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Abstrakt  

 

V této práci se snažím obecně přiblížit některé pojmy týkající se studia stabilních izotopů, 

a procesy, kterými izotopy procházejí. Stabilní izotopy některých prvků jsou vhodné pro 

vypracovávání ekologických studií. Je tomu tak díky frakcionačním a diskriminačním procesům, 

ke kterým dochází během jejich pohybu v ekosystémech. K těmto pohybům dochází díky 

přírodním cyklům, které jsou pro prvky zcela přirozené, a dochází během nich k přechodu prvků 

některými svými formami. Díky těmto cyklům se izotopy dostávají i do těl organismů. Konkrétně 

se v této práci zaměřuji na ryby, analýzu jejich tkání, a především na analýzu otolitů. Pro zjištění 

užitečnosti otolitů při ekologických studiích je nutné znát jejich vhodné použití, stejně jako při 

použití tkání. 

Cílem této práce je shromáždit informace o dosavadním spojení stabilní izotopové analýzy 

a studia otolitů. Jejich složení a informace, které můžeme získat zkoumáním tohoto složení, 

zejména složení izotopového, mohou být užitečné při studiu průběhu života ryb a prostředí, ve 

kterém ryby žily. 

 

 

Abstract 

 

In this work, I try to approach some general concepts related to the study of stable isotopes. 

The processes through which isotopes go through. Stable isotopes of some elements are suitable 

for ecological studies. This is due to fractionation and discrimination processes that occur during 

their movement through ecosystems. These movements happen due to natural cycles, which the 

elements undergo in one of their forms. Thanks to these cycles, isotopes enter the bodies of 

organisms. I especifically focus on fish tissues, primarly on otoliths. To determine the usefulness 

of otoliths in ecological studies, it is necessary to know their appropriate use, and the appropriate 

use of other tissues. 

The aim of this work was to gather information about the possible link between stable 

isotope analysis and the study of otoliths. Their composition and the information that we can obtain 

by examining this composition, especially the isotope composition, can be helpeful in studying the 

course of the fish's life and the environment in which the fish has lived in. 
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1  Úvod 

 

Izotopová analýza je mezidisciplinární analytickou metodou, která je schopná poskytnout 

odpovědi na otázky týkající se života organismů. Jedná se o poměrně mladou metodu, která se 

začala rozvíjet v polovině dvacátého století. Se zlepšujícími se technickými inovacemi, co se 

spektrometrie týče, se analýza stává podrobnější.   

Je možné ji využít pro rekonstrukce některých podmínek prostředí, kterým je organismus 

během svého života vystaven. Její použití je uskutečnitelné pro mnoho organismů. Zásadním 

prvkem pro tuto analýzu je stroncium. 

Při využití této metody pro ryby je možné využívat získané informace pro zjištění migrací, 

mateřských oblastí, nebo průměrné teploty vody, ve které ryba žila. Pro získání těchto informací 

se běžně používají šupiny a kosti. Pro zjištění recentních podmínek života ryby se používají 

většinou svaly. U kostnatých ryb se ovšem nabízejí k použití unikátní struktury uložené ve 

vnitřním uchu. Tyto struktury jsou otolity. Díky použití otolitů se dají informace získané 

jednotlivými analýzami izolovaných anulů seřadit na osu, která bude představovat životní 

podmínky ryby. 

Tato práce je rešeršní prací, zaměřující se na obecné vysvětlení izotopů a otolitů, a snahou 

propojení těchto dvou kapitol pomocí využití analýzy stabilních izotopů pro zkoumání otolitů, a 

potažmo vlivů, kterým jsou ryby během svého života vystaveny.  

 

2 Izotopy a jejich využití v ekologii 

 

  Všechny existující prvky jsou charakteristické svým počtem protonů a neutronů, jsou 

takzvanými nuklidy. Zatímco protonové číslo, počet protonů v jádře, je neměnné pro daný prvek, 

počet neutronů v jádře se může lišit, což není v přírodě až tak ojedinělý jev. Těmto různým formám 

výskytu se říká izotopy, nebo také izotopické nuklidy. Izotopy každého prvku mají specifické 

fyzikálně-chemické vlastnosti, a tím se velmi liší i jejich chování při chemických reakcích. Je to 

dané hlavně tím, že počet neutronů zásadně ovlivňuje hmotnost jádra daného izotopu. Díky různé 

hmotnosti jader můžeme izotopy označit za lehké a těžké, a s tím souvisí rychlost chemických 

reakcí. Lehký izotop daného prvku bude reagovat rychleji než těžší izotopy stejného prvku. 

Izotopy se dále dělí na stabilní a na radioaktivní, liší se od sebe délkou poločasu rozpadu. Stabilní 

se rozpadají podstatně pomaleji než radioaktivní, a to je jeden z důvodů proč se k izotopovým 

analýzám používají převážně stabilní izotopy (Šantrůček 2018).  

Nejběžnějším příkladem je vodík, který má tři izotopy, ale pouze dva z nich jsou stabilními 

izotopy: vodík a deuterium (třetí izotop tritium je radioaktivní). Vodík má jeden proton a jeden 
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neutron 11H a je v přírodě častěji zastoupen (99,985 %). Deuterium má jeden proton a dva 

neutrony 1
2H s nižším zastoupením (0,015 %). Pokud molekula obsahuje stejné prvky, její 

chemické složení je stejné, ale jeden z prvků je izotopem, potom je molekula nazývaná 

izotopologem (Šantrůček 2018). 

Rozdílné zastoupení stabilních izotopů je typické pro všechny prvky, nejen vodík. Z toho 

důvodu byl stanoven výpočet pro určení přirozeného výskytu stabilních izotopů a definován jako 

izotopový poměr: 

 

R= (četnost minoritního izotopu) / (četnost majoritního izotopu) 

 

kde R je bezrozměrná jednotka, ale je možné ji vyjádřit ve vyhovujících jednotkách pro vyjádření 

množství v dané látce. Tento výpočet pro četnost je pouze prvotním výpočtem, který není vhodný 

pro reálné kvantifikace absolutní míry, a to díky tomu, že zastoupení minoritního izotopu bývá 

příliš malé. U biogenních prvků málokdy přesáhne hodnotu 1 %, a proto se nepoužívá. Místo 

tohoto výpočtu byl zaveden vhodnější výpočet pro relativní vyjádření zastoupení izotopů v dané 

látce, vzhledem k mezinárodně uznávaným standardům:   

 

𝛿 = [(𝑅𝑣𝑧 − 𝑅𝑠)/𝑅𝑠] ∙ 1000, 𝛿 = [‰] 

 

Kde Rvz je izotopový poměr zkoumaného vzorku, a Rs je izotopový poměr mezinárodně daného 

standardu. Celý vztah tak určuje izotopový rozdíl standardu a vzorku (Šantrůček 2018).   

 

Mezinárodní standard Značení Poměr izotopů Hodnoty izotopového poměru 

Standard Mean Ocean Water SMOW 2H/1H 18O/16O 1,5576 . 10-4 2,0052 . 10-3 

PeeDee Belemnite PDB 13C/12C 18O/16O 1,1189 . 10-2 2,0672 . 10-3 

Air AIR 15N/14N 3,6765 . 10-3 

Canyon Diablo Troilite CDT 34S/32S 4,41626 . 10-2 

 

Tab. 1 – mezinárodní standarty užívané při izotopové analýze stabilních izotopů. 

 

Pokud jsou stabilní izotopy používané pro analýzu v biologii nebo ekologii, je nutné brát 

v potaz, že v živých systémech dochází k chemickým reakcím. Z toho důvodu se zavedla veličina 

A (atomoprocento), která vyjadřuje procentuální zastoupení izotopu, který je v systému minoritní. 

Je to z toho důvodu, že minoritní izotopy bývají v organismech více zastoupené,  
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a pokud by se pro stanovení používala 𝛿, tak by hodnoty zastoupení byly příliš vysoké. 𝛿 se také 

značí hodnota frakcionace, tedy poměr lehčího izotopu k těžšímu. 

 

𝐴 = (č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡. 𝑖𝑧𝑜𝑡𝑜𝑝𝑢)/(č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡. 𝑖𝑧𝑜𝑡𝑜𝑝𝑢 + 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟𝑖𝑡. 𝑖𝑧𝑜𝑡𝑜𝑝𝑢) ∙ 100  

𝐴 = 100 ∙ 𝑅𝑠(𝛿 + 1000)/[𝑅𝑠(𝛿 + 1000) + 1000], 𝐴 = [%] 

 

Během globálních cyklů, kterých se účastní izotopické nuklidy, dochází k jejich míchání a 

frakcionaci. Díky tomu je podle izotopového složení možné provádět ekologické studie. Během 

frakcionace, nebo během míchání, dojde ke změně izotopového složení produktu od původního 

reaktantu. Izotopové míchání je způsobeno smísením alespoň dvou reaktantů, které mají rozdílné 

izotopové složení, než jejich produkt (Šantrůček 2018).  

Frakcionací dochází ke změně relativního zastoupení některých izotopů. Výsledné 

produkty frakcionace mají jiné izotopové složení, něž měly vstupující látky. Poskytuje dva důležité 

poznatky. První je informace o původu dané látky, a druhý poskytuje informace o reakčních 

podmínkách. Dělí se na kinetickou frakcionaci a na frakcionaci rovnovážnou.  

Kinetická frakcionace je způsobena pomalejší reakční rychlostí jedné ze složek reaktantu, a to  

zpravidla izotopově těžší složky, za stejných reakčních podmínek. Při takové kinetické frakcionaci 

biogenních prvků bývá frakcionace pozitivní. Dochází k ní při nevratných, jednosměrných dějích 

(Peterson 1987). 

Rovnovážná frakcionace je důsledkem vzniku rovnováhy mezi molekulami a je 

ovlivnitelná změnou teploty. Až po ustálení reakce se dá zjistit, zda má produkt rozdílné izotopové 

složení. Příkladem může být rozdílné izotopové složení na povrchu oceánu a pod jeho hladinou. 

Tento příklad souvisí s tím, že těžší izotopy se zpravidla vyskytují v molekulách s větší vazebnou 

silou (Peterson 1987). Příkladem může být přeměna respiračního uhlíku na stavební uhlík během 

procesů navazujících na fotosyntézu (Šantrůček 2018).  Další příklady jsou u konkrétních prvků 

podkapitole 2.1 – Cykly biogenních izotopů ekosystémy 

 

∆= 𝛿𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡á𝑡 − 𝛿𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡, ∆= [‰] 

  

Při použití v praxi se ovšem často používá první výpočet, pokud jde o porovnávání 

organismus/jeho okolí. V tomto případě konkrétně R= (Prvek otolit) / (Prvek voda). Místo R se často 

používá písmeno D, které značí diskriminaci, tedy o kolik bude prvek v otolitu ochuzen, vůči 

koncentraci prvku ve vodě (dá se využít pro zkoumání jakékoliv tkáně nebo tělní části). Pro tento 

výpočet platí, že pokud je R(D) větší nebo rovno 1, tak k diskriminaci prvku nedochází, nebo 
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dochází velmi málo. Složení organismu bude tedy téměř totožné se složením vody 

(Campana a Steven 1999). 

Uvedené výpočty jsou spíše ilustrační, jelikož pro konkrétní práce se většinou z těchto 

výpočtů pouze vychází a dají se upravit a namodelovat konkrétně pro danou studii. Je možné 

použít místo mezinárodních standardů hodnoty získané na místě odchytu ryby. Například se dá 

použít izotopové složení vody, pokud chceme vědět, zda dochází ke změně izotopových hodnot 

během ukládání prvků do tkání ryby. Nebo lze použít vzorek odchyceného planktonu, nebo ve 

vodě žijících bezobratlých, pro porovnání izotopového složení stravy ku konzumentovi, a potažmo 

určit trofikou pozici organismu. 

 

2.1 Cykly biogenních izotopů ekosystémy 

 

 Veškeré prvky putují ekosystémy. Toto putování je neustálé a naprosto přirozené. 

Příkladem může být fotosyntéza, déšť, potravní řetězce. Těmito procesy dochází k výměně prvků 

mezi různými místy a organismy. Díky těmto putováním je možné zkoumat populace nebo jedince 

v rámci ekologických studií, v poměru se vzorky z dané lokality. To je dané tím, že se během 

zvětrávání hornin prvky uložené v dané hornině dostávají do půdy, potažmo do vody a stávají se 

tím typickými izotopy pro dané území. Po tomto uvolnění dochází k jejich distribuci do 

ekosystémů i potravních řetězců (Šantrůček 2018).  

 Cykly prvků ekosystémy jsou v dnešní době silně ovlivněny lidskou činností, a to 

především deforestací, těžbou a nadužívaním hnojiv a herbicidů během intenzivního zemědělství 

a s tím souvisejícím zvětráváním. Kvůli klimatickým změnám dochází mimo jiné k uvolňování 

různých prvků ve formě sloučenin ze sedimentů a oceánů.   

 Obecně platí, že nejlehčí z izotopů biogenních i nebiogenních prvků se přirozeně v přírodě 

vyskytuje nejhojněji.  

 Pokud ovšem dojde k limitaci zdroje, je pravděpodobné, že organismy budou obohacené o 

těžší izotop, přestože by se za normálních podmínek lépe účastnil reakcí lehčí izotop (O´Leary 

1984). 

 

2.1.1 Uhlík 

 

 V přírodě se vyskytuje ve dvou stabilních izotopových formách, 12C, 13C. 

 Uhlík putuje ekosystémy převážně ve formě CO2. CO2 se dostává do atmosféry dýcháním 

živočichů, sopečnou činností, z hornin, nebo ze sedimentů. Z atmosféry ho odebírají rostliny. 

Během fotosyntézy C3 a CAM a C4 rostlin dochází k různým frakcionacím (Peterson 1987). 
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Většina rostlinných těl je ochuzena o těžší izotop uhlíku, 13C, a to hlavně z důvodu, že těžší izotopy 

se účastní většinou pomalejších reakcí, což fotosyntéza není. (Šantrůček 2018).    

 U vodních ekosystémů jsou rozdílné průběhy mezi pohybem uhlíku pro slanou vodu a 

sladkou vodu. V mořských ekosystémech je výměna a rozpouštění oxidu uhličitého na rozmezí 

atmosféry a hladiny vody téměř v ekvilibriu, tedy k frakcionaci téměř nedochází. Při asimilaci 

rozpuštěného anorganického uhlíku planktonem už k frakcionaci dochází (-19 až -24‰), protože 

fotosyntéza je dynamičtější proces než rozpouštění atmosférického oxidu uhličitého. Z toho 

vyplývá, že většina hodnot uhlíku ze vzorků organického původu z oceánu má původ planktonní 

a ne atmosférický (Campana a Steven 1999).  

 Ve sladkých vodách jsou dva hlavní zdroje uhlíku. Prvním je rozpouštění CO2 z atmosféry, 

druhým je organická hmota, která se uvolňuje ze sedimentů. CO2, jehož zdrojem je bakteriální 

činnost v sedimentech, by měl být izotopicky stejný nebo velmi podobný uhlíku vyskytujícímu se 

na daném místě. Zatímco uhlík, který se do tohoto prostředí dostává v podobě organické hmoty a 

bude zpracován stejnou bakteriální činností, bude ochuzen o 14C (Finlay 2001). Rozpustnost jeho 

oxidu ve vodě je závislá na pH (Finlay a Kendall, 2007). Dalším zdrojem uhlíku ve vodách je uhlík 

uvolněný z minerálů tekoucí vodou a putující s tokem. Tento uvolněný uhlík je ve formě HCO3
-  

a jeho frakcionace je na rozdíl od CO2 poměrně vysoká. Pro CO2 jsou hodnoty bakteriální 

frakcionace -15 až -5‰ a pro HCO3
-  jsou hodnoty frakcionace rozpouštěním o 7-10‰ vyšší 

(Mook et al. 1974). Už tento uhlík může být využit pro zjištění původu vody. K frakcionaci 

anorganického uhlíku ve sladkých vodách dochází respirací vodních živočichů (až -20‰). K vyšší 

než dvojnásobné (-45‰) frakcionaci dochází při zabudování uhlíku do těl řas a sladkovodního 

planktonu (Peterson 1987). V otolitech se projeví teplota vody frakcionací uhlíku 13C o 0,2‰ pro 

každý stupeň oteplení (Kalish 1991a, Thorrold et al. 1997a). 

 Ve všech ekosystémech se uhlík pohybuje potravními řetězci. Na nejnižší úrovni je 

anorganický uhlík, který se dostane do organismů pomocí fotosyntézy. Tyto organismy jsou 

většinou potravou pro konzumenty prvního řádu, a tito konzumenti se poté stávají součástí 

potravně-predačního systému (Peterson 1987). Právě poloha v potravním řetězci má vliv na 

hodnoty frakcionace izotopu (Kovačiková a Brůžek 2008). Po smrti kteréhokoliv účastníka tohoto 

systému dojde k přeměně organického uhlíku z těl na rozpuštěný organický uhlík působením 

bakterií v rámci mikrobiální smyčky. Bakterie jsou potom potravou pro nejmenší členy planktonu, 

a tím je cyklus, zjednodušeně řečeno, uzavřen (Peterson 1987). 

 

2.1.2 Dusík 

 

 Dusík se přírodě vyskytuje ve dvou stabilních formách 14N, 15N.   
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 Dusík je v atmosféře zastoupen dvouatomovými molekulami během jejichž pohybu 

atmosférou k frakcionaci nedochází. Do atmosféry se dostává ve formě svých oxidů 

z antropogenních zdrojů. Dusík, který je začleňován do těl živočichů ve formě organického dusíku 

frakcionaci podléhá (od -10 do 10‰), ale nejde o příliš podstatnou frakcionaci. Hlavním důvodem 

je, že růst rostlin, růst živočichů, nebo mikrobiální rozklad, nejsou moc rychlé procesy, a tyto 

procesy zpomalují putování dusíku do dalších úrovní. Rozdíl je také pro formy anorganického 

dusíku, amoniaku a dusičnanů (rozmezí od -20 do 10‰) (Peterson 1987).  

 Dusík má tendence ukládat se do různých přírodních rezervoárů, ve kterých dochází k jeho 

kumulaci. V těchto rezervoárech dochází k reakcím, které podle kinetiky izotopů využívají spíše 

14N, z toho důvodu je v těchto rezervoárech přebytek 15N, tedy dochází k malé frakcionaci. K tomu 

dochází hlavně v půdách a oceánech rozkladnými procesy, kde platí, že s narůstající hloubkou je 

vetší výskyt 15N (5-10‰). V mořích a oceánech potom dochází k asimilaci dusíku fytoplanktonem 

(10-40‰). Asimilace je menší (4-6‰) v místech, kde je dusíku dostatek (Kovačiková a Brůžek 

2008). Plankton je potom potravou planktonofágních živočichů, a ti jsou zase potravou pro jiné 

živočichy. Jejich trofická pozice by se pravděpodobně dala určit podle obsahu těžšího izotopu. 

S každou trofickou pozicí dochází k obohacení tkání o 3-4‰, nezávisle na prostředí (Zanden & 

Rasmussen 2001, Sweeting et al. 2007). Ryby, které jsou výhradně herbivorní nemají stejné 

hodnoty jako ostatní. Důvody tohoto rozdílu zatím nejsou zcela jasné, ale pravděpodobné 

vysvětlení je, že konzumují taxonomicky nižší organismy, které jsou ochuzeny o dusík. Pro tyto 

ryby jsou typické hodnoty frakcionace od -0,7 do 9,2‰ (Mill 2007).  

 Ve sladkých vodách se anorganický dusík vyskytuje ve třech formách, HN4
+, NO2

- a NO3
- 

(Guiry 2019). Dusík se ve vodě vyskytuje i v organických sloučeninách, které se do vody dostávají 

rozkladnými procesy. Zásadními faktory ovlivňujícími obsah dusíku ve vodách jsou procesy 

v nich probíhající. Především je to vidět ve vodách s rozdílnou trofií, kde v oligotrofních vodách, 

s malým obsahem N a jeho malým odběrem planktonem, k frakcionaci téměř nedochází. Ve 

vodách s vysokým obsahem N, tedy v eutrofních, je odběr planktonem poměrně vysoký, a s tím i 

frakcionace. Hlavními aktéry procesů zpracování anorganického dusíku ve vodách jsou bakterie, 

které jsou velmi citlivé na změny jeho dostupnosti (Guiry 2019).  Díky rozdílům ve frakcionaci 

(organického i anorganického uhlíku) v rámci vodních ekosystémů a terestrických ekosystémů je 

možné určit, zda jsou některé látky v ekosystémech alochtonního, či autochtonního původu 

(Peterson 1987). Potažmo se dá určit, zda byly organismy do prostředí vložené, introdukované, 

nebo zda se v daném prostředí už narodily. 
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2.1.3 Síra 

 

Síra se v přírodě vyskytuje ve čtyřech stabilních formách 32S, 33S, 34S a 36S. 

 Síra je podobně jako dusík ukládána do přírodních rezervoárů, a to především do oceánů. 

Síra v těchto rezervoárech dosahuje hodnot až 21‰ pro těžší izotop vůči mezinárodnímu 

standardu pro síru. Samotná frakcionace se potom děje dvěma rozdílnými způsoby. Dochází 

k fixaci síry planktonem, a také dochází k uvolňování síry rozkladnými procesy ze dna a 

sedimentů. Během fixace je frakcionace mnohem nižší (cca 2‰) než během rozkladných procesů 

(až 70‰) (Peterson 1987).  

Kvůli faktu, že dnes jsou cykly narušeny antropogenní činností, dochází k velkým 

fluktuacím hodnot 34 S a to jak v měřeních z oceánů, tak i z atmosféry. Do atmosféry se síra dostává 

výparem z oceánů (Peterson 1987) a sopečnou činností. Dokud nebyla nastavená přísná pravidla 

pro odsiřování elektráren, dostávala se síra do atmosféry z nich. Tato síra se často lišila 

izotopovým složením od síry přirozeně se vyskytující v atmosféře. 

 Síra je vhodná pro ekologické studie, protože je hlavní složkou aminokyselin a z toho 

důvodu se z jejího použití při izotopové analýze 34S dá určit složení stravy organismů ve sladké i 

slané vodě. Většinou se pro toto určení používá kostní tkáň (Kovačiková a Brůžek 2008). 

 

2.1.4 Kyslík 

 

 Kyslík se v přírodě vyskytuje ve formě třech svých stabilních izotopů 16O, 17O, 18O. A. Pro 

ekologické studie je zásadní 18O, který je svými hodnotami velmi specifický pro vodní prostředí, 

ve kterém je rozpuštěný. Jiné hodnoty budou v jezerech, tekoucích vodách, podzemních vodách, 

nebo ledovcových vodách. Toto prostředí potom udává izotopové složení pro celý svůj 

hydrologický cyklus. Od výparu z hladiny po srážky, které spadnou na rostliny, jež se stanou 

potravou pro živočichy (Kovačiková a Brůžek 2008).  

Hodnoty kyslíku jsou úzce spjaty s klimatem. Při frakcionaci kyslíku záleží na teplotě a na 

množství srážek v dané lokalitě. Změna hodnoty o jedno promile během frakcionace odpovídá 

teplotnímu nárůstu přibližně o 2,6 °C (Gat a Gonfiantini 1981). Ke snižování hodnot 18O dochází 

během postupování mraků směrem k vnitrozemí, s narůstající nadmořskou výškou a teplotou, 

kvůli diskriminaci tohoto izotopu.  

 S ohledem na všechny toto frakcionace lze zrekonstruovat celý život organismu, protože 

veškeré fyziologické procesy jsou závislé na přijmu kyslíku v jeho různých formách. 
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Vzorky z organismů (převážně kostní tkáně) potom obsahují informace o teplotě, množství srážek, 

vlhkosti a výparu v lokalitách výskytu. (Kovačiková a Brůžek 2008).  

 Velkou roli ve vodních ekosystémech hraje také závislost organismu na přítomnosti 

rozpuštěného kyslíku. Některé organismy, například bakterie, jsou schopné přežít i anoxické 

prostředí. Podobně jsou na tom i ryby, anoxii nepřežijí, ale nároky na přijímání kyslíku se druhově 

liší. 

 

2.2 Cyklus nebiogenních izotopů stroncia 

 

 Stroncium se v přírodě vyskytuje ve čtyřech stabilních formách 84Sr, 86Sr, 87Sr, 88S. Izotop 

87Sr je izotopem vznikajícím při radioaktivním rozpadu 87Rb, takže pomocí obsahu tohoto izotopu 

stroncia v poměru s jeho jiným izotopem, je možné určit geologické stáří hornin.  

 Stroncium se dostává do vod vymýváním z hornin, a s odpovídajícími hodnotami, s jakými 

se vymylo, se integruje do vodních organismů a rostlin. Při analýze tkání, které jsou schopné v 

sobě ukládat prvky dlouhodobě, se dá díky izolování konkrétního časového úseku z tkáně zjistit, 

zda během života organismu nedocházelo k periodickým migracím, nebo k jednorázovému 

přesídlení. Konkrétní časový úsek se poměří s jiným časovým úsekem ze stejného vzorku, tím se 

zjistí, zda k pohybu došlo. Po poměření s lokálními vzorky je možné zjistit konkrétní lokalita. 

Hodnoty stroncia jsou odlišné pro vody různé salinity. (Kovačiková a Brůžek 2008). 

 Je využitelné i při analýze otolitů. Jako jeden z mála prvků je v otolitech vázán v různých 

izotopových poměrech vzhledem k vápníku. Je totiž schopen nahrazovat vápník ve struktuře. 

 

2.3 Diskriminace 

 

Základem izotopového složení organismu je bezpochyby prostředí, ve kterém žije, v rámci 

biotických i abiotických faktorů daného prostředí, kterým je živočich vystavován. Některé izotopy 

jsou organismy vstřebávány ve větší míře než ostatní. Určitou roli v tom hraje nižší atomová 

hmotnost lehčích izotopů (Campana a Steven 1999). Po přijetí izotopu organismem dochází 

v rámci fyziologických a metabolických procesů v těle k diskriminaci izotopů. Živočich je proto 

většinou obohacen o určitý izotop v poměru se svojí stravou, nebo prostředím ve kterém žije. 

K tomu dojde postupným procesem trávení, ukládáním izotopu do krevního řečiště, přesunem 

izotopu krevním řečištěm na místo určení a využitím izotopu pro určené funkce, například jako 

stavební jednotku pro tkáně. Tyto přesuny způsobují další diskriminaci izotopu během asimilace. 

Diskriminací se dá určit složení dostupné stravy, a environmentálních podmínek. 
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Nejvhodnější jsou pro toto určení měkké tkáně a kostní tkáň. Pro výzkum je také nutné vědět, jak 

rychle dochází k obměně tkání, a z toho vyvodit, která tkáň je vhodná na krátkodobé sledování a 

která na časosběrné (Peterson1987). 

Jinak by se tento jev dal nazvat asimilační frakcionací, během níž jsou využity pro 

asimilační procesy lehčí izotopy. Asimilační frakcionace je prvním krokem k odebrání lehčích 

izotopů a může na ni navazovat metabolická frakcionace (Gannes et al. 1997), ke které dochází 

během využívání lehčích izotopů pro tvorbu metabolitů a metabolických procesů. Z toho by mohla 

plynout frakcionace těžšího dusíku 3-4‰ pro masožravé živočichy, jejichž strava je založena na 

přijmu proteinů, zatímco u býložravců je velké rozmezí hodnot nejspíš způsobené ochuzením o 

proteiny, a větší variabilitou možné stravy (Zanden a Rasmussen 2001). 

Organismy, které jsou méně náročné, a jsou schopné se přizpůsobit a přežít v různých 

prostředích a podmínkách, vykazují významné kolísání hodnot, co se týče těžšího izotopu uhlíku 

(Guiry 2019). 

 

3 Analýza stabilních izotopů a její využití  

 

Izotopová analýza je velmi výhodnou analytickou metodou díky tomu, že se v ní využívají 

stabilní izotopy prvků, tím pádem není nijak škodlivá, ani nebezpečná. V dnešní době se používá 

napříč vědeckými odvětvími. Je hojně využívaná ve fyzice, geologii, paleontologii, archeologii, 

antropologii, biologii, chemii, medicíně, kriminalistice, a také ve forenzních vědách (Kovaičková 

a Brůžek 2008). K prvnímu využití došlo ve 30. letech minulého století při výzkumech ve vědách 

zabývajících se neživou přírodou. Později, díky zlepšení technologií a zpřístupnění technického 

vybavení, se začala využívat i ve vědeckých odvětvích zabývajících se živou přírodou (Šantrůček 

2018). 

V biologii a v ekologii je možné izotopovou analýzou zkoumat například místa, kam se 

migrující živočichové během migrace stěhují a čím se v období migrace živí, nebo jak se místa, 

kam migrují v průběhu času, mění (Šantrůček 2018). Cílovou skupinou jsou například ptáci, nebo 

některé druhy ryb, které se stěhují při období tření. Právě u těchto malých živočichů je izotopová 

analýza nejlepším řešením, protož díky jejich malé hmotnosti by nebyly využitelné metody 

založené na GPS mapování. Výhodou je možnost odebraní vzorků většímu počtu jedinců 

z populace. Pokud se nejedná o vzorky svalových, nebo kostních tkání, a jedinec není při odebírání 

usmrcen. Další využití je u zjišťování trofií v potravních řetězcích. (Thompson et al. 2005) A to 

od úrovně celých společenstev až po jedince. Na těchto rozdílných úrovních lze díky výskytu 

izotopů provádět zkoumání od úrovně buněčné až po úroveň ekosystému, anebo až globálních 

měřítek (Šantrůček 2018). 
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 Použití stabilních izotopů v případě výskytu nebo vazby živočicha na určité místo je možné 

díky specifickému zastoupení stabilních izotopů biogenních prvků na různých místech na Zemi. 

Živočich žijící kdekoliv na planetě bude mít ve svém těle (integrované v tkáních, kostech, vlasech, 

srsti, peří, nehtech, rohovině a potažmo celém těle) obsažené stejné izotopy prvků, jaké jsou na 

daném místě. Je to dané hlavně potravou a vodou, kterou živočich přijímá, a jejich obsahem 

lehčího izotopu v poměru k obsahu těžšího (lehčí izotop vždy převládá vůči těžšímu, ale poměry 

se liší lokálně, proto je možné poměr srovnat s poměrem ve stravě) (Šantrůček 2018). K takovému 

ukládání dochází po celý život, proto veškeré změny týkající se daného prostředí (například 

teplotní změny), nebo životních podmínek (například změna potravy) živočicha budou uloženy 

v jeho těle (Kovaičková a Brůžek 2008). S každým jeho stěhováním dochází k obměně 

izotopového poměru v tkáních, a to hlavně v těch kde dochází k rychlé obměně buněk, jako 

například svalová tkáň, kožní tkáň a další. Využití těchto tkání je vhodné, pokud potřebujeme 

výsledky o kratším časovém úseku, nebo zkoumáme aktuální stav. Využití těchto tkání je 

nevhodné, jestliže bychom se je snažili použít pro zjištění dlouhodobých informacích o 

živočichovi, například jestli dochází k migracím přes stejná stanoviště. K takovému účelu je 

vhodné použít tkáně, které přirůstají, jako jsou například vlasy, nehty, rohy, peří, šupiny, otolity, 

ve kterých jsou tyto informace uloženy. 

  

3.1 Analýza 

  

V biologii a ekologii se většinou zkoumá izotopické složení vzorku, jeho změn, ke kterým 

dojde v důsledku procesů vedoucích k frakcionaci nebo diskriminaci izotopů, a jeho poměr vůči 

mezinárodnímu standardu, nebo lokálním vzorkům. Ke změnám v izotopovém složení vzorku 

dochází tehdy, když projde živým systémem, například při fotosyntéze, nebo při metabolických 

procesech po přijetí s potravou nebo vodou. Nebo když se účastní nějaké reakce. 

  Analýza je převážně prováděna pomocí spektrometru, a to konkrétně jako hmotnostní 

spektrometrie, která je nejlépe použitelná právě v rámci zkoumání živých systémů (Šantrůček 

2018).  

 

3.2 Hmotnostní spektrometrie 

 

Hmotnostní spektrometrie využívající se často při výzkumu stabilních izotopů je izotopová 

poměrová hmotnostní spektrometrie. V některých anglicky psaných pracích se objevuje zkratka 

IRMS, která označuje isotope ratio mass spectrometry, a jedná se o doslovný překlad.  
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Mezi zkoumanými izotopy mnohdy bývá tak malý rozdíl, jako pouhý jeden neutron. To 

vede k hmotnostnímu rozdílu. S rostoucím počtem nukleonů v jádře dochází i k nárůstu jeho 

hmotnosti. Z toho důvodu musí být hmotnostní spektrometry velmi citlivé na sebemenší rozdíly 

(Šantrůček 2018).  

Před samotnou analýzou musí dojít ke zplynění zkoumaného vzorku, protože spektrometry 

umí pracovat pouze s plyny. Analyt vstupuje do komory spektrometru spolu s nosným plynem, 

kterým bývá většinou inertní hélium. Do komory vstupuje také vzorek o známém izotopovém 

složení, který je použit jako referenční vzorek. Oba plyny jsou složeny ze stejných molekul, ale 

izotopicky se liší. Nejdříve dojde ke vstřiku vzorku (jak analytu, tak referenčního vzorku) do 

komory z interface, který je propojený s počítačem, ve kterém dochází k navolení nastavení pro 

analýzu. K samotné analýze dochází v komoře analyzátoru, kam jsou z iontového zdroje vysílány 

elektrony. Tyto elektrony narážejí do vnějších orbitalů analytu a vyrážejí z něj elektrony, za vzniku 

kationtů analytu. Analyt je poté v komoře urychlen a spojen do úzkého svazku, který je pomocí 

optiky směřován z komory ven štěrbinou. Za štěrbinou je elektromagnet vytvářející magnetické 

pole, ve kterém dochází díky rozdílným hmotnostem iontů k různým ohybům jejich dráhy. Ohyb 

je dán závislostí hmotnosti iontu a působícím nábojem. Dráha každého kationtu je zaznamenána 

detektorem. Detektor je většinou složen z několika Faradayových kolektorů, a funguje tak, že 

přeměří elektrickou odezvu pro množství iontů z jedné dráhy pro daný náboj. Detektorů může být 

více podle typu konkrétního spektrometru, a měření, na které je určený. Naměřené výsledky se 

zapisují do chromatogramu, nebo je výsledkem hmotnostní spektrum. Pro správné měření je 

důležité, aby nedocházelo k interakci jednotlivých iontů v komoře s molekulami okolního 

prostředí. Z toho důvodu musí být komora uzavřeným systémem. Toho se většinou docílí 

vytvořením vakuovaného prostředí v komoře. (Šantrůček 2018).  

 

4 Otolity 

 

Otolity jsou párové struktury, které jsou obsaženy u všech kostnatých ryb, jak mořských, 

tak sladkovodních (Campana a Steven 1999). Jsou uloženy ve vnitřním uchu ryby, kde v každém 

vnitřním uchu jsou tři otolity. Každý z otolitů je uložen v samostatném otolitickém orgánu. Ryba 

má celkem tři tyto orgány, z nichž dva mají podobu polokruhových kanálů, a třetí vypadá jako 

komůrka. Všechny tři jsou vyplněny endolymfou. Při pohybu ryby prostředím se endolymfa 

rozpohybuje a s jejími pohyby dojde i k pohybu otolitu. Rozhýbáním otolitu dojde ke kontaktu 

s řasinkami, které jsou uložené na stěnách kanálků a komůrky vnitřního ucha. Tyto řasinky jsou 

citlivé na kontakt a ohyb, konkrétně ohyb způsobený převalením otolitu v endolymfě. Jejich 

ohybem dojde k vyslání vzruchu do mozku ryby, a pomocí informací poskytovaných těmito 
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vzruchy je mozek schopen vyhodnotit polohu těla ryby a tím jí umožní orientaci ve vodě. Tyto 

orgány se nazývají saccule, lagena a utricule. V saccule je uložen otolit s názvem saggita, v lageně 

otolit asteriscus, a v utricule lapillus.  Tedy každá ryba má tři páry otolitických orgánů s šesti 

otolity. Otolitický orgán pravděpodobně splňuje dvě fyziologické funkce, a to funkci vestibulární 

a funkci sluchovou (Popper 2000).  

Otolit je unikátní tím, že je nebuněčný a metabolicky stabilní. To znamená, že co se do 

otolitu zakomponuje, to se už z jeho struktury nikdy neuvolní, pokud není struktura narušena 

vnějšími vlivy (například působením solventů). K ukládání prvků do otolitu dochází už v době 

před vylíhnutím a přetrvává během celého života ryby. Díky tomu, že je ukládání nepřetržité, 

dochází každým rokem ke zvětšování otolitu a vrstvením vznikají takzvané anuly, které mohou 

být mimo jiné i ukazatelem stáří ryby (Popper 2000). Stáří ryby se dá odečíst i z anulů vznikajících 

na šupinách. Více informací k určení stáří ryby je v podkapitolách 5.1.1 Otolit, 5.1.4 Šupiny a 6.3 

Určení věku.  

 

Obr. 1 – nákres otolitu s jednotlivými anuly 

 

4.1 Biokrystalizace 

 

Proces biokrystalizace je závislý na několika aspektech. Na endolymfě a látkách v ní 

obsažených (organických i anorganických látkách). Na jejím pH, které je určené obsahem 

hydrogenuhličitanových iontů ve vodě. Hydrogenuhličitanové ionty v roztocích, i v endolymfě, 

jsou jedny ze vznikajících iontů z oxidu uhličitého (z tohoto by se dalo předpokládat, že obsažený 

oxid uhličitý v prostředí, ve kterém ryba žije, bude ovlivňovat rychlost a způsob začlenění iontů 

do otolitu). Zásaditost endolymfy je dána protonovým prouděním z cévní soustavy, a způsobuje 

snížení rychlosti procesu biokrystalizace (Romanek & Gauldie 1996, Payan et al. 1997). Dále je 

biokrystalizace závislá na vodě v daném prostředí, kde ryba žije, na její teplotě a také na 

dostupnosti jednotlivých iontů dostávajících se pomocí fyziologických procesů až do endolymfy 

(Campana a Steven 1999). 
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V otolitu je obsaženo přibližně třicet jedna prvků, které nejsou radioaktivní, a to jak prvků 

biogenních, tak i nebiogenních. Většina z těchto prvků je obsažena ve velmi malém, až stopovém 

množství. Hlavními vyskytujícími se prvky jsou C, O a Ca, které také udávají základní stavbu 

otolitu, a to ve formě minerálu CaCO3. Uhličitan vápenatý může krystalizovat v jedné ze svých 

krystalických struktur. Jako aragonit, kalcit, nebo vaterit (Carlstrom 1963). Krystalická struktura 

uhličitanu vápenatého v rybích otolitech je dána umístěním otolitu v otolitickém orgánu. 

V utricule a saccule dochází k tvorbě aragonitu, zatímco v lageně dochází k tvorbě vateritu 

(Popper 2000). V zásadě aragonická struktura převažuje nad vateritovou. K tvorbě vateritových 

otolitů může docházet i v jiných otolitických orgánech, hlavně v případě, že je průběh krystalizace 

aberantní (Lowenstam a Weiner 1989, Oliveira et al. 1996). Nejspíš proto, že se struktura vateritu 

tvoří snáze v přesycených roztocích, které jsou daleko od rovnováhy (Carlstrom 1963). 

 V otolitických orgánech dochází k ukládání kalcitové struktury velmi zřídka. Pouze 

v případě, že dochází k anomální tvorbě aragonitových struktur. K tomu může docházet, pokud 

krystalizace proběhne unáhleně, nebo dojde ke skluzům rovin v rámci struktury (Oliveira et al. 

1996). Mimo tyto prvky můžeme v otolitech ve větším množství najít Na, K, S, N, P, Sr a Mg. 

Některé z těchto prvků obsažených v endolymfě, hlavně ve formě iontů, jsou schopny nahrazovat 

vápník v rámci biokrystalizace. To je umožněno podobností vznikajících struktur se 

strukturou CaCO3 (Campana a Steven 1999). 

Endolymfa obsahuje kromě anorganických složek i organickou složku, proteiny. Tyto 

proteiny se dají rozdělit podle své rozpustnosti na rozpustné ve vodě a nerozpustné ve vodě. 

Rozpustnost ve vodě pravděpodobně určuje způsob podílení se proteinu na procesu tvorby otolitů. 

Proteiny nerozpustné ve vodě jsou odpovědné za mineralizaci, a to tím, že udávají strukturu 

vznikajícího otolitu (především vzdálenost mezi jednotlivými atomy vápníku).  Tyto proteiny 

pojmenoval Degens et al. (1969) otoliny, a mají vysoký obsah kyselých aminokyselin. Proteiny ve 

vodě rozpustné jsou schopné na sebe z endolymfy vázat vápník. Z toho důvodu mají významný 

vliv na rychlost procesu mineralizace, i její regulaci (Asano a Mugiya 1993). Bez přítomnosti 

rozpustných, i nerozpustných proteinů, a jejich periodické sekrece, by v endolymfě nemohlo 

docházet k biokrystalizaci. Otolity jsou tedy převážně složené z anorganických látek, ale obsahují 

i malé procento organických látek, které jsou zcela stěžejní pro samotnou krystalizaci otolitu. Ke 

krystalizaci by čistě anorganickými procesy nedošlo. (Wheeler a Sikes 1984). 

Inkorporace prvků (iontů) do otolitu je vícestupňový proces, během kterého musí tyto 

prvky projít několika bariérami. Při překonávání těchto bariér dochází k diskriminaci některých 

z nich. Tyto bariéry jsou významné pro živočichy žijící ve vodním prostředí (ryby, paryby a další), 

díky jejich vysoké a nepřetržité osmoregulaci. Proces průchodu prvků bariérami je dán i složitostí 

organismu. Například inkorporace do aragonitové struktury korálů je poměrně jednoduchá, 
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a téměř nedochází k diskriminaci jednotlivých prvků z vody, na rozdíl od složitějších organismů, 

kde je diskriminace markantnější. Rozdílná úroveň diskriminace prvků je i mezi jednotlivými 

tkáněmi v rámci jednoho organismu. Kalcifikované tkáně, jako jsou kosti, obsahují jiné prvky, a 

v jiných koncentracích než svalovina. Zároveň tyto kalcifikované tkáně obsahují více prvků, a ve 

větších koncentracích než otolity. Z toho vyplývá, že diskriminace pro ukládání prvků do otolitu 

by měla být větší než pro kalcifikované tkáně, ale u některých stopových prvků je naopak nižší 

(jedná se o prvky, které jsou schopné nahrazovat Ca v krystalické struktuře, příkladem takových 

prvků je Sr nebo Mg) (Campana a Steven 1999).  

 

4.2 Cesta prvku z vody do otolitu 

 

Zdrojem anorganických prvků pro biokrystalizaci otolitů je  až  z 90 % voda. U 

sladkovodních ryb se prvky dostávají do krevní plazmy během proudění vody skrz žábry. U 

mořských ryb se prvky dostávají do krevní plazmy přes střevní stěnu. Žábry jsou tedy první 

bariérou, na které dochází k diskriminaci. Prvky přijaté potravou se až do otolitu dostávají 

ojediněle, výjimkou může být stroncium, nebo některé těžké kovy (Limburg 1995, Farrell a 

Campana 1996, Gallahar a Kingsford 1996). Druhou bariérou je přechod prvků z krevní plazmy 

do endolymfy. Poslední bariérou je samostatný proces biokrystalizace otolitu. Daný prvek může 

být diskriminován na jedné nebo na více těchto bariérách. Například obsah stroncia v otolitu je 

menší než v endolymfě, v endolymfě je menší než v krevní plazmě a v krevní plazmě je menší než 

v okolní vodě. Diskriminace je tedy specifická pro různé prvky jak kvantitativně, tak i lokálně.   

Nejvýznamnější z těchto bariér je první bariéra, vyskytující se na rozhraní vody a žaber, 

nebo vody a střev u mořských ryb, kde dochází k absorpci prvků, hlavně dvojmocných, přes epitel. 

U ryb žijících ve slané vodě hraje velkou roli při absorpci pH vody, salinita, teplota vody a 

okysličenost. U sladkovodních ryb hraje roli teplota a tvrdost vody, a to zejména koncentrace 

vápenatých iontů (McKim 1994). 

Čím více je ve vodě vápníku, tím méně dochází k absorpci kovů (Mayer et al. 1994). Pokud 

je ale koncentrace vápníku ve vodě nízká, bude právě vápník prvkem, který bude nejvíce 

absorbován. Proto je pro výzkum sladkovodních ryb vhodné používat místo celkové koncentrace 

konkrétních rozpuštěných prvků koncentraci rozpuštěného vápníku. R= (Caplazma) / (Caprotředí). 

Může se poměřovat i rozpuštěný zkoumaný prvek vzhledem k vápníku, protože na rozdíl od 

sodíku a draslíku má stejné hodnoty u ryb chycených v deltě řeky a u ryb chycených už v moři. 

Potom mohou tyto výpočty vypadat R= (Sr) / (Ca). U mořských ryb se používá buď vápník nebo 

prvky související se salinitou. Stopové prvky se mohou lišit lokálně a podle slanosti. Proto jejich 

poměr s vápníkem může být zavádějící.  
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 Druhou bariérou je rozhraní krevní plazmy a endolymfy. Při přechodu prvků touto bariérou 

dojde k diskriminaci většiny větších iontů, výjimkou je draslík (Mugiya 1985). K průchodu 

dochází na bázi intercelulárního pohybu prvků organismem (Mugiya & Yoshida 1995). Díky této 

značné diskriminaci je svým složením endolymfa velmi podobná výsledně vykrystalizovanému 

otolitu.  

 Poslední bariéra je na rozhraní endolymfy a samostatného otolitu. I na této bariéře dochází 

k diskriminaci, ale zapojují se zde už i látky zajišťující samostatnou krystalizaci, jako například 

otoliny. Na této poslední bariéře je nejvíce diskriminovaným prvkem Sr, kde v poměru Sr/Ca 

endolymfy a otolitu nabývá R (D) hodnoty okolo 0,25‰ (Kalish 1989).  

Přestože prostředí slané a sladké vody je velmi rozdílné, po provedení analýzy otolitu vůči 

prostředí se pro ryby z obou prostředí koncentrace hlavních prvků v otolitech v zásadě neliší. 

Pravděpodobně proto, že tyto prvky jsou často esenciálními prvky, a přestože je osmoregulace pro 

sladkovodní ryby a ryby žijící ve slané vodě odlišná, tyto prvky jsou u všech ryb přijímány 

v podobných koncentracích. Krevní plazma těchto ryb má téměř totožné složení. Jedná se Ca, P, 

K, Na, Mg, S, a další podobné. Jelikož primárním podkladem k tvorbě otolitu je endolymfa, ve 

které jsou obsaženy esenciální prvky, je pravděpodobná koncentrace těchto prvků v otolitu 

v podstatě neměnná od endolymfy. Esenciální prvky proto nejsou vhodnými ukazateli dostupnosti 

prostředí. Z tohoto faktu vyplývá, že stěžejními nositeli informací o dostupnosti prostředí budou, 

nehledě na slané nebo sladké prostředí, stopové prvky obsažené v otolitu. To i z toho důvodu, že 

tyto prvky ryba nemusí neustále doplňovat, na rozdíl od prvků esenciálních, takže jejich 

koncentrace budou kolísat. Jedná se většinou o Zn, Pb, Fe, Li, Cd, Ni, ale nejvýznamnějším se zdá 

být Sr (Campana a Steven 1999). 

 Stroncium je schopné nahradit vápník v CaCO3. Díky tomu, že není esenciálním prvkem, 

dochází k jeho přijmu rybou v podstatě bez regulace. To znamená že jeho hodnoty 

z analyzovaného otolitu, budou velmi podobné lokálním hodnotám. Z poměrů izotopů stroncia, 

nebo poměru stroncium/vápník, je možné zjistit původ a průběh života ryby, včetně teplotních 

změn, salinity, anebo individuálních fyziologických procesů (Bourret 2018). 

 

Obr. 2 – Nákres představující jednotlivé diskriminační bariéry  



 

16 

 

4.3 Závislost složení otolitu na prostředí 

 

 Dostupnost prvků ve vodě ovlivňuje koncentrace izotopů v otolitu, ale liší se pro jednotlivé 

prvky. Izotopy přijímané rybou přes žábry jsou ve formě iontů, v jiné formě není pro rybu možné 

je vstřebat do krevního oběhu (Knezovich 1992). Dostupnost izotopů je úzce spjata s geografií. 

Každá sladká voda je koncentracemi svých izotopů odrazem minerálního složení dna. Také je 

zásadní trofie dané vody, její salinita a její pH. Proto jsou koncentrace těchto lokálních izotopů 

v otolitech dobrým ukazatelem dostupnosti daného prostředí. Tato dostupnost se ovšem může lišit 

podle hloubky, a to hlavně během vstřebávání Cd, Ba a Zn (Bruland 1983).  V pobřežní vodě platí 

podobné podmínky jako ve sladkých vodách, tedy silný vliv složení podloží. Na otevřeném oceánu 

nebo moři, kde jsou velké hloubky, jsou koncentrace izotopů z podloží tak malé, že jsou ve vodě 

zanedbatelné (Campana a Steven 1999). Ve slané vodě je inkorporace prvků Ca, Sr, a Mg 

ovlivněna salinitou. Stejně jako je obsah prvků ve vodách ovlivňován ročními obdobími a 

periodickými jevy, tak se i obsah těchto prvků odráží v otolitech (Benoit et al. 1997).  

 Častěji se v dnešní době stává, že se do vody dostávají prvky, které pocházejí 

z antropogenních zdrojů. Tím dochází k narušení rovnováhy v ekosystémech, a tyto výkyvy z 

rovnováhy se projevují i při analýze organismů, hlavně v měkkých tkáních. Indikátory 

nerovnováhy v otolitech jsou převážně stopové prvky, například Pb a Hg (Campana a Steven 

1999). 

 Podle informací které shromáždil Campana (1999) se zdá, že dostupnost prvků ve vodě 

není prokazatelně důležitým faktorem pro určení izotopového složení otolitu. Prvky mající vliv 

jsou převážně stopové prvky, ale je mnoho prvků, které mají velmi podobné hodnoty pro ryby 

z různých prostředí odchytu. 

 Faktory, které prokazatelně ovlivňují izotopové složení otolitu, jsou teplota a salinita. 

Teplota má vliv na inkorporaci hojně zastoupených i stopových prvků (Campana a Steven 1999). 

Na měnící se teplotu reaguje O, také poměr Sr/Ca bude odlišný (Kalish 1989, Arai et al. 1995, 

Fowler et al. 1995, Hoff & Fuiman 1995). Dalším prvkem ovlivněným teplotou je N (Kovačiková 

a Brůžek 2008). S největší pravděpodobností to souvisí s tím, že při vyšších teplotách dochází 

k rychlejšímu pohybu molekul, a s tím i k rychlejším reakcím. Salinita má vliv na poměr Sr/Ca a 

na ukládání O, a to zejména pokud dojde ke změně prostředí. Tedy při přesunu ze sladké vody do 

slané, a naopak (Hsieh 2019).  Proto se zdá, že nejzásadnějšími abiotickými faktory ovlivňujícími 

složení otolitu jsou teplota a salinita. 
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4.4 Stabilní izotopy a otolity  

 

 Izotopy využívající se při analýze otolitů jsou O, N, C, S, Sr, Pb a B (Vogel et al. 1990). 

Kyslík a stroncium se ukládají do otolitu z vody v téměř stejných izotopových poměrech (Kalish 

1991a, Kennedy et al. 1997, Thorrold et al. 1997a), v jakých se vyskytují ve vodě. Ukládání 

kyslíku je závislé na teplotě vody (Kalish 1991a, Patterson et al. 1993, Radtke et al. 1996, Thorrold 

et al. 1997a). Uhlík obsažený v otolitech (až 30 %), jehož izotopové složení je rozdílné od 

izotopového složení v prostředí, je pravděpodobně přijímán s potravou. Zbylý uhlík mající stejné 

hodnoty jako prostředí, je pravděpodobně přijímán přímo z vody ve formě rozpuštěného 

anorganického uhlíku (Kalish 1991a, Schwarcz et al. 1998). 

Analýza je využitelná pro rekonstrukci teplotní historie (Kalish 1991b. Patterson et al. 

1993), přesné určení příslušnosti druhu ryby do populace (Edmonds & Fletcher 1997, Kennedy et 

al. 1997, Dufour et al. 1998), určení trofické pozice a přijaté potravy (Edmonds & Fletcher 1997, 

Kennedy et al. 1997, Dufour et al. 1998) a rekonstrukci historie salinit (Hsieh 2019). Otolity se 

bohužel zdají být nevhodné pro zkoumání znečištění vody, protože ukládání prvků do nich je velmi 

regulované a (zjednodušeně řečeno) málokdy se do otolitů dostane prvek, který tam být nemá 

(Campana a Steven 1999). 

 Pro analýzu izotopového složení otolitu se většinou používá saggita. 

  

5 Analýza rybích částí 

 

5.1 Příprava vzorku k analýze 

 

Přeměření vzorku pomocí techniky předchází příprava vzorku, která je specifická pro typ 

vzorku. Vzorkem při ekologických studiích může být téměř jakákoliv část těla. U savců se často 

používají vzorky srsti, rohoviny, kostí, zubů a svaloviny. U ptáků je možné použít peří, kůži a její 

deriváty, svalovinu. U ryb se používají šupiny, ústřižky ploutví, otolity, svalovina (Kovačiková a 

Brůžek 2008). Je možné také u všech zkoumaných živočichů použít i obsah žaludku, pro zjištění 

původu stravy (Vašek et al.2018). Každý z těchto vzorků je potřeba správným způsobem 

vypreparovat, očistit a zplynit, buď chemicky nebo působením vysokých teplot (Šantrůček 2018). 

Pokud bude vzorek jakákoliv měkká tkáň, například svalovina, je nutné po odchytu zvířete, 

které chceme vzorkovat, její zamrazení, aby nedošlo k degradaci vzorku během manipulace 

(Vašek et al. 2018). Pokud se bude jednat o šupiny nebo otolity, jsou možné dva způsoby přípravy 

vzorku s ohledem na to, zda chceme analyzovat recentní podmínky, nebo chceme získat 

dlouhodobé informace (Bourret 2018). 
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Po odchytu ryb jsou většinou před preparací potřebné části těla ryby změřeny a zmrazeny 

(-20 °C), aby nedošlo k degradaci tkání, dokud nebudou zpracovány na vzorky (Begg 2001, Vašek 

et al 2018). Pokud je záměr použít pouze otolity, není jasné, zda je zmrazení vhodné a zda by 

odebrání otolitu nemělo proběhnout co nejdříve po vylovení. Podle Milton & Chenery 1998 může 

zmrazení ryby ovlivnit výsledky otolitové analýzy, ale podle Proctor & Thresher 1998 nemá na 

analýzu vliv. Správný postup tedy není striktně daný (Campana a Steven 1999).  

 Pro téměř všechny typy tkání je ovšem stejný postup, kdy se vzorek vysuší, rozetře na 

homogenní prášek pomocí třecí misky a následně se naváží potřebné množství pro analýzu. 

Výjimkou jsou ploutve, které se nastříhají na odpovídající váhu. 

 

5.1.1 Otolit 

  

 Otolity je nejdříve potřeba opatrně odebrat z vnitřního ucha bez použití kovových nástrojů 

(Bourret 2018). Je nutné zajistit, aby byly otolity po odebrání na suchém místě, například 

v papírové obálce. Před přípravou vzorku je otolit očištěn Milli-Q vodou, což je voda upravená 

tak, že projde systémem filtrací, aby došlo k úplnému odstranění iontů. Poté je usušen (Bourret 

2018, Campana a Steven 1999). Omytím otolitu destilovanou vodou by mohlo dojít k uvolnění 

některých prvků, jelikož jsou během života ryby uloženy v endolymfě (Proctor & Thresher 1998). 

Podle Campana 1999 by to ale nemělo mít vliv, protože takto slabě uložené prvky by mohly být 

vymyty jakoukoliv tekutinou včetně endolymfy. Konkrétně prvky K, Na, Cl. Tyto prvky nejsou 

vhodné pro použití jako biologické značky. V různých publikacích je při popisu zpracování vzorku 

používána různá teplota sušení. V Bourret 2018 je použita teplota 120°C, v Eloranta 2006 je 

teplota 60°C, v Elsdon et al. 2010 je 50°C. Otolit je následně připraven pro odečet anulů 

provedením vertikálního řezu po celé délce. 

Po odečtu věku ryby se dají otolity zpracovat pro další analýzu dvěma způsoby. Buď pro 

sestavení historie ryby, nebo jako analýza celého otolitu, pro získání informací jako při analýze 

jiné tkáně (Campana a Steven 1999). Při analýze celého otolitu získáme informace představující 

průměrné hodnoty ze života ryby. Dojde totiž ke smíchání hodnot z jednotlivých anulů (Bourret 

2018).  

Pro rekonstrukce životní historie ryby se otolit připraví takovým způsobem, aby bylo 

možné separování jednotlivých anulů. Toho se docílí zalitím otolitu do epoxidu proti skleněnému 

podkladu, a jeho následným vyleštěním (Bourret 2018). Vzorek, který je připraven tímto 

způsobem, je odolnější proti rozpadu během řezání. První řez probíhá stejným způsobem, jako 

když se otolit připravuje na odečet anulů. Na průřezu se objeví jednotlivé anuly představující 

jednotlivé roky. Otolity se liší velikostně podle druhu, ale i u poměrně velkých ryb se jedná 
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o malou strukturu. Z tohoto důvodu je nutné k separování jednotlivých anulů použít 

automatizované zařízení, které je schopno udělat micro-sampling. Provádí se od okraje 

(nejnovějšího přírůstu) směrem ke středu otolitu, a provádí se většinou frézováním jednotlivých 

vrstev. Po separaci jednotlivých vrstev se prvky zanalyzují. Touto analýzou se dá zrekonstruovat, 

podle získaných hodnot pro každý anulus, kompletní historie života ryby (Begg 2001). 

Otolity jako celek se používají při analýze ryb jakéhokoliv věku. Při takovém postupu se 

otolit před analýzou dá vysušit a rozetře se. Takto připravený vzorek je vhodný pro stanovení 

průměrných hodnot uložených prvků v otolitu během celého života ryby, například příslušnost k 

populaci. Prvkové složení otolitu může mít podobnou funkci, jako mají různé značky používané 

pro sledování migrací suchozemských a některých vodních (Hsieh 2019) populací. Veškeré 

informace jsou v těchto prvcích, a jejich hodnoty jsou samostatným ukazatelem, ke kterému není 

potřeba mít porovnávací vzorek ze zdroje (Edmonds et al. 1989, Campana et al. 1995, Gillanders 

& Kingsford 1996).  

Velkou výhodou použití otolitu jako vzorku je možnost použití celého otolitu nebo jen 

jednotlivého anulu. Jelikož otolity jsou struktura a ne tkáň, nedochází v nich k buněčné obnově, 

takže uložené prvky se z něj už nikdy neuvolní. Při analýze celých otolitů se snižuje riziko 

vzniklých chyb, které by se mohly vyskytnout při separování jednotlivých anulů během přípravy 

vzorku (Campana a Steven 1999). 

Naopak nevýhodou použití otolitů je, že je v nich velké množství stopových prvků, které 

se v otolitech mohou vyskytovat ve velmi malých koncentracích. Zároveň všechny prvky v nich 

obsažené procházejí řadou diskriminačních procesů, a proto se zjednodušeně řečeno do otolitů 

nedostávají prvky, které by v nich neměly být. Z toho důvodu nejsou příliš vhodným ukazatelem 

znečištění.  Při vzorkování pro použití jednotlivých anulů může být proces přípravy složitý kvůli 

jeho trojrozměrné struktuře (Campana a Steven 1999). Vzorek může být jednoduše kontaminován 

různými čistícími a konzervačními látkami, jako je třeba formaldehyd a etanol (Milton & Chenery 

1998, Proctor & Thresher 1998).   

 Při použití analýzy jednotlivých anulů je možné zjistit dlouhodobé informace o životě 

ryby. Pokud jde o rybu žijící ve stojatých vodách, dají se z uložených informací v jednotlivých 

anulech zjistit teplotní změny během jejího života.  

Nevýhodou otolitů je, že mineralizace je složitý a poměrně pomalý proces, a proto je pro 

zjišťování aktuálních environmentálních podmínek vhodnější použít tkáň, ve které se změny 

projeví rychleji, a ve které dochází k rychlejším buněčným obměnám, jako jsou různé druhy 

svaloviny. 

 

  



 

20 

 

5.1.2 Kostní tkáň 

 

Při analýze kostí se nejčastěji používá jako analyt kostní kolagen, ze kterého se získávají 

hodnoty pro uhlík a dusík. Zdrojem pro tyto prvky v kostech je pravděpodobně strava a její 

metabolické zpracování. Kostní tkáně jsou tkání kalcifikovanou, a proces ukládání prvků do těchto 

tkání je pomalý, ale zabudované prvky mohou poskytovat dlouhodobé informace (Stenhouse a 

Baxter 1979, Hedges et al. 2007, Hobson and Clark 1992). Užití kostního kolagenu je vhodné pro 

získání trofické pozice, je ale nutné myslet na cyklickou povahu pohybu prvků vodním 

ekosystémem stojatých vod. S ohledem na to se zdá být výhodné využití aminokyselin, ze kterých 

je kolagen složený, jako zdroje informací (McMahon a McCarthy 2016, Ishikawa 2018). 

Aminokyseliny z kostní tkáně jsou vhodné, protože některé z těchto aminokyselin, ze kterých je 

kolagen složený, nejsou příliš metabolizovány. To znamená, že přejdou do kolagenu ze stravy 

beze změny a jeho hodnoty po izotopové analýze budou přesnějšími ukazateli trofické úrovně. To 

ovšem neplatí pro všechny, některé jsou metabolizovány částečně, nebo úplně (Chikaraishi et al. 

2009). Výhodou zaměření se pouze na aminokyseliny tvořící kolagen je přesnější přiřazení 

získaných hodnot dusíku a kyslíku k odpovídajícímu zdroji stravy. Tyto aminokyseliny jsou svým 

izotopovým složením velmi specifické pro zdroje ve vodních ekosystémech (McMahon et al. 

2010, Larsen et al. 2013, Ishikawa 2018).   

Většina analýz se ovšem zaměřuje na kostní tkáň přeměněnou na prach, protože je získání 

a příprava vzorku z ní jednodušší. Podobně jako u otolitů se na této tkáni projeví i sezónní výkyvy, 

ke kterým dojde během života jednotlivce, a které mohou způsobit změnu naměřených hodnot pro 

izotopy daného prvku. Tento fakt platí hlavně pro sladkovodní ekosystémy (Stenhouse a Baxter 

1979, Hobson a Clark 1992, Hedges et al. 2007).  Během analýzy kostní tkáně se nedají izolovat 

části kostí, které přirostly během určitého roku života. Výsledky získané jejich analýzou jsou tedy 

spíše obecným pohledem na život a jídelníček jedince (Guiry 2019). 

 

5.1.3 Měkké tkáně 

 

Z měkkých tkání se většinou používá svalovina, je ovšem možné použít i kůži nebo různé 

orgány (například játra), nebo gonády (Jardine et al. 2005). Je možné použít i krev (Guiry 2019), 

nebo vajíčka (Jardine et al. 2005), přestože se nejedná o tkáně. 

 Během přípravy vzorku musí být svalovina opatrně vypreparována a omyta destilovanou 

vodou (Britton a Busst 2018). Po ulovení a usmrcení jsou ryby zamrazeny na -80°C (teploty se 

mohou lišit v různých publikacích), aby během převozu nedošlo k znehodnocení svaloviny 

(Macneil et al. 2006). Na místě analýzy, po preparaci svalového vzorku, je svalovina vysušena. 
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Je možné použít lyofilizaci (Elsdon et al. 2010), nebo se vzorek vysuší teplem (Britton a Busst 

2018), například 60°C po dobu 48 hodin (Jardine et al. 2005) 

 Bez ohledu na to jak byl vzorek vysušen, je po vysušení rozmělněn na jemný prášek. Ten 

je analyzován ve spektrometru v porovnání s mezinárodním standardem (Britton a Busst 2018), 

nebo vzorky odebranými na místě. 

Při analýze svalové tkáně je možné po rozmělnění ze vzorku separovat lipidy a provést 

analýzu pro konkrétní lipidy. Ze vzorku o hmotnosti jednoho miligramu se lipidy extrahují 

několikanásobným promýváním dichloromethan-methanolem, a po třetím promytí je roztok 

obsahující lipidy nechán inertním plynem proschnout tak, aby se veškerá kapalina vypařila. Pro 

suchý vzorek je poté postupováno stejným způsobem jako pro analýzu celé svaloviny (Elsdon et 

al. 2010).  

Podobně jako je tomu u extrahování kostního kolagenu, je extrahování lipidu účelné pro 

získání přesnějších hodnot 13C a 15N, vhodných pro sledování trofií potravního řetězce, nebo 

stravovacích návyků ryby.  

Lipidy se používají především pro určení zdroje potravy. Je tomu tak protože během 

metabolismu dochází k malé diskriminaci prvků. Jedná se o části těla, které se velmi rychle 

buněčně obměňují. Informace uložené v jejich izotopovém složení nebudou starší než několik 

měsíců. Tedy budou odrážet stravu z nedávné minulosti. Díky všem těmto aspektům mohou lipidy 

svým izotopovým složením podat přesnější údaje o stravě než kostní tkáně, u kterých dochází 

během inkorporace k větším diskriminacím (Guiry 2019). 

 

5.1.4 Šupiny  

 

 Šupiny jsou často používány, protože díky jejich přirůstání je možné je použít dvojím 

způsobem, stejně jako otolity. 

 Před analýzou jsou opatrně odebrány z ryby, většinou se odebere víc než jedna. Odebrané 

šupiny je třeba očistit, aby na nich nezbyla ani trocha slizu. K očištění se používá destilovaná voda 

(Britton a Busst 2018). Na rozdíl od otolitů se může použít obyčejná destilovaná voda, protože 

šupiny nejsou tolik náchylné na vnější vlivy. Jediné, co by mohlo ovlivnit uhlík uložený v šupině 

je, pokud by byla čištěna kyselinou. Ovšem při zkoumání tohoto vlivu nebyly pozorovány změny 

žádné, nebo byly tak malé, že byly zanedbatelné (Ventura & Jeppesen, 2010). Destilovaná voda 

se jeví jako dostatečná, a proto není použití kyseliny pro očištění šupiny před vzorkováním 

nezbytné (Hutchinson a Trueman 2006).  

Šupiny mají s otolity jednu podobnost. Přirůstají podobným způsobem a tvoří se na nich 

během přirůstání anuly. Prohlédnutím šupin pod mikroskopem je možné určit věk ryby.  
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Šupiny je možné využít pro analýzu současných podmínek a obsahu izotopů 13C a 15N pro recentní 

zdroje potravy. Pro tento účel se z šupiny odstřihne vnější okraj, který reprezentuje nejnovější 

přírůst. Velkou výhodou použití šupin je, že se dají rybě odebrat bez toho, aby muselo dojít 

k jejímu usmrcení (Britton a Busst 2018).  

Využitím celé šupiny, podobně jako při využití kostní tkáně nebo celého otolitu, lze zjistit 

obecné stravovací návyky, průměrné teplotní informace, nebo trofickou pozici. 

Před použitím vzorku pro spektrometrickou analýzu se šupiny musí vysušit v 60°C a 

rozmělnit (Britton a Busst 2018). 

 

5.1.5 Ústřižky ploutví 

 

Pro analýzu se dá použít kterákoliv z ploutví, například ocasní ploutev (Jardine et al. 2005) 

nebo ploutve břišní (Britton a Busst 2018). Ploutve se po odebrání několikrát opláchnou 

destilovanou vodou. Poté se nechají vysušit vysokou teplotou, podobně jako ostatní rybí tkáně, ale 

na rozdíl od ostatních tkání se ploutve nedrtí. Po usušení se chirurgickými nůžkami nastříhají na 

kousky hmotnostně odpovídající potřebné hmotnosti pro spektrometrickou analýzu. 

 V podstatě analýzou ústřižků ploutve nelze získat jiné výsledky než ty, které by se získaly 

během analýzy měkkých tkání (Jardine et al. 2005).  Musí se ovšem počítat s tím, že během 

inkorporace prvků do ploutví nebo do šupin může docházet k určité diskriminaci (Britton-Busst 

2018). Jejich výhodou je, že pokud se vezme malé množství vzorku, je možné ho odebrat bez 

usmrcení ryby (Shannon et al. 2001). Proto je jejich použití, stejně jako u šupin, vhodné pro druhy 

ohrožené vyhynutím. 

 

6 Využití izotopové analýzy v ekologii ryb  

 

 Výhodou izotopové analýzy je, že pokud je správně nastavená (víme, které izotopy 

vhodných prvků použít pro stanovení vlivu daných podmínek) a vzorky správně připravené, je 

možné zrekonstruovat podmínky prostředí, kterým byl organismus vystaven. Buď jako průměrné 

hodnoty, nebo recentní hodnoty, nebo i pro rekonstrukci historie života organismu. Historii 

získáme zanalyzováním jednotlivých anulů. Je možné si předem určit časová rozmezí života ryby, 

která chceme zkoumat a vybrat si jednotlivé anuly, které tomuto období odpovídají. Jedná se o 

metodu hojně využívanou v bioarcheologii a slibnou pro použití v ekologických studiích. 
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6.1 Identifikace populací 

  

 K identifikaci populací, nebo jejich mateřské oblasti, se dají použít pouze prvky, které jsou 

pevně ukotvené v otolitické mřížce a není možné, aby došlo k jejich desorpci. K prvkům s těmito 

sklony patří Na, Cl, K. Z tohoto důvodu vyplývá předpoklad, že se dají použít pouze některé prvky. 

Jedná se o prvky, které jsou po uložení do otolitu inertní, a proto analýzou určitých anulů získáme 

informace o prostředí, ve kterém se vyskytoval jedinec, nebo celá populace. Inkorporace některých 

prvků do otolitu je ovlivňována jejich koncentracemi v prostředí (Thresher et al. 1994, Proctor et 

al. 1995). Mezi prvky, které se ukládají do otolitu stabilně, jsou většinou stopově ukládané prvky 

jako Ba, Sr, Fe, Pb, Mn jejichž ukládání do otolitu je ovlivněno vnějšími vlivy, jako například 

teplotou, nebo koncentrací vápníku ve vodě (Fowler et al. 1995, Farrell & Campana 1996). 

Významný prvek, který se změnou svého izotopového složení projeví v otolitu na základě 

abiotických vlivů prostředí, je kyslík (Thorrold et al. 1997a). 

 Odezva těchto prvků na vlivy prostředí během svého zabudovávání do otolitické struktury, 

a jejich výsledné koncentrace a izotopové složení, může splňovat funkci biologické značky pro 

danou populaci. Je nemožné, aby dvě různé rybí populace měly totožné izotopové složení otolitů. 

Z toho také vyplývá, že se změna prostředí, nebo změna podmínek projeví na izotopovém složení 

(Campana a Steven 1999).  

 Zásadním problémem při tomto využití je fakt, že ryby v populaci nejsou stejné, a vždy 

budou otolity ovlivněny individuálními diskriminačními a frakcionačními efekty. Proto se testy 

nedají zcela paušalizovat pro celou populaci (Thorrold et al. 1998). Dalším aspektem, který se jeví 

být nevhodným, je různověkost populací. V podstatě by se musely odebírat otolity pouze rybám 

ve stejném, nebo téměř stejném věku, protože ryby starší nebo mladší budou mít jiné hodnoty 

(Edmonds et al. 1989, Hoff & Fuiman 1993, Campana et al. 1995).  

 Dají se použít buď celé otolity, nebo pouze jádra. Při použití celého otolitu budou získaná 

data o populaci naznačovat obecné podmínky, kterým byla během let vystavena, a tyto výsledky 

budou porovnatelné s jinými populacemi, i stejného druhu, žijícími v jiném prostředí. (Edmonds 

et al. 1989, Campana et al. 1995, Gillanders & Kingsford 1996, Edmonds & Fletcher 1997, 

Kennedy et al. 1997). Získané informace mohou poskytnout náhled do preferovaných životních 

podmínek pro různé druhy. Při použití pouze otolitických jader se dají zjistit informace o mateřské 

oblasti, jelikož tažné ryby mají ve zvyku vracet se na místo vylíhnutí, a informace se ve formě 

prvků do otolitu dostávají ještě před vylíhnutím ryby. I migrační cesty, hlavně přechody mezi 

slanou a sladkou vodou, a teplotní rozdíly. Tyto faktory se totiž projeví na hodnotách poměrů 

Sr/Ca (Secor 1992, Halden et al. 1995, Tzeng et al. 1997). 
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 Použití otolitů pro tento účel nemusí být vždy vhodné, a to z toho důvodu, že i v rámci 

jedné populace může být mezi jednotlivci velký rozdíl v zjištěných hodnotách kvůli individuálním 

metabolickým procesům, věku ryb, nebo možné chvilkové odloučení skupiny ryb od populace. 

Výhodou je, že není potřeba mít vzorky z prostředí, které by se používaly k porovnání výsledků 

(Campana a Steven 1999). 

 

6.2 Migrace 

 

  Využití otolitu pro zaznamenání migrační historie je založené na stejném principu, jako 

využití pro zkoumání rybích populací. Je také založena na stopových prvcích, které jsou uloženy 

v otolitické struktuře, a také na poměru Sr/Ca, který je markantním ukazatelem přesunu ryby ze 

slaného do sladkého prostředí. Ovšem metoda analýzy je rozdílná. Vhodné je separovat si 

jednotlivé anuly a změřit každý zvlášť, aby došlo k vytvoření povědomé časové osy obsahující 

změřené hodnoty pro jednotlivé prvky z každého anulu. Je nutné mít určité povědomí o 

zkoumaném druhu a předpoklad, že o migračních návycích ryby něco víme, hlavně co se oblastí 

týče. Pokud by byl tento předpoklad chybný, je možné, že analýza nebude průkazná (Secor 1992, 

Halden et al. 1995, 1996, Limburg 1995, Tzeng et al. 1997). 

Lze se také zaměřit na informace uložené v jednotlivých anulech. Pokud mají populace 

tendence migrovat v určitém věku na dané místo, potom budou mít ryby v tomto roce nebo letech 

podobné hodnoty změn izotopů v otolitu (Tresher et al. 1994, Limburg 1995, Proctor et al. 1995, 

Thorrold et al. 1997b). Pro vytvoření migrační historie jsou také důležité abiotické faktory, a to 

zejména teplota, která způsobí změnu hodnot izotopů, a také stopové prvky obsažené ve vodách, 

kterými ryba během migrace proplouvá (Campana a Steven 1999). 

 Výhodou je, že po sestavení této osy z každého anulu získáme hodnoty odpovídající 

určitému typu prostředí. Nezjistíme pravděpodobně konkrétní místo, ale podle daných prvků 

můžeme migrační místa spojit aspoň s určitým biotopem. 

 Je možné použít střed otolitu pro analýzu složení. Získané hodnoty budou ukazatelem 

prostředí, ve kterém došlo k vylíhnutí, a s tím i embryonálního vývoje v jikře (Thresher et al. 

1994). 

 

6.3 Určení věku 

 

 Pro určení věku ryby jsou pod mikroskopem viditelné anuly tou nejjednodušší metodou 

určení. Pro tento účel se dají použit šupiny a otolity. Šupiny se dají rybě odebrat bez usmrcení, což 

může být výhodné, chceme – li aby ryba přežila (Britton a Busst 2018). Otolity se nedají odebrat 
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bez usmrcení ryby, ale jejich použití je víceúčelové díky možné separaci jednotlivých let, pro které 

je možné provézt izotopovou analýzu (Campana a Steven 1999). 

Ovšem v některých případech, pokud jsou vlivy prostředí poměrně homogenní během 

celého roku, nemusí být hranice mezi anuly zcela znatelné. Za takových podmínek je možné 

provést analýzu izotopového složení na hypotetických hranicích anulů (Campana a Steven 1999).  

 K ukládání prvků dochází v rámci periodických vlivů prostředí. To zahrnuje sezónní 

teplotní změny, migrační návyky, nebo dosažení dospělosti a rozmnožování. Prvkem, který má 

největší odezvu na teplotní změny, způsobené změnou ročních období, a to nehledě na to, zda se 

jedná o vodu sladkou nebo slanou, je kyslík (Patterson et al. 1993). 

 Ovšem bez porovnání jednotlivých anulů nemusí být výsledky průkazné, z toho důvodu 

není nezbytné provádět izotopovou analýzu, pokud jsou anuly zřetelné a dá se z nich vyčíst věk. 

Jiné podmínky by mohly být pro použití radioizotopů.  

 

6.4 Přírodní podmínky 

 

 V otolitech se budou odrážet některé základní informace o prostředí, ve kterém ryba žije. 

U většiny prvků potřebných pro správné fyziologické fungování procesů nebudou rozdíly 

v izotopovém složení příliš kolísat, vzhledem ke změně environmentálních podmínek. Prvky, 

které nejsou vyloženě nezbytné pro přežití, budou fungovat jako obraz změn v prostředí výskytu 

ryby. Je však nutné zvolit správné prvky pro zkoumaný abiotický faktor. Je třeba porovnat hodnoty 

v otolitu vzhledem k jiné hodnotě. Použitelný je buď mezinárodní standard, nebo vzorek odebraný 

na místě odchytu (Campana a Steven 1999).  

 V otolitech se často projeví i stresové situace, kterým je ryba vystavena, nebo různé 

fyziologické procesy, jako dosažení pohlavní dospělosti (Kalish 1989). 

   

6.5 Salinita  

 

 Salinita prostředí se odráží hlavně na poměru Sr/Ca. Tato změna je natolik citlivá, že se 

projeví v hodnotách získaných z otolitu už při přechodu ryby do brakické vody (Brown 2009). To 

se může v některých situacích jevit i jako nevýhoda, protože změna salinity se projeví jen při 

změně prostředí, ale nedá se využít u ryb žijících stabilně ve slaných vodách. Mořské ryby mají 

také své migrační cesty, bohužel se u nich poměr Sr/Ca nebude tolik měnit a výsledky nebudou 

využitelné (Wather a Limburg 2012) z toho důvodu, že většinou během rozmnožování migrují ke 

korálovým útesům, kde je salinita téměř stejná.  
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 Změna hodnot těžšího izotopu 18O v otolitu může být také reakcí na přesun ryby ze sladké 

vody do slané. Je to dané tím, že většina tekoucích vod ve vnitrozemí je ochuzena o tento těžší 

izotop, a to díky hydrologickému cyklu vody nad danou oblastí. Ryba žijící v tomto prostředí bude 

o tento izotop také ochuzena. Proto přesun z vody sladké do vody slané bude v otolitu zaznamenán 

obohacením o tento těžší izotop. Rozdíl hodnot těchto dvou prostředí je dokonce větší, než kdyby 

došlo k teplotní změně (Hsieh 2019).  

 Proto se kombinace Sr/Ca a 18O zdá být vhodnou kombinací analýz při zkoumání 

migračních cest ryb sladkovodních, které se většinou přesouvají vytřít do slaných vod. 

 

6.6  Teplota 

  

 Prvek, jehož inkorporace do otolitu nejvíce reaguje na změnu teplot je kyslík. Souvisí to 

už s faktem, že rozpustnost kyslíku ve vodách je závislá na teplotě, čím je voda teplejší, tím hůř se 

v ní kyslík rozpouští. 

 Pro hodnoty 18O se dají využít otolity jak mořských ryb, tak i ryb žijících ve sladké vodě, 

musí se ovšem brát v potaz, že vnitrozemské vody budou o tento izotop ochuzeny, takže hodnoty 

pro tyto skupiny ryb budou odlišné. Analýza nejspíš nebude průkazná u ryb, jako je třeba tuňák, 

které mají nastavenou teplotní regulaci. V jejich případě bude izotopové složení odrážet teplotu 

krve a potažmo endolymfy spíše, než teplotu okolí (Radtek et al 1987). Podobně jako u salinity se 

dají použít celé otolity pro získání informací o průměrné teplotě, kterou voda měla za dosavadního 

života ryby, nebo se dají otolity navzorkovat podle anulů pro sestavení teplotní historie (Patterson 

et al 1993, Kalish 1991b). Co se týče hodnot 18O, posuny budou přibližně o 1‰ na 4°C (Hsieh 

2019). 

 Teplota může mít vliv na růst otolitu, kdy během sezonních změn teplot budou jednotlivé 

anuly větší nebo menší (Hsieh 2019). To bude pravděpodobně souviset s faktem, že ryby na změny 

teplot reagují i změnou metabolických procesů (pokud je teplota menší, ryby jsou méně aktivní).  

Je možné použít i některé stopové prvky, protože se zdá, že například Ba, Li, Sr, Mn a 

hlavně Mg, které jsou vázány na fyziologické potřeby ryby, budou také reagovat na změny teplot 

(Mitsuguchi et al., 1996). 

 

6.7 Potravní návyky 

 

 Nejlépe se dají stravovací návyky sledovat podle hodnot 15N a 13C. Během metabolických 

procesů dochází k jejich diskriminaci, podle diskriminačních hodnot pro tyto dva prvky můžeme 

stanovit preferovanou stravu.  Hodnoty pro 15N se zdají být menší je-li strava postavená převážně 
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na proteinech. Nejvyšší hodnoty 13C jsou, pokud se strava skládá z kvalitních proteinů. To 

znamená, že 15N hodnoty rostou, pokud se ryba živí převážně rostlinami, a 13C hodnoty rostou, 

pokud se ryba živí převážně predačně. Při sestavování potravních modelů jak pro C, N, nebo jejich 

poměr je vhodné mít vzorek planktonu z místa odchytu ryby, který se může při stanovení hodnot 

použít místo standardu. Lze je také porovnat s obsahem žaludku ryb (Britton a Busst2018).  

Obecně tedy platí, že diskriminace bude tím vyšší, čím víc bude ve stravě obsažených rostlin (Mill 

2007). 

Kromě trofické pozice je možné z analýzy hodnot 13C zjistit, kdy masožravé ryby přešly v 

potravě z bezobratlých na menší ryby (Vašek et al 2018).   

 

6.8 Introdukce ryb 

 

Princip je podobný jako bylo popsáno výše u migrací. Hlavním prvkem používaným pro 

tuto analýzu je Sr, a to buď v různých hodnotách pro jeho izotopy, nebo pro poměr Sr/Ca 

(Muhlfeld et al. 2012, Brennan et al. 2015).  

Pro zjištění introdukce cizorodé ryby je nutné znát lokalitu a odebrat vzorky otolitů i 

jedincům populace, u které jsme si jistí, že prožila celý svůj život na daném území. Hodnoty 

z těchto vzorků slouží jako porovnávací vzhledem k rybám, u kterých je podezření, že zde byly 

vypuštěny. Z otolitu obou populací se připraví vzorky z okrajů, představující recentní podmínky, 

a z centra, představující první vystavení prostředí ještě před vylíhnutím. Ryby, které prožily celý 

život na jednom místě, budou mít téměř stejné hodnoty Sr pro jádro otolitu i pro vnější okraje 

(samozřejmě se mohou vyskytnout výjimky, anebo drobné rozdíly, došlo-li během let k nějakému 

velkému výkyvu prostředí z normálu). Ryby introdukované budou mít rozdílné hodnoty pro 

vzorky z okrajů a ze středu (Bourret 2018). 

 

6.9 Možné použití pro ryby v ČR 

 

V České republice je populární rybolov. Kvůli velkému náporu na rybí populace je nutné 

ryby doplňovat. Většinou se jedná o ryby vysazené kontrolovaně a z chovů k tomu určených. 

Mohlo by se ovšem stát, že se ryby budou vysazovat nelegálně. Původ těchto nelegálně 

vysazených ryb by se dal odhadnout pomocí izotopové analýzy středů otolitů. Mohlo by to být 

významné i v tocích, kde se často stává, že nepůvodní druhy konkurují původním, a jejich 

populace by se mohly zmenšit až pod nosnou kapacitu. Jelikož se zdá být koncentrace vápníku ve 

vodě ovlivňujícím faktorem pro inkorporaci stopových prvků, mělo by být možné určit, zda ryba
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pochází z prostředí, jehož pH bylo uměle upravováno. Což se v dnešní době děje velmi často 

v chovných rybnících.  

Jedním z nejvýznamnějších využití bude pro zjištění zvyšující se teploty, kdy by mělo být 

možné určit sezónní teplotní změny na začátku života ryby a z aktuálních podmínek. Nebo bude 

možné vytvořit teplotní osu pomocí analýzy jednotlivých anulů. Dalo by se tím dokázat, že se 

průměrné teploty toků nebo stojatých vod rok od roku zvyšují. To by mohlo vést k tomu, že druhy, 

které jsou náročné na kyslík, nebudou schopny se změnám přizpůsobit. 

Ryby jsou schopné regulovat pomocí osmoregulace pouze příjem prvků, které potřebují 

pro fyziologické procesy, ale ostatní prvky odrážejí koncentrace ve vodě. Jedná se především o 

prvky, které jsou v otolitech zastoupeny ve stopovém množství. Zkoumáním těchto prvků by mělo 

být možné pomocí výsledků izotopové analýzy zjistit, zda jsou prvky uložené v otolitech 

z autochtonního, nebo alochtonního zdroje.  

 

7 Závěr 

 

Přestože se z nasbíraných informací zdá, že použití otolitů není vhodné pro zkoumání 

polutantů ve vodách, je dokázané, že některé polutanty se v otolitovém složení projeví. Ve složení 

otolitů se projeví znečištění těžkými kovy. Projeví se také důsledky antropogenní činností, jejichž 

důsledkem jsou změny v ekosystémech, například teplotní změny, nebo změny salinity. Zatím 

ovšem nebylo zjištěno, zda by se otolity daly použít pro zkoumání znečištění toků a stojatých vod, 

kvůli nadměrnému hospodaření, nebo průmyslu. 

 Podle článku od Davida M.Checkleye Jr. se zdá, že se zvyšujícím se CO2 ve slaných 

vodách se u ryb v larválním stádiu vývoje otolity výrazně zvětšují. Nezmiňuje se však o tom, že 

by byla provedena izotopová analýza těchto zvětšených otolitů.  

Díky této informaci se domnívám, že zaměřením se na určité molekuly nebo prvky, které 

jsou znečisťující, by jejich analýza mohla přinést nové poznatky ohledně přírodních podmínek, 

které se v dnešní době stále více a rychleji mění, kvůli lidské činnosti.



 

29 

 

8 Literatura  

 

Arai, Nobuaki, Wataru Sakamoto, a Kuniko Maeda. „Analysis of Trace Elements in Otoliths of 

Red Sea Bream Pagrus major". Fisheries science 61, č. 1 (1995): 43–47. 

https://doi.org/10.2331/fishsci.61.43. 

Asano, Masaya, a Yauo Mugiya. „Biochemical and Calcium-Binding Properties of Water-Soluble 

Proteins Isolated from Otoliths of the Tilapia, Orecchromis Niloticus". Comparative 

Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry 104, č. 1 (1. leden 1993): 

201–5. https://doi.org/10.1016/0305-0491(93)90359-D. 

Begg, Gavin A., a Christopher R. Weidman. „Stable D13C and D18O Isotopes in Otoliths of 

Haddock Melanogrammus Aeglefinus from the Northwest Atlantic Ocean". Marine Ecology 

Progress Series 216 (6. červenec 2001): 223–33. https://doi.org/10.3354/meps216223. 

Benoit, Gaboury, Kim S. Hunter, a Tim F. Rozan. „Sources of Trace Metal Contamination 

Artifacts during Collection, Handling, and Analysis of Freshwaters". Analytical Chemistry 

69, č. 6 (1. březen 1997): 1006–11. https://doi.org/10.1021/ac960798y. 

Bourret, Samuel L., a Niall G. Clancy. „Using forensic geochemistry via fish otoliths to investigate 

an illegal fish introduction". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 75, č. 11 

(26. srpen 2018): 1778–83. https://doi.org/10.1139/cjfas-2018-0082. 

Brennan, Sean R., Christian E. Zimmerman, Diego P. Fernandez, Thure E. Cerling, Megan V. 

McPhee, a Matthew J. Wooller. „Strontium Isotopes Delineate Fine-Scale Natal Origins and 

Migration Histories of Pacific Salmon". Science Advances 1, č. 4 (1. květen 2015): e1400124. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.1400124. 

Britton, J. Robert, a Georgina M. A. Busst. „Stable Isotope Discrimination Factors of Omnivorous 

Fishes: Influence of Tissue Type, Temperature, Diet Composition and Formulated Feeds". 

Hydrobiologia 808, č. 1 (1. únor 2018): 219–34. https://doi.org/10.1007/s10750-017-3423-9. 

Brown, Randy J., a Kenneth P. Severin. „Otolith chemistry analyses indicate that water Sr:Ca is 

the primary factor influencing otolith Sr:Ca for freshwater and diadromous fish but not for 

marine fish". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 66, č. 10 (1. říjen 2009): 

1790–1808. https://doi.org/10.1139/F09-112. 

https://doi.org/10.2331/fishsci.61.43
https://doi.org/10.1016/0305-0491(93)90359-D
https://doi.org/10.3354/meps216223
https://doi.org/10.1021/ac960798y
https://doi.org/10.1139/cjfas-2018-0082
https://doi.org/10.1126/sciadv.1400124
https://doi.org/10.1007/s10750-017-3423-9
https://doi.org/10.1139/F09-112


 

30 

 

Bruland, KENNETH W. „CHAPTER 45 - Trace Elements in Sea-Water". In Chemical 

Oceanography, editoval J. P. Riley a R. Chester, 157–220. Academic Press, 1983. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-588608-6.50009-2. 

Campana, a Steven. „Chemistry and Composition of Fish Otoliths: Pathways, Mechanisms and 

Applications". Marine Ecology Progress Series 188 (3. listopad 1999): 263–97. 

https://doi.org/10.3354/meps188263. 

Campana, SE, JA Gagné, a McLaren Jw. „Elemental Fingerprinting of Fish Otoliths Using ID-

ICPMS". Marine Ecology Progress Series 122 (15. červen 1995): 115–20. 

https://doi.org/10.3354/meps122115. 

Carlström, Diego. „A crystallographic study of vertebrate otoliths". The Biological Bulletin 125, 

č. 3 (1. prosinec 1963): 441–63. https://doi.org/10.2307/1539358.  

Degens, E. T., W. G. Deuser, a R. L. Haedrich. „Molecular Structure and Composition of Fish 

Otoliths". Marine Biology 2, č. 2 (1. únor 1969): 105–13. 

https://doi.org/10.1007/BF00347005. 

Dufour, V., C. Pierre, a J. Rancher. „Stable Isotopes in Fish Otoliths Discriminate between 

Lagoonal and Oceanic Residents of Taiaro Atoll (Tuamotu Archipelago, French Polynesia)". 

Coral Reefs 17, č. 1 (1. březen 1998): 23–28. https://doi.org/10.1007/s003380050089. 

Edmonds, J. S., M. J. Moran, N. Caputi, a M. Morita. „Trace Element Analysis of Fish Sagittae as 

an Aid to Stock Identifications: Pink Snapper (Chrysophrys auratus) in Western Australian 

Waters". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 46, č. 1 (1. leden 1989): 50–

54. https://doi.org/10.1139/f89-007. 

Edmonds, JS, a Warrick Fletcher. „Stock discrimination of pilchards Sardinops sagax by stable 

isotope ratio analysis of otolith carbonate". Marine Ecology-progress Series - MAR ECOL-

PROGR SER 152 (26. červen 1997). https://doi.org/10.3354/meps152241. 

 Eloranta, Antti P., Ivana Vejříková, Martin Čech, Lukáš Vejřík, Michaela Holubová, Marek 

Šmejkal, Jaroslava Frouzová, Mikko Kiljunen, Roger I. Jones, a Jiří Peterka. „Some like It 

Deep: Intraspecific Niche Segregation in Ruffe (Gymnocephalus Cernua)". Freshwater 

Biology 62, č. 8 (2017): 1401–9. https://doi.org/10.1111/fwb.12953. 

Elsdon, T. S., S. Ayvazian, K. W. McMahon, a S. R. Thorrold. „Experimental Evaluation of Stable 

Isotope Fractionation in Fish Muscle and Otoliths". Marine Ecology Progress Series 408 (3. 

červen 2010): 195–205. https://doi.org/10.3354/meps08518. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-588608-6.50009-2
https://doi.org/10.3354/meps188263
https://doi.org/10.3354/meps122115
https://doi.org/10.2307/1539358
https://doi.org/10.1007/BF00347005
https://doi.org/10.1007/s003380050089
https://doi.org/10.1139/f89-007
https://doi.org/10.3354/meps152241
https://doi.org/10.1111/fwb.12953
https://doi.org/10.3354/meps08518


 

31 

 

Farrell, Jacqueline, a Steven E. Campana. „Regulation of Calcium and Strontium Deposition on 

the Otoliths of Juvenile Tilapia, Oreochromis Niloticus". Comparative Biochemistry and 

Physiology Part A: Physiology 115, č. 2 (1. říjen 1996): 103–9. https://doi.org/10.1016/0300-

9629(96)00015-1. 

Finlay, Jacques C. „Stable-Carbon-Isotope Ratios of River Biota:Implications for Energy Flow in 

Lotic Food Webs". Ecology 82, č. 4 (2001): 1052–64. https://doi.org/10.1890/0012-

9658(2001)082[1052:SCIROR]2.0.CO;2. 

Finlay, Jacques C., a Carol Kendall. „Stable Isotope Tracing of Temporal and Spatial Variability 

in Organic Matter Sources to Freshwater Ecosystems". In Stable Isotopes in Ecology and 

Environmental Science, 283–333. John Wiley & Sons, Ltd, 2008. 

https://doi.org/10.1002/9780470691854.ch10. 

Fowler, Anthony J., Steven E. Campana, Simon R. Thorrold, a Cynthia M. Jones. „Experimental 

assessment of the effect of temperature and salinity on elemental composition of otoliths 

using solution-based ICPMS". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 52, č. 7 

(1. červenec 1995): 1421–30. https://doi.org/10.1139/f95-137. 

Gallahar, N. K., a M. J. Kingsford. „Factors Influencing Sr/Ca Ratios in Otoliths of Girella Elevata: 

An Experimental Investigation". Journal of Fish Biology 48, č. 2 (1996): 174–86. 

https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1996.tb01111.x. 

Gannes, Leonard Z., Diane M. O’Brien, a Carlos Martínez del Rio. „Stable Isotopes in Animal 

Ecology: Assumptions, Caveats, and a Call for More Laboratory Experiments". Ecology 78, 

č. 4 (1997): 1271–76. https://doi.org/10.1890/0012-9658(1997)078[1271:SIIAEA]2.0.CO;2. 

Gat, J. R., a R. Gonfiantini. „Stable Isotope Hydrology. Deuterium and Oxygen-18 in the Water 

Cycle", 1981. http://inis.iaea.org/Search/search.aspx?orig_q=RN:13677657. 

Gillanders, BJ, a MJ Kingsford. „Elements in Otoliths May Elucidate the Contribution of Estuarine 

Recruitment to Sustaining Coastal Reef Populations of a Temperate Reef Fish". Marine 

Ecology Progress Series 141 (3. říjen 1996): 13–20. https://doi.org/10.3354/meps141013. 

Guiry, Eric. „Complexities of Stable Carbon and Nitrogen Isotope Biogeochemistry in Ancient 

Freshwater Ecosystems: Implications for the Study of Past Subsistence and Environmental 

https://doi.org/10.1016/0300-9629(96)00015-1
https://doi.org/10.1016/0300-9629(96)00015-1
https://doi.org/10.1890/0012-9658(2001)082%5b1052:SCIROR%5d2.0.CO;2
https://doi.org/10.1890/0012-9658(2001)082%5b1052:SCIROR%5d2.0.CO;2
https://doi.org/10.1002/9780470691854.ch10
https://doi.org/10.1139/f95-137
https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1996.tb01111.x
https://doi.org/10.1890/0012-9658(1997)078%5b1271:SIIAEA%5d2.0.CO;2
http://inis.iaea.org/Search/search.aspx?orig_q=RN:13677657
https://doi.org/10.3354/meps141013


 

32 

 

Change". Frontiers in Ecology and Evolution 7 (2019). https://doi.org/10.3389/fevo.2019.00313. 

Halden, Norman M., John A. Babaluk, John L. Campbell, a William J. Teesdale. „Scanning Proton 

Microprobe Analysis of Strontium in an Arctic Charr, Salvelinus Alpinus, Otolith: 

Implications for the Interpretation of Anadromy". Environmental Biology of Fishes 43, č. 4 

(1. srpen 1995): 333–39. https://doi.org/10.1007/BF00001166. 

Hedges, Robert E. M., John G. Clement, C. David L. Thomas, a Tamsin C. O’Connell. „Collagen 

Turnover in the Adult Femoral Mid-Shaft: Modeled from Anthropogenic Radiocarbon Tracer 

Measurements". American Journal of Physical Anthropology 133, č. 2 (2007): 808–16. 

https://doi.org/10.1002/ajpa.20598. 

Hobson, Keith A., a Robert G. Clark. „Assessing Avian Diets Using Stable Isotopes I: Turnover 

of 13C in Tissues". The Condor 94, č. 1 (1. únor 1992): 181–88. 

https://doi.org/10.2307/1368807. 

Hoff, Gerald R., a Lee A. Fuiman. „Environmentally Induced Variation in Elemental Composition 

of Red Drum (Sciaenops Ocellatus) Otoliths". Bulletin of Marine Science 56, č. 2 (1. březen 

1995): 578–91. 

Hsieh, Yu, Jen-Chieh Shiao, Saul-wood Lin, a Yoshiyuki Iizuka. „Quantitative Reconstruction of 

Salinity History by Otolith Oxygen Stable Isotopes: An Example of a Euryhaline Fish 

Lateolabrax Japonicus". Rapid Communications in Mass Spectrometry 33, č. 16 (2019): 

1344–54. https://doi.org/10.1002/rcm.8476. 

Hutchinson, J. J., a C. N. Trueman. „Stable Isotope Analyses of Collagen in Fish Scales: 

Limitations Set by Scale Architecture". Journal of Fish Biology 69, č. 6 (2006): 1874–80. 

https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2006.01234.x. 

Checkley, David M., Andrew G. Dickson, Motomitsu Takahashi, J. Adam Radich, Nadine 

Eisenkolb, a Rebecca Asch. „Elevated CO2 Enhances Otolith Growth in Young Fish". 

Science 324, č. 5935 (26. červen 2009): 1683–1683. 

https://doi.org/10.1126/science.1169806. 

Chikaraishi, Yoshito, Nanako O. Ogawa, Yuichiro Kashiyama, Yoshinori Takano, Hisami Suga, 

Akiko Tomitani, Hideaki Miyashita, Hiroshi Kitazato, a Naohiko Ohkouchi. „Determination 

of Aquatic Food-Web Structure Based on Compound-Specific Nitrogen Isotopic 

Composition of Amino Acids". Limnology and Oceanography: Methods 7, č. 11 (2009): 740–

50. https://doi.org/10.4319/lom.2009.7.740. 

https://doi.org/10.3389/fevo.2019.00313
https://doi.org/10.1007/BF00001166
https://doi.org/10.1002/ajpa.20598
https://doi.org/10.2307/1368807
https://doi.org/10.1002/rcm.8476
https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2006.01234.x
https://doi.org/10.1126/science.1169806
https://doi.org/10.4319/lom.2009.7.740


 

33 

 

Ishikawa, Naoto F. „Use of Compound-Specific Nitrogen Isotope Analysis of Amino Acids in 

Trophic Ecology: Assumptions, Applications, and Implications". Ecological Research 33, č. 

5 (1. září 2018): 825–37. https://doi.org/10.1007/s11284-018-1616-y. 

Jardine, Timothy D., Michelle A. Gray, Sherisse M. McWilliam, a Richard A. Cunjak. „Stable 

Isotope Variability in Tissues of Temperate Stream Fishes". Transactions of the American 

Fisheries Society 134, č. 5 (2005): 1103–10. https://doi.org/10.1577/T04-124.1. 

Kalish, Jm. „C-13 and O-18 Isotopic Disequilibria in Fish Otoliths - Metabolic and Kinetic 

Effects". Marine Ecology Progress Series 75, č. 2–3 (září 1991 a ): 191–203. 

https://doi.org/10.3354/meps075191. 

Kalish, John M. „Otolith Microchemistry: Validation of the Effects of Physiology, Age and 

Environment on Otolith Composition". Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 

132, č. 3 (5. prosinec 1989): 151–78. https://doi.org/10.1016/0022-0981(89)90126-3. 

Kalish, J. M. „Oxygen and Carbon Stable Isotopes in the Otoliths of Wild and Laboratory-Reared 

Australian Salmon (Arripis Trutta)". Marine Biology 110, č. 1 (únor 1991 b ): 37–47. 

https://doi.org/10.1007/BF01313090. 

Kennedy, Brian P., Carol L. Folt, Joel D. Blum, a C. Page Chamberlain. „Natural Isotope Markers 

in Salmon". Nature 387, č. 6635 (červen 1997): 766–67. https://doi.org/10.1038/42835. 

Knezovich, J. P. „Chemical and Biological Factors Affecting Bioavailability of Contaminants in 

Seawater". Lawrence Livermore National Lab., CA (United States), 1. září 1992. 

https://www.osti.gov/biblio/10148660-chemical-biological-factors-affecting-bioavailability-

contaminants-seawater. 

Kovačiková, Lenka, a Jaroslav Brůžek. „Stabilní izotopy a bioarcheologie – výživa a sledování 

migrací v populacích minulosti (1)". ziva.avcr.cz, Živa, leden 2008, 4. 

Larsen, Thomas, Marc Ventura, Nils Andersen, Diane M. O’Brien, Uwe Piatkowski, a Matthew 

D. McCarthy. „Tracing Carbon Sources through Aquatic and Terrestrial Food Webs Using 

Amino Acid Stable Isotope Fingerprinting". PLoS ONE 8, č. 9 (2013): e73441. 

https://doi.org/Larsen, Thomas, Ventura, Marc, Andersen, Nils, O’Brien, Diane M., 

Piatkowski, Uwe and McCarthy, Matthew D.    (2013)  Tracing Carbon Sources through 

Aquatic and Terrestrial Food Webs Using Amino Acid Stable Isotope Fingerprinting  PLoS 

ONE, 8  (9).  e73441.  DOI 10.1371/journal.pone.0073441 

<http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0073441>. 

https://doi.org/10.1007/s11284-018-1616-y
https://doi.org/10.1577/T04-124.1
https://doi.org/10.3354/meps075191
https://doi.org/10.1016/0022-0981(89)90126-3
https://doi.org/10.1007/BF01313090
https://doi.org/10.1038/42835
https://www.osti.gov/biblio/10148660-chemical-biological-factors-affecting-bioavailability-contaminants-seawater
https://www.osti.gov/biblio/10148660-chemical-biological-factors-affecting-bioavailability-contaminants-seawater
https://doi.org/Larsen,%20Thomas,%20Ventura,%20Marc,%20Andersen,%20Nils,%20O’Brien,%20Diane%20M.,%20Piatkowski,%20Uwe%20and%20McCarthy,%20Matthew%20D. %20 %20(2013) %20Tracing%20Carbon%20Sources%20through%20Aquatic%20and%20Terrestrial%20Food%20Webs%20Using%20Amino%20Acid%20Stable%20Isotope%20Fingerprinting %20PLoS%20ONE,%208 %20(9). %20%20e73441. %20DOI%2010.1371/journal.pone.0073441%20%3chttp:/dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0073441%3e.
https://doi.org/Larsen,%20Thomas,%20Ventura,%20Marc,%20Andersen,%20Nils,%20O’Brien,%20Diane%20M.,%20Piatkowski,%20Uwe%20and%20McCarthy,%20Matthew%20D. %20 %20(2013) %20Tracing%20Carbon%20Sources%20through%20Aquatic%20and%20Terrestrial%20Food%20Webs%20Using%20Amino%20Acid%20Stable%20Isotope%20Fingerprinting %20PLoS%20ONE,%208 %20(9). %20%20e73441. %20DOI%2010.1371/journal.pone.0073441%20%3chttp:/dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0073441%3e.
https://doi.org/Larsen,%20Thomas,%20Ventura,%20Marc,%20Andersen,%20Nils,%20O’Brien,%20Diane%20M.,%20Piatkowski,%20Uwe%20and%20McCarthy,%20Matthew%20D. %20 %20(2013) %20Tracing%20Carbon%20Sources%20through%20Aquatic%20and%20Terrestrial%20Food%20Webs%20Using%20Amino%20Acid%20Stable%20Isotope%20Fingerprinting %20PLoS%20ONE,%208 %20(9). %20%20e73441. %20DOI%2010.1371/journal.pone.0073441%20%3chttp:/dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0073441%3e.
https://doi.org/Larsen,%20Thomas,%20Ventura,%20Marc,%20Andersen,%20Nils,%20O’Brien,%20Diane%20M.,%20Piatkowski,%20Uwe%20and%20McCarthy,%20Matthew%20D. %20 %20(2013) %20Tracing%20Carbon%20Sources%20through%20Aquatic%20and%20Terrestrial%20Food%20Webs%20Using%20Amino%20Acid%20Stable%20Isotope%20Fingerprinting %20PLoS%20ONE,%208 %20(9). %20%20e73441. %20DOI%2010.1371/journal.pone.0073441%20%3chttp:/dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0073441%3e.
https://doi.org/Larsen,%20Thomas,%20Ventura,%20Marc,%20Andersen,%20Nils,%20O’Brien,%20Diane%20M.,%20Piatkowski,%20Uwe%20and%20McCarthy,%20Matthew%20D. %20 %20(2013) %20Tracing%20Carbon%20Sources%20through%20Aquatic%20and%20Terrestrial%20Food%20Webs%20Using%20Amino%20Acid%20Stable%20Isotope%20Fingerprinting %20PLoS%20ONE,%208 %20(9). %20%20e73441. %20DOI%2010.1371/journal.pone.0073441%20%3chttp:/dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0073441%3e.


 

34 

 

Limburg, Karin E. „Otolith strontium traces environmental history of subyearling American shad 

Alosa sapidissima". Marine Ecology Progress Series 119, č. 1/3 (1995): 25–35. 

Lowenstam, Heinz A., a Stephen Weiner. On Biomineralization. Oxford, New York: Oxford 

University Press, 1989. 

Macneil, Aaron, Ken Drouillard, a Aaron Fisk. „Variable uptake and elimination of Stable nitrogen 

isotopes between tissue in fish". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 63 (1. 

únor 2006): 345–53. https://doi.org/10.1139/f05-219. 

McMahon, Kelton W., Marilyn L. Fogel, Travis S. Elsdon, a Simon R. Thorrold. „Carbon Isotope 

Fractionation of Amino Acids in Fish Muscle Reflects Biosynthesis and Isotopic Routing 

from Dietary Protein". Journal of Animal Ecology 79, č. 5 (2010): 1132–41. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2010.01722.x. 

McMahon, Kelton W., a Matthew D. McCarthy. „Embracing Variability in Amino Acid Δ15N 

Fractionation: Mechanisms, Implications, and Applications for Trophic Ecology". Ecosphere 

7, č. 12 (2016): e01511. https://doi.org/10.1002/ecs2.1511.  

McKim, JM, Harold Bergman, William H. Benson, . Hamilek, a Peter F. Landrum. Bioavailability: 

Physical, Chemical, and Biological Interactions. CRC Press, 1994. 

Mill, A. C., J. K. Pinnegar, a N. V. C. Polunin. „Explaining Isotope Trophic-Step Fractionation: 

Why Herbivorous Fish Are Different". Functional Ecology 21, č. 6 (prosinec 2007): 1137–

45. https://doi.org/10.1111/j.1365-2435.2007.01330.x. 

Milton, D. A., a S. R. Chenery †. „The Effect of Otolith Storage Methods on the Concentrations 

of Elements Detected by Laser-Ablation ICPMS". Journal of Fish Biology 53, č. 4 (1998): 

785–94. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1998.tb01832.x. 

Mitsuguchi, null, null Matsumoto, null Abe, null Uchida, a null Isdale. „Mg/Ca Thermometry in 

Coral Skeletons". Science (New York, N.Y.) 274, č. 5289 (8. listopad 1996): 961–63. 

https://doi.org/10.1126/science.274.5289.961. 

Mook, W. G., J. C. Bommerson, a W. H. Staverman. „Carbon Isotope Fractionation between 

Dissolved Bicarbonate and Gaseous Carbon Dioxide". Earth and Planetary Science Letters 

22, č. 2 (1. květen 1974): 169–76. https://doi.org/10.1016/0012-821X(74)90078-8. 

Mugiya, Y., a K. (Hokkaido Univ Takahashi. „Chemical Properties of the Saccular Endolymph in 

the Rainbow Trout, Salmo Gairdneri". Bulletin of the Faculty of Fisheries - Hokkaido 

University (Japan), 1985. https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=JP8603588. 

https://doi.org/10.1139/f05-219
https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2010.01722.x
https://doi.org/10.1002/ecs2.1511
https://doi.org/10.1111/j.1365-2435.2007.01330.x
https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1998.tb01832.x
https://doi.org/10.1126/science.274.5289.961
https://doi.org/10.1016/0012-821X(74)90078-8
https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=JP8603588


 

35 

 

Mugiya, Yasuo, a Masanori Yoshida. „Effects of Calcium Antagonists and Other Metabolic 

Modulators on in Vitro Calcium Deposition on Otoliths in the Rainbow Trout Oncorhynchus 

mykiss". Fisheries science 61, č. 6 (1995): 1026–30. https://doi.org/10.2331/fishsci.61.1026. 

Muhlfeld, Clint C., Simon R. Thorrold, Thomas E. McMahon, a Brian Marotz. „Estimating 

westslope cutthroat trout (Oncorhynchus clarkii lewisi) movements in a river network using 

strontium isoscapes". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2012. 

https://doi.org/10.1139/f2012-033. 

O’Leary, Marion H. „Measurement of the Isotope Fractionation Associated with Diffusion of 

Carbon Dioxide in Aqueous Solution". The Journal of Physical Chemistry 88, č. 4 (únor 

1984): 823–25. https://doi.org/10.1021/j150648a041. 

Oliveira, A. M., M. Farina, I. P. Ludka, a B. Kachar. „Vaterite, Calcite, and Aragonite in the 

Otoliths of Three Species of Piranha". Naturwissenschaften 83, č. 3 (1. březen 1996): 133–

35. https://doi.org/10.1007/BF01142180. 

Patterson, William P., Gerald R. Smith, a Kyger C. Lohmann. „Continental paleothermometry and 

seasonality using the isotopic composition of aragonitic otoliths of freshwater fishes". 

Washington DC American Geophysical Union Geophysical Monograph Series 78 (1993): 

191–202. https://doi.org/10.1029/GM078p0191. 

Payan, P., H. Kossmann, A. Watrin, N. Mayer-Gostan, a G. Boeuf. „Ionic Composition of 

Endolymph in Teleosts: Origin and Importance of Endolymph Alkalinity." Journal of 

Experimental Biology 200, č. 13 (1. červenec 1997): 1905–12. 

Peterson, B. J, a B. Fry. „Stable isotopes in ecosystem studies". Stable isotopes in ecosystem 

studies 18 (1987): 293–320. 

Popper, Arthur N., a Zhongmin Lu. „Structure–Function Relationships in Fish Otolith Organs". 

Fisheries Research 46, č. 1 (1. květen 2000): 15–25. https://doi.org/10.1016/S0165-

7836(00)00129-6. 

Proctor, C. H., a R. E. Thresher. „Effects of Specimen Handling and Otolith Preparation on 

Concentration of Elements in Fish Otoliths". Marine Biology 131, č. 4 (1. červenec 1998): 

681–94. https://doi.org/10.1007/s002270050360. 

https://doi.org/10.2331/fishsci.61.1026
https://doi.org/10.1139/f2012-033
https://doi.org/10.1021/j150648a041
https://doi.org/10.1007/BF01142180
https://doi.org/10.1029/GM078p0191
https://doi.org/10.1016/S0165-7836(00)00129-6
https://doi.org/10.1016/S0165-7836(00)00129-6
https://doi.org/10.1007/s002270050360


 

36 

 

Proctor, C. H., R. E. Thresher, J. S. Gunn, D. J. Mills, I. R. Harrowfield, a S. H. Sie. „Stock 

Structure of the Southern Bluefin Tuna Thunnus Maccoyii: An Investigation Based on Probe 

Microanalysis of Otolith Composition". Marine Biology 122, č. 4 (1. červen 1995): 511–26. 

https://doi.org/10.1007/BF00350674. 

Radtke, R. L., P. Lenz, W. Showers, a E. Moksness. „Environmental Information Stored in 

Otoliths: Insights from Stable Isotopes". Marine Biology 127, č. 1 (1. březen 1996): 161–70. 

https://doi.org/10.1007/BF00993656. 

Romanek, C. S, a R. W Gauldie. „A Predictive Model of Otolith Growth in Fish Based on the 

Chemistry of the Endolymph". Comparative Biochemistry and Physiology Part A: 

Physiology 114, č. 1 (1. květen 1996): 71–79. https://doi.org/10.1016/0300-9629(95)02094-

2. 

Secor, DH. „Application of otolith microchemistry analysis to investigate anadromy in 

Chesapeake Bay striped bass Morone saxatilis". Fish. Bull. (Seattle) 90 (1992): 798–806. 

Shannon, Joe, D Blinn, Allen Haden, Emma Benenati, a Kevin Wilson. „Food Web Implications 

of δ 13 C and δ 15 N Variability over 370 km of the Regulated Colorado River USA". Isotopes 

in environmental and health studies 37 (1. únor 2001): 179–91. 

https://doi.org/10.1080/10256010108033294. 

Šantrůček, Jiří, a Hana Šantrůčková. Stabilní izotopy biogenních prvků: použití v biologii a 

ekologii. Academia, 2018. 

Schwarcz, H P, Y Gao, S Campana, D Browne, M Knyf, a U Brand. „Stable carbon isotope 

variations in otoliths of Atlantic cod (Gadus morhua)". Canadian Journal of Fisheries and 

Aquatic Sciences 55, č. 8 (1. srpen 1998): 1798–1806. https://doi.org/10.1139/f98-053. 

Stenhouse, M. J., a Baxter. „The uptake of bomb 14C in humans". Radiocarbon Dating : 

Proceedings of the Ninth International Conference Los Angeles and La Jolla, 1979, 1979, 

324–41. 

Sweeting, C. J., J. Barry, C. Barnes, N. V. C. Polunin, a S. Jennings. „Effects of Body Size and 

Environment on Diet-Tissue Δ15N Fractionation in Fishes". Journal of Experimental Marine 

Biology and Ecology 340, č. 1 (2. leden 2007): 1–10. 

https://doi.org/10.1016/j.jembe.2006.07.023. 

https://doi.org/10.1007/BF00350674
https://doi.org/10.1007/BF00993656
https://doi.org/10.1016/0300-9629(95)02094-2
https://doi.org/10.1016/0300-9629(95)02094-2
https://doi.org/10.1080/10256010108033294
https://doi.org/10.1139/f98-053
https://doi.org/10.1016/j.jembe.2006.07.023


 

37 

 

Thompson, David R., Sarah J. Bury, Keith A. Hobson, Leonard I. Wassenaar, a Joseph P. Shannon. 

„Stable Isotopes in Ecological Studies". Oecologia 144, č. 4 (1. srpen 2005): 517–19. 

https://doi.org/10.1007/s00442-005-0171-8. 

Thorrold, Simon R., Cynthia M. Jones, a Steven E. Campana. „Response of Otolith 

Microchemistry to Environmental Variations Experienced by Larval and Juvenile Atlantic 

Croaker (Micropogonias Undulatus)". Limnology and Oceanography 42, č. 1 (b 1997): 102–

11. https://doi.org/10.4319/lo.1997.42.1.0102. 

Thorrold, S. R., S. E. Campana, C. M. Jones, a P. K. Swart. „Factors Determining Delta C-13 and 

Delta O-18 Fractionation in Aragonitic Otoliths of Marine Fish". Geochimica Et 

Cosmochimica Acta 61, č. 14 (červenec 1997 a ): 2909–19. https://doi.org/10.1016/S0016-

7037(97)00141-5. 

Thorrold, Simon R., Cynthia M. Jones, Peter K. Swart, a Timothy E. Targett. „Accurate 

Classification of Juvenile Weakfish Cynoscion Regalis to Estuarine Nursery Areas Based on 

Chemical Signatures in Otoliths". Marine Ecology Progress Series 173 (12. listopad 1998): 

253–65. https://doi.org/10.3354/meps173253. 

Thresher, R. E. „An evaluation of electron-probe microanalysis of otoliths for stock delineation 

and identification of nursery areas in a southern temperature groundfish, Nemadactylus 

macropterus (Cheilodactylidae)". Fish. Bull. 92 (1994): 817–40. 

Tzeng, Wann-Nian, KP Severin, a Håkan Wickström. „Use of otolith microchemistry to 

investigate the environmental history of European eel Anguilla anguilla". Marine Ecology-

progress Series - MAR ECOL-PROGR SER 149 (1. duben 1997): 73–81. 

https://doi.org/10.3354/meps149073. 

Vašek, Mojmír, Antti P. Eloranta, Ivana Vejříková, Petr Blabolil, Milan Říha, Tomáš Jůza, 

Marek Šmejkal, Josef Matěna, Jan Kubečka, a Jiří Peterka. „Stable Isotopes and Gut 

Contents Indicate Differential Resource Use by Coexisting Asp (Leuciscus Aspius) and 

Pikeperch (Sander Lucioperca)". Ecology of Freshwater Fish 27, č. 4 (2018): 1054–65. 

https://doi.org/10.1111/eff.12414.  

Ventura, M., a E. Jeppesen. „Evaluating the Need for Acid Treatment Prior to Δ13C and Δ15N 

Analysis of Freshwater Fish Scales: Effects of Varying Scale Mineral Content, Lake 

Productivity and CO2 Concentration". Hydrobiologia 644, č. 1 (1. květen 2010): 245–59. 

https://doi.org/10.1007/s10750-010-0121-2.

https://doi.org/10.1007/s00442-005-0171-8
https://doi.org/10.4319/lo.1997.42.1.0102
https://doi.org/10.1016/S0016-7037(97)00141-5
https://doi.org/10.1016/S0016-7037(97)00141-5
https://doi.org/10.3354/meps173253
https://doi.org/10.3354/meps149073
https://doi.org/10.1111/eff.12414
https://doi.org/10.1007/s10750-010-0121-2


 

38 

 

Vogel, J. C., B. Eglington, a J. M. Auret. „Isotope Fingerprints in Elephant Bone and Ivory". 

Nature 346, č. 6286 (srpen 1990): 747–49. https://doi.org/10.1038/346747a0. 

Walther, B. D., a K. E. Limburg. „The Use of Otolith Chemistry to Characterize Diadromous 

Migrations". Journal of Fish Biology 81, č. 2 (2012): 796–825. 

https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2012.03371.x    

Wheeler, Alfred P., a C. Steven Sikes. „Regulation of Carbonate Calcification by Organic Matrix". 

Integrative and Comparative Biology 24, č. 4 (1. listopad 1984): 933–44. 

https://doi.org/10.1093/icb/24.4.933. 

Zanden, M. Jake Vander, a Joseph B. Rasmussen. „Variation in Δ15N and Δ13C Trophic 

Fractionation: Implications for Aquatic Food Web Studies". Limnology and Oceanography 

46, č. 8 (2001): 2061–66. https://doi.org/10.4319/lo.2001.46.8.2061

https://doi.org/10.1038/346747a0
https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2012.03371.x
https://doi.org/10.1093/icb/24.4.933
https://doi.org/10.4319/lo.2001.46.8.2061


 

 

 


