Abstrakt
Schopnost rozřazovat podněty do kategorií a podle příslušnosti do dané kategorie na ně reagovat má
pro živočichy ve volné přírodě velký význam, například pro urychlení rozpoznání jedlé kořisti od
nejedlé. Typicky jsou podněty kategorizovány na základě sdílených znaků. Ptáci se orientují
především zrakem a proto i jejich kořist signalizuje svoji nejedlost především vizuálně, například
pomocí aposematického zbarvení. V této práci byla testována schopnost sýkor koňader (Parus
major) kategorizovat kořist do skupin jedlá a nejedlá na základě jejího vzhledu. Sýkory byly
rozděleny do tří experimentálních skupin podle testovaných kategorií kořisti. Jedna skupina byla
testována ve schopnosti rozpoznání nepalatabilních aposematických druhů ploštic (Heteroptera) od
palatabilních druhů hmyzu z ostatních hmyzích taxonů. Druhá skupina byla testována v
diskriminaci neaposematických druhů ploštic od hmyzu z ostatních taxonů a třetí v diskriminaci
uměle vytvořených pseudokategorií, složených z podnětů využitých pro první skupinu. Testováni
byli dospělí ptáci odchycení ve volné přírodě a naivní ručně odchovaná ptáčata. Ptáčata byla
testována pouze v prvních dvou experimentálních skupinách. Ptáci byli nejprve v diskriminačním
tréninku učeni rozlišovat podněty z daných kategorií a následně jim byly v testu generalizace
předloženy podněty nové. Dospělí ptáci i ptáčata se naučili rozlišovat a kategorizovat aposematické
a neaposematické ploštice téměř stejně rychle, dospělí ptáci se učili o něco rychleji. Skupina
testovaná v diskriminaci pseudokategorií učila diskriminaci pomaleji a dosáhla nižšího podílu
správných reakcí než ostatní skupiny. Při generalizaci dosáhla vyššího podílu správných reakcí
skupina testovaná s aposematickými plošticemi než ta s neaposematickými a to u dospělých ptáků i
u ptáčat. Pokud mají ptáci možnost zaměřit se na aposematické zbarvení, je pro ně zřejmě
generalizace mezi druhy kořisti snazší než pokud toto zbarvení u kořisti přítomno není. Skupina
testovaná s pseudokategoriemi generalizace nebyla schopna, na podněty z obou kategorií ptáci
reagovali náhodně. Sledována byla též reakce ptáků na jednotlivé druhy kořisti a zjištěno bylo, že
ptáci z obou skupin zřejmě používali ke kategorizaci společnou barvu hmyzu a nikoliv tvar.
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