tzv. hubových záhradiek, ktoré sú vybudované z termitieho trusu.
Dobre rozvinutá kolónia môţe mať niekoľko miliónov jedincov. Plodná, niekoľkoročná
kráľovná môţe klásť asi 30 000 vajíčok denne (obr. 64B).
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Obr. 63. Callotermes flavicollis: (A) imaginálny pohlavný jedinec po zhodení krídel, (B) larva, (C) pseudoergat,
nepravý robotník, (D) vojak. (Jasič et al. 1984, upravené)

Obr. 64. Termes sp.: (A) okrídlená (panenská) kráľovná, (B) plodná (physogastrická) kráľovná. (Obenberger 1940,
upravené)

11.3. Mravce
Mravce (Formicidae) predstavujú v podmienkach mierneho pásma skupinu malých aţ
stredne veľkých druhov eusociálneho hmyzu. Systematicky patria do radu Hymenoptera a
nadčeľade Vespoidea. V kolónii sa nachádzajú súčasne viaceré generácie imág. Je pre ne
charakteristický trimorfizmus – v dospelom štádiu rozlišujeme samičku, samčeka a robotnice
(obr. 65A). Odlišujú sa od seba funkciou a stavbou tela. U niektorých sociálne parazitických
druhov kasta robotníc chýba. Samička, kráľovná (gyne) je nápadná veľkosťou. Má masívnu
hruď vďaka mohutne vyvinutému vnútornému svalstvu krídel, nápadne veľké bruško s veľmi
dobre vyvinutými vaječníkmi a veľkým tukovým telesom. Na hrudi sú dobre viditeľné švy.
Dĺţka tela je väčšia ako dĺţka tela samčeka aj robotnice. Nohy a tykadlá sú zvyčajne kratšie.
Kráľovná má vyvinuté krídla, ktoré po oplodnení stráca. Jej facetové oči sú veľké a na temene
má vyvinuté tri ocelli. Samček (aner) je najstálejší a najmenej variabilný typ mravca. Je
o niečo väčší ako robotnica a tvarom i sfarbením tela sa zvyčajne líši od robotníc a samičiek.
Jeho hlava je malá s malými, často neozubenými hryzadlami a veľkými zloţenými očami.
Na temene hlavy má vyvinuté tri ocelli, tykadlá sú štíhlejšie a dlhšie, ich prvý článok (scapus)
býva veľmi krátky. Na hrudi má dva zreteľné páry krídel. Bruško je štíhle a dlhé s dobre
vyvinutými kopulačnými orgánmi a príveskami. Najpočetnejšie zastúpenie v hniezde majú
robotnice (ergates). Sú vţdy bezkrídle a vyznačujú sa celistvou hruďou, viditeľný je iba jediný
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šev oddeľujúci predohruď od stredohrude. Zloţené oči a očká sú značne menšie,
u niektorých druhov môţu chýbať. Charakteristické sú štíhlou hruďou a malým bruškom.
Hruď je menšia a kratšia, nemajú vyvinuté mohutné svalstvo, krídla úplne chýbajú. Pohlavné
orgány sú zakrpatené. Robotnice sú polymorfné, pretoţe v tej istej kolónii sa často vyskytujú
robotnice rôznej veľkosti. Na spodnej časti zadohrude nad panvičkou sa nachádza vyústenie
metapleurálnej ţľazy, ktorá vylučuje sekrét s baktericídnymi a fungicídnymi účinkami. Bruško
je stopkaté, dobre pohyblivé. Stopka (petiolus) môţe byť zloţená z jedného alebo dvoch
článkov. Ţihadlo môţe byť zachované a plne funkčné (podčeľade Ponerinae a Myrmicinae),
alebo jeho funkciu nahrádzujú análne ţľazy uvoľňujúce jedovaté uhľovodíky (Dolichoderinae),
prípadne na konci bruška je špeciálny tlakový mechanizmus (acidoporus) vystrekujúci na
diaľku kyselinu mravčiu (druhovo špecifická zmes kyselín, alkaloidov, enzýmov a ďalších
látok). Väčšina druhov je teplomilná. Mravce zakladajú trvalé kolónie. Kráľovné sú dlhoveké.
U niektorých druhov rodu Formica a Lasius sa môţu doţiť viac ako 20 rokov. Robotnice sa
často doţívajú aţ 5 rokov. Pomerné zastúpenie kást a jednotlivých ontogenetických štádií
závisí od druhu a ročného obdobia. U dobre rozvinutých kolónií dochádza pravidelne kaţdý
rok k lokálne synchronizovanej, masívnej produkcii pohlavných jedincov – k rojeniu.
Oplodnené samičky odvrhujú krídla a jednotlivo alebo v malých skupinkách si vyberú miesta
na zaloţenie nových kolónií. Hniezda sú v závislosti od druhu zakladané na rôznom
podklade, väčšinou v zemi, v práchnivom dreve, alebo v rôznych prirodzených dutinách
v zemi, na rastlinách alebo skalách. Samce po párení hynú. Samice si zachovávajú spermie
v spermatéke, pričom im postačí jedno párenie na celý ţivot. Spôsob zakladania kolónií je
rôzny. Buď nezávisle jednotlivými samicami (haplometróza), alebo skupinou samíc
(pleometróza), ale tieţ v hniezdach iných druhov (sociálny parazitizmus). V poslednom
prípade samica nahradzuje hostiteľskú kráľovnú alebo sa k nej pridruţuje, a jej potomstvo
potom vychovávajú cudzie robotnice. Časť oplodnených samíc niektorých druhov sa vracia
do svojich hniezd alebo je adoptovaných v iných hniezdach vlastného druhu. Asi v 65 %
nezávisle zaloţených kolónií vykonáva mladá kráľovná okrem kladenia vajíčok aj činnosť
robotníc. U vývojovo primitívnejších druhov mladé kráľovné zaisťujú potravu larvám
z vonkajších zdrojov, t.j. pravidelne opúšťajú hniezdnu komôrku (semiklaustrálny typ).
U vývojovo pokročilejších druhov získava kráľovná potrebné ţiviny premenou tkaniva
letových svalov na tukové teleso, odkiaľ čerpá látky k produkcii vyţivovacích (trofických)
vajíčok ako potravu pre larvy. Potravne úplne sebestačná samica nemusí potom opúšťať
plodovú komôrku (klaustrálny typ). Po vyliahnutí prvých robotníc sa úloha kráľovnej
obmedzuje iba na kladenie vajíčok. Podľa počtu kráľovien sú hniezda monogynné (s jednou
kráľovnou) alebo polygynné (s viacerými kráľovnami). Niekedy sa v rámci jedného druhu
môţu vyskytovať oba typy hniezd (napr. u Formica rufa).
Hlavnou potravou imág sú cukornaté látky rastlinného (nektár) alebo ţivočíšneho pôvodu
(medovica vošiek, červcov a cikádiek). Príleţitostne sa ţivia hemolymfou z ulovenej koristi.
Pre mnoho druhov mravcov predstavuje trofobióza (poţieranie exkrementov vošiek, červcov
a cikádiek) významnú časť potravy. Larvy sú kŕmené rastlinnou i ţivočíšnou potravou
v pevnom alebo tekutom stave. Podobne ako u iných skupín sociálneho hmyzu je aj
u mravcov beţná trofalaxia – vzájomné odovzdávanie tekutej potravy medzi členmi
spoločenstva, t.j. nielen medzi imágami, ale aj larvami. V kolóniách, najmä u vývojovo
pokročilejších druhov, je vysoko vyvinutý a zloţitý komunikačný systém, ktorý je zaloţený na
kombinácii všetkých zmyslových vnemov (čuchu, chuti, zraku, sluchu a hmatu). Zásadný
význam majú rôzne typy feromónov vylučovaných z epidermálnych ţliaz na rôznych častiach
tela.
Sociálny parazitizmus mravcov
Rozoznávame tri základné typy:
(1) Fakultatívny sociálny parazitizmus, pri ktorom oplodnené samičky po preniknutí do
cudzieho hniezda usmrtia a nahradia (často s pomocou hostiteľských robotníc) hostiteľskú
kráľovnú. Potom začnú klásť vlastné vajíčka, o ktoré sa starajú hostiteľské robotnice.
V prípade produkcie vlastnej kasty robotníc dochádza k postupnému nahradeniu
hostiteľských robotníc. Kolónia pôvodného druhu je postupne nahradená iným druhom.
(2) Permanentný sociálny parazitizmus, pri ktorom parazitický druh neprodukuje vlastné
robotnice, a je úplne závislý na hostiteľskom druhu. Ţivotnosť takýchto kolónií je krátka, lebo
závisí od dĺţky ţivota doţívajúcich hostiteľských robotníc.
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(3) Špeciálnym typom sociálneho parazitizmu je tzv. otrokárstvo (dulosis). Robotnice
otrokárskeho druhu sa zmocňujú kukiel iných druhov, ktoré transportujú do svojich hniezd.
Tu sa z nich liahnu robotnice preberajúce starostlivosť o mravenisko a nedospelé štádiá
otrokárskeho druhu.
Mraveniská
Mravce sú termofilným eusociálnym hmyzom, ktorého ţivot je sústredený v mraveniskách
rôzneho tvaru. Sú vybudované tak, aby boli čo najúčelnejšie. Rozlišujeme hniezda nadzemné
i podzemné stavané z materiálu, ktorý im poskytuje prostredie. Všetku prácu v mravenisku
vykonávajú robotnice – budovanie a obnovovanie mraveniska, jeho čistenie, obranu
a sťahovanie, zháňanie potravy, starostlivosť o potomstvo. Mraveniská poskytujú hľadaný
habitat ďalším druhom hmyzu, ako aj iných článkonoţcov, ktoré tu nachádzajú vhodnú
teplotu, ochranu a potravu. Hmyz má k mravcom vyvinuté rôzne vzťahy, a podľa toho druhy
hmyzu v mraveniskách delíme na symfily (praví hostia), synoekenty (trpení hostia), synechtry
(prenasledovaní hostia) a trofobionty poskytujúce mravcom sladkú potravu (medovicu), ktorá
je mravcami veľmi vyhľadávaná.
Mravce hniezdia na rozmanitých miestach a k zakladaniu hniezd vyuţívajú rôzne spôsoby
a pestrú škálu materiálov. Veľmi jednoduché sú hniezda mravcov rodu Temnothorax, ktoré
vyuţívajú rôzne prirodzené dutiny a chodby v dreve, vetvičkách, dubových hálkach
a ţaluďoch, v kôre, ale aj pukliny a špáry v kameňoch. Hniezda sú (s výnimkou malého
otvoru prispôsobeného veľkosti tela robotnice) úplne uzavreté a navonok málo viditeľné.
Vzhľadom na ich blízkosť k povrchu, malé rozmery a stálu polohu sú takéto hniezda
vystavené úplne poveternostným podmienkam, ktoré ovplyvňujú existenciu kolónie. Väčšina
druhov obývajúcich hniezda takéhoto typu sa týmto podmienkam dobre prispôsobila
a nevyvinuli sa u nich ţiadne termoregulačné mechanizmy na zaistenie optimálnej teploty.
Napríklad druh Temnothorax nigriceps, ktorý hniezdi v puklinách čadiča, sa bez problémov
vyrovnáva v priebehu roka s kolísaním teplôt -28 °C aţ +50 °C.
Hniezda ostatných mravcov sú konštrukčne riešené tak, aby zaisťovali optimálnu
amplitúdu teploty a vlhkosti. Teplotné hniezdne optimá sa pre väčšinu stredoeurópskych
druhov nachádzajú v závislosti od vlhkosti v rozmedzí 22–32 °C. Vajíčka, larvy a kukly však
k ďalšiemu vývinu vyţadujú rozdielne teploty, preto bývajú uloţené oddelene v rôznych
sektoroch hniezda. Najvyššiu priemernú teplotu vyţadujú kukly v kokónoch (u niektorých
termofilných druhov aţ +35 °C).
Hniezda postavené na slnečných miestach sa vyznačujú zreteľnou vertikálnou štruktúrou
s etáţovito usporiadaným systémom chodieb a komôr (obr. 65B). Optimálnu vlhkosť a teplotu
pre vývin lariev a kukiel zaisťujú robotnice ich neustálym premiestňovaním do rôznych
poschodí hniezda v závislosti od poveternostných podmienok. Počas dlhšieho chladného
obdobia a v daţďoch sú uprednostňované vyššie poschodia, za vysokých teplôt a sucha
naopak hlbšie vrstvy hniezda. Kráľovné rodu Lasius a Formica sa objavujú za teplých
a slnečných dní v jarnom období na povrchu hniezda, neskôr sa sťahujú do hlbšie
poloţených komôrok.
V zemi hniezdiace druhy uprednostňujú k zakladaniu hniezd na povrchu leţiace kamene
a iné predmety. Pod nimi leţiace hniezda sú nielen chránené pred poveternostnými vplyvmi,
ale kamene pôsobia tieţ ako tepelné kolektory a izolátory, ktoré vyrovnávajú denné kolísanie
teploty.
Konštrukciu hniezd a charakter stavebného materiálu (organického i anorganického)
ovplyvňujú rôzne vonkajšie faktory, najmä charakter stanovišťa a fyzikálne podmienky.
Hniezda v tienistých alebo chladnejších severných svahoch bývajú vyššie a strmšie, aby
pohlcovali viac slnečného tepla, na otvorených výslnných stanovištiach sú naopak niţšie
a plochšie.
Úplne inú konštrukciu majú tzv. kartónové hniezda. Druh Lasius fuliginosus hniezdi
s obľubou v dutých kmeňoch stromov (obr. 65C). K stavbe hniezd pouţíva kartónovitú hmotu
získanú zmiešaním rozţutého dreva a zeminy s medovicou (pribliţne 50 % kartónu tvorí
cukor). Táto hmota poskytuje ţivnú pôdu hube Cladosporidium myrmecophilum, ktorej
podhubie prerastá tenkostennú hniezdnu konštrukciu, a tým ju spevňuje. Podobné kartónové
hniezda, ktoré sú spevnené inými druhmi húb, si stavajú niektoré ďalšie druhy rodu Lasius.
Zástupcovia rodu Camponotus si vyhrýzajú hniezda v dreve a sú jedinými druhmi
mravcov, ktoré môţu svojou činnosťou ohroziť aj stabilitu drevených stavieb. V Severnej
Amerike predstavujú tieto mravce väčší problém ako termity.
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Obr. 65. Trimorfizmus mravcov a dva typy mravenísk: (A) Myrmica scabrinodis – vľavo robotnica, v strede samička,
vpravo samček, (B) kopovité hniezdo mravca rodu Formica, (C) kartónové hniezdo druhu Lasius fuliginosus
umiestnené v dutine stromu. (Bernard 1951, Dłuski 1967, Macek et al. 2010, upravené)

Myrmekofily
V mraveniskách sa okrem mravcov vyskytuje i mnoho iných ţivočíchov. Ţivočíchy, ktoré ţijú
takmer výhradne v hniezdach mravcov, sa nazývajú myrmekofily a ich vzťah k mravcom sa
nazýva individuálna symbióza, alebo myrmekofília. Myrmekofily predstavujú väčšinou
chrobáky (Coleoptera), ale tieţ roztoče (Acarina), húsenice niektorých druhov motýľov
(Lepidoptera), niektoré druhy vošiek (Aphidoidea), ktoré dokonca nemoţno nikde inde nájsť
ako v mraveniskách, vzácne druhy dvojkrídlovcov, najmä z čeľade Phoridae a Sciaridae,
bzdochy a i. Myrmekofily delíme podľa spôsobu ţivota na tzv. pravých hostí (symfilov), hostí
trpených (synoekentov), hostí prenasledovaných (synechtrov) a trofobiontov (obr. 66).

Obr. 66. Myrmekofily: (A) synoekent Dinarda dentata
(Staphylinidae),
(B)
symfil
Claviger
testaceus
(Staphylinidae), (C) synechter Monotoma conicicollis
(Monotomidae). (Zahradník 1987, upravené)

Symfily
Symfily alebo praví (hýčkaní) mravčí hostia sa stali neoddeliteľnou súčasťou mravčej kolónie.
Osvojili si jej komunikačný systém a sú od mravcov úplne existenčne závislé.
Charakteristickým zástupcom tejto skupiny je drobčík Lomechusa pubicollis (Coleoptera,
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Staphylinidae), ktorý ţije v hniezdach mravcov rodu Formica a Myrmica. Larvy aj imága tohto
drobčíka vyuţívajú osvojený komunikačný systém robotníc vo svoj prospech. Sú svojimi
hostiteľmi kŕmené. Imága majú na brušku ţľazy vylučujúce atraktívne a upokojujúce látky.
Atraktívne látky napodobňujú feromóny vylučované mravčími larvami, a súčasne obsahujú
pre mravčie robotnice veľmi ţiadúce proteíny s vysokou výţivnou hodnotou. Robotnice preto
larvy aj imága olizujú a pri kŕmení larvám drobčíka dávajú prednosť pred vlastnými, ktoré trpia
podvýţivou. Drobčíky rodu Lomechusa striedajú hostiteľské mraveniská. Liahnu sa z kukiel
v hniezde rodu Formica (napr. F. sanguinea). Na jeseň sa imága sťahujú do hniezd mravcov
z rodu Myrmica. Dôvodom tohto sťahovania je skutočnosť, ţe kolónie rodu Myrmica sa
starajú o potomstvo a zásobujú ho potravou aj v zime. Mravce rodu Formica na zimu túto
aktivitu prerušujú. V hniezde rodu Myrmica sa môţu sexuálne nedospelé chrobáky ţiviť a na
jar dospieť. Potom sa vracajú do hniezd rodu Formica, kde sa pária a kladú vajíčka. Ţivotný
cyklus a správanie rodu Lomechusa a mravcov rodu Formica i Myrmica sú synchronizované
tak, ţe chrobáky majú najväčší úţitok zo sociálneho ţivota kaţdého z dvoch hostiteľských
druhov. V priebehu týchto migrácií musia chrobáky nájsť hniezdo druhého hostiteľa, a potom
v potenciálne nepriateľskom prostredí zaistiť prijatie. Postupujú pritom v štyroch krokoch.
Najprv drobčík poklepe tykadlami jednu z robotníc, aby získal jej pozornosť. Následne
zdvihne koniec bruška a nasmeruje ho na mravca. V tejto časti tela má vývod ţliaz, ktoré
obsahujú ukľudňujúce látky, ktoré mravec olizuje, a ktoré pravdepodobne utlmujú jeho
agresivitu. Mravec je potom prilákaný k ďalším ţľazám, vývody ktorých sa nachádzajú po
stranách bruška. Chrobák zníţi bruško, aby sa mravec mohol dostať aj k tejto časti jeho tela.
V okolí vývodov ţliaz sú štetiny, ktoré mravce pouţívajú na lepšie uchopenie chrobáka pri
odnášaní do mraveniska (obr. 67). Keď Dr. Hölldobler upchal drobčíkom vývody týchto ţliaz,
zistil, ţe správanie mravcov bolo úplne iné (agresívne). Preto ich nazval “adopčnými
ţľazami”. Prijatie chrobákov, ako aj ich lariev v mravenisku, závisí od chemickej komunikácie
a to najmä od určitých látok, ktoré sa podobajú feromónom vylučovaným larvami a kuklami
mravcov. Imága drobčíka často poţierajú larvy a kukly svojho hostiteľa. Tieţ sa doţadujú
potravy od imág mravcov tým, ţe napodobňujú signály, ktorými mravce ţiadajú o potravu
(obr. 68).
K symfilom patrí tieţ druh Claviger testaceus (Coleoptera, Staphylinidae), ktorý ţije
v hniezdach mravcov rodu Lasius. Je slepý a má zakrpatené ústne orgány. Celým svojím
ţivotom je viazaný na ţivot v mravenisku. Zo zvláštnych ţliazok na konci kroviek vylučuje
sekréty, ktoré mravce rady olizujú. Mravce sa o neho starajú, kŕmia ho trofalaxiou a v prípade
nebezpečenstva ho prenášajú v mandibulách do podzemnej časti mraveniska.
Synoekenty
Synoekenty, inak nazývané aj trpení hostia, predstavujú prevaţnú väčšinu myrmekofilov
ţijúcich v hniezde mravcov. Sú prevaţne komenzálmi, ktoré sa ţivia rôznymi odpadkami,
plesňami, hniezdnym materiálom alebo iným hmyzom ţijúcim v mraveniskách, prípadne
mravcom kradnú potravu (kleptobióza). Beţnými druhmi sú napr. drobčík Oxypoda vittata
ţijúci u mravca Lasius fuliginosus, alebo drobčík Thiasophila angulata ţijúci u mravca
hôrneho (Formica rufa). Tieto druhy drobčíkov sa voľne pohybujú v mravenisku, v prípade
napadnutia robotnicou vypustia z análnych ţliaz obranný sekrét, ktorý mravca od ďalších
útokov odradí.
Blyskáčik Amphotis marginata (Coleoptera, Nitidulidae) ţije v hniezdach mravca Lasius
fuliginosus. Je aktívny najmä v noci. Ak stretne nasýtenú robotnicu, dotykmi tykadiel
napodobňujúcimi hladnú robotnicu ju donúti k vyvrhnutiu potravy z hrvoľa. Keď robotnica zistí,
ţe nejde o mravca, chrobáka napadne. Blyskáčik zatiahne tykadlá a nohy pod telo,
čím znemoţní robotnici, aby ho uchopila.
Liskavka Clytra laeviuscula (Coleoptera, Chrysomelidae) sa vyvíja v kopovitých
hniezdach mravcov rodu Formica. Vajíčka v obale z výkalov chrobáka sú kladené priamo do
hniezda alebo sú robotnicami dopravované do hniezda ako stavebný materiál. Larvy sa
v hniezde ţivia organickými odpadkami a tlejúcimi rastlinnými zvyškami. Mravčie robotnice pri
stretnutí larvy napádajú. Larvy sa pri útokoch zaťahujú do svojich tvrdých púzdier z výkalov,
pričom ich hladká plochá hlava uzatvára púzdro ako zátka. Celý vývin lariev trvá 2 aţ 4 roky.
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Obr. 67. Adopcia európskeho drobčíka Lomechusa pubicollis (Staphylidae) mravčím hostiteľom z rodu Myrmica.
Kresba dolu vľavo ukazuje umiestnenie vývodov troch hlavných ţliaz na brušku drobčíka: adopčných ţliaz (ag),
obranných ţliaz (dg) a upokojujúcich ţliaz (apg). Chrobák ponúka vývody svojich upokojujúcich ţliaz robotnici rodu
Myrmica, ktorá sa k nemu práve priblíţila (1). Potom, čo olízala vývody tejto ţľazy (2), sa robotnica vydáva olizovať aj
vývody adopčných ţliaz (3,4), a následne uţ prenáša chrobáka do hniezda (5). (Hölldobler, Wilson 1997)
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Obr. 68. Správanie, ktorým drobčík Lomechusa pubicollis ţobre u robotnice mravca o potravu. Chrobák sa dotýka
svojimi tykadlami robotnice hostiteľa, ktorá sa k nemu obracia (hore). Potom sa dotýka svojimi prednými nohami
ústnych orgánov mravca (v strede), následne mravec vydávi kvapku tekutej potravy (dolu). (Hölldobler, Wilson 1997)

Synechtry
Synechtry sú ţivočíchy vyskytujúce sa v okolí mraveniska alebo priamo v ňom. Patria
k prenasledovaným hosťom mravcov. Ide o predátory, ktoré sa ţivia larvami a imágami
mravcov. Patria sem rôzne druhy drobčíkov (z rodov Quedius, Drusilla, Zyras,
Myrmedonia), pavúkov (napr. Zodarion), stonoţiek (Geophilus), lariev pestríc (Microdon).
Svrček Myrmecophilus acervorum ţije u rôznych druhov mravcov. Ţiví sa prinesenou
korisťou, ktorú si od robotníc vynucuje taktilnými podnetmi, a príleţitostne tieţ poţiera vajíčka
mravcov.
Trofobionty
Trofobióza je špeciálny prípad mutualizmu. Ide o vzťah medzi mravcami a inými ţivočíchmi,
ktoré poskytujú mravcom cukornatú látku – medovicu. Takúto sladkú potravu im poskytujú
napríklad vošky, červce, motýle z čeľade Lycaenidae a Riodinidae. Mravce ich chránia pred
nepriateľmi, vytvárajú pre nich úkryty z hliny, a niekedy ich dokonca prenášajú priamo do
mraveniska a správajú sa k nim ako ku skutočným členom kolónie. Vzťahy medzi mravcami
a producentmi medovice sú rôzne, niekedy sú uţšie a inokedy voľnejšie. V lesnej biocenóze
sotva nájdeme producenta medovice, ktorý by nebol vyhľadávaný mravcami. Obmedzujúcim
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činiteľom môţe byť zloţenie medovice, ktoré nie je stále. V prípade, ţe si mravce nevynucujú
medovicu od producenta a zbierajú ju uţ len odkvapkanú, nedochádza k ich ochrane
mravcami. S producentmi medovice ţijú v trofobióze prevaţne mravce z podčeľade
Formicinae a Myrmicinae.
Najpočetnejším a najznámejším trofobiontom v severnom miernom pásme sú vošky (obr.
69). V prípade, ţe sa robotnica mravca priblíţi k voške, začne sa ľahko dotýkať jej tela
svojimi tykadlami, či prednými nohami. Voška spätne z konca bruška vypustí ţltkastú kvapku
medovice a mravec cukornatú látku olíţe. Robotnica prechádza od jednej vošky k druhej, aţ
pokým si nenaplní bruško. Nakoniec sa vráti do mraveniska, kde časť sladkej potravy vydávi
svojim druţkám. Tieto cukornaté výlučky poskytujú mravcom všetky potrebné výţivné látky.

Obr. 69. Trofobióza medzi
mravcami Formica polyctena a
medovnicou dubovou
(Lachnus roboris). (Hölldobler,
Wilson 1997)

U koreňových vošiek, ktoré cicajú rastlinné šťavy na podzemných častiach rastlín, mravce
dokonca čistia korienky rastlín od hliny a vošky na ne priamo prenášajú. Starajú sa o ich vajíčka
a na jeseň ich prenášajú do najteplejších častí mraveniska. Vzájomná symbióza viedla mnohé
mravce a ich trofobionty k extrémnym adaptáciám. Mnohé trofobionty nadobudli štruktúrne
prispôsobenie i etologické adaptácie. Vošky takto čiastočne stratili schopnosť odpudzovať
nepriateľov a na konci bruška im vyrástli chĺpky na zachytenie medovice. V prípade, ţe si ich
sladký exkrement robotnica nevezme, zatiahnu ho späť do bruška a ponúknu ho neskôr.
Húsenice niektorých motýľov patriacich do čeľade Riodinidae a Lycaenidae sa ţivia
rastlinnými pletivami. V špeciálnych ţľazách produkujú medovicu. Tieto ţľazy vyúsťujú
na povrchu tela húsenice a kaudálne na chrbtovej strane je umiestnená Newcomerova ţľaza.
Vďaka medovici sú húsenice chránené mravcami okrem iných aj pred parazitickými muchami
a osičkami kladúcimi vajíčka na povrch i do vnútra ich tela. Príkladom je druh Maculinea arion,
ktorý vzájomnú symbiózu s mravcami zneuţil vo svoj prospech. Jeho húsenice sa ţivia
materinou dúškou (Thymus serpyllum, Lamiaceae) aţ do posledného larválneho štádia, kedy
zlezú na zem a čakajú na mravca. Po objavení druhom Myrmica sabuleti húsenica uvoľní sekrét
z medovej ţľazy, natiahne hlavu, vypne hrudné články, aţ nadobudne kuţeľovitý tvar. Mravec
prenesie húsenicu do hniezda, kde prezimuje (obr. 70). Na jar húsenica začne poţierať larvy
mravcov a neskôr sa zakuklí. Po čase sa vyliahne imágo a cyklus sa opakuje. Jednotlivé druhy
modráčikov sa líšia výberom hostiteľských druhov mravcov, a sú aj rozdiely v bionómii a v type
interakcie k hostiteľovi.
Obr. 70. Adopcia húsenice tretieho instaru
modráčika
Maculinea arion
(Lepidoptera,
Lycaenidae). Hore: Húsenica typického tvaru
čaká na mravčieho hostiteľa. Dolu: Húsenica uţ
poskytla potravu robotnici rodu Myrmica a
necháva sa mravcom transportovať do hniezda.
(Hölldobler, Wilson 1997)
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Mravce a huby
Mravce tribu Attini sú dominantnou skupinou v subtropických a tropických oblastiach sveta.
Majú schopnosť pestovať huby na čerstvých listoch, ktoré prinášajú do hniezda. Listy tieţ
pouţívajú na zakrytie vchodov vedúcich do mraveniska, aby chránili potomstvo ukryté
v spodných častiach hniezda pred daţďom a záplavami. Prípadne listy pouţívajú na udrţanie
konštantnej teploty. Ohrievaním nastáva ich fermentácia (kvasenie). Jednotlivé hýfy húb
produkujú guľovité alebo elipsovité zdureniny – tzv. gongylidiá, ktoré mravce odoberajú
a ţivia sa nimi. Sú vyplnené glykogénom, hydrolázou a vírusovými časticami. Mladá kráľovná
si tesne pred svadobným letom umiestni chumáč niťovitých hýf do malého vrecka
(mycangium) na dne svojej ústnej dutiny. Po svadobnom lete a oplodnení zakladá hniezdo,
ktoré pozostáva z úzkeho vchodu v priemere 12 aţ 15 milimetrov, ktorý klesá 20 aţ 30
centimetrov do samostatného niţšieho priestoru dlhého 6 cm. Kráľovná tu vyvrhne mycéliový
chumáč. Na tretí deň začne čerstvé mycélium rapídne rásť a kráľovná nakladie prvých 3 aţ 6
vajíčok. Najprv sú vajíčka mimo hubovej záhradky, ale koncom druhého týţdňa, keď
nahromadí vyše 20 vajíčok a hubová hmota zväčší desaťkrát svoj objem, spojí kráľovná
oboje dohromady. Na konci prvého mesiaca potomstvo pozostávajúce z vajíčok, lariev
a kukiel je priamo vloţené do stredu chumáča rastúcej huby. Prvé dospelé robotnice sa
objavujú 40 aţ 60 dní po nakladení prvých vajíčok. Po celú dobu sa o záhradku stará
kráľovná. Do rastúceho mycélia vylučuje svoje exkrementy, čím urýchľuje jeho rast. Kráľovná
v tomto období skonzumuje aţ 90 % svojich vajíčok. Keď sa vyliahnu prvé larvy, sú kŕmené
tieţ jej vajíčkami. Kráľovná po celú dobu čerpá energiu výhradne zo svaloviny krídel
a z tukového telesa. Keď sa objavia prvé robotnice, začnú sa ţiviť hubou. Aj tieto robotnice
hnoja hubovú záhradku svojimi fekáliami a ţivia sesterské larvy vajíčkami, ktoré nakládla
matka kráľovná. Poskytnú vajíčka larvám a rozdrvia ich. Po týţdni si nové robotnice prekopú
cestu cez upchaný prístupový vchod a začnú hľadať potravu na zemi v bezprostrednej
blízkosti hniezda. Prinášajú úkrojky listov, rozţujú ich a umiestnia do hubovej záhradky.
Pribliţne v tomto čase sa kráľovná prestáva starať o potomstvo a o záhradku. Aţ do konca
ţivota sa venuje kladeniu vajíčok. Robotnice začnú prvýkrát zbierať gongylidiá z hubovej
masy a kŕmia nimi výhradne larvy.
Kolónia sa stáva sebestačnou, jej hospodárenie závisí od prísunu hmoty z vonkajšieho
prostredia. Najprv sa rozširuje len pomaly. Potom sa behom druhého a tretieho roku jej rast
výrazne zrýchľuje. Nakoniec kulminuje, keď sa v nej objavujú pohlavné jedince, ktoré ju
opúšťajú pri svadobných letoch. Konečná veľkosť dospelých kolónií listových mravcov je
obrovská. Rekord zrejme drţí Atta sexdens – 5 aţ 8 miliónov jedincov. Jedno hniezdo, ktoré
bolo vykopané v Brazílii, bolo tvorené viac neţ tisíckami komôrok rôznej veľkosti od päste po
futbalovú loptu, z ktorých 390 bolo naplnených hubovými záhradkami a mravcami. Zemina,
ktorú mravce vyniesli a nahromadili na povrch zeme, mala celkový objem 22,7 m3 a váţila
zhruba 40 ton. Vedci tieţ odhadujú, ţe robotnice zhromaţdia minimálne 5 892 kilogramov
listov na kultiváciu hubových záhrad. Staršie hniezda predstavujú štruktúry mimoriadneho
rozsahu a zloţitosti. Vo vysušenej pôde najhlbšie chodby zvyčajne prenikajú do 3 aţ 6
metrov pod povrch, v niektorých prípadoch klesajú ešte hlbšie. Nad početnými otvormi hniezd
boli pozorované pohyby obláčikov dymu. Týmto spôsobom bola demonštrovaná existencia
ventilačného systému v celých hniezdach. Vzduch smeroval do hniezda otvorom
umiestneným blízko obvodu hniezda a unikal otvorom lokalizovaným bliţšie do stredu
hniezda. Tretí typ otvoru je kaţdý ďalší, cez ktorý vzduch prúdiť nemôţe. Vzduch je
intenzívnejšie vyhrievaný v hlavnej časti hniezda, kde sa nachádzajú mravce a hubové
záhradky, a prúdi z hniezda von. Otvory v hniezde vedú pravdepodobne do zahradených
chodieb, prípadne do systému chodieb s pomerne malým počtom mravcov a hubových
záhrad. Celá konštrukcia veľkého počtu vchodov v prípade tribu Attini je adaptáciou na
výhodný spôsob prevzdušňovania (obr. 71).
Dlho nebol známy spôsob, ktorým si práve zaloţená kolónia zaobstará hýfy príslušnej
huby. Aby tento proces mohol byť sledovaný a analyzovaný, bola prof. Wilsonom v laboratóriu
zaloţená kolónia v radoch prepojených plastových komôrok, čo mu umoţnilo sledovať, čo sa
deje hlboko v hubových záhradkách. Zistil, ţe mravce postupne spracovávajú listy i okvetné
lístky a pestujú si hubu. Kaţdý krok vykonáva iná kasta. Na začiatku zloţia robotnice ukrojený
kúsok listu na dno komôrky, kde sa ich chopia o niečo menšie robotnice, ktoré ich rozstrihajú
na kúsky asi milimeter v priemere. Behom niekoľkých minút ich prevezmú ešte menšie
robotnice, rozdrvia ich a pomelú, vyrobia vlhké gulôčky, a opatrne ich poloţia na hromadu.
Táto hmota, základ hubovej záhradky, je prestúpená kanálmi. Je jemná a v ruke sa ľahko
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rozpadáva. Na povrchu kľukatých kanálikov a výstupkov rastie symbiotická huba, ktorá spolu
s tekutinou z listu tvorí jedinú potravu mravcov. Huba sa šíri na rastlinnej hmote, zapúšťa do
nej hýfy a čerpá celulózu a bielkoviny, ktoré sú čiastočne v roztoku. Pestovateľský postup
pokračuje. Robotnice mravcov, ktoré sú ešte menšie ako predchádzajúce, odtrhávajú prúţky
z miest, kde huba rastie menej, a umiestňujú ich na čerstvo navŕšený rastlinný substrát.
Nakoniec najmenšie robotnice, ktorých je najviac, stráţia záhony naočkované prúţkom
hubového materiálu, jemne sa ich dotýkajú tykadlami, olizovaním očisťujú ich povrch
a vytrhávajú spóry a hýfy iných druhov plesne. Môţu sa dostať aj najuţšími kanálikmi hlboko
do poréznej rastlinnej hmoty. Občas vytrhnú chumáč huby a prinesú ho ako potravu väčším
robotniciam.

Obr. 71. Pestovanie húb mravcami. (Hölldobler, Wilson 1990, upravené)

Robotnice, ktoré prinášajú úrodu a sú veľké asi ako mucha, môţu naporcovať listy, ale sú
príliš veľké, aby mohli kultivovať takmer mikroskopické vlákna huby. Malé robotnice môţu
pestovať hubu, ale sú príliš slabé na to, aby odkrojili list. U listových mravcov existuje veľmi
dobrá deľba práce. Kaţdý ďalší krok je vykonávaný o niečo menšími robotnicami. Zbierajú
kúsky listov, vyrábajú rastlinnú hmotu. Kultivujú huby hlboko v hniezde, ktoré slúţia všetkým
ako potrava.
Vedcov dlhé roky zaujímalo, ako je moţné, ţe v hubových záhradkách mravcov rodu Atta
nie sú ţiadne ţivočíšne a rastlinné škodce. Pri pokusnom odstránení mravcov z hniezda bola
huba za pár dní úplne porastená agresívnymi plesňami a inými hubami. Všimli si, ţe niektoré
mravce v kolónii majú na povrchu tela biely povlak, ktorý povaţovali za sekrét neurčitého
významu. Analýza pod mikroskopom ukázala, ţe sekrét je ţivý a ide o kolóniu baktérií, ktoré
produkujú antibiotiká.
Aj medzi našimi mravcami nájdeme druhy, ktoré pestujú huby. Príkladom je Lasius
fuliginosus. Druh sa ţiví larvami rozmanitého hmyzu a medovicou, ktorú im poskytujú vošky.
Potravu si doplňujú hubovými vláknami, ktoré majú v hniezde dobré teplotné a vlhkostné
podmienky k rastu. Prerastajú jeho steny a dávajú im zamatový vzhľad. Huba sa vyţivuje
z medovice, ktorú mravce prinášajú do hniezda.
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Mravce a rastliny
Spoluţitie mravcov a rastlín
Medzi tisíckami druhov mravcov a rastlín vznikli rôzne druhy zloţitej symbiózy. Existujú
vzťahy, kde mravce vyuţívajú rastliny, ale na oplátku im nič neposkytujú. Inokedy sú to
vzťahy komenzalizmu, kedy má jeden partner úţitok z druhého, ale nepoškodzuje ho a ani
mu nepomáha – ako v prípade mravcov okupujúcich štrbiny odumretých kmeňov stromov
a krov.
Takmer kaţdá rastlina s dutinami či dreňou v stonke môţe slúţiť ako priestor pre hniezdo
mravcov. Sú druhy, ktoré obývajú rastlinné dutiny len príleţitostne, iné natrvalo. Mravce
vyuţívajú dutiny, ktoré im poskytujú rastliny na hniezda, ďalej nektár a výţivné časti rastlín
ako potravu. Na oplátku chránia svojich rastlinných hostiteľov pred herbivormi, transportujú
ich semená a doslova ich “sadia” do pôdy bohatej na ţiviny.
Medzi niektorými rastlinami a mravcami existuje úzky vzťah a označuje sa ako
myrmekofília a rastliny, ktoré sa ho zúčastňujú, sa nazývajú myrmekofyty. Tieto druhy rastlín,
ktoré sa vyskytujú len v trópoch, majú vyvinutý systém zvláštnych štruktúr prispôsobených
ako útulok pre mravčie kolónie.
V prípade myrmekofílie ide o vzťah vzájomne prospešný, teda mutualistický. Rastliny
môţu poskytovať mravcom najmä vhodný úkryt pre mravenisko, ale samozrejme, len určitým
druhom s vyvinutými reflexmi pre vyuţívanie špeciálnych orgánov rastlín. Iné rastliny môţu
koreňovými systémami spevňovať mravenisko v korunách stromov a napomáhať mravcom
v hromadení korunového humusu.
V Juţnej Amerike nájdeme niekoľko druhovo bohatých rodov rastlín, ktoré tvoria zvláštne,
mechúrikom sa podobajúce zdurené časti okvetí alebo báz listov. Bývajú pravidelne
obsadené kolóniami malých druhov mravcov.
Klasickým príkladom vzťahu úplnej vzájomnej závislosti je symbióza medzi drevinami
rodu Acacia v Afrike a tropickej Amerike a mravcami, ktoré v týchto rastlinách ţijú. Niektoré
akácie pochádzajúce zo suchších oblastí Afriky a z trópov Nového sveta vyvinuli veľké
mnoţstvo nafúknutých tŕňov vyplnených hubovitým pletivom. Mravce vyhryzávajú otvor na
ostrom konci tŕňa a obsadia vnútorné priestory.
V rámci vzťahov bola najlepšie dokumentovaná symbióza práve medzi americkými tŕnitými
akáciami a ich mravcami. Akácie patria k prevládajúcim krom a stromom v lesoch suchých
oblastí. Ich tŕne (tzv. “býčie rohy”) sú umiestnené na konároch v pravidelných vzdialenostiach.
Býčie rohy sú silnostenné a “nafúknuté”. Ich stredy vyplnené duţinou poskytujú mravcom
ideálny prístrešok. Niektoré tŕne, vylučujúce cukrovú tekutinu, sú umiestnené na báze
perovito zloţených listov. Robotnice vychádzajú z vchodových otvorov, v okolí ktorých
odstránili tŕne. Beţia niekoľko centimetrov, aby sa napili z kvapôčiek nektáru. Akácie majú
ešte malé výţivné gulôčky, ktoré vytvárajú na koncoch lístka. Tieto častice sa nazývajú
Beltove telieska a mravce ich ľahko odtrhávajú. Všetky poznatky poukazujú na skutočnosť, ţe
mravce z rodu Pseudomyrmex môţu ţiť len z nektáru Beltových teliesok a chránia rastlinu
pred jej prirodzenými nepriateľmi. Vďaka pokusom v teréne bola dokázaná symbióza medzi
mravcami a akáciami. Stromy, na ktorých neboli mravce rodu Pseudomyrmex, boli hmyzom
výrazne poškodené. Tieţ ich prerastali konkurenčné druhy rastlín. Na okolitých stromoch,
ktoré boli bez zásahu, mravce doslova vyháňali nepriateľov, dokonca ich aj zabíjali. V okruhu
40 centimetrov od kmeňa akácií, mravce ohryzávali a poškodzovali vyklíčené rastliny, ktoré
potom uhynuli. Robotnice neustále strom chránili, čistili ho a neúnavne stráţili. Pozorovaniami
v prírode sa zistilo, ţe zdravotný stav stromov osídľovaných mravcami bol signifikantne lepší
v porovnaní so stromami bez mravcov.
Mravce plnia ešte jednu dôleţitú úlohu. Po akáciách obsadených mravcami sa nikdy
nešplhajú ţiadne popínavé rastliny, a dôsledným pozorovaním bola zistená príčina.
Kedykoľvek sa akácie dotkne cudzia rastlina, mravce jej hneď odhryznú rastový vrchol.
Rovnakým spôsobom zbavujú aj pôdu okolo dreviny všetkého bylinného porastu. Existujú tieţ
mravce, ktoré sa priţivujú na akáciách a obsadzujú ich duté tŕne, a pritom neposkytujú
stromu ţiadnu protisluţbu. Nezbavujú korunu stromu od škodcov a lián, a tak jednostranne
ťaţia z výhod spoluţitia. Danému spôsobu ţivota sa mravce prispôsobili tým, ţe podstatne
skrátili svoj ţivotný cyklus. Získali tak prevahu, pričom ich kolónia tvorí len malé mnoţstvo
robotníc, a pohlavné jedince vznikajú behom sezóny oveľa skôr ako u pravých akáciových
mravcov.
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Spoluţitie mravcov s rastlinami je celosvetovo veľmi rozšírený jav, najmä v tropických
pralesoch a na savanách. Vedci kaţdoročne objavia nové kombinácie mravčích a rastlinných
druhov. V roku 1874 prvýkrát zaznamenal túto symbiózu Thomas Belt a v súčasnosti je jeho
domnienka jednoznačne preukázaná. Všimol si, ţe kaţdý lístok zloţeného listu akácie
vytvára oválne teliesko, ktoré mravce rýchlo odhryznú, a buď ho zoţerú samé, alebo ním
nakŕmia svoje larvy. Neskôr výskumy dokázali, ţe tieto tzv. Beltove telieska sú omnoho
výţivnejšie v porovnaní s ostatnými listami. U nás je príkladom takéhoto spoluţitia mravcov
s rastlinami pontomediteránny druh mravca Liometopum microcephalum, ktorý na juţnom
Slovensku a juţnej Morave dosahuje severnú hranicu svojho rozšírenia. Obýva luţné lesy.
Hniezdi v starých bútľavých stromoch, najmä v duboch, lipách, vŕbach. Padnuté alebo mŕtve
stromy tento druh mravca opúšťa. Hniezdne stromy obvykle patria k najstarším v poraste,
napriek tomu sú veľmi vitálne a mohutného vzrastu. Je to spôsobené tým, ţe mravce svoje
hniezdne stromy aktívne chránia a likvidujú ich škodcov.
Niektoré druhy mravcov neţijú v dutinách rastlín, ale v “mravčích záhradkách”, ktoré
predstavujú najzloţitejší a najdokonalejší zo všetkých symbiotických vzťahov medzi
mravcami a kvitnúcimi rastlinami. Záhrada je v tvare gule a vytvorená z hliny, ďalej z odpadov
zo zvyškov rastlín a rozţutých rastlinných vlákien. Mravce zhromaţďujú aj semená
symbiotických rastlín, ktoré potom ukladajú do hniezda. Ako rastliny rastú, vyţivované pôdou
a ostatným materiálom, stávajú sa ich korene súčasťou kostry záhrady. Mravce sa zas ţivia
výţivnými telieskami, duţinou plodov a nektárom, ktorý rastliny poskytujú. Nápadné
sústredenie rastlín na mravenisku (mravčia záhradka) sa odráţa mnohokrát aj v ich názve,
a tak poznáme druhy Ficus myrmecophila a Philodendron myrmecophilum, ktorý sa vyskytuje
v mravenisku juhoamerických stromových mravcov Azteca traili. V mravčích záhradkách sa
všeobecne vyskytujú známe druhy čeľadí Araceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Gesneriaceae,
Piperaceae, Polypodiaceae a Solanaceae.
Boli uţ opísané stovky rastlín – tzv. myrmekofytov, z viac neţ 40 čeľadí, ktoré pre
ubytovanie mravcov vytvárajú zvláštne duté útvary nazývané domátiá. Mnohé z nich
mravcom poskytujú po vzore akácií aj nektár a výţivné telieska.
Pestovaný druh Cecropia peltata je svetlomilná myrmekofilná drevina, ktorá má asi 15 m
vysoké, bambusovito duté stonky. Majú stenčené miesta, kde si mravce rodu Azteca
prehryzú vstupné otvory a usídľujú sa vo vnútri. Rastlina im poskytuje potravu vo forme
bielkovinových a tučných Müllerových teliesok, čo sú biele, ľahko oddeliteľné zrnká, tvorené
vo veľkom počte na rozšírených bázach listových stopiek. Mravce rodu Azteca ochraňujú
hostiteľskú rastlinu pred inváziou mravcov Atta spp. Mravce Atta sú schopné nechránený
strom obrať o veľké mnoţstvo jeho listov a jeho listovú hmotu pouţijú ako substrát pre
výţivné mycélium húb. Mravce môţu rastlinám buď poskytovať ochranu pred ničivými
škodcami, známym a uţ spomínaným rodom Acacia a Cecropia, prípadne Thunbergia.
V iných prípadoch mravčie odpadové produkty sú pre rastliny zdrojom ţivín, napr. pre rody
Myrmecodia, Myrmephytum a Dischidia.
Myrmekofyt získava z odpadkov mravčej kolónie minerálne a dusíkaté látky, ktoré
vstrebáva vnútorným povrchom domátií. “Kŕmenie” rastlín mravcami má názov myrmekotrofia
a bola dokázaná pozorovaním rádioaktívnych izotopov umelo včlenených do potravy
mravcov. Rádioaktívny prvok bol tieţ dokázaný v listoch myrmekofilnej rastliny.
Mravce – opeľovače rastlín
Dokonca aj v miernom klimatickom pásme sú niektoré mravce hlavnými opeľovačmi určitých
rastlín, napr. robotnice rodu Formica v prípade čeľade krtičníkovitých (Scrophulariaceae).
V tropických daţďových lesoch sú mravce dôleţité pri opeľovaní tzv. kauliflorných kvetov
mnohých stromov vrátane kakaovníkov (kauliflória je spôsob kvitnutia priamo na drevnatých
kmeňoch, ramiflória potom na vetvách stromov či krov). Nielen roznášaním semien, ale tieţ
podporou produkcie semien pri opeľovaní hrajú kolónie mravcov kľúčovú úlohu
v ovplyvňovaní zloţitej štruktúry rastlinných spoločenstiev.
Rastliny rodu Thunbergia sú známe svojou sezónnou symbiózou s mravcami. Rastlina
produkuje vo veľkom mnoţstve veľmi sladký nektár. Mravce sa tieţ ţivia nektárom rastliny
vylučovaným z prstenca ţľaznatého pletiva na vonkajšom povrchu kvetnej trubice.
Umiestnenie nektária mimo priestor s pohlavnými orgánmi je jasným dôkazom toho, ţe kvety
majú byť lákadlom ako pre opeľovače, tak aj pre konzumenty.
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Zrnoţravé mravce
Semená sú v porovnaní s ostatnými rastlinnými časťami veľmi bohaté na ţiviny a stavebné
látky (bielkoviny). Dôleţitá je však neprítomnosť celulózy, čím odpadá problém s jej trávením.
V stepiach a polopúšťach sú semená rastlín základným a často jediným zdrojom potravy
mravcov. V komorách rozsiahlych hniezdnych systémov predstavujú zásoby semien jediný
zdroj potravy v období sucha, počas prezimovania a na jar po ňom. Pri zbere semien sa
robotnice riadia určitými pravidlami. Ak nájdu jednotlivé semeno, odnesú ho do hniezda a
vloţia do komory. V prípade bohatého náleziska sa správanie robotnice zmení. Spiatočnú
cestu do mraveniska si značkuje stopovacím feromónom z Dufourovej ţľazy. V hniezde
začne vydávať škrípavý zvuk orgánom medzi bruškovou stopkou a bruškom. Tento zvuk
mobilizuje ostatné robotnice na cestu k potravnému zdroju. K vysoko produktívnym a stálym
potravným zdrojom vedú od hniezda vetviace sa a prepájajúce sa systémy potravných ciest,
po ktorých robotnice beţia obidvomi smermi a dopravujú semená do hniezda. Kaţdá
robotnica značkuje spiatočnú cestu stopovacím feromónom a udrţuje stopu čerstvú, aţ do
vyčerpania potravného zdroja. Pri zbere a spracovaní semien dochádza medzi robotnicami
k deľbe práce. Na zbere a doprave semien sa zúčastňujú stredne veľké a veľkohlavé
robotnice (dinergates), ktoré silnými mandibulami odstrihujú celé klasy alebo rastliny. Z nich
menšie robotnice vyberajú semená, zbavujú ich obalov a nosia do hniezd, kde ich uskladňujú
vo veľkých komorách so spevnenou stenou. Veľkohlavé robotnice následne spracujú veľké a
tvrdé semená na menšie časti, ktorých obsah menšie robotnice rozmelnia a zmiešajú so
slinami postupne štiepiacimi škrob na jednoduché cukry (glukózu). Takto vzniká cestovitá
hmota, ktorá je potravou lariev aj imág. Drobnohlavé robotnice sa venujú starostlivosti o larvy
i kráľovné, ako aj ich kŕmeniu. Uskladnené semená si tieţ vyţadujú neustálu pozornosť,
pretoţe v stabilizovaných podmienkach podzemných komôr mraveniska často klíčia. Klíčeniu
zabraňujú robotnice tak, ţe potierajú semená sekrétom metapleurálnej ţľazy. V prípade
vyklíčenia klíčky jednoducho odhryznú, a tým zabránia ich ďalšiemu rastu. V chladnejších
podmienkach strednej Európy majú zrnoţravé mravce menší význam, ale v aridných
oblastiach sú dôleţitým ekologickým činiteľom. Hniezda veľkých populácií môţu obsahovať
aţ 100 zásobných komôr o priemere 5–10 cm, a predovšetkým v blízkosti poľných kultúr
môţu spôsobovať hospodárske straty. Napríklad v Alţírsku týmto spôsobom mizne aţ 10 %
úrody zrna.
Mravce ako šíritelia semien rastlín
Medzi našimi mravcami nájdeme tieţ zberateľov zŕn rôznych tráv. Mravce vykonávajú
s nazbieranými semenami zvláštnu procedúru, ktorej priebeh a účel nie je ešte spoľahlivo
preskúmaný. Mravce nechajú semená v tme klíčiť, potom klíčky odhryznú, klíčenie tým
prerušia a zrná usušia na prudkom slnku v blízkosti mraveniska. Tým sa podľa niektorých
bádateľov premenia škrobovité látky v zrne na sladový cukor (maltózu). Podľa iných názorov,
ktoré sú podporené chemickým rozborom, sa mravce snaţia zrná len zmäkčiť, aby sa stali
stráviteľnejšími. Celému procesu tieţ pomáhajú enzymaticky pôsobiace plesne.
Všetky druhy mravcov semenárov, ktoré boli preskúmané, prijímajú za normálnych
okolností široký rozsah rastlinných semien. Nie je moţné sa však spoliehať na hojnosť
semien rastlín kaţdý rok. Môţeme pozorovať určitú selekciu semien u hojne sa vyskytujúcich
rastlín. V suchých tropických lesoch severozápadnej Kostariky rody Pheidole a Atta sú
sekundárnymi šíriteľmi figových semien (Ficus hondurensis). Semená sú najprv rozptyľované
ţivočíchmi, ktoré sa ţivia ovocím. Príkladom sú niektoré cicavce (opice), ale aj vtáky a plazy.
Biológia začína poznávať špecializované mechanizmy, ktoré robia z mravcov hlavnú silu
v rozširovaní rastlín po zemskom povrchu. Takto distribuované rastliny sa nachádzajú na
najrôznejších stanovištiach všetkých kontinentov s výnimkou Antarktídy. Cez 3000 druhov
patriacich do viac neţ 60 čeľadí kvitnúcich rastlín je zatiaľ známych svojou príslušnosťou do
tejto skupiny, a zoznam ďalej narastá. O stupni vzájomnej výhodnosti vzťahu medzi šírenou
rastlinou a mravcami sa stále diskutuje. Ako prebieha prirodzený výber tohto vzťahu
(predpokladaného mutualizmu), aké sú jeho ekologické výhody? Mravce premiestňujú
semená schopné klíčenia rôznym spôsobom. Prvý spôsob závisí od mravcov tzv.
“upratovačov” zbierajúcich veľké mnoţstvo semien, ktoré transportujú do hniezd ako potravu.
Mravce počas transportu mnohé semená stratia po ceste, prípadne priamo v hniezde.
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Neskôr, aţ tieto semená vyklíčia, vyrastie na tomto mieste nová rastlina. Situácia sa javí
prospešnejšia práve pre mravce ako pre rastliny, pretoţe mravce skonzumujú viac semien
neţ stratia. Tento spôsob prevláda najmä v arídnych oblastiach a ide skôr o koristenie neţ
mutualizmus.
Okrem zŕn rôznych tráv a iných tvrdých semien zbierajú niektoré naše mravce semená
tzv. myrmekochórnych rastlín. Na týchto semenách sú totiţ zvláštne olejnaté výrastky
nazývané elaiosómy, ktoré mravce poţierajú. Elaiosómy pozostávajú z pozmenených buniek
obsahujúcich veľké vakuoly alebo časti oddelené membránami naplnené bohatou zmesou
ţivín. Po ich dôslednom preskúmaní bola dokázaná prítomnosť rôznych tukov, mastných
kyselín a iných ţivín, potrebných pre ţivočíchy. Pôsobia ako lákadlá pre mravce, ktoré
odnášajú semená spolu s nimi do hniezd. Kolónia potom elaiosómy konzumuje a semená
ostávajú nepoškodené. Tento vzťah nevystavuje semená ničeniu. Počas odnášania semien
s elaiosómami do hniezd mravce mnohé z nich stratia, alebo elaiosóm odhryznú a semeno
odhodia. Rastlina má tak dobre postarané o distribúciu semien, a tým aj o šírenie druhu.
Elaiosómy sa v evolúcii objavili opakovane ako lákadlá pre mravce u mnohých taxonomicky
nepríbuzných rastlinných skupín. Mravce sú šíriteľmi len niektorých rastlinných druhov.
Napríklad vo veľkom rode Carex má iba menšia časť druhov elaiosómy na semenách. Iné
druhy rodu sa šíria vodou alebo stavovcami. Rastliny so semenami, ktoré disponujú
elaiosómami, nachádzame v lesoch Severnej Ameriky a Európy, ale aj v suchých krovinatých
formáciách
východnej
Austrálie
alebo
v spoločenstvách
rastlín juţnej
Afriky.
V experimentálnych pokusoch v teréne bol zaznamenaný význam elaiosómov. Tam, kde je
ponuka veľkého mnoţstva semien, mravce uprednostnia tie, ktoré elaiosómy obsahujú.
Najprv sa myrmekochória študovala v Európe, ale botanici rozšírili pozorovania aj do iných
oblastí sveta. Napríklad sa zistilo, ţe v Európe a v Severnej Amerike je spoločný výskyt
myrmekochórnych bylín vo vlhkých a opadavých lesoch. Ďalej boli myrmekochórne druhy
pozorované aj v Austrálii a v juţnej Afrike. Podľa súčasného stavu poznatkov aţ 1500 druhov
austrálskych rastlín sa šíri práve myrmekochórne. V rámci juhoafrickej vegetácie, ktorá sa
nazýva “fynbos”, je tieţ okolo 1000 myrmekochórnych druhov. Taxonomická rozmanitosť
rastlín s elaiosómami odráţa širokú variabilitu rastlinných pletív, ktoré sa v evolúcii
modifikovali do teliesok pre mravce atraktívnych.
Elaiosómy a ich nositeľské semená obsahujú tieţ iné, biochemické atraktanty, ktoré
mravce vyprovokujú k zberu. Z elaiosómu fialky vonnej (Viola odorata) bola izolovaná
špecifická chemikália nazvaná 1,2 diolein, ktorá je zloţkou lipidu. Podobný lipid bol objavený
aj u rastlín v Austrálii, konkrétne u Acacia myrtifolia a Tetratheca stenocarpa. Nie je známy
význam týchto lákadiel pre mravce, ale ich objav kdekoľvek na svete naznačuje evolučnú
konvergenciu.
Myrmekochória bola pozorovaná u mravcov druhu Lasius emarginatus, ktoré roznášali po
záhrade semienka uţ spomínanej fialky vonnej (Viola odorata). Semená a elaiosómy sa
nachádzajú v trojchlopňových tobolkách. Tobolky fialiek pukajú a semienka padajú do
najbliţšieho okolia. Mravce pri zbere elaiosómov dokáţu rozniesť semienka na väčšie
vzdialenosti.
Myrmekochórne rastliny vykazujú mnohé morfologické adaptácie, ktoré uľahčujú
rozmiestnenie semien v blízkosti mravčích chodníkov. U niektorých rastlín sú podporné
pletivá stoniek a plodných stopiek chabé, takţe opory padnú hneď, ako semená dozrejú. To
spôsobí, ţe sa semená nachádzajú blízko pri zemi alebo na jej povrchu, kde sú potom
dostupné pre mravce ako potrava.
Rody Formica, Myrmica a Aphaenogaster sú beţné v opadavých lesoch Európy a
Severnej Ameriky. Semená rastlín poţierajú aj mravce Pogonomyrmex, Veromessor a
spomínaný Messor, ale aj mravce Pheidole a Lasius uskladňujú semená ako potraviny. Kým
sú zrná nezrelé, môţu plesnivieť, a mravce potom poţierajú aj časti húb. V miernom pásme
sú schopné myrmekochórne rastliny meniť dobu dozrievania svojich semien, čo napomáha
ich distribúcii. V miernom podnebí má väčšina myrmekochórnych rastlín semená a elaiosómy
skoro na jar. Rôzne druhy hmyzu, ktoré sú tieţ potravou pre mravce, majú početné
potomstvo aţ v lete, a tak sa rastliny s elaiosómami nedostávajú do konkurencie s iným
druhom mravčej potravy. Semená sú tak prenášané častejšie, ako by to bolo v lete a na
jeseň. Takmer na ktoromkoľvek mieste nájdeme niekoľko druhov mravcov a rastlina, ktorá by
sa špecializovala na lákanie len jedného z nich, by bola v nevýhode. Z tisícov známych
myrmekochórnych rastlinných druhov ani jeden neukazuje závislosť od jediného mravčieho
druhu. Podobne nie je dôkaz, ţe by ktorýkoľvek druh mravca vyvinul zvýhodnenie väzbou na
zvláštnu myrmekochórnu rastlinu. Táto “nešpecializácia” ostro kontrastuje s druhovou
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špecializáciou u iných vzťahov medzi hmyzom a rastlinami (napr. v opeľovaní).
Myrmekochória je teda opisovaná ako výsledok evolúcie rastliny. Vo vzťahu k mravcom
môţe byť elaiosóm jeden z mnohých zásobníkov potravy a ţivín, ktoré je moţné do hniezda
odniesť. Mravce sú všeobecne medzi hmyzom špecifická skupina šíriteľov semien. Je aj
mnoho iných skupín hmyzu, ktoré sú prítomné na jednom mieste s myrmekochórnymi
rastlinami. Účinná distribúcia semien však vyţaduje hmyz, ktorý ich dopravuje na väčšie
vzdialenosti, a pritom ich nepoškodí. Jedine sociálny hmyz spĺňa dané kritériá. Semená
symbiotických rastlín sú pre mravce veľmi atraktívne a existuje dokonca hypotéza, ţe majú
podobný pach ako ich larvy. Mravce sú ako sociálny hmyz evolučne prispôsobené k tomu,
aby rozširovali semená. Patria totiţ medzi najviac zastúpený hmyz vo väčšine
suchozemských biotopov. Vyhľadávajú potravu na povrchu pôdy po celú vegetačnú sezónu.
Keď objavia nový zdroj potravy, dajú signál ostatným robotniciam, aby nájdenú potravu
zbierali. Mravce dokonca presúvajú hniezda na miesta, kde je veľa dostupných ţivín. Toto
správanie vyhovuje myrmekochórnym rastlinám. Myrmekochória sa vyskytuje na veľmi
odlišných stanovištiach po celom svete. V poslednej dobe sa uskutočňovali mnohé terénne a
laboratórne pokusy, ktoré zisťovali, či je moţné zvyšovať atraktívnosť semien pre mravčie
prenášače, a tým zvyšovať vitalitu a preţívanie rastlín. Základný prospech zo šírenia semien
mravcami je zväčšenie areálu, v ktorom sa rastlina vyskytuje. Mravce nosia semená
v rozsahu jedného či dvoch metrov, ale tieţ bola zistená vzdialenosť 70 metrov. Mravce teda
umoţňujú rastlinám kolonizovať nové plochy. Pre rastliny sa tak zniţuje riziko vyhynutia,
pretoţe lokálne zmeny na stanovišti môţu občas k nemu prispieť. Mravce zlepšujú
podmienky preţitia semien tým, ţe ich odnesú od rodičovskej rastliny, ktorá ich môţe
zatieňovať, a brániť im tak v raste. Tieţ môţe byť transportom semien zníţená medzidruhová
konkurencia. Výskum v rôznych častiach sveta poukazuje na moţnosť, ţe semená zavlečené
do mravčích hniezd boli ochránené pred konzumáciou inými karpofágnymi druhmi ţivočíchov.
Šírenie semien mravcami je dôleţitým modelom pre štúdium širokej ponuky interakcií rastlina
a ţivočích.
Informácie o vzdialených náleziskách potravy
U sociálneho hmyzu zabezpečujú tento druh informácií tzv. stopovacie feromóny. Boli
objavené u drobného mravca Leptothorax acervorum. Prieskumníčka - t.j. skúsenejšia
robotnica, ktorá našla výdatnejší zdroj potravy, upozorní na svoj nález v mravenisku tak, ţe
niekoľkým najbliţším robotniciam dá ochutnať tekutú vzorku potravy, ktorú vyvrhne z hrvoľa.
Potom sa otočí chrbtom, vysoko zdvihne bruško a na konci vysunutého ţihadla
z abdominálnych ţliaz vylúči kvapku tekutiny. Pre ostatné robotnice je to silný atraktant, ktorý
ich vyzýva k nasledovaniu. Akonáhle sa bruška dotkne niektorá robotnica, prieskumníčka sa
rozbehne najkratšou cestou k nálezisku potravy. Jedná sa o tzv. beh v závese, pri ktorom
ďalšia robotnica sleduje prieskumníčku a dotýka sa jej bruška tykadlami. Ak ju zadrţíme, teda
stratí sa kontakt, vodca – prieskumníčka sa zastaví, vztýči bruško a aj chemickou cestou
“vyzýva druhého k nasledovaniu”. Keď jej jemne (napr. vlasom) podráţdime bruško, znovu sa
rozbehne (potrebuje, aby cítila dotyk vedeného partnera). Pre druhého mravca pri behu
v závese je nevyhnutné cítiť vôňu prieskumníčky, teda vodcu. Ochotne nasleduje aj
špendlíkovú hlavičku, keď je navoňaná výlučkom ţihadlovej ţľazy.
Ako prvý tento “beh v závese” pozoroval a popísal poľský myrmekológ Dobrzañski
u mravca Leptothorax acervorum. Pri štúdiu teritoriálneho správania u mravcov prenášal
pokusné hniezdo do nového prostredia, aby zistil, ako ho budú obsadzovať. Pozoroval, ţe na
prvú pochôdzku vychádzajú vţdy dva jedince v závese. Pri behu v závese vodca
nezanecháva na podklade ţiadne chemické stopy a vedený jedinec sleduje obláčik vône pri
brušku prieskumníčky.
Vyšší vývojový stupeň
Vodca sklopí bruško a na podloţku, po ktorej beţí, uvoľňuje značkovaciu látku. Voňavá stopa
vydrţí dlhšie a môţe ju sledovať viac jedincov. Napríklad u indického mravca Camponotus
compressus môţe byť vodca sledovaný asi 12 mravcami. Neskôr sa trvácnosť značiek ešte
predlţuje a mravce obnovujú stopu značkovača, a týmto sa vyvinul dokonalý systém
chemickej komunikácie pomocou tzv. stopovacích feromónov. Prvý raz dokázal ich existenciu
švajčiarsky entomológ Charles Bonnet (1779). Keď človek narazí na mravčiu autostrádu
idúcu oboma smermi, stačí ju preťať naprieč naslineným prstom, na jednej aj druhej strane
tejto pofidérnej prekáţky sa zhromaţďuje obrovské mnoţstvo mravcov, a môţe trvať dlhšie
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ako minútu, neţ sa prvý jedinec odváţi prekročiť túto prekáţku. Je to dôkaz chemického
značkovania, ktoré bolo týmto spôsobom prerušené.
Značkovacie látky sú neuveriteľne účinné, zlomok nanogramu (0, 000 000 001 g)
feromónu označí niekoľko metrov cesty. Prof. Wilson z Harwardu urobil pokusy, pri ktorých
vylákal z formikária (umelého mraveniska) väčšinu robotníc, vrátane robotníc nesúcich larvy a
kukly, a dokonca jedenkrát aj kráľovnú, pomocou sklenej tyčinky označenej koncetrovaným
feromónom. Mravce na týchto cestách nikdy nebeţia priamym smerom, ale kľučkujú, teda
nesledujú voňavú látku na zemi, ale v akomsi voňavom tuneli vytvorenom parami feromónu
nad stopou. Jeho hranice vnímajú široko roztiahnutými tykadlami. Ak amputujeme beţcovi
jedno tykadlo, je schopný sledovať stopu, ale pobeţí len pri tej strane cesty, na ktorej má
zdravé tykadlo. Pri prekríţení tykadiel a zafixovaní kvapkou laku je pohyb veľmi zmätený (obr.
72).

Obr. 72. Mravec sledujúci pachovú
stopu: (A) normálne, (B) po amputácii
ľavého tykadla, (C) s prekríţenými
tykadlami. (Hangartner 1967)

August Forel na začiatku 20. storočia vyslovil teóriu plastického čuchu a charakterizuje ho
ako “čuchový zmysel, ktorý informuje mravca o topografii prostredia”. Čiţe keby sme mali
plastický čuch, privoňaním k neznámemu kvetu by sme poznali jeho veľkosť a tvar. Tento
zmysel by mal údajne sídliť v koncových článkoch tykadiel, nikdy to však nebolo dokázané.
Polarizácia stopy
Mravec pozná, ktorým smerom značkovač beţal. Feromóny sú látky silne prchavé. Za
beţiacim značkovačom stopa postupne vyhasína, teda podľa gradientu pachu mravec rozlíši,
ktorým smerom značkovač beţal.
Úloha stopovacích feromónov ako hromadného zdeľovacieho prostriedku
Cestu ku kaţdému novému zdroju potravy označkuje prieskumník, ktorý ho objavil. Po jeho
stopách sa k nálezisku vydajú prvé robotnice a na spiatočnej ceste posilňujú miznúcu stopu
prieskumníka svojimi značkami. Čiţe takto “mravčia autostráda” narastá. Ak ďalšie mravce
nemajú uţ ku zdroju potravy prístup, vracajú sa bez označenia cesty. Cestu značkujú iba
nasýtené jedince. Takisto, ak je zdroj potravy vyčerpaný, značkovanie cesty má slabnúcu
tendenciu.
Značkovacia látka je výlučok konečníkových ţliaz (z čreva) alebo z abdominálnych ţliaz
(obr. 73). Silne vyvinutý stopovací feromónový systém má mravec faraónsky (Monomorium
pharaonis). Tropické včely z rodov Trigona a Melipona si tieţ v hustom poraste dţungle
vytyčujú voňavými značkami letové koridory za potravou. Keď sa prieskumníčka vracia od
zdroja potravy, poznačí si kaţdé dva aţ tri metre kvapkou feromónu vylúčeného
z mandibulárnych ţliaz cestu. Po návrate upozorňuje na zdroj potravy krátkym zabzučaním.
Trvanie zvukového pulzu zodpovedá vzdialenosti od istého zdroja potravy.
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Obr. 73. Rôzne typy značkovacích feromónov mravcov
produkované mandibulárnymi (M) a Dufourovými ţľazami
(D). (Hölldobler, Wilson 1997)

Prenášanie dospelých jedincov ku zdroju potravy
Tento spôsob je u mravcov dosť rozšírený. Často ho pouţívajú vtedy, keď sa kolónia sťahuje
z jedného hniezda do druhého. Nosičkami bývajú staršie skúsené robotnice, nosiť sa
nechávajú mladé robotnice, ktoré sa dosiaľ starali o potomstvo a zásoby v hniezde. Takto
transportujú aj samičky. Rôzne druhy pouţívajú rôzne metódy transportu. Napríklad rod
Myrmica uchopí druhého jedinca mandibulami za temeno hlavy, Formica pod krkom (cervix),
Crematogaster v oblasti stopky – t.j. medzi hruďou a bruškom. Prenášaný jedinec sa patrične
nastaví, aby ho nositeľ mohol správne uchopiť. Behom transportu je stočený do klbka.
Vynášanie cudzích robotníc zo svojho teritória
Manica rubida, Leptothorax acervorum takto vynášajú zo svojich “lovíšť” cudzie robotnice bez
toho, aby im ublíţili. Otrokárske mravce Rossomyrmex proformicarium pouţívajú prenášanie
dospelých jedincov pri lúpeţných výpravách do hniezd budúcich otrokov.
Povrchové feromóny
Pri vzájomnom stretnutí mravcov toho istého druhu a z rovnakého hniezda dochádza ku
komunikácii za pomoci tykadiel. Jednou z hlavných vymieňaných informácií je mnoţstvo
potravy, teda momentálny stav ţalúdka. Často sa stáva, ţe nasýtený jedinec sa podelí
o potravu s hladným tak, ţe vyvrhne časť potravy. Tento spoločenský styk sprostredkujú
povrchové feromóny. Kaţdé mravenisko má svoju charakteristickú vôňu (rovnako aj
u spoločenských včiel, ôs a termitov). Ak sa dostane do mraveniska jedinec iného druhu,
okamţite ho identifikujú pomocou čuchu. Ak sa jedná o jedinca toho istého druhu, ale z iného
hniezda, môţu sa stať dva prípady.
1. Spočiatku ho ignorujú a ponúkajú mu menej potravy, pokiaľ časom nezíska ich vôňu.
2. Vyšší stupeň – kaţdý jedinec si ho čuchom a hmatom “prezerá”. K fyzickému násiliu
zväčša nedochádza, iba výnimočne môţe byť takýto jedinec napadnutý, zabitý, alebo násilne
vyvlečený z hniezda. Podobne to robia včely, osy a termity. Posledné majú kastu vojakov,
často slepých, ale s vynikajúcim čuchom. Pokusy na čmeľoch potvrdili, ţe identifikačným
znamením je vôňa, nie rozdiely v správaní. Napríklad robotnice čmeľa poľného (Bombus
agrorum) ubodajú aj narkotizované cudzie robotnice vloţené do ich hniezda, nikdy však
nenapadnú vlastné narkotizované robotnice. Ak sú však ponechané 1–2 hodiny v cudzom
hniezde a vrátené naspäť, zaútočia na ne.
Chemickú podstatu vône hniezda zatiaľ nepoznáme. Nie sú ani dôkazy, ţe by pochádzala
z nejakej špeciálnej ţľazy. Pravdepodobne závisí od vône potravy, ktorou sa ţivia (napr.
nevraţivosť včelstiev sa značne zníţila, keď sa mohli pásť len na jednom druhu rastliny).
Auguste Forel ešte pred vyše sto rokmi dokázal, ţe vôňu svojho hniezda sa jeho príslušníci
učia poznávať v priebehu ţivota. Zmiešal kukly mravcov rôznych druhov z rôznych hniezd a
nechal ich vykukliť sa v neprítomnosti dospelých mravcov. Medzi novonarodenými
robotnicami nedochádzalo k prejavom nevraţivosti, ani keď boli pomiešané robotnice 12
hodín po vykuklení.
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Imprinting je podobne ako u stavovcov dlhodobé alebo celoţivotné “vštepovanie” určitého
vnemu do vedomia. Ţe je to moţné aj u starších robotníc, dokázali pokusy, kde výskumníci
spojili rôzne kolónie mravcov rodu Crematogaster. Najprv došlo k boju, neskôr robotnice
jednej kolónie prijali robotnice z druhej kolónie. Obe kolónie sa zlúčili. Keď do zmiešanej
kolónie pridávali znovu robotnice z pôvodného hniezda, tieto boli znovu napadnuté
obyvateľkami zlúčených kolónií.
Hierarchia jedincov v spoločenstve
Nie všetky jedince majú rovnaké postavenie. Okrem vajíčok, lariev a kukiel sú v hniezde aj
dospelé robotnice rôzneho veku, pracovnej špecializácie, obrancovia hniezda, samce a
kráľovná. Jej postavenie je privilegované. Je kŕmená najhodnotnejšou bielkovinovou
potravou, je venovaná starostlivosť o jej telesnú hygienu, atď. Je to vyvinuté u včiel, kde si
udrţuje poriadok v spoločenstve tzv. “kráľovským parfémom” (pozri kapitolu 11.5.). Samce sú
naopak vo väčšine hniezd blanokrídlovcov silne diskriminované. Robotnice im ponúkajú
menej potravy a v období nedostatku ich vyhodia z hniezda alebo zabijú. Preto ich musia
vedieť bezpečne identifikovať. Tieţ je dôleţité, aby poznali rôzne nedospelé štádiá.
U relatívne primitívnych mravcov rodu Myrmica robotnice ešte nerozoznajú malé larvičky
prvého instaru, preto ich nechávajú na kope s vajíčkami a nekŕmia ich. Mladé larvičky
poţierajú susedné vajíčka. Keď dorastú do druhého instaru, sú robotnicami prenesené na
druhú kôpku a kŕmené. Ináč mladé robotnice, ktoré sa starajú o vajíčka, larvy, kukly,
bezpečne rozlíšia ich vek, a majú ich podľa neho roztriedené na osobitných kôpkach.
Pravdepodobne existuje tzv. povrchový feromón na kutikule larvy, na základe ktorého ich
robotnica dokáţe presne identifikovať.
Správanie sa mravcov k mŕtvym jedincom
Mravce vynášajú mŕtve telá z obývanej časti mraveniska. Včely a osy ich vyhodia pred hlavný
vchod. Mravce ich však odťahujú na akési smetisko, alebo ich ukladajú do prázdnych
komôrok v opustenej časti hniezda. Skutočnosť, ţe robotnica identifikuje mŕtvolku, je
spôsobená tým, ţe povrch tela odumretých jedincov je presiaknutý kyselinou olejovou a
príbuznými látkami – t.j. produktmi rozkladu hmyzieho tela. Rovnako sa chovajú ku kúsku
filtračného papiera, ktorý je presiaknutý touto látkou, či k ţivej robotnici, na ktorú kvapneme
trochu tejto látky (táto je bez milosti vynesená z mraveniska).
Mravce (aţ na zriedkavé výnimky) svojich mŕtvych nekonzumujú, pričom však s obľubou
poţierajú mŕtve telá iného hmyzu.
Ranené a choré jedince sa často zdrţujú pri hlavnom vchode alebo mimo hniezda. Bolo
pozorované, ţe robotnice mravca lesného nakazené hubou Alternaria tenuis opúšťajú pred
smrťou mravenisko a hryzadlami a nohami sa zavesujú na listy tráv.
Termity svojich mŕtvych a ranených poţierajú. Kanibalizmus je u nich dosť beţný. Napríklad
u druhu Cubitermes ugandensis si kráľovská dvojica v svadobnej komôrke začne poţierať
koncové články tykadiel, trvá to tri dni, aţ potom dochádza k páreniu. Neskôr skonzumujú
časť nakladených vajíčok a nymfy prvého instaru. Robotnice iných druhov termitov takto
likvidujú nadpočetné pohlavné jedince. Mravce poţierajú nielen defektný plod, ale
v podmienkach krajného vyčerpania zásob začnú napadať aj plod zdravý. Je to zrejme
nevyhnutná zásoba potravy pre preţitie robotníc a matky. Najbeţnejšou formou kanibalizmu
je konzumácia vlastných vajíčok. Nerobia to vţdy len od hladu. Robotnice mnohých druhov
kladú vajíčka, ktorými kŕmia matku, menej často aj iné robotnice. Sú to tzv. výţivné vajíčka.
Bývajú menšie, nepravidelného tvaru, a niekedy im chýba aj vaječná škrupina. U druhu Atta
rubripilosa dokonca splývajú v akúsi výţivnú placku, neţ opustia vajcovod.
Trofalaxia (t.j. výmena tekutej potravy)
Ak je osia larva nakŕmená robotnicou, pravidelne vypustí kvapku slín, ktoré dospelá hltavo
ţoţerie. Sliny sú veľmi atraktívne a výţivné. Samčekovia ôs, ktorých robotnice odmietajú
kŕmiť a ktoré sa samé nedokáţu ţiviť, si vyţobrávajú potravu od lariev, ktorých sliny sú
niekedy pre nich jediným zdrojom potravy. Len nedávno sa zistilo, ţe larvy odovzdávajú
slinami imágam cukry, pretoţe tieto si ich nedokáţu samé vyrobiť. Vzájomné kŕmenie medzi
imágami je beţné u včiel a mravcov. Majú dobre roztiahnuteľný hrvoľ umiestnený v brušku,
v ktorom prinášajú mnoţstvo potravy. V hniezde sa potom medzi sebou delia, aby všetky
robotnice boli sýte, čo speje k vytvoreniu akéhosi “sociálneho ţalúdka” (obr. 74).
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Obr. 74. Vzájomné kŕmenie dvoch
robotníc v mravenisku. (Hölldobler,
Wilson 1997)

Rovnomernej distribúcii potravy sa vymykajú:
1. mravčie matky a samčeky, ktoré dostávajú viac, neţ samé dávajú;
2. samčeky ôs sú diskriminované a vlastne väčšinou odkázané na ţobranie potravy od lariev,
alebo čo si “ukradnú” pri vzájomnom kŕmení robotníc;
3. u Formica polyctena robotnice s nevyvinutými vaječníkmi prednostne dostávajú medovicu,
kým robotnice kladúce výţivné vajíčka sú kŕmené prevaţne hemolymfou koristi. Prvú skupinu
tvoria staré prieskumníčky, ktoré potrebujú potravu bohatú na energiu. Druhú skupinu tvoria
mladé pestúnky, ktoré potrebujú bielkoviny a ktoré kŕmia larvy a matku.
4. U ôs medzi robotnicami je určitá hierarchia, ktorú dôsledne dodrţujú aj pri vzájomnom
kŕmení. Dominantná robotnica dostáva viac, neţ sama dáva (pozri v kapitole 11.4.).
5. U niektorých zemných mravcov sú určité jedince kŕmené prednostne. Robotnice ich kŕmia
tak dlho, aţ sa im bruško premení na guľku (obr. 75, 76). Pohybujú sa veľmi pomaly a
zostávajú v hniezde ako “ţivé medové súdky”. Je to beţné u severoamerického druhu rodu
Myrmecocystus.

Obr. 75. Lokalizácia ţivých medových
súdkov rodu Myrmecocystus v podzemnej
časti mraveniska. (orig. V. Holecová)

V podzemnom hniezde druhu Myrmecocystus melliger bola získaná matka aţ z hĺbky 5 m, a
pritom bolo vykopaných aţ 1 500 medových súdkov.
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Obr. 76. Trofalaxia u rodu Myrmecocystus. (orig. V. Holecová)

Hniezdny parazitizmus a otrokárstvo u mravcov
Existuje mnoho druhov mravcov, ktoré na beţnú údrţbu mraveniska, zabezpečovanie
potravy, ako aj na starostlivosť o potomstvo pouţívajú robotnice mravcov iného druhu. Tento
vzťah sa v procese fylogenézy vyvíjal. Prvýkrát vzťah rôznych druhov mravcov ako otrokárov
a otrokov popísal v r. 1810 Pierre Huber. Ch. Darwin vo svojom diele “O pôvode druhov” sa
pokúša vysvetliť, ako sa tento vzťah v procese fylogenézy vyvíjal. Vyslovil hypotézu, ţe
predkovia dnešných otrokárov napádali hniezda ostatných druhov len preto, aby im larvy a
kukly napadnutého druhu slúţili ako potrava. V zásobárňach mraveniska niektoré kukly
preţívajú tak dlho, ţe sa z nich vyliahnu imága. Potom zdieľajú hniezdo so svojimi
uchvatiteľmi. Tento náhodný prírastok pracovnej sily posilnil celú rodinu otrokára,
a v dôsledku toho prírodný výber postupne vyselektoval druhy, ktorých robotnice sa
špecializovali len ako kasta bojovníc a domáce práce za nich vykonávali otročiace druhy. Od
dôb Ch. Darwina boli skutočne objavené niektoré začiatočnícke otrokárske druhy, ktoré túto
jeho hypotézu potvrdzujú.
Pred 60 rokmi (okolo r. 1948) bol v izolovanom údolí švajčiarskych Álp opísaný mravec
Teleutomyrmex schneideri. Je sociálnym parazitom u beţného druhu Tetramorium
caespitum, ktorý je úplne odkázaný na hostiteľa. Samička neprodukuje uţ ţiadne robotnice,
ale väčšinu času sa drţí na chrbte hostiteľskej matky a buď sa necháva kŕmiť robotnicami
hostiteľského druhu, alebo kradne potravu hostiteľskej matke priamo od úst. Zakrátko potom
začne klásť vajíčka vedľa vajíčok hostiteľky. Starajú sa o ne robotnice hostiteľského druhu.
Parazitická matka ovplyvní feromónmi svoju hostiteľku, aby znášala len vajíčka, z ktorých sa
liahnu robotnice. V takomto mravenisku sú potom larvy a kukly robotníc Tetramorium
caespitum a kráľovskej kasty parazita. Párenie nových matiek nastáva v hostiteľskom
mravenisku. Oplodnená matka ho opúšťa, nachádza si iné hniezdo Tetramorium caespitum.
Nie je totiţ schopná ani sa sama ţiviť, nemá funkčné hryzadlá. Ako je moţné, ţe
Tetramorium sa necháva takto “vykorisťovať”? Mravce sú nesmierne citlivé na cudzie pachy a
veľmi bojovne na ne reagujú. Samička parazita má po celom tele rozsiate jednobunkové
ţliazky, ktoré pôsobia ako atraktant pre hostiteľské robotnice, ktoré jej potom oddane slúţia.
Toto je jeden krásny prípad vzťahu otrokára a otroka (tzv. inkvilinizmus).
Niekedy si dva druhy mravcov budujú mraveniská blízko seba, takţe pri rozširovaní splynú.
Nie vţdy ide o úplne nevinné susedstvo. Často si druhy malých mravcov stavajú hniezda
v blízkosti veľkých a ţivia sa odpadkami z hniezda, alebo ich prepadávajú a oberajú
o potravu. Niekedy drobučké mravce bývajú priamo v stenách mraveniska veľkých druhov a
kradnú im potravu zo zásobární, a dokonca sa ţivia ich plodom. Do ich uzučkých chodieb sa
väčší druh nedostane. Sú však známe aj prípady vzorného spoluţitia a spolupráce druhov
obývajúcich jedno mravenisko. Pouţívajú spoločné cesty, pri stretnutí sa “pozdravia”, niekedy
sa vzájomne kŕmia, iba svoje matky a plod chovajú oddelene. Tento vzťah predstavuje určitý
predstupeň, prípadne stupeň xenobiózy (t.j. hniezdneho hosťovania), ktorý je zaloţený na
účelnom vyuţití hostiteľských hniezd k zaloţeniu vlastnej kolónie.
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Často existujú hniezda, kde deľba práce je veľmi nerovnomerná, kde jeden druh ţije na úkor
druhého. Je to typické otrokárstvo, veľmi rozšírený jav u mravcov. Existuje mnoho rozličných
foriem od príleţitostných, alebo dočasných otrokárov aţ po zotročovateľov, ktorí nie sú
schopní ani sa sami najesť.
Formica pratensis – Formica fusca
Nové hniezda vznikajú pučaním starých kolónií. Mladá matka sa po svadobnom lete vracia do
pôvodného mraveniska, neskôr sa s časťou robotníc odsťahuje. Zaloţia vlastné mravenisko,
s pôvodným udrţuje priateľské príbuzenské vzťahy, vzniká takto pomerne zloţitý rodinný
klan, ktorý dominuje rozsiahlemu územiu.
Príleţitostný spôsob zakladania mraveniska môţe nastať tak, ţe niekedy mladá matka
nenájde cestu do rodného mraveniska. V takomto prípade vyhľadáva mravenisko príbuzného
druhu Formica fusca. Keď sa dostane do jeho hniezda, odstráni najprv matku a prevezme jej
úlohu. Všetko ďalšie potomstvo je jej, postupne robotnice otročiaceho druhu vymení za
vlastné, a tým si hniezdo vymení majiteľa.
Formica rufa má tieţ podobné správanie. Ďalšie príbuzné matky z iných druhov rodu Formica
sa snaţia napríklad nepozorovane dostať do hniezda iného druhu, prípadne predstierajú, ţe
sú mŕtve, a nechajú sa robotnicami iného druhu vtiahnuť do hniezda.
Epimyrma stumperi sa takýmto spôsobom dostáva do hniezd druhu Leptothorax tuberum.
Robí sa mŕtva v blízkosti hostiteľského mraveniska, potom robotnici hostiteľského druhu
vlezie odzadu na chrbát a otiera si predné nohy (kde má skupinky chĺpov v podobe kefiek)
o jej telo. Sama si vôňu cudzej robotnice roztiera po svojom tele. Tým sa chemicky dokonale
maskuje. Keď sa jej to podarí, hneď sa snaţí zbaviť sa domácej matky alebo viacerých
matiek. Stáva sa výhradnou vládkyňou mraveniska. Potom kladie vajíčka, z nich sa liahnu
robotnice, ktoré nie sú schopné sa ani samé ţiviť, nechávajú sa kŕmiť. Po strate matiek
(Leptothorax) niektoré robotnice začínajú klásť vajíčka, z ktorých sa liahnu len robotnice, tým
sa znovu obnovuje pracovná sila v mravenisku.
Formica sanguinea je schopná v hniezde samostatne hospodáriť, ale príleţitostne si
zadovaţuje otrokov. Dokonca môţe mať súčasne v mravenisku aţ tri druhy zajatcov.
Väčšinou pri lúpeţných výpravách sa zmocní lariev a kukiel otročiacich druhov. Prvýkrát
popisuje takúto výpravu na otrokov v r. 1910 americký myrmekológ Wheeler. Aţ o 50 rokov
neskôr objavil podstatu ich orientácie pri lúpeţných výpravách prof. Wilson. Prieskumníčka
z otrokárskeho hniezda, ktorá objaví hniezdo vhodné na vydrancovanie, sa vracia najkratšou
cestou domov, aby informovala ostatné robotnice. Cestu označkuje značkovacím feromónom.
Feromón upozorní ostatné robotnice, ktoré takto vyláka na lúpeţnú výpravu. Wilson to
dokázal aj experimentálne, keď označil štetčekom cestu extraktom z bojovníčok, ktoré práve
išli na lúpeţnú výpravu. Keď stretli po ceste svojich pravidelných otrokov, nastal boj
s robotnicami a ich kukly odniesli do vlastného formikária. Wilson ďalej zistil, ţe robotnice
Formica sanguinea majú enormne zväčšené ţľazy produkujúce poplašné feromóny.

Obr. 77. Mravec otrokársky (svetlý), otročiaci druh (tmavý). Boj s obrancom hniezda otročiaceho druhu, zmocnenie
sa kukiel otročiaceho druhu, vyliahnuté robotnice otročiaceho druhu v hniezde otrokára kŕmia robotníce otrokárskeho
druhu (kastu bojovníc). (Hölldobler, Wilson 1990)
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Mravec otrokársky (Polyergus rufescens) podniká celé vojnové výpravy do hniezd otročiacich
druhov. Hryzadlá sú premenené na kosákovito zahnuté útvary (obr. 77, 78). Slúţia len na boj.
O údrţbu mraveniska, potravu, potomstvo sa starajú otročiace druhy (býva ich v hniezde 5–7
násobne viac ako jedincov mravca otrokárskeho).
Obrázky 78 a 79 znázorňujú tvar mandibúl dvoch otrokárskych druhov mravcov a
porovnávajú veľkosť Dufourovej ţľazy otrokárskeho a otročiaceho druhu.

Obr. 78. Porovnanie mandibúl dvoch otrokárskych druhov mravcov. (A) Polyergus
rufescens má kosákovité hryzadlá, ktoré pouţíva na boj. (B) Formica subintegra má
normálne vyvinuté mandibuly, pri drancovaní hniezd otročiacich druhov pouţíva skôr
chemické zlúčeniny, ktoré sú produktmi Dufourovej ţľazy. (Hölldobler, Wilson 1997,
upravené)

Obr. 79. Porovnanie veľkosti Dufourovej ţľazy amerického otrokárskeho druhu (Formica subintegra), ktorý pouţíva
na boj zlúčeniny tvoriace sa vo zväčšenej Dufourovej ţľaze. Tieto látky pripomínajú poplašné feromóny otročiaceho
druhu (Formica subsericea), obrancov dezorientujú a rozptyľujú. Formica subsericea má Dufourovu ţľazu normálnej
veľkosti. (Regnier, Wilson 1971, upravené)

11.4. Osy
Všetky eusociálne osy patria do čeľade sršňovité (Vespidae) a delia sa na dve podčeľade
Vespinae a Polistinae, ktoré sa od seba mierne odlišujú v sociálnom správaní.
K najznámejším zástupcom patria druhy rodov Polistes, Vespa, Vespula. U všetkých troch
vyššie uvedených skupín sa vyskytujú tri kasty: kráľovná (oplodnená samica), robotnice
(neoplodnené samice) a samce.
V miernom klimatickom pásme je generačný cyklus ôs podčeľade Vespinae jednoročný so
šiestimi na seba navzájom nadväzujúcimi vývinovými fázami:
(1) Rozmnoţovacia (reprodukčná fáza) začína liahnutím generácie pohlavných jedincov –
mladých budúcich královien a samcov v priebehu leta, resp. na jeseň. Samce aj samice
zostávajú po vyliahnutí určitú dobu (spravidla 3 týţdne) v hniezde a sú starostlivo (najmä
mladé kráľovné) kŕmené robotnicami cukornatými látkami, aby si vytvorili dostatočné látkové
rezervy k prezimovaniu. V početných kolóniách sa mladé samice príleţitostne zapájajú
do činnosti robotníc v materskej kolónii. Po tomto období dozrievania samce aj samice
opúšťajú hniezdo, v jeho blízkosti dochádza k páreniu, pričom samica býva oplodnená
viacerými samcami (tzv. polyandria). Po spárení samce po niekoľkých týţdňoch hynú a
samice, so spermiami uloţenými v spermatéke, sa začnú pripravovať na prezimovanie.
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(2) Fáza hibernácie nasleduje po oplodnení. Väčšina ôs často zimuje hromadne. Samice
vyhľadávajú vhodný úkryt (tlejúce drevo, rôzne dutiny, odchlipujúcu sa kôru stromov, často aj
ľudské príbytky), kde v stuhnutom stave prekonávajú obdobie nízkych teplôt v priebehu zimy.
(3) Prípravná fáza začína po precitnutí samíc zo zimného spánku (spravidla koncom
apríla) a končí zaloţením hniezda. V priebehu tohto obdobia musí hladná samica doplniť
v priebehu zimy strávené energetické zásoby. Pri vyhľadávaní potravy a vhodného miesta
k zaloţeniu kolónie sa samice rozletujú pomerne na väčšie vzdialenosti od materského
hniezda, preto má táto fáza význam aj pri disperzii druhu. Zásoby spermií v spermatéke sú
pripravené oplodniť zrelé vajíčka.
(4) Voľbou vhodného miesta k zaloţeniu kolónie začína tzv. samotárska (solitérna) fáza.
Samice ôs podčeľade Vespinae na rozdiel od rodu Polistes (Polistinae), ktoré si stavajú
nekryté hniezda, si vyberajú chladnejšie stanovištia, pretoţe obaly kryjúce budúce hniezdo
budú poskytovať dostatočnú tepelnú izoláciu k zaisteniu optimálnej teploty pre vývin plodu.
V miernych zemepisných šírkach zakladá hniezdo kráľovná (tzv. haplometróza), ktorá si po
celý generačný cyklus udrţuje v hniezde dominantné postavenie (monogynná kolónia).
Samica začína stavať prvý plást, prichytený k podkladu krátkou stopkou. Súčasne začne
plást zakrývať aj obalom zaisťujúcim ochranu pred nepriaznivými klimatickými podmienkami.
Prvý plást obsahuje v závislosti od druhu 20–60 buniek, pričom jedna bunka môţe byť vyuţitá
aţ trikrát, neţ sa zaplní výkalmi. V priebehu samotárskej fázy je hniezdo vystavené útokom
iných samíc vlastného druhu (intrašpecifická uzurpácia), ktoré sa ho snaţia násilne obsadiť a
vyhnať, prípadne zabiť pôvodnú kráľovnú. Nájazdy sú časté a boje za pouţitia ţihadiel končia
väčšinou smrťou jedného z útočníkov. Úspešnosť zaloţenia nových kolónií a veľkosť
populácie ovplyvňujú poveternostné podmienky a mnoţstvo dostupnej potravy. Preto je
populačná hustota ôs kolísavá a za optimálnych podmienok dochádza občas k ich
masívnemu premnoţeniu. Vyliahnutím prvých robotníc začína krátka, skôr prechodná
kooperatívna fáza, kedy kráľovná postupne odovzdáva starostlivosť o hniezdo, larvy a
vyhľadávanie potravy robotniciam, aţ sa nakoniec jej úloha zúţi iba na kladenie vajíčok.
(5) V tomto okamihu začína piata a zároveň najdlhšia – sociálna alebo polyetická fáza.
V tejto fáze dosahuje rast hniezda vrchol, pretoţe činnosťou robotníc sú postupne
pristavované nové bunky a plásty, zväčšuje a rozširuje sa kryt a zintenzívňuje sa starostlivosť
o larvy. Hladné larvy sa doţadujú potravy škrabaním hryzadlami o steny bunky. Behom
kŕmenia dochádza k vzájomnému odovzdávaniu potravy medzi larvou a robotnicou (tzv.
trofalaxia). Robotnice kŕmia larvy rozmacerovanou kašovitou hmotou z uloveného hmyzu a
iných drobných ţivočíchov, larvy poskytujú robotniciam sekrét z labiálnych ţliaz bohatý na
cukry a aminokyseliny, s ktorým sa larvy súčasne zbavujú metabolických splodín a
nadbytočnej vody. Larvy pre optimálny vývin vyţadujú stálu teplotu okolo 35 °C, ktorú
robotnice udrţujú pomocou svalovej vibrácie. Pri zníţení teploty larvy vydávajú robotniciam
signály pohybmi tela, kukly vylučovaním zvláštnych feromónov, ktoré robotnice podnecujú
k svalovej vibrácii. Pri prehrievaní robotnice naopak zniţujú teplotu vibráciou krídel alebo
rozstrekovaním kvapiek vody prinesenej zvonku. Dominantné postavenie kráľovnej je
udrţiavané stálou produkciou feromónov, ktoré brzdia vývin vaječníkov robotníc.
(6) So stavbou väčších buniek určených k výchove pohlavných jedincov dospieva societa
k svojmu vrcholu – k poslednej šiestej fáze. Bunky budúcich kráľovien sú umiestnené na
posledných plástoch, zatiaľ čo samčie na ľubovoľnom mieste. Stará kráľovná hynie v období
liahnutia prvých mladých kráľovien, a tým začína celkový úpadok society. Robotnice
postupne a bez náhrady vymierajú. Dochádza k celkovému rozvratu termoregulácie a
zásobovania potravou, väčšina lariev hynie hladom alebo ich robotnice spolu s kuklami
zoţerú, prípadne vyhodia z hniezda kvôli tomu, aby nedošlo k infekciám a nebolo ohrozené
liahnutie budúcich kráľovien. Nastupujúce nízke teploty v jesennom období usmrtia posledné
robotnice.
Generačný cyklus európskych ôs je dvojakého typu. Niektoré majú dlhý, iné krátky
vývinový cyklus. Pri druhoch s dlhým vývinovým cyklom, napr. Vespula vulgaris, sa samice
prebúdzajú na jar na začiatku apríla a prvé robotnice sa objavujú na začiatku júna, samce na
začiatku augusta a samice na začiatku septembra. Ďalšie imága sa podľa klimatických
podmienok liahnu aţ do októbra. U druhov s krátkym vývinovým cyklom, ako je napr.
Dolichovespula sylvestris, sa samice prebúdzajú zo zimného spánku aţ na začiatku mája,
prvé robotnice sa objavujú na konci mája, samce a samice behom júla, a koncom septembra
kolónia vymiera. Aj keď k úpadku kolónie u druhov s dlhým vývinovým cyklom dochádza po
vyliahnutí pohlavných jedincov, vlastný úpadok hniezda ovplyvňujú hlavne poveternostné
podmienky. Za priaznivých podmienok môţu takéto kolónie pretrvávať aţ do decembra (napr.
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vo Veľkej Británii) a sú známe prípady, ţe pretrvali aj miernu zimu. V Európe môţu takéto
klimaxové hniezda Vespula vulgaris obsahovať aţ 10 000 buniek. V Austrálii a na Novom
Zélande sa tieto osy prispôsobili novým podmienkam (vyššie teploty a absencia prirodzených
nepriateľov) a majú dvojročný vývinový cyklus. Hniezda tu môţu dosahovať impozantné
rozmery (3 m výšky a 2 m šírky) a obsahovať milióny buniek, v druhom roku aj niekoľko
kráľovien. Príleţitostne, napr. kvôli nedostatku miesta či rušivým vplyvom, dochádza
k zakladaniu tzv. odštepných kolónií. V takomto prípade časť robotníc z materského hniezda
odletí a zaloţí v blízkom okolí nové hniezdo, ktoré poznáme podľa atypického vzhľadu a
umiestnenia. Mimo dosahu pôsobenia kráľovnej u robotníc postupne dozrievajú vaječníky,
ale z vykladených vajíčok, pretoţe sú neoplodnené, sa liahnu iba samce. Hniezda tohto typu,
pokiaľ sa robotniciam nepodarí prinútiť aj kráľovnú k vysťahovaniu, majú krátku trvácnosť,
najviac 3–4 týţdne, čo je priemerná dĺţka ţivota jednej robotnice.
Okrem sociálnych druhov sa medzi osami vyskytujú aj sociálne parazitické (tzv. kukučie)
osy, ktorým úplne chýbajú robotnice, a tým sa stávajú závislé od svojich hostiteľov. Samica
sociálne parazitickej osy prenikne do hniezda eusociálneho druhu, neskôr zabije hostiteľskú
kráľovnú a zaujme jej miesto. Z vykladených vajíčok, o ktoré sa starajú hostiteľské robotnice,
sa však liahnu iba samce a samice sociálneho parazita. Existencia hniezda hostiteľa závisí
od počtu a dĺţky ţivota hostiteľských robotníc, ktoré postupne a bez náhrady vymierajú, čím
kolónia speje neodvratne k úpadku. K sociálnym parazitom patrí napr. Dolichovespula
adubertina, ktorá ţije u D.saxonica. Dolichovespula omissa je sociálnym parazitom osy D.
sylvestris.
Imága ôs sa ţivia rôznymi cukornatými látkami (nektárom, medovicou, zrejúcim ovocím,
sladkými šťavami). Ich larvy sú naopak dravé, prijímajú mäsitú potravu v podobe rozhryzenej
substancie (predovšetkým múch, húseníc, motýľov), ktorú im pripravujú robotnice. Robotnice
ulovenému hmyzu odhryznú krídla a nohy, telo rozhryzú a zmiešajú so slinami v kašovitú
hmotu, uloţia v hrvole a v hniezde ňou kŕmia larvy buď priamo, alebo prostredníctvom k tomu
určených robotníc – pestúnok. Osie larvy na oplátku pri kŕmení vylučujú pre robotnice zo
svojich hypertrofovaných (aţ 32 cm dlhých) slinných ţliaz kvapky výţivného sekrétu. Okrem
tráviacich enzýmov obsahuje sekrét predovšetkým aminokyseliny a niektoré jednoduché
cukry (glukózu a trehalózu). Sekréty majú výţivnú a energetickú hodnotu. Jedna takáto
kvapka vystačí robotnici 12 hodín. Vyţivovacie sekréty lariev predstavujú energetickú rezervu
za nepriaznivých poveternostných podmienok, kedy robotnice neopúšťajú hniezdo. Bolo
zistené, ţe tieto sekréty si môţu robotnice medzi sebou odovzdávať. Tento typ vzájomného
kŕmenia, tzv. trofalaxia, sa vyskytuje len u spoločenských ôs podčeľade Vespinae. Príbuzné
Polistinae (napr. rod Polistes) si ukladajú zásoby potravy do prázdnych, vyčistených
pouţitých plodových komôrok.

Obr. 80. Hniezda spoločensky ţijúcich ôs: (A) podzemné
hniezdo Vespula vulgaris, (B) nekryté nadzemné hniezdo
Polistes dominula, (C) kryté nadzemné hniezdo
Dolichovespula media, o – vletový otvor. (Rathmayer
1969, Schremer 1962, Berland 1951, upravené)

Na rozdiel od ôs podčeľade Vespinae, si osy rodu Polistes (Polistinae) stavajú voľné (tzv.
gymnodomné) hniezda, predstavujúce jediný nekrytý plást upevnený na neveľkom stĺpiku
k podkladu (obr. 80). K hniezdeniu si samice volia výslnné a teplé miesta, pretoţe ich plod
potrebuje dostatočné mnoţstvo tepla, ale zároveň nesmie dôjsť k prehriatiu. Schopnosť
termoregulácie u Polistinae je značne obmedzená. Robotnice chvením krídel ochladzujú
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povrch plástu, prípadne do hniezda nosia kvapky vody, čím zniţujú teplotu. Rozdiel medzi
opustenými a obývanými hniezdami môţe dosahovať aţ 20 °C. Hniezdo spravidla zakladá
jedna samica (haplometróza), príleţitostne aj niekoľko samíc (pleometróza). Zakladateľky
môţu ţiť určitú dobu spolu a spoločne sa starať o hniezdo (tento typ hniezda označujeme ako
polygynný), najmä ak sa jedná o geneticky príbuzné jedince pochádzajúce zo spoločného
hniezda. V rámci takéhoto spoločenstva sestier sa postupne na základe agresívneho
chovania vytvorí hierarchia určujúca deľbu činností vo vzniknutej societe. Dominantná, tzv.
alfa samica sa stáva kráľovnou kladúcou vajíčka. Ostatná činnosť spojená s normálnym
fungovaním society prechádza na podriadené jedince. Kráľovnej najbliţšie podriadené
samice sú schopné klásť vajíčka, ale kráľovná ich po vykladení hneď poţiera. Tieto samice
uţ vykonávajú funkciu robotníc. S klesajúcim postavením v sociálnej hierarchii atrofujú aj
vaječníky podriadených samíc. Hlavnou činnosťou robotníc je pristavovanie nových buniek
v pláste a zaobstarávanie potravy. Vzájomný vzťah medzi jedincami ovplyvňuje
predovšetkým mnoţstvo hormónov uvoľnených behom bezprostredného styku robotníc
s kráľovnou. Sociálna hierarchia nie je trvalá a postavenie jedincov sa neustále mení. Časté
sú i prípady výmeny pôvodnej kráľovnej niektorým z podriadených jedincov. Po vyliahnutí
prvých robotníc sa pôvodné spoločenstvo samíc začína rozpadať. Podriadené samice
z vlastnej vôle opúšťajú hniezdo, alebo sú vypudené kráľovnou, v krajnom prípade môţe
kráľovná ostatné samice aj usmrtiť. Predčasne osirelá dominantná samica je potom dočasne
nútená vykonávať v hniezde všetku nevyhnutnú činnosť. Z populačno-genetického hľadiska
má polygynné zakladanie hniezd na začiatku vývinu spoločenstva nesporné prednosti,
pretoţe aj slabé jedince s minimálnymi šancami zaloţiť si vlastné hniezdo sa môţu
sprostredkovane podieľať na odovzdávaní vlastných génov na budúce generácie, pretoţe
pomáhajú vychovávať potomstvo geneticky spriaznené dominantnej samici. Polygynné
kolónie zaisťujú väčšiu bezpečnosť hniezda proti predátorom a parazitom, pretoţe vţdy
aspoň jedna samica zostáva v hniezde na stráţi. Prípadný úhyn dominantnej samice nemá
ţiaden tragický dopad na ďalší osud society, pretoţe ju môţe nahradiť ktorákoľvek z
podriadených robotníc. Úplne odlišný spôsob zakladania hniezd majú tzv. sociálne parazity
hosťujúce u rodu Polistes. Ich správanie vychádza z agresívneho správania dominantných
samíc eusociálnych Polistinae, ktoré im uľahčuje obsadiť a podriadiť si hostiteľskú kolóniu a
zaujať miesto pôvodnej kráľovnej, ktorá je donútená opustiť svoje hniezdo. Sociálne
parazitické druhy u Polistinae nemajú svoje robotnice, ale o výchovu ich potomstva sa starajú
podriadené robotnice, alebo samotné samice hostiteľského druhu.
Parazity a komenzály v osích a sršních hniezdach
Osie hniezda poskytujú vzhľadom na optimálne podmienky stálosti vnútorného prostredia a
najmä dostatok potravy (larvy a kukly ôs, zvyšky nestrávenej potravy) vhodné príleţitosti
k ţivotu celého radu parazitov a príţivníkov. Špecializovaným parazitoidom zemných hniezd
ôs rodu Vespula je Metoecus paradoxus (Coleoptera, Rhipiphoridae). Malé, čerstvo
vyliahnuté larvy (triungulíny) vyčkávajú na rôznych exponovaných miestach navštevovaných
robotnicami ôs. Na ich telo sa prichytia pomocou špeciálne upravených pazúrikov a nechajú
sa zaniesť do hniezda. Tam larva vyhľadá osiu larvu a prenikne do jej tela. Spočiatku sa
vyvíja ako endoparazit, po zvliekaní sa usadí na povrchu tela larvy a ţije ektoparaziticky.
Larva posledného instaru tohto parazitoida sa zakuklí v osej bunke a koncom leta sa liahnu
imága, ktoré vyletujú z hniezda a kladú vajíčka do zeme alebo práchnivého dreva.
Napadnutie hniezd týmto druhom môţe byť niekedy dosť masívne, sú známe prípady, kedy
z jedného osieho hniezda vyletelo viac ako 100 chrobákov.
Larvy pestrice Volucella pellucens (Diptera, Syrphidae) spolu s ďalšími larvami dvojkrídlovcov
ţijú na zemi pod hniezdami a ţivia sa padajúcim organickým odpadom z osích hniezd
(mŕtvymi osami, ich larvami, zvyškami prinesenej potravy) (obr. 81). Ide o neškodné
komenzály, ale na jeseň, keď sa osie kolónie rozpadajú, larvy vyšších instarov za nedostatku
pôvodnej potravy vyliezajú na plásty a ţivia sa mŕtvym alebo chradnúcim osím plodom a
kuklami v uţ opustených alebo zanikajúcich hniezdach. Podobný spôsob ţivota má aj
pestrica Volucella zonaria, ktorej larvy sa vyvíjajú v hniezdach sršňov.
Drobčík Velleius dilatatus (Coleoptera, Staphylinidae), ktorý dosahuje veľkosť aţ 26 mm, ţije
trvalo v organickom odpade pod sršními hniezdami (obr. 81). Je trpeným komenzálom a

98

predátorom, ktorý sa ţiví jednak zvyškami potravy sršňov, mŕtvymi sršňami, ich larvami, ako
aj larvami rôznych saprofágnych dvojkrídlovcov vyvíjajúcich sa v organickom odpade.
Conops quadrifasciatus (Diptera, Conopidae) a iné druhy tohto rodu parazitujú u dospelých
ôs, sršňov a čmeľov. Svojím sfarbením napodobňujú osy. Samice počas letu prepadávajú
svojho hostiteľa, väčšinou na neho číhajú v blízkosti vchodu do hniezda. Uchopia osu
pomocou klieštikovitého ovipozitoru a vykladú na bruško osy vajíčko. Vajíčka majú na
prednom konci kotvy alebo početné vláknité prívesky k pevnému prichyteniu na tele hostiteľa.
Vyliahnutá larva sa prevŕta cez tenkú membránu medzi bruškovými článkami do osieho
bruška a postupne ho začne vyţierať. V hostiteľovi sa vyvíja vţdy iba jedna larva, v prípade
vykladenia viacerých vajíčok sa larvy medzi sebou zoţerú a nakoniec zostane iba jediná.
Larvy ţijú spočiatku voľne, staršie sa zachytia zadným párom dýchacích spirakúl
k vzdušniciam hostiteľa. Larva 3. instaru má predný koniec tela rypáčikovito predĺţený,
pomocou neho prenikne cez bruškovú stopku do hrude osy a jej vnútrajšok vyţiera.
Napadnutá osa časom hynie, väčšinou mimo hniezda. Jedince, ktoré uhynú v hniezde, bývajú
robotnicami vynesené von. Dospelá larva Conops quadrifasciatus sa kuklí v pupáriu, ktoré
vyplňuje celú dutinu vyhlodaného bruška hostiteľa. Vývin je jednogeneračný s prezimujúcimi
kuklami, pupáriá však môţu preleţať v diapauze dva roky aj dlhšie (obr. 81).
Obr. 81. Parazity a komenzály
v hniezdach eusociálnych
druhov ôs a sršňov: (A) imágo
Volucella pellucens, (B) larva
Velleius dilatatus, (C) imágo
Conops quadrifascatus.
(Jacobs, Renner 1974, Reitter
1908/16, Lindner 1923,
upravené)

11.5. Včely
U nás ţijúce eusociálne skupiny včiel patria do čeľade Apidae. Sú to jednak čmele (Bombini)
a vlastné včely (Apini).
Čmele (Bombini)
Patria k nohozberným včelám. Husté ochlpenie tela pôsobí ako tepelná izolácia a pomáha im
znášať aj nízke teploty, čo vysvetľuje výskyt čmeľov vysoko v horách alebo ďaleko na severe.
Dlhý cuciak im umoţňuje prístup do kvetov, kde sú nektáriá uloţené veľmi hlboko. U čmeľov
s kratším cuciakom je známy jav tzv. kleptolektie, t.j. priame nabodávanie alebo nahryzávanie
kvetov s hlboko uloţenými nektáriami. Na vrchnej a spodnej strane bruška majú početné
voskové ţľazy produkujúce vosk potrebný na stavbu hniezda. Väčšina druhov mierneho
pásma zakladá jednoročné kolónie s jedinou plodnou samicou a niekoľkými generáciami
robotníc. Severské druhy vzhľadom k nepriaznivým podmienkam produkujú iba jednu
generáciu robotníc predtým, neţ na konci sezóny vyprodukujú niekoľko pohlavných jedincov.
Tropické druhy môţu tvoriť viacročné kolónie. Oplodnené samice opúšťajú skoro na jar svoje
zimoviská a vyhľadávajú vhodné miesto pre zaloţenie nového hniezda v rôznych
prirodzených dutinách v zemi, na chránených miestach, v machu, dutinách stromov, pňoch,
opustených norách hlodavcov a vtáčích hniezdach. Samice vhodné miesto vyčistia, urovnajú
steny a potiahnu ich vrstvou vosku, z ktorého zhotovia aj medový zásobník ako zásobáreň
nektáru pre obdobie inkubácie vajíčok (obr. 82). Nektár sa pouţíva aj k spevneniu stien
hniezda a k zlepšeniu ich termoizolačných vlastností. Vosk často miešajú so ţivicou a peľom.
Samica uhnetie zo zmesi peľu a nektáru bochník, na ktorý vykladie 8–16 vajíčok. Peľový
bochník spolu s vajíčkami prekryje voskovou vrstvou a takto vzniknutú plodovú komôrku
zahrieva vlastným telom, aby urýchlila vývin vajíčok. Teplota tela sa v tomto období zvýši na
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37–39 °C (vajíčka majú 30–32 °C). Do týţdňa sa z vajíčok liahnu larvy, ktoré sa ţivia na
peľovom bochníku. Samica pokračuje v sedení a kŕmení sa zo zásob nektáru, ktorý si sama
pripravila. S rastom lariev samica rozširuje aj voskový kryt. Vzhľadom na nerovnomerný rast
lariev (larvy na okraji bochníku rastú pomalšie) nadobúda bochník postupne nepravidelný
hrudovitý tvar. Po spotrebovaní peľu z bochníka samica larvy pravidelne prikrmuje. Do plástu
prehryzie otvor a z hrvoľa vydávi zmes peľu a medu larvám priamo do úst. U iných druhov
samice, pokiaľ sú larvy ešte malé, prehryzú u päty bochníka 2 aţ 3 otvory, kadiaľ pravidelne
doplňujú potravu. Staršie larvy uţ kŕmia tradične zmesou peľu a nektáru z hrvoľa. Larvy
dospievajú asi po 10 dňoch a kaţdá si spriada vlastný kokón. V tejto fáze sú dokrmované
samicou ešte asi 4 dni malým otvorom v kokóne. Nakoniec si larva upradie tuhý kokón,
v ktorom sa zakuklí. Robotnice sa liahnu po dvoch týţdňoch. Podľa mnoţstva výţivy sa
liahnu robotnice rôznej veľkosti, čo ich predurčuje k rôznym činnostiam. Väčšie robotnice
vykonávajú sluţbu mimo hniezda, malé vo vnútri hniezda. Špecializovanou kastou robotníc
sú tzv. komorné, ktoré sa starajú o kráľovnú. Robotnice príleţitostne tieţ kladú neoplodnené
vajíčka, z ktorých sa liahnu samce. Samica po vyliahnutí robotníc odstráni voskový kryt a jeho
materiál pouţije na stavbu nových plodových komôrok. Nektár čmele ukladajú do prázdnych
kokónov a peľ do voskových buniek. Hniezdo pokrýva zvrchu vrstva vosku. U povrchových
hniezd ešte vrstva machu a suchej trávy. Teplota hniezda je udrţovaná asi na 30 °C. Výmenu
vzduchu zaisťujú kaţdé ráno u vchodu hliadkujúce robotnice vírením krídel. Príslušníčky tej
istej kolónie sa rozpoznajú podľa charakteristického pachu. Kastovná hierarchia je
udrţiavaná vzájomným agresívnym chovaním robotníc, pričom dominantné jedince majú
lepšie vyvinuté vaječníky.
Pohlavné jedince sa liahnu v lete, kedy je kolónia na vrchole rozvoja. Samce hneď
opúšťajú hniezdo a pripravujú sa na párenie. Buď vyčkávajú pred vchodom do hniezda, alebo
si značkujú svoje teritóriá sekrétmi mandibulárnych ţliaz. Teritóriá pravidelne kontrolujú
preletmi po presne vymedzených letových dráhach. Samice sa pária iba raz, pretoţe samec
vypúšťa do pohlavných ciest samice špeciálnu tuhú hmotu uzatvárajúcu vstup do pohlavného
otvoru. Po oplodnení hľadá samica zimný úkryt k prezimovaniu. Materská kolónia ku koncu
leta zaniká. Po uhynutí starej kráľovnej môţu dominantné robotnice klásť vlastné vajíčka,
z ktorých sa liahne druhá generácia samcov. Kolónia však v dôsledku vymierania robotníc
zaniká. Prevaţná väčšina druhov obýva holarktickú oblasť, odkiaľ niektoré druhy prenikli
horskými pásmami aţ do juţného cípu Juţnej Ameriky a tropickej juhovýchodnej Ázie.

Obr. 82. Hniezda čmeľov: (A) Bombus pascuorum – novozaloţené hniezdo iba s kráľovnou, otvorený medový
zásobník, 5 plodových komôrok s vyvíjajúcimi sa robotnicami, (B) Bombus lapidarius – staršie hniezdo, K – zhluk
kokónov, MK – medové zásobníky, PK – peľové zásobníky, ZK – spoločné plodové komôrky na potravnom bochníku.
(v. Frisch 1969, Macek et al. 2010, upravené)

Sociálny parazitizmus u čmeľov
Samice niektorých druhov čmeľov majú sklony k sociálnemu parazitizmu (buď fakultatívne
alebo obligátne). Prenikajú uţ do zaloţených hniezd cudzieho alebo vlastného druhu, odkiaľ
vyţenú pôvodnú samicu a zaujmú jej miesto. K tomuto javu dochádza predovšetkým kvôli
nedostatku vhodných hniezdnych stanovíšť. K sociálnemu parazitizmu sú úplne prispôsobené
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tzv. pačmele, predtým zaraďované do samostatného rodu Psithyrus. U pačmeľov chýba
samičkám zberný košíček (corbicula) na zadnej holeni, nemajú vyvinuté voskové ţľazy a
nevytvárajú kastu robotníc. Charakteristickými znakmi sú silné hryzadlá, pevná kutikula a
silné, nahor ohnuté ţihadlo. Oplodnené samice pačmeľov sa prebúdzajú zo zimného spánku
o niečo neskôr ako samice čmeľov. Po období úţivného ţeru, kedy im vo vaječníkoch
dozrievajú vajíčka, aktívne prenikajú do hniezd hostiteľských druhov čmeľov uţ v rozvinutej
vývinovej fáze. Po adaptácii na prostredie hostiteľského hniezda hostiteľskú samicu buď
zabijú, alebo si ju podriaďujú (oplyvňujú tento proces feromónmi). Samice niektorých druhov
otvárajú nakladené hostiteľské plodové komôrky a likvidujú vajíčka alebo larvy a na ich
miesto kladú vlastné vajíčka. Larvy pačmeľov sú úplne odkázané na starostlivosť
hostiteľských robotníc. Samice pačmeľov majú vyššiu produkciu vajíčok a rýchlejší vývin
plodu. Ich pohlavné jedince sa liahnu skôr ako imága hostiteľa. Väzba na hostiteľa je veľmi
tesná, spravidla kaţdý druh pačmeľa je špecializovaný na určitý druh hostiteľa, ktorého
napodobňuje svojím vzhľadom aj chemickými signálmi (feromónmi). Na základe podrobných
fylogenetických štúdií boli druhy z pôvodného rodu Psithyrus preradené do rodu Bombus, čo
je tieţ potvrdením blízkej príbuznosti týchto obligátnych sociálnych parazitov. Pačmele sa
vyvinuli v rámci vývojovej línie čmeľov, ktoré sa prispôsobili parazitickému spôsobu ţivota.
Vlastné včely (Apini)
K vlastným včelám patria stredne veľké aţ veľké eusociálne druhy, ktoré ţijú v trvalých
kolóniách. Zakladajú veľké hniezda s voskovými plástami, v ktorých vychovávajú larvy a
zhromaţďujú zásoby. Na svete je známych 7 druhov patriacich do rodu Apis, najvýznamnejší
z nich je domestifikovaný, ale aj vo voľnej prírode ţijúci druh včela medonosná (Apis
mellifera). Pôvodné divé populácie nie sú odlíšiteľné od zdivočelých pôvodne
domestifikovaných kolónií.
Včela medonosná bola domestifikovaná viac ako pred 5 000 rokmi v Egypte pre účely
produkcie medu, propolisu a vosku. Vytvára početné trvalé kolónie (society)
s diferencovanými kastami (obr. 83). Divá forma hniezdi v dutinách stromov, skál alebo
obytných budov. Kolóniu tvorí asi 40 000–100 000 robotníc, kráľovná a v čase rojenia (apríl
aţ jún) 500–2 000 samcov (trúdov), ktoré sú po vyhladovaní robotnicami vypudené z úľa.
Kráľovná je úplne závislá od starostlivosti vlastných robotníc. Hniezda sú zakladané
v chránených dutinách alebo úľoch, vnútorné steny hniezd a vchod nie sú opracované
(s výnimkou ţivicových lemov v blízkosti bázy plástov). Hniezdo je tvorené plástami
obsahujúcimi plodové komôrky a medové zásobníky. Hlavným stavebným materiálom je vosk
a upravená rastlinná ţivica (propolis). Plásty sú dvojvrstvové, zvisle fixované bázou
k podkladu, ich bunky sú pristavované na spodnom konci. Plásty chráni silná vrstva tiel
robotníc. Samce (trúdy) sa vyvíjajú z neoplodnených vajíčok, majú zavalité telo a veľké, na
temene sa dotýkajúce (hololeptické) oči. Samice (kráľovné) sú asi o tretinu väčšie ako
robotnice. Bruško samíc, ktoré výrazne prečnieva za krídla, je naplnené aţ 300 vaječníkmi.
Majú zakrpatené zberné košíčky na zadných holeniach a rovnako aj voskové ţľazy. Ich
cuciak je v porovnaní s robotnicami kratší. Doţívajú sa 4–5 rokov a denne vykladú v priemere
aţ 2 000 vajíčok (t.j. kaţdých 40 sekúnd jedno). Robotnice sú menšie, majú iba slabo
vyvinuté vaječníky, ale naopak silne vyvinuté voskové ţľazy a tieţ podpaţerákové ţľazy,
ktoré produkujú výţivný sekrét pre larvy (materskú kašičku). V lete sa doţívajú 30–40 dní,
v zime 6 mesiacov. Vznik kást je ovplyvnený kvalitou potravy a špecifickými chemickými
látkami (feromónmi), ktoré produkuje kráľovná.
Včela medonosná, jeden z najznámejších domestifikovaných ţivočíchov, je tretím druhom
hmyzu so zmapovaným genómom (zrealizovalo sa to v r. 2006). Pochádza pravdepodobne
z východnej časti tropickej Afriky, odkiaľ sa rozšírila dvoma smermi. Na sever do Európy, na
východ do Ázie. V priebehu ďalšej evolúcie vznikol v dôsledku prispôsobenia sa miestnym
podmienkam celý rad pôvodných poddruhov. Šľachtením a kríţením vzniklo mnoţstvo
kultúrnych rás, ktoré sa od seba líšia vzhľadom a správaním. Je zaujímavé, ţe u nás chované
včely patria do poddruhu včela medonosná kraňská. Pochádzajú z lesnatých oblastí Álp
v Slovinsku. Ich prednosťou je mierne chovanie a rýchly rozvoj society v jarnom období
podporený rýchlym rozmnoţovaním a dobrým zásobovaním včelej rodiny ţivinami. Naše
pôvodné stredoeurópske včely sa naopak v ohrození chovajú agresívne, a preto sa na chov
nehodia. V iných častiach sveta sa chovajú ďalšie poddruhy.
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Význam včiel
Včely sa chovajú jednak kvôli získavaniu včelích produktov – medu, vosku, propolisu,
materskej kašičky, jednak ako opeľovače rastlín. Niektoré plodiny (napr. ovocné dreviny) sú
úplne závislé od opelenia včelami.
Med je hustá a lepkavá kvapalina zloţená zo zmesi cukrov, vody a iných zloţiek. Produkujú
ho robotnice zberom a zahusťovaním cukornatých štiav, najmä kvetného nektáru (kvetový
med) a výlučkov hmyzu (vošky a červce) ţiviaceho sa cicaním rastlinných štiav (medovicový
med). Pre včelstvo je med zásobou energeticky bohatej potravy, väčšinou sa spotrebuje
v sezóne, k prezimovaniu stačí včelstvu pribliţne 1 kg medu na mesiac. Špecifické zloţenie
medu závisí najviac na druhoch navštívených kvetov a líši sa podľa lokality, obdobia, aj
jednotlivých včelstiev. Med obsahuje nasledovné zloţky: 38 % fruktózy, 31 % glukózy, 1 %
sacharózy, 9 % iných cukrov, 17 % vody, 0,17 % minerálnych látok. Kvapalný med sa nekazí,
pretoţe vysoká koncentrácia cukru a nízky obsah vody bráni rozmnoţovaniu baktérií a
kvasiniek. Konzistenciu medu určuje vzájomný pomer fruktózy a glukózy. Čím je obsah
fruktózy vyšší, tým je med tekutejší.
Včelí vosk je vylučovaný mladými dvanásť- aţ sedemnásťdennými robotnicami vo forme
drobných šupiniek vo voskových ţľazách na spodnej strane bruška a robotnice ho pouţívajú
k stavbe všetkých buniek plástu. K tvorbe vosku je potrebná vyššia teplota v úli (33–36 °C).
Robotnice musia skonzumovať med pribliţne o osemkrát väčšej hmotnosti, neţ je hmotnosť
vyprodukovaného vosku. Odhaduje sa, ţe na kaţdý kilogram vosku musia včely absolvovať
asi 530 000 km letu. Farba čerstvého vosku je biela, postupom času dostáva ţltý aţ
červenkastý nádych. Včely totiţ vystuţujú a impregnujú vosk malými vrstvičkami propolisu.
Propolis je látka oranţovej farby, ktorú včely mnohostranne vyuţívajú. Ide o látku ţivicového
pôvodu, ktorá je obohatená sekrétmi vlastných ţliaz. Propolisom včely dezinfikujú steny úľa a
povrch plástov, obsahujú ho aj viečka medových buniek, aby sa med pri dlhom skladovaní
nekazil. Včely propolisom zalepujú rôzne otvory v úli, prípadne zosilňujú prepáţky, čím
zdokonaľujú ochranu úľa proti neţiaducim organizmom. Pri preniknutí votrelca do úľa (myš,
sršeň, ap.) je jeho mŕtvola mumifikovaná propolisom, a jej rozklad potom neovplyvní
zdravotný stav včelstva.

Obr. 83. Kasty včely medonosnej (Apis mellifera): 1 – kráľovná, 2 – trúd, 3 – robotnica. (v. Frisch 1967, upravené)

Bionómia a etológia včiel
Hlavným a základným predpokladom spoločenského spôsobu ţivota u hmyzu je súdrţnosť,
ktorá je udrţiavaná chemickou komunikáciou.
Dobre vyvinuté včelstvo včely medonosnej (Apis mellifera) môţe mať aţ 100 000 jedincov.
Na konci bruška včiel vyúsťuje Nassonova ţľaza a jej výlučkom sa včely zvolávajú,
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kedykoľvek je to potrebné, napr. bohatý zdroj potravy, poblúdenie, nebezpečenstvo.
Výlučkom tejto ţľazy je citral (prenikavo voňajúci aldehyd kyseliny citrónovej). Najdôleţitejším
putom súdrţnosti je prítomnosť matky. Táto vylučuje z maxilárnych ţliaz látku, ktorá bola
nazvaná “kráľovský parfém”. Jeho zloţkou je kyselina trans-9-keto-2-decénová. Bola
objavená v roku 1960 nezávisle anglickým a francúzskym výskumným tímom. Táto látka je
regulátorom všetkého diania vo včelstve. Keď včelstvu zoberieme matku, nastane v ňom
veľký nekľud, dezorientácia robotníc, ktoré sa začínajú vzájomne napádať. Behom niekoľkých
hodín prebudujú niektoré bunky plástu na núdzové matečníky. Larvy sú v nich kŕmené
materskou kašičkou a vyvíjajú sa z nich nové matky. Niektorým robotniciam začínajú
dozrievať vaječníky a kladú neoplodnené vajíčka, z ktorých sa vyvíjajú trúdy. Keď vloţíme do
takéhoto včelstva tampón s trans-9-keto-2-decénovou kyselinou, situácia sa v priebehu
krátkej doby ukľudní.
Kráľovský parfém je feromón, ktorý:
 bráni ostatným robotniciam klásť vajíčka a budovať vlastné matečníky
 pomáha udrţiavať poriadok a pracovnú morálku vo včelstve. Napríklad za prítomnosti
matky na vybudovanie plástu je potrebných 50 robotníc, bez matky je potrebných aţ
10 000 robotníc.
Nie všetky robotnice sú kaţdodenne v styku s matkou, ale kráľovský parfém si
odovzdávajú reťazovito.
Rojenie včiel
Dodnes presne nevieme všetky príčiny, ktoré ho vyvolávajú. Hlavnou príčinou je však
premnoţenie včiel v úli. Na začiatku rojovej sezóny výrazne klesne u matky produkcia
materskej látky (kráľovského parfému) pod kritickú hodnotu. Robotnice vybudujú ihneď na
okraji plástu niekoľko komôrok a do nich matka kladie po jednom vajíčku. Larvy sú
robotnicami intenzívne kŕmené materskou kašičkou. Vývin mladých matiek trvá 16, robotníc
21 a trúdov 24 dní. Správanie pôvodnej matky sa mení. Matka ešte nakladie pár vajíčok,
potom sa jej bruško zmenší, správa sa podráţdene. Robotnice jej zníţia prídel potravy. Lezú
po nej, búchajú do nej nohami, nakoniec ju donútia opustiť úľ. Matka odletí v sprievode
skupiny robotníc a niekde na konári alebo pri stene budovy vzniká kompaktný hroznovitý
útvar – roj. Za letu láka matka robotnice materskou látkou. Po usadení na konár sa jej
zloţenie mení na trans-9-hydroxy-2 decénovú kyselinu. Ucítia ju najbliţšie robotnice a samé
začínajú vylučovať feromón Nassonovej ţľazy, privolajú ním ostatné včely, čo spôsobí vznik
roja. Zistilo sa, ţe kráľovský parfém obsahuje 30 ďalších látok, ktoré vylučuje matka, ale ich
vplyvy a účinky sú ešte neobjasnené.
Včely – prieskumníčky sa rozletia, aby našli vhodné miesto pre nový domov. Potom
tancom oznamujú svoj objav ostatným. Vyhráva tá prieskumníčka, ktorá nález oznamuje
najintenzívnejšie.
V pôvodnom hniezde zostala iba 1/3 robotníc. Čakajú na vyliahnutie mladej matky.
Súčasne, alebo trochu s predstihom sa objavuje v pláste skupina väčších buniek, do ktorých
sú kladené neoplodnené vajíčka, z ktorých sa vyliahnu trúdy. Po 4 dňoch od vykuklenia
samce pohlavne dospejú a vydajú sa na svadobný let. Keď sa prvá mladá kráľovná vyhryzie
z matečníka, je v úli bez konkurencie. S ďalšími, ešte nevyliahnutými matkami si vymieňa
zvukové signály. Pozorovatelia ich popisujú ako tikanie, na ktoré nevyliahnuté matky
odpovedajú kvákaním. Akonáhle sa objavia ďalšie matky, dochádza k súboju. Najsilnejšia
matka buď zabije, alebo vyţenie ostatné matky. Častokrát mladšie matky ubodáva na smrť
ešte v materskej komôrke. Potom túto matku robotnice donútia opustiť úľ a vydať sa na
svadobný let. Kráľovským parfémom priláka trúdy.
Párenie
Matka vyletuje páriť sa behom prvých troch týţdňov ţivota. Trúdy za priaznivého počasia
opúšťajú rodný úľ krátko poobede a lietajú na určité miesta, kde sa zhromaţďujú vo veľkom
mnoţstve. Tento svadobný roj pochádza z najrozličnejších včelstiev v širokom okolí. Na tieto
zhromaţdištia sa dostavujú aj matky. Upozornia na seba kráľovským parfémom, ktorý v tomto
prípade pôsobí ako pohlavný feromón. Keď sa matka dostane do roja a prvému trúdovi sa
podarí ju uchytiť za letu na chrbte, jeho vnútorné orgány doslova explodujú do otvoreného
bruška matky. Trúd okamţite umiera a padá na zem. Matka pri kaţdej kopulácii získava asi 5
miliónov spermií. Svadobný let viackrát opakuje. Po kaţdý raz sa pári s iným trúdom, čím
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zabezpečí nepríbuznosť potomstva. Po celý ţivot si uchováva v spermatéke spermie, ktoré
získala počas niekoľkých svadobných letov. Táto zásoba jej musí vystačiť aţ do konca jej
niekoľkoročného ţivota. Ak vyčerpá túto zásobu skôr, kladie neoplodnené vajíčka, z ktorých
sa liahnu trúdy. Takáto matka nie je vo včelstve dlho trpená. Robotnice ju vymenia, odstránia
a vychovajú si matku novú.
Roje trúdov
Dlho nebola objasnená zákonitosť súvisiaca so zhromaţďovaním sa trúdov na určitých
miestach v krajine. Aţ pokusy Rakúšanov – bratov Hansa a Fridricha Ruttnera pomohli
objasniť niektoré zákonitosti, ktorými sa trúdy riadia. Zostrojili balón naplnený vodíkom
zakončený malou klietkou s panenskou matkou. S týmto balónom chodili po krajine.
Zhromaţdište trúdov bolo veľmi obťaţné nájsť. Má v priemere 50–100 m a mimo neho trúdy
na kráľovnú nereagujú. Takéto zhromaţdištia sa vytvárajú kaţdý rok na tých istých miestach,
aj keď sa tu kaţdoročne schádzajú iné jedince. Dokonca trúdy prevezené do neznámeho
kraja nájdu zhromaţdištia bezpečne uţ prvý deň pobytu. Bratia Ruttnerovci robili pokusy
osem rokov a farebne označili vyše 100 000 trúdov. Zistili, ţe trúdy lietajú na zhromaţdištia
od 200 m do 8 km a ich letové dráhy smerujú v pozdĺţnej osi údolí, prípadne smerom
k horským sedlám. Orientujú sa zrakom podľa UV ţiarenia oblohy. Na jedno stanovište sa
zlietajú trúdy z oblasti 50–150 km2. Matky navštevujú zhromaţdištia vzdialené len 1–2 km, ale
pária sa tam s trúdmi zo vzdialenejších miest. Je to prirodzená ochrana proti príbuzenskému
páreniu, a teda degenerácii včelstiev. Robotnice z jedného úľa pochádzajú od 6–10 rôznych
trúdov. V modernom včelárstve sa pouţíva aj umelá inseminácia matky.
Špecializácia jednotlivých robotníc vo včelstve
V závislosti od veku a produkcie rôznych výlučkov sa vo včelej rodine mení špecializácia
jednotlivých robotníc. Mladé robotnice po vyliahnutí prvých 17 dní zostávajú väčšinou v úli.
Venujú sa vnútorným prácam, čistia a upravujú prázdne bunky, zhromaţďujú a ukladajú
potravu prinesenú lietavkami a starajú sa o larvy. Behom tohto obdobia v závislosti od stupňa
vývinu podpaţerákových a voskových ţliaz sa venujú rôznym činnostiam. Medzi 6.–14.
dňom, kedy majú najviac rozvinuté podpaţerákové ţľazy, sa robotnice starajú o larvy. Medzi
10.–20. dňom, kedy majú rozvinuté voskové ţľazy, sa venujú stavbe voskových komôrok.
Optimálnu teplotu (34,5–35,5 °C) potrebnú pre vývin lariev zaisťujú aktívnou termoreguláciou,
t.j. zvyšovaním teploty vibráciou hrudnej svaloviny, ochladzovanie kmitaním krídlami alebo
vylučovaním chladiacej tekutiny z hrvoľa, ktorou pokrývajú viečka a steny komôrok. Prípadne
tieţ robotnice prinášajú kvapky vody zvonku. Medzi 5.–20. dňom robotnice vykonávajú uţ
krátke prelety mimo úľa, pri ktorých odstraňujú mŕtvoly alebo odpadky z úľa. Časť robotníc sa
zdrţuje v okolí východu z úľa a plní funkciu stráţkyň, ktoré identifikujú všetky prilietajúce
robotnice a pri ohrození vylučujú poplašné feromóny mobilizujúce ostatné robotnice. Pri
vlastnom útoku tieto jedince vylučujú z mandibulárnych ţliaz útočný feromón. Po vpichnutí
ţihadla do koţe votrelca je celé ţihadlo aj s časťou vnútorností vytrhnuté a automaticky
vylučuje jedovú látku spolu s ďalšími dávkami útočného feromónu. Robotnice staršie ako
dvadsať dní sa stávajú lietavkami, ktoré obstarávajú pre úľ potravu (nektár, medovicu, peľ).
Peľ zbierajú za pomoci hryzadiel, zhromaţďujú ho na spodnej strane tela a počas letu ho
pohybmi končatín vyčesávajú, zvlhčujú nektárom a stláčajú do čiastočiek upevnených na
zberacích košíčkoch. V hrvoli prenášaný nektár je v úli odovzdávaný ostatným robotniciam
vzájomným kŕmením (trofalaxiou). Pri vyhľadávaní nových potravných zdrojov hrajú
významnú úlohu tzv. prospektorky (prieskumníčky) informujúce o polohe zdroja ostatné
robotnice v úli prostredníctvom včelích tancov. Podľa tvaru tanečnej figúry a frekvencie
vibrácie bruška prospektorky ostatné robotnice zistia, v ktorom smere a v akej vzdialenosti od
úľa sa nachádza zdroj potravy.
Tance včiel
si uţ všimol starogrécky filozof Aristoteles, ale ich záhadu vylúštil aţ nositeľ Nobelovej ceny
Karl von Frisch. Osmičkový tanček včiel je vlastne miniaturizovaná náhrada skutočnej cesty
za potravou, ktorú včela práve vykonala a na ktorú posiela ostatné včely. Tým, ţe sa ostatné
včely k nej pridajú, si vlastne nacvičujú skutočný let k označenému miestu. Jedinečnosť tanca
spočíva v tom, ţe včely sú k označenému miestu posielané a nie vedené. Tanec má
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zakódované obrovské mnoţstvo informácií. Ţiadna reč, okrem artikulovanej reči človeka, nie
je taká bohatá, ako včelí tanec. Karl von Frisch začal robiť pokusy uţ po 1. svetovej vojne.
Zhotovil sklený úľ. Označil piatimi farebnými škvrnami na rôznych častiach aţ 599 včiel
v jednom včelstve. Blízko úľa umiestnil misku s cukrovým sirupom a medom. Prvú
prieskumníčku, ktorá misku našla, behom pitia označil. Takto mohol sledovať jej správanie.
Hneď po návrate do úľa táto spravodajka dala sirup najprv ochutnať ostatným včelám, a
potom začala tancovať. Typ tančeka nazval kruhový (obr. 84). Včela chodila stále na jednom
mieste vpravo a vľavo, potom sa išla nakŕmiť a zopakovala tanček na inom mieste plástu.
Všetky prizerajúce sa včely sledovali jej pohyby a opakovali tanček. Pritom sa dotýkali
tykadlami. Potom jedna z nich opustila úľ, za ňou ďalšie a objavili sa na kŕmidle. Po návrate
tieţ tancovali, a čím viac včiel tancovalo, tým viac ich bolo moţné vidieť na kŕmidle. Tanec
oznamoval prítomnosť potravy.

Obr. 84. Kruhový tanec včely medonosnej. (Jacobs, Renner 1974, upravené)

Bolo potrebné objasniť skutočnosť, ako ostatné včely potravu našli. Karl von Frisch
rozmiestnil viacero kŕmidiel v okolí úľa a zistil, ţe kruhovým tančekom včely oznamujú: “Leť a
hľadaj v okolí úľa!”

Obr. 85. Osmičkový tanec včely medonosnej. (Jacobs, Renner 1974)
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Ďalej zistil, ţe lietavky hľadali vţdy rovnako voňajúci zdroj potravy, ako priniesla prvá
spravodajka. V priebehu tančeka si zapamätajú vôňu, ktorú priniesla prvá predtančiaca včela.
Prvýkrát bola objavená biologická funkcia kvetnej vône pre opeľovače.
Ako získavajú včely informáciu o vôni kvetov od včely prieskumníčky?
 Očuchávaním jej telíčka, kde na chĺpkoch vôňa ľahko priľne.
 Ochutnávaním ponúkanej vzorky.
 Ak kvety nemajú nápadnú vôňu, ale sú bohaté na nektár, a sú teda vhodným zdrojom
potravy, označia si ich výlučkom Nassonovej ţľazy.

Obr. 86. Pozícia strednej časti
osmičky (prerušovaná čiara) na pláste
v úli včely medonosnej pri rôznej
vzájomnej polohe pokrmu (P), úľa (U)
a slnka (S). (Lindauer 1960, upravené)

Akonáhle bol zdroj potravy presunutý ďalej od úľa (80–100 m), kruhový tanec sa mení na
vrtivý – osmičkový. (obr. 85, 86). Bohatosť zdroja oznamuje spravodajka rýchlosťou tanca.
Karl von Frisch označil 6 267 tanečníc a kŕmidlá vzďaľoval aţ do vzdialenosti 10 km.
Stopkami meral rýchlosť tanca a zistil, ţe rýchlosť obratov v osmičke závisí od vzdialenosti
zdroja potravy. Pri vzdialenejšom zdroji je počet obratov podstatne niţší ako pri bliţšom
zdroji. Pričom rýchlosť ich behu sa líšila v stredovej rovinke, po krajoch (zakrivenej časti)
osmičky behali stále rovnako. Celá správa je teda zašifrovaná v stredovej časti osmičky. Ide
o tzv. vrtivý tanec (waggle dance), pri ktorom včela vykonáva rýchle bočné pohyby bruškom.
Tento element tanca zohráva kľúčovú úlohu v odovzdávaní informácie týkajúcej sa smeru,
v ktorom sa nachádza zdroj potravy, ako aj jeho vzdialenosti od úľa.
V tejto časti tancujúca včela nielen vrtí bruškom, ale vydáva počuteľné vrčanie. Akustické
analyzátory dokázali, ţe to nie je jednoduchý tón. Včela kmitá krídlami 250x za sekundu, ale
po kaţdých 15 milisekundách kmitanie na 15 milisekúnd zastaví. Čiţe vydá 30 vibračných
pulzov za sekundu. Toto je hlboký brum, ktorý naše ucho nevníma. Ostatné včely vnímajú
správu tykadlami, ktorými sa predtančiacej včely dotýkajú.
Ako včela odmeria vzdialenosť?
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Merítkom je spotreba cukru v hemolymfe.
Ako určí smer?
Mimo úľa by smerovala stredná časť osmičky priamo k zdroju potravy. V úli na kolmo
zavesených plástoch je stredná časť osmičky odchýlená o uhol, ktorý je medzi zdrojom
potravy a slnkom (obr 85).
Hlavným bodom, podľa ktorého sa včely orientujú pri lete za potravným zdrojom, je slnko,
presnejšie povedané jeho poloha na oblohe. Ak sa zdroj potravy nachádza medzi úľom a
slnkom, včela tancuje stredovú časť osmičky zdola nahor. V prípade, ţe sa zdroj potravy
nachádza na opačnej strane úľa, ako je slnko, včela tancuje strednú časť osmičky zhora
nadol. Ak sa zdroj potravy nachádza v určitom uhle (napr. 30°) vo vzťahu k línii azimutu
slnka, vtedy stredná časť osmičky je v úli tancovaná pod uhlom 30° od vertikálnej osi plástu.
V závislosti od toho, či sa potravný zdroj nachádza vľavo alebo vpravo od línie úľ – slnko,
stredná časť osmičky je vychýlená na pláste o uhol 30° doľava alebo doprava (obr. 86).
Oči včiel sú citlivé na ultrafialové ţiarenie, ktoré prechádza cez tenkú vrstvu oblakov,
takţe robotnice môţu zistiť polohu slnka, aj keď nie je bezprostredne viditeľné. Sú schopné
zistiť tieţ polohu slnka aj pri hrubšej vrstve oblačnosti, keď vidia iba malý fragment čistej
oblohy. Dokáţu zachytiť jeho polarizačný vzorec, podľa ktorého identifikujú pozíciu slnka na
oblohe.
Informácia o vzdialenosti, v akej sa nachádza zdroj potravy, je zakódovaná v časovom
úteku, v ktorom včela vykonáva vrtivý tanec v strednej časti osmičky. Okrem toho včela
vibruje krídlami frekvenciou asi 250 Hz. Čas trvania vrtivého tanca je proporcionálny
v závislosti od vzdialenosti medzi úľom a zdrojom potravy. Novšie výskumy tieţ potvrdili, ţe
existuje závislosť medzi počtom pulzov viditeľných na oscilografickom obraze vzorca zvuku a
koncentráciou cukru nachádzajúcom sa v zdroji potravy
Včely dokáţu iným robotniciam odovzdávať informácie o zdroji potravy prostredníctvom
tanca a počas neho produkovaných zvukov a vône. Včelí tanec patrí k najkomplikovanejším
prostriedkom dorozumievania zo všetkých známych spôsobov komunikácie u hmyzu.
Karl von Frisch vo svojom slávnom ţivotnom diele “Tanzsprache und Orientierung der
Bienen” (Tanečná reč a orientácia včiel) z roku 1967 opisuje mnoho ďalších pokusov
demonštrujúcich presnosť smerovej orientácie a odhadu vzdialenosti tancujúcich včiel. Je
potrebné upozorniť na jeden z jeho najslávnejších experimentov. Na jednu stranu horského
útesu postavil pozorovací úľ a postupným predlţovaním vzdialenosti naučil niekoľko
spravodajok navštevovať kŕmidlo na druhej strane útesu. Zaujímalo ho, akým spôsobom
budú včely pri tanci oznamovať prvý a druhý úsek cesty. Zistil prekvapujúcu skutočnosť.
Včely neukazovali ani jednu, ani druhú časť cesty, ale najkratší priamy smer cez hrebeň.
Dokázali tým, ţe majú schopnosť integrovať smerové odchýlky podobne ako púštne mravce
rodu Cataglyptis.
Ako sa vyvíjal včelí tanec u divých sociálnych včiel?
V Latinskej Amerike ţijú sociálne včely tribu Meliponini. Nie sú priamymi predchodcami
našej včely medonosnej. Majú jednoduchšie spôsoby dorozumievania. Keď včela rodu
Trigona objaví v blízkosti hniezda kvety bohaté na nektár, letí domov. Vzrušene pobieha po
pláste. Vydáva bzučivé zvuky. Telíčko vonia po navštívených kvetoch. Ostatné lietavky sa
rozletia všetkými smermi pátrať po demonštrovanej vôni.
Vyšší stupeň predstavujú včely rodu Melipona. Spravodajka vzrušene pobieha po pláste a
vydáva pravidelné salvy bzučivého tónu. Ak je zdroj blízko, jednotlivé zvukové pulzy sú
kratšie. Ak je ďalej, sú dlhšie. Je to princíp, ktorý sa uplatňuje aj vo vrtivom tančeku našich
včiel. U rodu Melipona ţijúceho v Juţnej Amerike objaviteľka potravného zdroja naviguje
včely na správny smer pomalým kľukatým letom (30–50 m), takţe ju ostatné stačia sledovať.
Potom prudko vyrazí dopredu a rýchlo doletí k cieľu. Včely, ktoré ju doprevádzajú, sa prvýkrát
nevydávajú hľadať zdroj potravy, ale vracajú sa späť a čakajú na spravodajku, kedy sa vráti
domov. Toto sa opakuje 20–30x, neţ sa vydajú zdroj potravy hľadať samé.
Primitívna africká včela Apis florea má jediný plást, zavesený vysoko v korune stromu. Pri
hornom okraji je vodorovná plocha, odkiaľ je dobre vidieť na oblohu a slnko. Pri tanci je
stredná časť osmičky odklonená od slnka o rovnaký uhol, ako zviera úľ, slnko a zdroj potravy.
Keď sú robotnice tohto druhu donútené tancovať na zvislej ploche, sú značne
dezorientované. Čiţe z týchto pozorovaní vyplýva, ţe tanec vo vodorovnej polohe je vývojovo
pôvodnejší. Náš druh, včela medonosná (Apis mellifera), pôvodne osídlil dutiny stromov.
Plásty si stavia uţ vo zvislej polohe, teda robotnice sú uţ v tejto polohe schopné tancovať a
odovzdávať informáciu o zdroji potravy ostatným robotniciam.
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Tanec včiel má nielen význam pri oznamovaní zdroja potravy, ale aj pri vyhľadávaní
vhodného miesta, kde si roj zaloţí nový domov. Včely prieskumníčky oznamujú svoj nález.
Ostatné včely sa často letia presvedčiť o kvalite miesta. Keď sa im páči, samé začnú
tancovať. Takýmto spôsobom sú vyselektované najvhodnejšie miesta.
Parazity a parazitoidy u včiel
Hniezda samotárskych včiel a príleţitostne aj včelie úle poskytujú vítaný zdroj obţivy bez
dosahu predátorov. Túto výhodu vyuţíva viacero druhov, najmä hmyzu, ktoré sa vo včelích
hniezdach vyvíjajú ako parazity, parazitoidy, komenzály alebo hniezdne parazity.
K najznámejším druhom, ktorý sa vyvíja v hniezdach na povrchu hniezdiacich
samotárskych včiel (najmä čeľade Megachilidae) a príleţitostne aj vo včelích úľoch, je
pestroš včelový (Trichodes apiarius), chrobák z čeľade Cleridae (obr. 87). Samica vykladie do
dutiniek a priehlbín v okolí včelích hniezd 200–250 vajíčok. Mladé larvy prenikajú aktívne do
plodových komôrok, kde môţu aţ mesiac hladovať, pokiaľ nenájdu dostatočné mnoţstvo
potravy. Larvy sa ţivia okrem peľovo-nektárových zásob aj včelím plodom. V hniezdach
s plodovými komôrkami tak larvy postupne vyprázdňujú jednu komôrku po druhej.
U samotárskych včiel môţu prispieť ku zničeniu hniezda. Larva pestroša sa kuklí v ruţovom
hodvábnom kokóne v hniezde včiel. Kukly môţu v tomto stave preleţať aj viac rokov.

Obr. 87. Pestroš včelový (Trichodes apiarius) – habitus imága. (Hanzák et al.1973, upravené)

Kutavka Philanthus triangulum (Hymenoptera, Crabronidae) hniezdi na hlinitom alebo
piesčitom podklade (často tieţ v spárach medzi dlaţdicami). Hniezdi koloniálne, často aj
v hustých hniezdnych agregáciách. Hniezdo tvorí 5 aţ 8 buniek, ku ktorým vedie pol metra aţ
jeden meter dlhá chodba. Chodbu a hniezdo vyhrabáva samička nohami. Včela je napadnutá
na kvete a je paralyzovaná vpichom ţihadla. Kutavka omráčenú včelu poloţí a olizuje jej
ústne orgány a núti ju tlakom nôh na tráviacu sústavu v brušku, aby vydávila z hrvoľa kvapku
nektáru, ktorý potom olíţe. Často napáda a paralyzuje včely len za týmto účelom. Plod
zásobuje hromadne včelami, najmä včelou medonosnou. Uchopí ju končatinami a
transportuje vo vzduchu k hniezdu. Včela je vtiahnutá do pripravenej hniezdnej komôrky.
Larva kutavky sa vyvíja ako ektoparazitoid na včele medonosnej. Samčie komôrky sú
zásobené 1–2 včelami, samičie 3–7 včelami. Na takto omráčených a transportovaných
včelách sa vyvíja vţdy len jediná larva kutavky (obr. 88). V krajinách, kde sa vyskytuje
Philanthus triangulum v početných populáciách, môţe byť tento druh nebezpečný pre
pestovanie včiel. Ak predpokladáme, ţe jedna larva spotrebuje v priemere tri včely, tak to
môţe byť na ploche 1 m2 aţ 600 včiel.
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Obr. 88. Philanthus triangulum: (A) habitus imága, (B) samička napádajúca včelu medonosnú, (C) larva vo svojej
komôrke s mŕtvou včelou a vpravo zámotok larvy na zvyškoch včely. (Hanzák et al. 1973, upravené)
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kanibalizmus 91
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pach kolónie 38
pachové stopy 37,89
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prieskumníčka 88, 89, 94, 103, 104, 105,
107
primer 27
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protocerebrálne lalôčiky 11, 28
pseudoergaty 73, 74
pseudokopulácia 66, 71
pseudosensorie 32
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obdobie receptivity 30, 31
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ocelli 41, 74
oči zloţené 39
očká 41, 74
oculi compositi 39
omatídium 39, 40, 41, 52
oogenesis-flight syndrome 59
ootéka 30
optomotorická reakcia 28
orgán Berleseho 30
orgán chordotonálny 23
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orgány čuchové 25
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orientácia kompasová 52, 53, 54
orientácia topografická 53, 54
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osmičkový tanec 104, 105, 106
otrokárstvo 75, 93
ovipozičný stimulant 32

R
reakcia anemotaktická 28
reakcia brušná a chrbtová 52
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reotaxia 51
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robotníci nepraví 73, 74
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T
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tandem 73
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typ semiklaustrálny 75

S
scapus 14,18,74
seducin 30
semiklaustrálny typ 75
sensillum campaniforme 12
sensorie 32
senzila chuťová 24
senzila feromónová 25
senzila zvončekovitá 12, 13, 14
senzilotvorné bunky 12, 13
sexuálne feromóny 27, 28, 29, 31, 32,
38, 66, 72
sexuálno-feromónový parazitizmus 71
sila zvuku 15
sklerotín 7,8
skototaxia 51
skupina mimetická 60
slabika zvuková 19,21
sociálne parazity 75
sociálny fakultatívny parazitizmus 75
sociálny parazitizmus 75
sociálny permanentný parazitizmus 75
sociálny ţalúdok 91
spermatéka 12, 18, 30, 75, 95, 96, 103
spermatofór 18, 31, 32
spev kopulačný 19
spev nahovárací 18
spev pokopulačný 19
spev proklamačný 18
spev rozpoznávací 19
spev súhlasný 19
spev teritoriálny 19
spev triumfálny 19
spravodajka 104, 105, 106, 107
statický svetelný obraz 47
stimulant ovipozičný 32
stopovacie feromóny 27, 37, 88
stopy pachové 37, 89
stráţkyňa 104
stredný mozog 28
stridulácia alárna 18
stridulácia femoro-abdominálna 14
stridulácia femoro-alárna 14
stridulácia 14, 18, 34
súhlasný spev 19
supraoesophageálne ganglium 8, 11
surface pheromones 39
svadobný let 12, 41, 82, 94, 103
svetelný vzor 48
svetielkovanie 45, 46, 48, 50
svetielkujúci orgán 45, 46, 47, 48
svetlo polarizované 40, 53
symfily 36, 38, 76, 77, 78
synechtry 36, 76, 77, 80
synekenty 36
synergisty 26
systém komunikačný 75, 77, 78

U
učenie 3, 11
ucho pohybové 15, 16
ucho tlakové 15, 16
ultrazvuk 15, 21
upokojujúce ţľazy 79
usadlá fáza 34, 57
UV kvetné vzory 67, 68
uzurpácia intrašpecifická 96

V
vajíčka výţivné 90, 91, 92
včely bruchozberné 69
včely nohozberné 69
ventilačné pohyby u hmyzu 9
ventilačný systém hniezd 82
viacfunkčné feromóny 27, 37
videnie farebné 67
vlákno chordotonálne 12, 13, 16, 22
vnútrodruhová komunikácia 50
vojaci termitov 73
vosk 99, 100, 101, 102
voskové ţľazy 99, 100, 101, 102, 104
vrtivý tanec 106, 107
výška tónu 15, 22
výstraţné postoje 66, 67
výţivné vajíčka 90, 91, 92
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zvuky krídlové 14, 44
vzor svetelný 48
vzorec polarizačný 53, 107

Ţ
ţalúdok sociálny 91
ţľaza Nassonova 38, 102, 103, 105
ţľaza Newcomerova 81
ţľazy adopčné 78, 79
ţľazy análne 36, 75, 78
ţľazy Dufourove 36, 37, 38, 54, 86, 90, 95
ţľazy jedové 36, 37, 38
ţľazy labiálne 37
ţľazy mandibulárne 27, 36, 38, 89, 90, 100
ţľazy obranné 79
ţľazy Pavanove 37, 38
ţľazy podpaţerákové 101, 104
ţľazy prothorakálne 59
ţľazy rektálne 37
ţľazy tibiálne 37, 38
ţľazy uspokojujúce 79
ţľazy voskové 99, 100, 101, 102, 104

W
waggle dance 106

X
xenobióza 93

Z
záhradky mravčie 85
zhromaţdištia trúdov 103, 104
zloţené oči 39
zmyslová brva 12, 13
značkovacie feromóny 26, 35, 89
značkované cesty 54
zrak 18, 41, 67, 75, 104
zraková navigácia 39
zvončekovitá senzila 12, 13, 14
zvuková slabika 19, 21
zvukový pulz 17, 20, 21
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