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ABSTRAKT
V tomto elaborátu se budeme zabývat vývojem populace motýlů a parazitních vos. Shrneme naše poznatky a způsob,
jakým jsme se k výsledkům dopracovali, včetně našich předpokladů.

UVEDENÍ PROBLÉMU
Naše skupina se rozhodla řešit problém C – vývoj populace motýlů a parazitních vos. Při rozmnožování motýlů hrají
důležitou roli feromony a antiferomony. Pokud samička je připravena k páření, začne vylučovat feromony, které přilá-
kají samečky. Po oplodnění sameček překryje pach feromonů svými antiferomony. Toto je pozitivní jak pro samičku
(která má pak více času na nakladení vajíček bez obtěžování ostatními samečky) i pro samečka (má zaručeno, že sa-
mička naklade vajíčka oplodněná pouze ním). Určité druhy parazitních vos však vnímají pach antiferomonů a využívají
toho k nalezení oplodněných samiček. Pravděpodobně v průběhu krmení samiček motýlů nektarem na oplodněnou
samičku skočí a drží se jí, dokud nenaklade vajíčka. Poté vosa naklade své vlastní larvy do těchto vajíček, které se pak
živí na vajíčkách motýlů.

NÁŠ POHLED NA PROBLÉM
V našem řešení jsme si dali následující předpoklady: nekončnost přírodních zdrojů, motýli i vosy jsou rovnoměrně roz-
loženi ve svém biomu a jakákoliv samička motýla může být oplodněna.

Chceme ukázat, jak se budou populace motýlů a vos vyvíjet a kdy bude nastávat ekvilibrium (tedy kdy populace vos a
motýlů se nebude měnit).

ROVNICE DIFUZE ANTIFEROMONŮ
Abychom zjistili, jak se šíří antiferomony ve vzduchu, použili jsme následující rovnici difuze:

df
dt = c · (d

2f
dx2 + d2f

dy2 + d2f
dz2 )

Tuto rovnici jsme si zjednodušili na jednodimenzionální problém, řešili jsme tedy následující rovnici:

df
dt = c · d

2f
dr2

Tato rovnice má za námi zvolený počáteční stav f(r, 0) = e
− r2

s2√
2π·s2 následující řešení (s je rozptyl, c je difuzní kon-

stanta):
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REAKCE VOS
V našem modelu jsme předpokládali, že hranice citlivosti vos na antiferomony je p.

g(r, t) =

{
1 když f(r, t) > p

0 jinak

Tato funkce nabývá hodnoty 1 v kouli okolo motýla, kde mohou vosy cítit přítomnost antifermonu.

ROZLOŽENÍ MOTÝLŮ A VOS
Střední hodnota poloměru za čas t0 se vypočte z integrálu:

rE = 1
t0

∫ t0
0
x(t)dt

Kde x se vyjádří z f(r, t) = p

MODELOVÁNÍ VÝVOJE POPULACÍ
Vytvořili jsme tedy následující model vývoje populací motýlů a vos:

dM
dt (t) = vm · (M(t)− Im(M(t),W (t)))− lm ·M(t)

dW
dt (t) = vw · Im(M(t),W (t))− lw ·W (t)

kde M (W ) je hustota populace motýlů (vos), vm (vw ) je počet jedinců z jednoho oplodnění motýlů (napadení hnízda
vosou), lm (lw ) je přirozená úmrtnost motýlů (vos) a Im je počet napadených motýlů:

Im(M,W ) = min{W · (1− (1− πr2E)M ),M}

V této funkci bude M minimum, když W >> M .

ŘEŠENÍ MODELU
Nejprve nalezneme řešení pro Im =M :

M(t) = c1 · e−lm·t

W (t) = c2 · e−lw·t − c1vW (e−tlm−e−tlw )
lm−lw

Zde existuje pouze jedno ekvilibrium, a to W =M = 0.

Pro IM = W · (1 − (1 − πr2E)M ) se nám podařilo pouze najít následující ekvilibrium (jediné s nenulovými populacemi
vos a motýlů), kde se populace motýlů a vos stabilizují:

M(t) =
ln(1− lw

vw
)

ln(1−πr2E)

W (t) = vw
lw
· ln(1−

lw
vw

)

ln(1−πr2E)
· (1− lm

vm
)



V aproximaci, kdy všechny vosy si jsou schopny najít motýla bez ohledu na hustotu mmotýlí populace se Im(M,W )

redukuje na W s řešením:

M(t) = −vmw0e
(vw−lw)·t

vw−lw−vm+lm
+ (m0 +

vmw0

vw−lw−vm+lm
) · e(vm−lm)·t

W (t) = w0e
(vw−lw)·t

ZÁVĚR
Naneštění jsme nebyli schopni vyřešit náš model kompletně, ale povedlo se nám najít rovnovážný stav populací vos a
motýlů. Dále jsme ukázali, že pokud populace motýlů klesne pod určitou hranici, populace vos i motýlů vymře.
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