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Tři ontogenetická koevoluční hřiště
• dospělci ‐ „frontline“ defence
• vejce
• mláďata

Davies & Brooke J. Anim. Ecol. 1989; Grim et al. J. Anim. Ecol. 2011

Generalizovaná vs. specifická reakce
• sympatrie vs. alopatrie s parazitem
• genetická variabilita ~ fenotypová plasticita
• replikace: taxonomie, čas, prostor (cf. Johnson 2002)
• 1 pár populací nestačí!
• sympatrie ~ alopatrie
• vrána > kukačka
• primární nevhodnost

Grim et al. J. Anim. Ecol. 2011

Co je koevoluční reakce na kukačku?
• background nest desertion rate (vs. egg rejection)
• baseline nest visitation (vs. reakce na "vetřelce")
• background aggression
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Kosciuch et al. Behav. Ecol. 2006; Ghalambor & Martin Science 2001; Grim Auk 2005

Význam kontrolní atrapy
• holub → generalizovaná obrana → koevoluce nebyla
• kos → specializovaná obrana → koevoluce byla

Grim Auk 2005

Správný kontrolní druh:
• ne‐parazit
• ne‐predátor hnízd
• ne‐konkurent o potravu
• ne‐konkurent o mikrohabitat
• sympatrický
• fenotypově hodně odlišný

Volání o pomoc ‐ další funkce mobbingu?
• hypotézy "calling for help" & "attract the mightier"
• 32 % hnízd (n = 75)
• přilákáno 21 spp.
• pozit. korelace s mobbingem
• akustické vs. vizuální podněty

Rohwer et al. Am. Midl. Nat. 1976; Curio Z. Tierpsychol. 1978; Grim
Grim J. Ornithol. 2008

Rozpoznávání parazita: klíčový podnět?
• hostitelé rozpoznávají ...
• ale podle čeho?
• spodní strana těla
• ... je pouze 1 znak

Davies & Welbergen Proc.
Proc. R. Soc.
Soc. 2008;
2008; Welbergen & Davies Behav. Ecol. 2008

Modelové druhy: malý vs. velký rákosník
• "hodný" vs. superagresivní hostitel
• problém: útočí na vše v blízkosti hnízda
• výběrový test ‐ na 2 atrapy zároveň nelze útočit

Trnka et al. PLoS ONE 2012

Kde jsou klíčové podněty?

Trnka et al. PLoS ONE 2012

Proužkovaná spodina těla vs. žluté oko

Trnka et al. PLoS ONE 2012

Statistická "významnost" vs. velikost efektu
• ekologický kontext ‐ odkud přilétá hostitel?
• stejný znak ‐ opačný efekt v různých populacích

Trnka et al. PLoS ONE 2012

Velikost efektu v reálu ...

Yoshino 1999: Kakko – Nihon no takurancho. Bunichisogoshuppan, Tokyo

Karta se může obrátit ...

Hrůza Stráž myslivosti 1936
1936

Polymorfismus & predátorské mimikry
• 3,5 % ptačích spp.

Honza et al. 2006; Thorogood & Davies Science 2012

Polymorfismus & predátorské mimikry
• apostatická selekce
• tradiční scénář: mimic‐driven
• alternativní scénář: model‐driven

Trnka & Grim MS

Krahujčí a poštolčí mimikry
• background aggression (Grim Auk 2005)
• hawk mimicry
• kestrel mimicry
• replikace!

Trnka & Grim MS

Co si z toho odnést (domů)
• generalizovaná vs. specifická reakce
• background aggression
• matoucí význam kontrolní atrapy
• vedlejší účinky mobbingu
• rozpoznávací podnět vs. podněty
• ekologický kontext a význam rozpoznávacího podnětu
• statistická "významnost" vs. velikost efektu

Cuck
oos

Co si z toho odnést (domů)
• a především:
• replikace skrz fylogenezi, čas a prostor
replicate

Johnson J. Wildl. Managm. 2002
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