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Podla výsledkov pozorovania vtáky vidia farby rovnako ako clovek.
Mnohé z nich využívajú pestré sfarbenie peria ako signály..

Ing. Ján Mercel, Ing. Luboslav Buzna, PhD.

K
'cer má v case páre-
nia niimoriadne

pestré sfarbenie, kto-
rým sa predvádza
aciciam a tie práve

podla sfarbenia spoznávajú prí-
slušné druhy. Rovnako dôležitú
úlohu zohráva v case toku sfarbe-
nie hluchána, tetrova a bažanta.
Nápadné farebné kresby peria
majú vždy význam ako návestidlá
a samce tak casto preberajú úlohu
odvedenia pozornosti predátorov
pri tých druhoch vtákov, kde sa
o hniezdenie a výchovu mládat
starajú iba samice. Samice majú
dokonalé maskovacie sfarbenie

peria, ktoré oci orla, myšiaka, ja-
straba vnímajú celkom rovnako
ako ludské oci.

Spýtajme sa receptorov
Farby vznikajú zo svetelných

vfn, ktoré sú zvláštnym druhom
elektromagnetickejenergie. Svetlo
je vlastne elektromagnetické vlne-
nie. Citlivostzraku na svetlo je jed-
nou zo základných vlastností
živocíchov,najmä našich dravcov.
Informácie o svetelných zmenách
zabezpecujú zmyslové bunky, rá-
dioreceptory,pre ktoré sú primera-

ným podnetom rôzne formy žiare-
nia. Medzi receptorypatria dvojaké
zrakové bunky na sietnicioka. Ide
o tycinky, citlivejšiena svetloa ur-
cené na videnie za šera, a capíky
ako receptory umožnujúce farebné
vnímanie. Ich podráždením vzniká
nervový vzruch, ktorý zrakový
nerv odvádza do mozgovej kôry,
kde sa v záhlavovom laloku nachá-
dza centrum zraku.

Capíky obsahujú fotopig-
menty a podla typu maximálnej
citlivosti na svetlo sa u ludí delia

na tri typy videnia. Krátkovlnné,
citlivé na modrú, stredovinné,
ktoré vníma zelenožlté spektrum,
a dlhovinné videnie, vnímavé na
cervenú. Podobné delenie platí aj
pri vtákoch. Podla Dr. Bezzela
vzniká farba až v našom oku

a mozgu. Clovek ju vníma vtedy,
ked je príjem svetla rozdelený ne-
rovnako, cez všetky typy capíkov.
Ak sú všetky typy capíkov rov-
nako dráždené, vnímame svetlo
ako bielu farbu a nie rôznofarebne.

Nie je vták ako vták
Vtáky majú podobné vybave-

nie sietnice, ktoré však výrazne
prekonáva trojfarebnú citlivostlud-

ského oka. Preto môžu vidiet aj
farby v ultrafialovej oblasti a svet
vidia pestrejšie. Medzi jednotli-
vými druhmi vtákov však existujú
velké rozdiely.

Pštrosovité a iné velké vtáky
nemajú žiadne capíky na využitie
ultrafialového svetla, zrakový apa-
rát ich velkých ocí má príliš roz-
siahly rozptyl a neposkytuje ostrý
obraz. Malé vtáky využívajú ultra-
fialové svetlo ako dalšiu oblast

vlnových dfžok. Dravce ho do-
kážu zachytit pri love myší, kto-
rých moc odráža ultrafialové
svetlo a prezrádza tak ich prítom-
nost.

Porovnávat farebné vnemy
vtákov s ludskými je tažké, pretože
clovek nedokáže vnímat ultrafia-

lové svetlo. Niektoré casti peria
vtákov ho odrážajú a v oku vtáka
spôsobujú iné farebné pocity ako
v oku cloveka. Z odbornej litera-
túry je takisto známe, že farby
signalizujú nielen správneho part-
nera, ale hovoria aj o jeho kondícn
a telesnom stave. Samce v dobrej
kondícn slubujú zdravé a pocetné
potomstvo. A tým nadobúda vy-
soko vyvinuté farebné videnie pri
vtákoch aj biologický význam.
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