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ABSTRAKT 

Počet druhů na Zemi je odhadován na pět až deset milionů. Všechny druhy vznikly ze 

společného předka, který se na naší planetě objevil někdy před 3,5 miliardou let. 

Vznikání a zanikání druhů, specifice a extinkce jsou tedy zodpovědné za aktuální 

druhové bohatství na Zemi. Evoluční diversifikace je rozdílem speciace a extinkce. 

K získání hodnot těchto proměnných je používáno několik metod, které stručně 

vysvětlím, a nastíním výhody a nevýhody každé z nich. Cílem této práce je shrnout 

dosavadní poznatky o evoluční diversifikaci a faktorech, které ji mohou ovlivňovat. 

V této rešerši jsem se zaměřila především na práce zabývající se faktory, které mohou 

mít vliv na více skupin organismů. Přestože bylo nalezeno mnoho determinantů 

diversifikace, většina z nich má vliv jen na diversifikaci určité skupiny. Na základě 

použitých materiálů se mi nepodařilo najít žádný faktor, který by byl společný pro 

většinu druhů. Zřejmě je tedy diversifikace ovlivňována různými faktory u různých 

skupin organismů.  
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ABSTRACT 

The number of species on the Earth is estimated to lie between five to ten millions. All 

these species originated from a common ancestor, which appeared on our planet 3,5 

bilion years ago. Speciation and extinction are responsible for the current species 

richness. Evolutionary diversification is the difference between speciation and 

extinction. There are several methods used to obtain the values of speciation, extinction 

and diversification rates. I will briefly explain some of these methods, outline the 

advantages and disadvantages of them. The aim of this paper is to summarize current 

knowledge of evolutionary diversification and factors that may affect it. In this search I 

focused on the studies dealing with factors that may affect several groups of organisms. 

Although many determinants of diversification were found, most of them affect only 

one group of organisms. Here I did not find any factor that would be common for the 

majority of taxa. Evolutionary diversification is probably influenced by different factors 

in different evolutionary lineages.  

 

Key words: diversification, speciation, radiation, diversity gradient 
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1. Úvod 

 

V současnosti se předpokládá, že se na Zemi vyskytuje něco mezi pěti až deseti miliony 

druhů eukaryotních organismů. Většinu z tak velikého počtu druhů zatím neznáme a 

možná je ani nikdy nepoznáme, neboť vyhynou dříve, než je někdo objeví. Popsaných 

druhů je mnohem méně, asi kolem jednoho a půl milionu a dvě třetiny z tohoto 

množství jsou druhy tropické (May, 1988). Společný předek všech organismů 

vyskytujících se na planetě se objevil někdy před 3,5 miliardami let (Benton & 

Emerson, 2007). Díky procesu speciace se z tohoto jediného předka vyvinulo dnešní 

obrovské druhové bohatství. Svou roli sehrál samozřejmě také proces extinkce, díky 

němuž mnoho druhů a linií zaniklo, a tudíž se nedochovaly do dnešních dob.  O jejich 

životě tedy máme buď velmi málo nebo vůbec žádné informace. Přesto jsou i tyto větve 

součástí fylogeneze, ovšem jejich umístění je jen odhadováno. Pokud se tedy chceme 

dozvědět něco o mechanismech řídících speciaci a extinkci, musíme se spolehnout na 

dochované druhy. Těchto druhů však není málo a již nám prozradily mnoho o tom, jak 

vznikají, zanikají či se šíří. Všechny tyto tři procesy jsou ovlivňovány především 

vlastnostmi jedinců, podmínkami vnějšího prostředí a zeměpisnou složitostí krajin. 

  K získání informací o historickém průběhu speciace a extinkce ve fylogenezi 

organismů se používá odhad rychlosti diversifikace. Diversifikace je definována jako 

rozdíl speciace a extinkce. Rychlosti těchto dvou procesů určují pravděpodobnost, že 

daná větev bude v určitém čase divergovat nebo zanikne. Pro každý druh je tedy 

důležité nacházet se v takových podmínkách prostředí či mít takové vlastnosti, které 

omezují extinkci, a/nebo zvyšují speciaci. Takový druh může nejen přežít, ale i se dále 

štěpit na další druhy, což je pro přežití dané větve nejdůležitější.  

  Možných faktorů ovlivňujících speciaci a extinkci je mnoho. Já se ve své práci 

pokusím shrnout dosud publikované poznatky o diversifikaci organismů. Zaměřím se 

především na práce z posledního desetiletí, kdy došlo k mohutnému nárůstu publikací 

na toto téma a byly používány spolehlivější metody než dříve. Srovnáním těchto prací 

bych chtěla zjistit, zda byl nalezen nějaký faktor, který by prokazatelně ovlivňoval 

evoluční diversifikaci více skupin organismů.   
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2. Metody 

 

Evoluční diversifikace jednotlivých skupin organismů není stejná. Proto je zajímavé 

srovnat charakteristiky těchto skupin s rychlostí jejich diverzifikace a pokusit se zjistit, 

zda některá z vlastností druhu či prostředí nemůže přispívat k odlišným rychlostem 

diversifikace. Pro tato srovnání je používáno několik metod, a ne všechny jsou  

rovnocenné. Různou povahu mají také samotné faktory (charakteristiky druhů a jejich 

prostředí) a je tedy potřeba vybírat takovou metodu, která se hodí pro testování vlivu 

zvoleného faktoru. Ke srovnávání rychlostí diversifikací jsou nejčastěji používány 

metody srovnání sesterských skupin či nezávisle diversifikujících větví. Pomocí metody 

lineage-through-time plot (LTT plot) zase můžeme určit rychlosti speciace a extinkce 

z nárůstu počtu linií v čase. Pokusím se zmíněné metody přiblížit, poukázat na to, které 

faktory mohou testovat a jaké jsou jejich výhody a nevýhody.  

 

2.1   Model birth-death 

 

 Základem každé z níže uvedených studií je určení diversifikace dané skupiny 

organismů. K tomuto účelu byl vytvořen birth-death model, který matematicky 

modeluje speciaci a extinkci linií (Nee, 2006). Použití tohoto modelu je velmi široké, já 

se však budu zabývat jen jeho vysvětlením a možností, jak jej použít pro zjištění 

diversifikace. Birth-death model je v podstatě složen se dvou zjednodušených modelů a 

to pure birth model a pure death model (Nee, 2006). Myslím si, že je vhodné krátce 

vysvětlit podstatu těchto základních modelů pro lepší porozumění komplexnímu 

modelu. Původním účelem těchto modelů byla snaha nalézt matematické vyjádření 

růstu populací pozorované v přírodě, ovšem v případě, že se zabýváme diversifikací, je 

tento model aplikován na počet druhů v dané evoluční linii.   

 

2.1.1 Pure birth model 
 

Pure birth model je první z modelů a jeho podstatou je, že počet druhů dané evoluční 

linie roste exponenciálně a má konstantní pravděpodobnost (b) vzniku nových druhů 

v čase. Zjednodušení spočívá v tom, že do modelu není zahrnuta extinkce, věnuje se jen 

modelování speciace druhů. Při vynesení logaritmů počtu druhů v čase do grafu 
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získáme lineární křivku, jejíž sklon udává hodnotu b. Tento model je používán pro 

molekulární fylogeneze (Nee a kol., 1994; Nee, 2006).  

 

2.1.2 Pure death model 
 

Pure death model je opět zjednodušenou variantou modelu birth-death, věnuje se pouze 

extinkci. V tomto modelu má každý druh konstantní pravděpodobnost (d) extinkce 

v čase a pokles počtu druhů dané linie je opět exponenciální. Používá se jen pro 

paleontologická data, neboť žijící druhy extinkci nepodlehly (Nee, 2006). Ve 

skutečnosti ale nemusí být extinkce konstantní (Cardillo a kol., 2005b).  

 

2.1.3 Birth-death model 
 

Vzhledem k tomu, že v přírodě se vyskytuje jak speciace tak extinkce, je vhodné pro 

modelování diversifikace používat model, který zahrnuje oba tyto procesy. Tímto 

komplexním modelem je birth-death model, ve kterém počet druhů roste exponenciálně 

rychlostí b-d. Přidáním extinkce k modelu pure birth se změní křivka růstu a již není 

lineární. Při vynesení počtu linií za čas do grafu získáme křivku zpočátku lineární (b-d), 

ovšem na jejím konci je zřetelný nárůst (b) (Graf 1). Na první pohled se zdá, jako by 

docházelo k rychlejší diversifikaci mladších linií. Tento tvar křivky je však způsoben 

tím, že mladší linie ještě nepodlehly extinkci, narůstající část křivky tedy představuje 

jen b, speciaci, kdežto u starších linií je křivka rozdílem b-d, speciace mínus extinkce.  

Díky tomu lze určit hodnoty b i d. Hodnotu b lze vyčíst z grafu a hodnotu d vypočítat 

z rozdílu mezi celkovou diversifikací a b. Vzhledem k tomu, že diversifikace je 

rozdílem speciace a extinkce, je její hodnota zahrnuta v tomto modelu jako rozdíl b-d. 

Použitím tohoto modelu je tedy možné získat hodnoty speciace a extinkce 

z molekulárních fylogenezí, a to i bez znalosti vymřelých druhů (Nee, 2006). 
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2.2 Výpočet rychlosti diversifikace pomocí lineage-through-time plot 

 

 Lineage-through-time plot je jedna z metod, která nám pomáhá zjistit rychlost 

diversifikace pro danou skupinu organismů. Nyní se pokusím tuto metodu krátce 

vysvětlit. Zjištěním rozdílu mezi křivkami aktuálního počtu linií a realizovaného počtu 

linií zjistíme rychlost diversifikace zkoumané skupiny. Nejprve je potřeba vysvětlit, co 

je myšleno pojmy aktuální a realizovaný počet linií. Aktuální počet linií je počet linií, 

který přežil do současnosti. Realizovaný počet linií je počet linií v modelové fylogenezi, 

kterou vytvoříme za předpokladu konstantní rychlosti speciace a extinkce. Je to tedy 

tzv. rekonstruovaná fylogeneze. Ta se vytváří na základě modelu birth-death, který 

předpokládá konstantnost speciace i extinkce. Křivka růstu takové fylogeneze roste 

zpočátku lineárně, ale směrem k současnosti její sklon stoupá, viz Graf 1. Tento nárůst 

je způsoben tím, že mladé linie mají méně času na to trpět extinkcí. Tato část křivky tak 

představuje jen rychlost speciace. Lineární část křivky udává hodnotu diversifikace. Do 

grafu závislosti počtu linií (v logaritmickém měřítku) na čase vyneseme hodnoty pro 

realizovaný i aktuální počet linií, viz Graf 2. Vzhledem k tomu, že křivka realizovaného 

počtu linií představuje modelovou situaci a křivka aktuálního počtu linií jen hodnoty 

pro dochované druhy, je nutné zjistit jejich rozdíl, díky němuž lze odhadnout skutečnou 

rychlost diversifikace dané skupiny organismů. Tento rozdíl, tedy a, lze vypočítat jako  
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–ln(1-μ/λ). Známe tedy rozdíl speciace a extinkce (λ-μ) a a, což nám umožní pomocí 

několika matematických vzorců vypočítat rychlost speciace (Ricklefs, 2006b; Harvey a 

kol., 1994; Nee a kol., 1994).  

 

 

2.3 Nestejná diverzita větví fylogeneze odhaluje rozdíly v 

diversifikaci 

 

Vztahovat rychlosti diversifikace k různým faktorům má smysl pouze pokud není rychlost 

diversifikace pro všechny stejná.  V případě, že má větev  v rostoucí fylogenezi dostatek času, 

může si vyvinout biologické rozdíly, díky nimž získá predispozici pro sebe i své potomky 

k vyšší či nižší speciaci nebo extinkci. Takovou větev lze poté na fylogenetickém stromě 

identifikovat jako větev s rozdílnou rychlostí diversifikace pomocí tzv. whole-tree metody, 

kterou nyní vysvětlím (Chan & Moore, 2002).  Tyto rozdíly lze pozorovat jako nerovnováhu 

v počtu druhů na fylogenetickém stromě (Ricklefs, 2007). Nejsnazší je srovnat diverzitu  

s příbuznými taxony. K tomu jsou nejvhodnější sesterské větve. K tomuto porovnání se používá 

nulový model, který předpokládá, že speciace a extinkce se vyskytují náhodně, tedy statisticky 

zjistí parametry průměrných změn. S tímto modelem poté srovnáváme zjištěné 

pravděpodobnosti jednotlivých fylogenezí.  Pokud máme například pět taxonů, existuje sto pět 

způsobů, jak si mohou být příbuzné a můžeme z nich vytvořit tři topologické typy. Proto je 

potřeba zjistit pravděpodobnosti jednotlivých topologií a srovnat je s nulovým modelem. Pokud 
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poté tento nulový model zamítneme, znamená to, že došlo k nenáhodné diversifikaci, za kterou 

mohou stát nejrůznější faktory. Prvním krokem je vypočítání pravděpodobností, že daná linie 

vyštěpí určitý počet (x) sublinií. Ty mohou mít různou topologii na daném fylogenetickém 

stromě. Je tedy potřeba zjistit pravděpodobnost těchto topologií. Tento výpočet provedeme i pro 

příbuzné skupiny. Dalším krokem je vypočítání kumulativní pravděpodobnosti, kdy sečteme 

pravděpodobnosti topologií všech příbuzných skupin. Pokud je tato hodnota rovna jedné, 

znamená to, že obě skupiny jsou stejně diversifikované. Pokud se naopak blíží k nule, 

prozrazuje nám to, že došlo k rozdílným rychlostem diversifikace a má tedy smysl se ptát, co 

stojí za těmito rozdíly (Slowinski & Guyer, 1989).   

   Metoda whole-tree vypovídá o diversifikaci celého fylogenetického stromu. Pokud na daném 

stromě nalezneme rozdíly v rychlostech diversifikace, můžeme pomocí dalších metod zkoumat, 

co mohlo tyto změny v diversifikaci způsobit. Spojení rychlosti diversifikace a nějakého faktoru 

lze zkoumat například metodou srovnání sesterských skupin.  

 

2.4 Srovnání sesterských skupin 

 

Metoda srovnávání sesterských skupin se používá především k určení vlivu faktorů jako 

jsou podmínky vnějšího prostředí či vlastnosti jedinců. Důležitým předpokladem pro 

použití této metody je identifikovat monofyletické sesterské páry taxonu, u kterého 

chceme daný faktor zkoumat. Tyto sesterské páry musí být vybrány tak, aby jedna 

skupina měla zkoumanou vlastnost či žila v daných podmínkách prostředí a druhá, její 

sesterská skupina, tuto vlastnost postrádala. Srovnáním počtu druhů těchto sesterských 

skupin můžeme odhadnout rozdíly v jejich diversifikaci. Pokud má skupina s danou 

vlastností zřetelně více druhů než skupina, která touto vlastností nedisponuje, můžeme 

z toho soudit, že daná vlastnost zřejmě ovlivňuje diversifikaci u tohoto taxonu 

(Ricklefs, 2007).  

  Tato metoda byla použita například v práci Marcela Cardilla (1999), která se věnuje 

vlivu zeměpisné polohy na rychlost diversifikace u ptáků a motýlů. Prvním krokem bylo 

nalezení monofyletických sesterských skupin. Dvojice byly sestaveny tak, aby vždy 

jedna skupina byla temperátní a její sesterská skupina tropická. Pro každou skupinu byl 

vypočten střed zeměpisné polohy jejího rozšíření. Tyto středy byly srovnávány 

s počtem druhů ve dvojících. Pokud by skupiny s tropickým rozšířením měly více 

druhů, znamenalo by to, že zeměpisná poloha ovlivňuje rychlost diversifikace, a to tak, 

že tropické druhy mají tuto rychlost vyšší. Nulová hypotéza byla, že počet druhů ve 
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skupinách je stejný a jsou tedy rovny i rychlosti diversifikace. Ze srovnání počtu druhů 

se zeměpisnými středy vyplynulo, že nulová hypotéza neplatí. Temperátní skupiny měly 

méně druhů než ty tropické. Výsledkem tedy je, že zeměpisná poloha ovlivňuje rychlost 

diversifikace dané skupiny (Cardillo, 1999).  

   Jednou z výhod této metody je, že sesterské skupiny mají, jak vyplývá z definice, 

přesně stejný věk. Přestože vznikly ze společného předka, mohou být v některých 

vlastnostech odlišné. Vzhledem k tomu, že tyto odlišnosti vznikly až po oddělení od 

mateřské linie, jsou sesterské skupiny nezávislé. Znalost hodnot speciace a extinkce 

sesterských skupin při jejich srovnávání není potřeba, neboť rozdíly v diversifikaci 

určujeme z rozdílného počtu druhů. Fakt, že jsou si sesterské skupiny v mnoha 

vlastnostech podobné, je další výhodou této analýzy. Pokud se totiž v určité vlastnosti 

skupiny liší, ale v ostatních jsou shodné, máme jistotu, že tato vlastnost není ovlivněna 

jinou proměnou (Barraclough a kol., 1998a; Barraclough a kol., 1998b ). 

 

 

2.5   Analýza nezávisle diversifikujících větví 

 

Nevýhodou při srovnávání sesterských skupin je, že je nezbytně nutné znát páry těchto 

skupin, abychom je mohli srovnávat. Pokud máme fylogenezi zvolené skupiny 

organismů, lze analyzovat vztah nějaké vlastnosti a rychlosti diversifikace i bez 

určování sesterských skupin. V takovém případě je ovšem potřeba fylogenezi kalibrovat 

v čase, abychom mohli vypočítat stáří jednotlivých linií. Díky tomu je můžeme 

považovat za nezávislé jednotky. Stáří jednotlivých linií můžeme určit z rozdílných 

teplot tání hybridizované DNA mezi páry taxonů (∆T50H)  pomocí kalibračních faktorů, 

které teplotu tání převedou na milióny let, kdy jsou druhy oddělené. Dalším krokem je 

vypočítání rychlosti diversifikace. Ta je získána podílem logaritmu počtu druhů a stáří 

dané linie (Cardillo a kol., 2005b). Před srovnáním rychlosti diversifikace je potřeba 

získané nezávislé linie rozdělit do skupin podle sdílené vlastnosti či podle výskytu ve 

stejných podmínkách prostředí. Podmínkou je nezávislost vlastností použitých větví. 

Poté je možné porovnávat diversifikaci mezi vytvořenými skupinami, například 

vynesením do grafu. Tento způsob zvolil i Robert Ricklefs (2006a) při srovnávání 

diversifikace mezi různými liniemi pěvců ze Severní a Jižní Ameriky, viz Graf 3. Při 

vynesení zjištěných hodnot do grafu je zřejmé, že jihoamerické linie mají vyšší rychlost 
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diversifikace. Tímto způsobem lze testovat nejrůznější podmínky prostředí či vlastnosti 

jedinců.  

 

 
 

  Nevýhodou této metody oproti metodě srovnávání sesterských skupin je nutnost 

znalosti stáří nezávislých větví. Použití obou zmíněných metod na druhou stranu 

nevyžaduje znalost kompletních fylogenezí taxonů, na kterých je zkoumán vliv faktorů 

na diversifikaci. Větve zařazené do skupin podle společné vlastnosti či podmínek 

prostředí  mohou mít ve svých skupinách více společných vlastností. Proto je potřeba 

zvážit, zda některá z nich nemůže ovlivňovat vztah vybraného faktoru a diversifikace. 

Tento efekt je třeba dále testovat, což je další nevýhodou analýzy nezávislých větví.  

 

2.6 Metoda kontinuálních vlastností 

Rozdíly v počtu druhů mezi příbuznými větvemi mohou být vyvolány rozdíly ve 

fenotypových vlastnostech těchto druhů. Pokud tedy daná vlastnost ovlivňuje rychlost 

speciace, pak linie, u které se vlastnost vyskytuje, má tuto rychlost vyšší. Nejsnazší 

metodou, jak zjistit, zda existuje vztah mezi danou vlastností a diversifikací, je určit 

celkovou diversifikaci linie a srovnat hodnoty dané vlastnosti. Pro jednu linii je pak 

rychlost diversifikace daná počtem speciačních událostí mezi kořenem a vrcholem této 

linie, tedy počet uzlů. Spojení dané vlastnosti s rychlostí diversifikace pak lze zjistit 
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vypočítáním korelací mezi logaritmem počtu uzlů a hodnotou dané vlastnosti u daného 

druhu (Freckleton a kol.,2008). Tento přístup využili například Kozak a Wiens (2010b) 

při studiu čeledi Plethodontidae. Zkoumali spojení diversifikace a výskytu druhu 

v určité nadmořské výšce, tento vztah se jim ale nepodařilo prokázat (Kozak & Wiens, 

2010b).   

  Metod a postupů, jak testovat vliv určité vlastnosti na rychlost diversifikace, je 

několik. Každá má své výhody a nevýhody, a proto je potřeba uváženě volit, kterou 

z nich použít pro daný faktor a skupinu, na které se bude testovat. V následujícím textu 

se pokusím shrnout práce věnující se faktorům ovlivňujícím diversifikaci a dále 

poukázat na použité metody, jejich vhodnost a dosažené výsledky.    

 
3. Publikované vědecké práce na téma evoluční 

diversifikace 

 

Již od dob Darwina se lidé zabývali otázkou nerovnováhy v počtu druhů mezi 

jednotlivými oblastmi světa. S rozvojem biologie se ukázalo, že tato nerovnováha 

panuje i mezi jednotlivými taxonomickými skupinami. Zřejmě nejznámějším příkladem 

je tzv. latitudinální gradient diverzity, kdy klesá počet druhů od rovníku k pólům 

(Hillebrand, 2004). Tento gradient je pozorován i v rámci jednotlivých taxonomických 

skupin. Většina tropických linií má více druhů než linie temperátní. Pro vysvětlení 

latitudinálního gradientu diverzity byly navrženy tři hlavní rámce hypotéz. Prvním 

rámcem jsou hypotézy ekologické, které se zaměřují na mechanismy koexistence druhů  

a udržení druhové diverzity (Mittelbach a kol., 2007). Těchto ekologických hypotéz je 

velké množství a zahrnují nejrůznější faktory, např. produktivitu, heterogenitu prostředí 

atd. (Willig a kol., 2003). Dalším rámcem jsou hypotézy evoluční, které se zabývají 

rychlostí diversifikace. Připisují vyšší druhové bohatství tropů rychlejší speciaci v této 

oblasti a nižší extinkci než v temperátních oblastech. Posledním je rámec hypotéz 

historických, které se zabývají vývojem tropického podnebí v historii Země. Tropické 

klima je podle těchto hypotéz starší a díky tomu poskytuje více času pro diversifikaci. 

Pro tyto hypotézy hraje i fakt, že většina temperátních druhů je mladší než druhy 

tropické (Mittelbach a kol., 2007). Diversifikace hraje důležitou roli v utváření vzorů 

druhového bohatství na naší planetě.  
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3.1 Polemika Cardilla a Ricklefse nad latitudinálním gradientem 

diverzity 

 

Latitudinální gradient diverzity může být způsoben rozdílnou rychlostí diversifikace u 

temperátních a tropických druhů, viz výše. Marcell Cardillo (1999) se v jedné z prvních 

kvalitních studií zabývajících se evoluční diversifikací zaměřil právě na hypotézu, že 

tropické druhy mají vyšší rychlost diversifikace. Rozhodl se dokázat toto tvrzení na 

příkladu pěvců a otakárkovitých motýlů.  Výhodou těchto dvou skupin je jejich globální 

rozšíření, dobře známá fylogeneze a geografická distribuce. Z fylogenezí založených u 

pěvců na DNA hybridizaci a u otakárkovitých na morfologii určí sesterské páry u každé 

z těchto dvou skupin. Dalším krokem analýzy bylo zjištění zeměpisného středu každého 

druhu pomocí map rozšíření druhů. Ze srovnání těchto zeměpisných středů sesterských 

skupin vyplývá, že skupiny z nižších zeměpisných šířek mají více druhů než jejich 

sesterské skupiny s výskytem ve vyšších zeměpisných šířkách. Tento výsledek 

podporuje hypotézu rychlejší diversifikace v nižších zeměpisných šířkách. Avšak 

zeměpisná poloha druhu může souviset například s teplotou v této oblasti, změnami 

klimatu či drsností podmínek prostředí. To jsou proměnné, které mohou primárně 

ovlivnit rychlost speciace a extinkce v dané oblasti. Proto je potřeba testovat vliv těchto 

faktorů na rychlost evoluční diversifikace. Sám Marcell Cardillo se ale těmto analýzám 

ve své studii dále nevěnuje. Naopak se zabývá vlivem velikosti areálu dané větve na 

vztah rychlosti diversifikace a zeměpisné polohy. Předpokládaný vliv však nenachází, 

tedy plocha výskytu větve neovlivňuje závislost diversifikace na zeměpisné poloze 

(Cardillo, 1999).  

  Pěvci se stávají modelovou skupinou pro analýzy evoluční diversifikace také pro 

Roberta Ricklefse (2003). Jeho práce je především reakcí na studii Marcella Cardilla. 

Ovšem zaměřuje se především na globální rychlost diversifikace pěvců. Všiml si totiž 

toho, že druhové bohatství v této skupině vykazuje určitou nerovnováhu. U sedmi 

ze čtyřiceti sedmi čeledí pěvců je vyšší rychlost diversifikace než je průměr u toho řádu 

živočichů. Po vzoru M. Cardilla i v této studii je použita metoda analýzy sesterských 

skupin na fylogenezi pěvců vytvořené na základě DNA hybridizace. Získaná data jsou 

srovnávána se simulacemi různých modelů speciace a extinkce. Několik málo větví má 

vysokou diverzitu, která podle Ricklefse není způsobena homogenním procesem 

diversifikace, ale je vyvolána přechodnými změnami v rychlosti diversifikace (Ricklefs, 
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2003). Druhové bohatství na fylogenetickém stromě pěvců není tedy rozloženo 

rovnoměrně.  

  Nerovnováha v počtu druhů u ptáků by mohla být spojena se zeměpisnou polohou 

jejich výskytu. Tento trend byl potvrzen u pěvců (Cardillo, 1999). V roce 2005 stejný 

autor prokázal podobný vzor také u endemických ptáků Nového světa (2005). Tato 

skupina živočichů byla vybrána především proto, že je dobře známé její geografické 

rozšíření. Pro analýzu byla vybrána metoda srovnání nezávisle diversifikujících větví. 

Fylogenetický strom těchto endemických ptáků byl sestaven na základě DNA 

hybridizace. Pro analýzy byla použita datovaná fylogeneze, což umožnilo zacházet 

s každou větví jako s nezávislým pozorováním. Rychlost diversifikace byla určena pro 

každou větev jako logaritmus počtu druhů za čas. Také byl zjištěn zeměpisný střed 

výskytu každé této větve. Byl testován vztah diversifikace a rozloha velikosti areálu. 

Dále Cardillo pomocí vícečetné lineární regrese testoval vztah rychlosti diversifikace a 

třech proměnných. Těmito zvolenými proměnnými byly průměrná roční teplota, roční 

evapotranspirace a roční primární produktivita. Z těchto podmínek prostředí, zdá se, 

signifikantně ovlivňuje rychlost diversifikace primární produkce. Dalšími determinanty 

jsou pak zeměpisná poloha větve (tento vztah je lépe prokazatelný u mladších větví) a 

rozloha velikosti areálu dané skupiny (Cardillo a kol., 2005b).  

  Podobně jako Marcell Cardillo i  Robert Ricklefs pokračuje ve svých studiích vlivu 

různých faktorů na diversifikaci. Jeho další studie (Ricklefs, 2006a) se zabývá opět 

pěvci. Používá opět fylogenezi založenou na DNA hybridizaci. Rozdíly v teplotách tání 

hybridizované DNA používá k určení stáří jednotlivých větví a poté srovnává větve 

jako nezávisle diversifikující. Každá větev je přidělena do jedné či více oblastí, podle 

výskytu. Zároveň jsou pěvci rozděleni na jihoamerické a severoamerické. Z analýz 

vyplývá, že rychlost speciace a diversifikace jsou prokazatelně vyšší u jihoamerických 

druhů. Je tedy zřejmé, že v tropech je, alespoň pro pěvce, vyšší rychlost diversifikace. 

Byl také testován vztah rychlosti diversifikace a velikosti areálu pěvců. Výpočty 

ukázaly, že rychlost diversifikace roste s velikostí areálů (Ricklefs, 2006a). Podle 

některých hypotéz jsou tropické oblasti druhově bohatší díky tomu, že zde druhy mají 

větší rozšíření (Mittelbach a kol., 2007). 

  Velmi pravděpodobným faktorem ovlivňujícím evoluční diversifikaci u pěvců je tak 

velikost jejich areálu, zároveň se zde objevuje trend vyšší rychlosti diversifikace 

v nižších zeměpisných šířkách.       
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3.2   Ricklefs versus Wiens 

 

3.2.1 Ricklefs, Wiens a hypotéza tropického konservatismu 
 

Wiens a Donogue (2004) ve své rešerši shrnují tři základní myšlenky hypotézy 

tropického konservatismu nik. „První, skupiny s velkým druhovým bohatstvím vznikly 

v tropech a do oblasti mírného pásu se rozšířily až nedávno, proto v těchto oblastech 

neměly dost času k nahromadění druhů.  Druhá, rozšíření tropických větví do oblastí 

temperátních je omezeno jejich neschopností adaptace na temperátní mrazivé zimy. 

Třetí, mnoho současných skupin vzniklo v tropech, neboť tyto oblasti byly do nedávna 

mnohem rozšířenější“ (Wiens & Donoghue, 2004). Jednu ze svých prací pak Wiens a 

kol. (2006) věnují testování této hypotézy na skupině žab Hylidae. Tato skupina má více 

druhů v tropických oblastech než v mírném pásu. Rozložení druhového bohatství u 

Hylidae je způsobeno vznikem této skupiny v tropech a jejího poměrně recentního 

rozšíření do oblastí temperátních. Více druhů se tedy vyskytuje v oblastech, které byly 

kolonizovány dříve. U této skupiny žab také nebyl prokázán vztah rychlosti 

diversifikace a zeměpisné polohy. Tropy tedy nejsou druhově bohatší z důvodu 

rychlejší diversifikace v této oblasti, ale z důvodu jejich časné kolonizace (Wiens a kol., 

2006). Tento Wiensův zájem o žáby a obojživelníky obecně startuje nejen jeho další 

práci na této skupině organismů, ale také zájem dalších vědců o diversifikaci této 

živočišné skupiny.  

  Přestože se Robert Ricklefs věnoval především pěvcům, jeho zájem se nyní obrací 

k šupinatým plazům. A to především proto, že tyto dvě skupiny obratlovců jsou si 

v několika charakteristikách podobné a v jiných se velmi liší. Je tedy možné je v mnoha 

ohledech srovnávat a využít tak znalosti, které Ricklefs získal při studiu diversifikace 

pěvců. Pěvci i šupinatí plazi jsou malí až středně velcí suchozemští, aktivní obratlovci 

orientující se převážně vizuálně a vyskytující se globálně v různých habitatech. Odlišují 

se v teplotě těla a v rychlosti metabolismu. Důležitým rozdílem je také schopnost letu u 

ptáků. Tyto odlišnosti mohou způsobovat různé rychlosti diversifikace u těchto dvou 

skupin obratlovců. Proto se Ricklefs zaměřil na jejich srovnání. Pro pěvce použil data ze 

své předchozí studie (Ricklefs, 2003). Fylogeneze šupinatých plazů byla vytvořena na 

základě RAG-1 a c-mos genů. Pro určení rychlosti diversifikace využil autor LTT plot, 

tedy funkci logaritmus počtu linií v čase každého uzlu (ty seřadil od nestaršího po 
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nejmladší). Tato analýza odhaluje dramatickou změnu v období 84 milionů let, kdy 

zřejmě došlo k masové extinkci. Rychlosti speciace a extinkce jsou od této události, zdá 

se, konstantní. Ze srovnání pěvců a šupinatých plazů je zřejmé, že rychlosti 

diversifikace jsou stejné, až na některé detaily. U plazů byla prokázána vyšší 

heterogenita v rychlosti diversifikace a slabší latitudinální efekt než u pěvců. Ze 

srovnání těchto dvou skupin obratlovců vyplývá, že teplota těla ani schopnost disperze 

neovlivňuje rychlost evoluční diversifikace (Ricklefs a kol., 2007). U těchto dvou 

skupin obratlovců bylo nicméně prokázáno spojení mezi jejich rychlostí diversifikace a 

zeměpisnou polohou, ve které se vyskytují.      

 

3.2.2 Změna názoru u Wiense 
 

Jak již bylo zmíněno, počet druhů obojživelníků je, stejně jako u jiných skupin 

organismů, nejvyšší v tropech. Přesto je na druhovém bohatství této skupiny něco 

zvláštního. V temperátním pásmu je méně druhů žab i mloků, ale patří do více větví než 

druhy tropické. U těchto dvou skupin obojživelníků se v tropech vyskytuje jen jedna 

jejich větev, ta ovšem u mloků i žab zahrnuje více než polovinu všech jejich druhů. 

Tento trend druhového bohatství naznačuje, že žáby a mloci mohli vzniknout 

v temperátní oblasti a do tropů se rozšířit až v současnosti. Tedy opačný trend než je 

pozorován u ostatních druhů. Tento neobvyklý jev se tak stává předmětem zájmu  

Wiense (2007). Zaměřuje se především na určení rychlostí diversifikace mločích a 

žabích linií v tropech a v temperátní oblasti. Z vytvořené fylogeneze mloků a žab Wiens 

usuzuje, že tyto skupiny obratlovců zřejmě vznikly v temperátních oblastech a rozšířily 

se do tropů až nedávno, což zvýšilo jejich rychlost diversifikace v této oblasti.  Lze u 

nich tedy pozorovat vzory vyšší rychlosti diversifikace v nižších zeměpisných šířkách. 

Jako vysvětlení tohoto trendu navrhuje autor přítomnost vyšší extinkce v temperátních 

oblastech a vyšší speciaci v tropech. Latitudinální rozdíly v rychlostech diversifikace 

tedy mohou formovat pozorovanou nerovnováhu v rozmístění druhového bohatství 

(Wiens, 2007).  

  Poněkud jiné výsledky prezentuje stejný autor ve svých studiích prováděných na 

žábách skupin Hylidae (Wiens a kol., 2006) a Ranidae (Wiens a kol., 2009). U těchto 

skupin předpokládá jejich vznik v tropických oblastech a nedávné rozšíření do mírného 

pásma. Prokazuje u nich také nezávislost rychlosti diversifikace na zeměpisné šířce 

(Wiens a kol., 2006; Wines a kol., 2009).  
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  V poměrně současné práci se autor vrací k již zmíněné skupině Hylidae a patrnosti 

Amazonské megadiverzity. Provedl značně komplexní analýzu mnoha faktorů 

ovlivňujících evoluční diversifikaci této skupiny. Zaměřil se jak na faktory prostředí 

(teplota, srážky), tak i na sympatrii či alopatrii druhů. Teplota ani srážky se neprokázaly 

jako faktory ovlivňující rychlost diversifikace, naopak sympatrie či alopatrie 

diversifikaci ovlivňují. Ukázalo se, že sympatrické druhy si navzájem snižují rychlost 

diversifikace, tedy alopatrické druhy mají tuto rychlost vyšší. U sympatrických druhů je 

také omezena rychlost evoluce velikosti těla. Ovšem nebyl prokázán vztah mezi 

rychlostí diversifikace a rychlostí evoluce velikosti těla. Jedním z cílů této práce bylo 

také objasnění Amazonské megadiverzity. Ta je podle autora zřejmě způsobena 

„akumulací druhů v několika sympatrických větvích této oblasti od křídy a ne rychlou 

diversifikací spojenou s klimatickými proměnnými nebo evolucí velikosti těla“.   

Zajímavostí této studie je také to, že se zde projevuje změna názoru autora na 

diversifikaci a druhové bohatství. Původní představou Wiense bylo, že druhové 

bohatství je ovlivňováno stářím dané linie (Wiens a kol., 2006), později se přiklání spíše 

k názoru, že druhové bohatství je dáno rychlostí diversifikace. Nyní se Wiens přiklání 

zpět k prvotní myšlence, že zásadní je čas, po který se větev vyskytuje v dané oblasti 

(Wiens a kol., 2011).  

         

3.2.3 Koncept konservatismu nik 
 

Hutchinson (1957) definuje ekologickou niku jako soubor biotických a abiotických 

podmínek, ve kterých může organismus přežít a udržet stabilní populaci. S konceptem 

konservatismu nik přichází Peterson a kol. (1999). Konservatismus nik je tendence 

druhů zachovat základní aspekty jejich niky v čase. Tento jev je důležitý především pro 

allopatrickou speciaci, zde může ztěžovat adaptaci na podmínky geografické bariéry 

(Wiens & Graham, 2005). Wiens se tímto tématem dále zabývá a považuje evoluci 

klimatických nik jako možný faktor ovlivňující rychlost diversifikace. Větve, které se 

dokážou rychle přizpůsobit měnícím se klimatickým podmínkám, mohou uniknout 

extinkci způsobené změnami klimatu a mohou rychleji diversifikovat rozšířením do 

oblastí odlišných podmínek prostředí. Jako modelovou skupinu k testování tohoto 

vztahu si Wiens vybírá opět obojživelníky, tentokrát mločíky čeledi Plethodontidae.  

Pro každou větev této skupiny byly zjištěny hodnoty počtu druhů, stáří, čistá rychlost 

diversifikace, rychlost evoluce klimatické niky, rozloha oblasti výskytu a rozsah 

přesahu s jinými větvemi čeledi Plethodontidae. Na těchto hodnotách byl testován vztah 
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stáří, rychlosti diversifikace a druhového bohatství větví, dále pak spojení mezi 

rychlostí diversifikace a rychlostí evoluce klimatických nik. Provedené analýzy 

naznačují absenci vztahu mezi stářím větve a druhovým bohatstvím. Naopak rychlost 

diversifikace, a tedy následně i počet druhů jasně koreluje s evolucí klimatických nik, 

tedy větve s vyšší rychlostí diversifikace vykazují vyšší rychlost změn v multivariátním 

prostoru klimatických nik. Dráhová analýza (path analysis) jasně ukazuje, že rychlost 

evoluce klimatických nik ovlivňuje rychlost diversifikace a nikoliv naopak. Na rychlost 

diversifikace má vliv také sympatrie větví, a to prostřednictvím omezení rychlosti 

evoluce klimatických nik (Kozak & Wiens, 2010a). Vliv sympatrie byl prokázán také 

později stejným autorem na skupině žab Hylidae (Wiens a kol., 2011).   

  Čeleď Plethodontidae se pro Kozaka a Wiense (2010b) stává hojně používanou 

modelovou skupinou. Především proto, že u této skupiny již mají vytvořenou fylogenezi 

a mají o ní poměrně velké množství informací. Rozhodli se tedy na této skupině 

obojživelníků studovat hojně rozšířený jev vyššího druhového bohatství větví ve 

středních nadmořských výškách. Zaměřili se na určení vztahu nadmořské výšky výskytu 

druhu a rychlosti diversifikace. Pro testování použili metodu kontinuálních vlastností, 

viz Metody. Spočítali korelace mezi logaritmem počtu uzlů N a nadmořskými výškami 

středních bodů výskytu druhů. Výsledkem bylo zjištění, že rychlost speciace, extinkce 

či čisté diversifikace nejsou rozdílné mezi nížinnými a horskými liniemi. Nebyl tedy 

nalezen žádný vztah mezi rychlostí diversifikace a výskytem druhu v určité nadmořské 

výšce. Vysvětlením pro trend vyššího druhového bohatství ve středních nadmořských 

výškách se zdá být tzv. konzervatismus nik, tedy tendence druhu zůstat v ekologicky 

stejných podmínkách, kde vznikly. Nedochází tak k přesunu druhů z horských oblastí 

do nížin (Kozak & Wiens, 2010b). Zdá se tedy, že Wiensem navrhovaný koncept 

konservatismu nik opravdu funguje.   

 

3.2.4 Morfologická evoluce a evoluční diversifikace 
 

Ricklefs (2004) odhalil vztah mezi rychlostí morfologických změn a rychlostí 

diversifikace. Tuto práci prováděl na pěvcích, kde větve s více druhy vykazují větší 

morfologické rozdíly. Na tuto studii se rozhodli reagovat Adams a kol. (2009) a pokusili 

se najít podobný vztah u obojživelníků, konkrétně u skupiny Plethodontidae. Pro každý 

druh bylo zjištěno 7 stejných morfometrických proměnných, na nichž byla provedena 

analýza hlavních komponent. Regresní analýza neprokázala žádný vztah mezi rychlostí 

diversifikace a rychlostí morfologické evoluce. V této studii byl také prokázán vliv 
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zeměpisné polohy na rychlost diversifikace Plethodontidních mloků. Opět lze nalézt 

trend vyšší rychlosti diversifikace s nižší zeměpisnou šířkou (Adams a kol., 2009).    

 

3.3  Diversifikace rostlin 

 

3.3.1 Diversifikace krytosemenných rostlin 
 

Po Cardillově prvotní studii věnující se evoluční diversifikaci u pěvců se množí práce 

na toto téma nejen u živočichů, jak bylo zmíněno, ale také u rostlin. S jednou z prvních 

těchto analýz přicházejí Magallón a Sanderson (2001). Zaměřují se na krytosemenné 

rostliny, neboť je to neobvykle diverzifikovaná skupina. Již první pohled na 

fylogenetický strom krytosemenných rostlin prozrazuje nerovnováhu v rozmístění 

druhového bohatství. Otázka, kterou si ve své studii Magallón a Sanderson položili, 

tedy zní: Je pozorovaná nerovnováha u krytosemenných rostlin spojena s rozdíly 

evolučních procesů (speciace, extinkce) u jednotlivých skupin? K určení rychlosti 

diversifikace použili stáří větví z fosilního záznamu a druhové diverzity dochovaných 

druhů. Získali tak rychlost diversifikace pro krytosemenné rostliny jako celek i pro 

vybranou skupinu zástupců, pro které byla dostupná data o korunovém i kmenovém 

stáří linií. Kmenové stáří je čas oddělení větve od sesterského taxonu, stáří korunové je 

potom čas nejčasnějšího rozdělení v rámci korunové skupiny. Speciace a extinkce jsou 

uvažovány jako birth-death proces, předpokládá se jejich konstantní rychlost (λ,μ). 

Určili tak diversifikaci pro všechny rostliny za předpokladu homogenity, a poté 

zjišťovali, jak heterogenní jsou jednotlivé skupiny. Tímto postupem byla vypočítána 

rychlost diversifikace pro krytosemenné jako celek. Zjištěním počtu druhů 

v hypotetické větvi, která by měla rychlost diversifikace rovnou té pro krytosemenné 

rostliny jako celek, a porovnáním tohoto počtu se skutečnou druhovou bohatostí 

jednotlivých větví určili neobvykle druhově bohaté a druhově chudé větve. 

Identifikovali 10 větví s neobvykle velikým druhovým bohatstvím a 13 větví druhově 

chudých. Nemusí ovšem platit to, že druhově bohatší větve mají vyšší rychlost 

diversifikace. Například Fabales mají více druhů než jiné, na druhy neobvykle bohaté 

větve, jako jsou Lamiales či Asterales, ale jsou podstatně starší, a tak mají nižší rychlost 

diversifikace. Skupiny určené jako neobvykle druhově bohaté se nacházejí ve 

fylogenetickém stromě krytosemenných rostlin u vyšších jednoděložných i jádrových 

dvouděložných. Z modelů diversifikace plyne, že staré a druhově chudé větve jsou 
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pozůstalí původně velkých linií, které z velké části vymřely. Z rozložení druhového 

bohatství a diversifikace ve fylogenezi krytosemenných je zřejmé, že vlastnosti, které 

vedou k vyšší rychlosti diversifikace, se vyvinuly nezávisle v různých místech 

fylogenetického stromu a necharakterizují tedy krytosemenné rostliny jako celek. 

Diversifikaci zřejmě neovlivňuje jediná vlastnost, ale spíše jejich soubor, a to jak 

morfologických, anatomických a reprodukčních, tak mnoha dalších vlastností 

(Magallón & Sanderson, 2001). Je tedy nezbytné testovat vliv každé této vlastnosti na 

diversifikaci zvlášť a nejlépe u co největšího počtu druhů.  

 

3.3.2 Popínání rostlin jako klíčová novinka urychlující diversifikaci 
 

Jedním z možných faktorů ovlivňujících evoluční diversifikaci může být vznik tzv. 

klíčové novinky u dané skupiny organismů. Je to vlastnost, která stojí za evolučním 

úspěchem linie, která touto vlastností disponuje. Takovou klíčovou novinkou může být 

například popínání u rostlin. Popínavé rostliny se tímto způsobem vymanily 

z konkurence o světlo. Tato vlastnost rostlin vznikla v evoluci několikrát. Zástupci 

popínavých rostlin se vyskytují u více než 130 rostlinných čeledí. Vliv této klíčové 

novinky na diversifikaci zkoumal Gianoli (2004). K porovnání rychlosti diversifikace u 

popínavých keřů, bylinných a dřevinných druhů lián používá srovnání sesterských 

skupin. V analýze jsou použity sesterské dvojice, kde jedna skupina má tuto klíčovou 

novinku a druhá ji postrádá. Skupiny jsou také rozděleny na temperátní a tropické. Toto 

klimatické rozdělení sloužilo ke zjištění, zda latitudinální gradient diverzity není 

důležitějším faktorem v rozložení rychlosti diversifikace než klíčová novinka. Z tohoto 

porovnání ale žádný takový trend nevyplývá. U popínavých rostlin tedy nejsou tropické 

taxony více diversifikovány. Z analýzy sesterských skupin jasně plyne, že popínání 

rostlin zvyšuje jejich rychlost evoluční diversifikace. Tento efekt je stejný u bylinných i 

dřevinných druhů popínavých rostlin (Gianoli, 2004).  

 

3.3.3 Zeměpisná poloha a historie Arecaceae 
 

Svenning (2008) se zajímal o diversifikaci a druhové bohatství palem Nového světa 

(Arecaceae). Jeho cílem bylo zjistit, zda zeměpisná poloha či historie Arecaceae 

ovlivňuje její druhové bohatství a diversifikaci. Průměrná čistá diversifikace této 

skupiny byla zjištěna z průměrné fylogenetické vzdálenosti kořene, což je počet uzlů 

oddělující daný taxon od kořenu daného fylogenetického stromu. Bylo vytvořeno 19 
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modelů reprezentujících potenciální determinanty čisté rychlosti diversifikace k určení 

jejich vlivu na diversifikaci. Diversifikace rostlinné čeledi Arecaceae roste s poklesem 

zeměpisné šířky, s nárůstem energie a dostupností vody. Rychlost diversifikace palem 

Nového světa ovlivňuje především zeměpisná poloha. Historie, tedy vrásnění na konci 

terciéru, ovlivnila rychlost diversifikace jen lokálně (Svenning a kol., 2008). Pro 

skupinu Arecaceae tedy platí vyšší rychlost diversifikace v tropech.  

 
3.4   Vztah stáří větve a její diversity 

 

Rozdíly v počtu druhů mohou být vysvětleny rozdílným stářím větví. Starší větve měly 

více času na akumulaci druhů, a proto jsou druhově bohatší než mladší větve. V mnoha 

výše uvedených studiích byl analyzován vztah stáří větve a jejího současného 

druhového bohatství, ovšem závěry jsou různé (Magallón a Sanderson, 2001; Ricklefs, 

2006a,2007). Daniel Rabosky se rozhodl tento vztah zkoumat a přijít s jasným závěrem. 

Získal data od Magallóna a Sandersona pro krytosemenné rostliny, od Ricklefse pro 

pěvce a šupinaté plazy. Na těchto datech provedl korelace stáří a diverzity, provedl 

simulace různých modelů diversifikace. Výsledek této práce je zřejmý. Podařilo se 

prokázat, že stáří nemá vliv na diverzitu ptáků, obojživelníků ani krytosemenných 

rostlin. Absence tohoto vlivu nemůže být vysvětlena ani extrémními rozdíly 

v rychlostech diversifikace (Rabosky, 2009). Již ve své dřívější studii Rabosky (2006) 

navrhuje hypotézu hustotně závislé diversifikace, která neexistenci tohoto vztahu 

vysvětluje. Tedy že omezení distribuce druhů a omezená dostupnost ekologických nik 

vede ke snižování rychlosti diversifikace (Phillimore & Price, 2008). Diversita evoluční 

linie se ustanoví na nějaké hladině nezávisle na diversifikaci. Daniel L. Rabosky se 

věnuje otázce, zda hustotně závislé modely odpovídají fylogenezi dané skupiny 

organismů lépe než modely diversifikace měnící se v čase (Rabosky, 2006; Rabosky & 

Lovette, 2008). Takto testoval například severoamerické lesňáčky (Rabosky & Lovette, 

2008) či australské agamy (Rabosky, 2006) a u obou těchto skupin se mu podařilo 

prokázat, že model hustotně závislé diversifikace lépe odpovídá fylogenezi těchto 

druhů.    

   S opačným názorem přichází Héléne Morlon, která tvrdí, že diverzita stále roste a 

tedy že není horní limit diverzity nebo ho zatím nebylo dosaženo. Ve své studii 

srovnávala devět modelů diversifikace. Dva z nich předpokládají nasycenost diverzity, 
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první modeluje situaci, kdy je rychlost obratu druhů konstantní v čase. Druhý model 

předpokládá pokles této rychlosti v čase. Další jsou modely nenasycené diverzity 

s nezávislými rychlosti speciace a extinkce. Do této skupiny patří opět více modelů. 

Například model konstantních rychlostí speciace a extinkce v čase, model nezahrnující 

extinkci a dále pak modely různých změn v čase u obou rychlostí. Porovnáním 

jednotlivých modelů zjistí, že nejpravděpodobnější je model poklesu rychlosti speciace 

v čase, tedy poklesu rychlosti čisté diversifikace. Zároveň pro většinu fylogenezí, na 

kterých byly tyto modely testovány, vychází nejlépe modely expandující diverzity a 

rozdílu rychlostí speciace a extinkce v čase. Na základě těchto výsledků navrhuje závěr, 

že diversifikace je produktem událostí náhlého zvýšení speciace následované poklesem 

rychlosti speciace. Tyto poklesy jsou způsobeny naplněním nik, ovšem ne jejich 

vyčerpáním (Morlon a kol, 2010).   

 

3.5   Historie Země a diversifikace 

 

Při uvažování, které faktory mohou mít vliv na rychlost diversifikace, je také velmi 

zajímavé podívat se na historii života a procesů na Zemi. Život na zeměkouli byl 

ovlivněn nejen několika dobami ledovými, ale také periodami globálního oteplení. 

Významnou událostí mající vliv na rychlost diversifikace mnoha skupin organismů se 

zdá být globální oteplování v křídě, a také období teplotního optima na hranici 

Paleocen-Eocen. V těchto dobách došlo k rapidnímu zvýšení diversifikace hned 

několika skupin. Tento trend byl prokázán u ptáků (Ericson a kol., 2006), savců 

(Bininda-Emonds a kol., 2007) i u plethodontidních mločíků (Vieites a kol., 2007). 

Následkem oteplení mohlo dojít k extinkci některých druhů a otevření nových 

ekologických nik, což mohlo vést k vyšší rychlosti diversifikace přeživších druhů 

(Vietes a kol., 2007). Historie, kterou si daná skupina organismů prošla, může tedy 

zásadně ovlivnit rychlost její diversifikace. V případě globálního oteplení došlo i ke 

globálnímu zvýšení diversifikace.   
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4. Závěr 

 

Tato práce byla vypracována za účelem shrnutí dosavadních poznatků o vlivu 

nejrůznějších faktorů na rychlost evoluční diversifikace. Studií na toto téma bylo 

v posledním desetiletí vydáno veliké množství a je poměrně složité se v této 

problematice orientovat. Svou prací bych chtěla přiblížit tuto problematiku a poskytnout 

ucelený pohled na práce, které se tomuto tématu věnují. V jednotlivých studiích byl 

většinou testován více než jeden faktor. Proto bych nyní ráda uvedla přehled 

zmiňovaných faktorů a jejich zjištěný vliv na evoluční diversifikaci.  

 

4.1   Faktory s možným vlivem na evoluční diversifikaci 

 

4.1.1 Zeměpisná poloha 
 

Zeměpisná poloha druhu udává jeho výskyt v daných zeměpisných šířkách. Podle toho 

jsou druhy většinou rozdělovány na tropické a temperátní. Latitudinální gradient 

diverzity je patrnost spočívající v tom, že v tropech je více druhů než v temperátních 

oblastech. Tento jev byl prokázán u většiny skupin organismů. Právě proto byla 

zeměpisná poloha navržena jako jeden z faktorů ovlivňujících diversifikaci. Tento vztah 

byl prokázán u pěvců (Cardillo, 1999, 2005; Ricklefs 2006a; Ricklefs a kol., 2007), 

otakárkovitých motýlů (Cardillo, 1999), plazů (Ricklefs a kol., 2007; Adams a kol., 

2009) a palem Nového světa (Svenning a kol., 2008). Opakem jsou skupiny Hylidae a 

Ranidae, kde nebylo prokázáno ovlivnění diversifikace zeměpisnou polohou (Wiens a 

kol., 2006; Wiens a kol., 2009). Není však jasné, který faktor prostředí eventuálně 

ovlivňuje vyšší rychlost diversifikace v tropech.  

 

4.1.2 Velikost areálu 
 

Velikost území, ve kterém daný druh žije, je jedním z velmi důležitých parametrů. 

Jedním z vysvětlení latitudinálního gradientu diverzity je právě rozsáhlost tropických 

oblastí, což je považováno za činitele zvyšujícího speciaci a omezujícího extinkci druhů 

(Rosenzweig, 1995). Zřejmě z tohoto důvodu je předmětem zájmu prací o ovlivnění 

diversifikace i velikost areálu druhu. Výsledky ovšem nejsou stejné. Cardillo (1999) 
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tvrdí, že rychlost diversifikace pěvců není ovlivněna velikostí jejich areálu, pozitivní 

vztah však poté nachází u endemických ptáků Nového světa (Cardillo, 2005b).  Ricklefs 

později vztah velikosti areálu a diversifikace u pěvců prokáže (Ricklefs, 2006a). 

Myslím si, že rozdílné výsledky jsou způsobeny použitím různých skupin pěvců. 

Zatímco Cardillo se zabývá pěvci jako celkem, Ricklefs si vybírá jen druhy americké. 

Zároveň každý autor používá jinou metodu srovnání rychlostí diversifikace. Cardillo 

srovnává sesterské skupiny, zatímco Ricklefs nezávisle diversifikující větve. I tento fakt 

může mít vliv na rozdílnost výsledků obou studií. K posouzení vztahu velikosti areálu a 

diversifikace tak bude zřejmě potřeba ještě dalších studií.  

 

 

4.1.3 Teplota, dostupnost vody, primární produkce 
 

Tropy jsou charakteristické vysokou teplotou a primární produkcí. Po prokázání 

existence latitudinálního gradientu diverzity bylo navrhováno, že tropy jsou bohatší na 

druhy z důvodu zvýšení diversifikace vyšší teplotou či vyšší primární produkcí. Tento 

vztah navrhl Cardillo (1999), ovšem rozhodl se ho netestovat. Vrátil se k němu až 

později při studiu endemických ptáků Nového světa. U této skupiny živočichů, jak se 

zdá, roste rychlost diversifikace spolu s tropickou primární produkcí (Cardillo a kol., 

2005b).  Vliv teploty a srážek byl začleněn i do analýzy prováděné na čeledi Hylidae při 

studiu amazonské megadiverzity. V tomto případě však nebyl prokázán žádný vztah 

mezi těmito proměnnými a diversifikací (Wiens a kol., 2011).   

 

4.1.4 Stáří linie 
 

Jak již bylo zmíněno, většina linií je druhově nejbohatší v tropech, jedním z možných 

vysvětlení by mohlo také být to, že linie, které zde vznikly, jsou starší a měly tedy dost 

času k diversifikaci. Z tohoto důvodu byl na mnoha skupinách organismů testován vztah 

stáří a diverzity. Tento vztah však nebyl potvrzen u krytosemenných rostlin (Magallón, 

Sanderson, 2001), pěvců (Ricklefs, 2006a) ani u plazů (Ricklefs a kol., 2007; Wiens a 

kol., 2011). Vzhledem k tomu, že ani u jedné skupiny nebyl prokázán vliv stáří skupiny 

na její diverzitu, rozhodl se Rabosky získat data ze všech dřívějších studií, které se 

tomuto vztahu věnovaly, a provést analýzu sám. Jeho závěr asi nikoho nepřekvapí, 

došel totiž k výsledku, že stáří linie nemá vliv na diversitu.  
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4.1.5 Morfologická evoluce  
 

Morfologické přizpůsobení se druhů vnějším podmínkám prostředí by mohlo zvyšovat 

jejich diversifikaci. Morfologická evoluce se ovšem neprokázala jako faktor mající vliv 

na diversifikaci. Tento vztah byl testován na mlocích (Adams a kol., 2009). U pěvců 

bylo naopak prokázáno, že diversifikace ovlivňuje morfologickou evoluci (Ricklefs, 

2004), což je ovšem vztah s opačnou (předpokládanou) kauzalitou.  

 

4.1.6 Alopatrie versus sympatrie 
 

Sympatrické druhy si navzájem snižují diversifikaci, neboť si omezují evoluci 

klimatických nik v případě žab (Wiens a kol., 2011) či evoluci velikosti těla u mloků 

(Kozak & Wiens, 2010b).  

 

4.1.7 Historie 
 

Historie, kterou daná skupina organismů prošla, může mít samozřejmě také vliv na její 

rychlost diversifikace. Tento vztah byl prokázán u mnoha skupin, například u ptáků 

(Ericson a kol., 2006), savců (Bininda-Emonds a kol., 2007),  čeledi Plethodontidae 

(Vietes a kol., 2007) a čeledi Arecaceae ( Svenning a kol., 2008).  

 

Záměrem této rešerše bylo shrnout vývoj poznatků o evoluční diversifikaci a 

faktorech, které ji mohou ovlivňovat. Mým cílem nebylo zahrnout všechny faktory 

ovlivňující diversifikaci každé živočišné či rostlinné skupiny, to by ani nebylo v mých 

silách. Zajímala mě především otázka, zda existuje nějaký faktor, který je společný 

všem skupinám organismů. Myslím, že z uvedeného vyplývá, že takový faktor nebyl 

zatím nalezen, což ovšem neznamená, že neexistuje. Podařilo se mi nalézt hned několik 

faktorů, které ovlivňují evoluční diversifikaci více skupin organismů, patří sem 

zeměpisná poloha, historie, kterou organismy prošly, či velikost areálu. Možná je 

některý z nich společný všem organismům na Zemi. Zatím však nebyl ani jeden z nich 

testován na všech skupinách. Závěrem mé práce musím tedy konstatovat, že jsem 

nenašla důkaz faktoru majícího vliv na diverzifikaci všech skupin organismů. Zdá se 

mi, že diversifikace jednotlivých skupin může být ovlivněna více faktory a u každé 

skupiny se tyto faktory mohou lišit.  
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