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NETECHNICKÉ  SHRNUTÍPROJEKTUPOKUSŮ
Název  projekhi  pokusů

Experimenty  zaměřené  na kognitivní  schopnosti  hmyzožravých  ptáků  a jejich  schopnosti  rozlišovat  různé  vzoryna křídlech  a různé  tvary  křídel  motýlů.
Dobatrvánípio)ektupokusů  - 2020-2022
K1í:čov;tslova-inaxwálně5  Sykora,soumračník,kognitivníscliopnosti,ůnilcovémimikiy
Úěel  projekhi  pokusů  - označtejej  křížkem  (x) do  prázdného  políčka

x  základnívýzkum

translačnínebo  aphkovaný  výzkum

' vývo3,'výrobanebozkoušeníkvahty,účinnostianezávadnosti1éčiv_,potravin,kmiiva)mých1áteknebovýrobků

í, ochranapřirodníhoprostředívzájmuzdravíaďobrýchžiÝotníchpodmíneklidínebozvířat

' zachování  druhů

' vyššívzdělávánínebooďbomápřípraya

trestnď f'ízeni a Jfflé  souďni řfzení
Cile.projekhi-pokusů  (např.řešenévědeckéneznáménebovědeckéčiklinicképotřeby)

Řešení vědecké neznámé otazky -_lsou ptáci scl'iopni iozlišovat  i'ůzné  vzoiy  na kndlecli inotýR"i (bílé pasky, skviny)  a _lakjsou  schopnirozlišovat  inotýly  s různou  moi'fologii  (výběžkyna  zadníchkřídlech)u  inobilníchinodelů?
Pravděpodobné  potenciálni  přínosy  projektu  pokusů (iakby  mohlo být dosaženopokrokuvevašemvědním  oborunebo  jaÍcý  přínos  by z něj  člověk  či zvířata  mohlirnít)
Rozšířenínašehoporozuměnítoinu,jakmimil«iypr'ispě1o

 ke vznilcu  současnébiodivei'zity
Druhy  a přibližné  poěty zvířat,  je'3ichž  použití se předpokládá
Sýkora  modřinka  ( Cyanistes  caeruleus)  cca IOO jediríců,  sýlcora  koňadra  (Parus  major)  cca 100  jedinců  ročně.Jaké3sou očekávanénežádoucí  účuíky  uzvírať7 Jak_)enavrhovaná míiazávažnosti'>  Jak buďe se zvíratynaloženo  poskončení  pokusu?

Mimá,  stres pr'i manipulaci.Po  skončení  pokusu  budou  ptácivypuštěnido  volné  přírody.
Uplatňování  3R  (replacement,  reduction,  refinement)
Nahi-azenďpouž[vánízvffat  Uveďte,pioč)enutnépoužítzvffataapiočnemohoubýtvyužitya1teinativybezpoužití
zvÍřat.

Cílem  pokusu  je  testování  kognitivních  schopností  ptáků  ajejich  schopnost  rozlišovat  i'ůzné  barevné  vzoiy  a tvary.  Nenítedymožnéptákynahraditjinýmimodelovýmiorganismy
 aninapř.počitačovýmisimulacemijejich  vnímání.Omezenípoužívánízvířat:Vysvět1ete,jaklzezajistitpoužiti

 co nejmpnšíhopočtuzvířat.
Pio dosažení věrohodných výsledků 3e tfeba využít cca IOO 3edinců  sýkoiy modr'inky a 100 sýkoiy  koňadry  iočněExperiiuentálni  design  zahi'nuje  pro každý  di'iih  tři  testy,  do každého  z nich  bude  vstupoyat  ca IOO jedinců  od každéliodruhri.  Na základě  výsledků  dosažených  ye spolupracující  finské  hboratori,  Dr. Jobanna  Mappes,  předpoklMáme,  že ne,všichni  jedinci  budou  vliodní  na pokusy  a nevstoupí  do expeňmentální  fáze  (tj. nebudou  schopni  se naučit  rozeznávatmobilní  inodely).  Tito  ptáci  budou  vyřazenijiž  v edukativní  fázi  a budou  vyprištěni  zpět  do pf'írody.  Těchto  ptáků  můžebýt  kolem  70 procent.  Miniinální  počet  jedinců  potřebnýclí  pro dosažení  statisticky  významných  hodnot  je 30. Protopředpokládáme  na každý  test lOO ptáků.  V pi'ůběhu  pokusů  budeme  ininimalizovat  počty  jedinců  potřebných  pro pokusv závislosti  na  jejich  kognitivních  schopnostech.

Šetmézacházenisezviřaty  Vysvět]etevolbudi'uhuzvífatapiočsevpřípadětohotozvířecíbomodelu)ednáo

neišetinějšipoužitíz  híediska věďeckých cííů.
I 

Vysvět1eteobecnáopatření,kterábudoupřijataza
 ůčelemsníženíújmyzpůsobenézvířatůmnaminimum.

Jako  pokusný  druli  byla  vybrána  sýkora  modrinka  (Cyanistes  caeruLeus)  a sýkora  koňadra  (Parusinajor),  protože  sejedná opoměi'něhoinéhmyzožravéptákysdobiýmikognitivnímischopnostmi.Od1iaďovanýpočetjedincůnapokusyje

IOOjedincůsýkoiymoďr'inkyaIOOjedinců  sýkoiykoňadiyročně.Kpokusůmbuďouvyrižitidospělcimimo
rozmnožovací  sezónu  (lisíopad  -  březen).  Minin'íalizace  stresu  ptáků  v chovech  (klid  v chovné  místnosti,  vhodnáfotopei'ioda,  kimení  v praviďe]ný  čas),  i pr'i edukativnf  a expeiimentáln{  fázi  -  minimalizace  stresu  pr'i přemisťovániptákaipňpokusu(klid,  zatenměnámístnost).


