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Abstrakt 

 

Práce shrnuje dosavadní poznatky o polymorfismu v melaninovém zbarvení povrchu těla a o 

jeho souvislosti s dalšími fenotypovými rysy u obratlovců. Melaninové zbarvení je nejčastějším typem 

pigmentového zbarvení tělního povrchu. Biochemická dráha vytvářející melaninové barvivo je 

ovlivněna působením genů i prostředí, čímž vzniká polymorfismus zbarvení na vnitrodruhové i 

mezidruhové úrovni. Melanokortinový systém je regulován geny s pleiotropním účinkem, proto souvisí 

melaninové zbarvení s řadou fyziologických, morfologických a behaviorálních rysů. Práce sleduje 

mechanismy vzniku polymorfismu v melaninovém zbarvení povrchu těla, jeho adaptivní funkce 

(energetická homeostáza, termoregulace, imunitní odpověď, odolnost vůči stresu a parazitům, krypse) 

a porovnává fenotypové rozdíly tmavých a světlých jedinců na vnitrodruhové úrovni. Zabývá se také 

odlišnostmi v chování melanických a světlých jedinců (tmavé zbarvení je obecně spojeno s vyšší 

agresivitou, dominancí, sexuální aktivitou či mírou explorace). Studie naznačují, že tmavé melaninové 

zbarvení je výhodné. Otázkou ale zůstává, proč tedy není většina obratlovců tmavá, ale právě naopak 

světlé zbarvení převládá. 

Klíčová slova: melanin, feomelanin, eumelanin, melanokortin-1 receptor, MC1R , agouti 

signalizující protein, ASIP , pleiotropie, melanokortinový systém, polymorfismus zbarvení 
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Abstract 

 

The work summarizes current knowledge about the melanin-based color polymorphism of 

integument and its relation to other phenotypic traits in vertebrates. The melanin coloration is the most 

common type of integument pigment coloration. The biochemical pathway for melanin pigment 

production can be affected by both genes and environment, which results in coloration polymorphism 

on intraspecific and interspecific level. The melanocortin system is regulated by genes with pleiotropic 

activity. Through this pleiotropy the melanin coloration is linked with a number of physiological, 

morphological and behavioral traits. The work describes the mechanisms of color polymorphism 

development and the adaptive functions of polymorphism (energy homeostasis, thermoregulation, 

immune response, resistance to stress and parasites, crypsis). It compares the differences between dark- 

and light-colored individuals at intraspecific level: variability in phenotype and in behavior (dark color 

is generally associated with greater aggression, dominance, sexual activity or exploration rate). Many 

studies suggest the advantageousness of the dark melanin coloration. So the question remains, why the 

majority of vertebrates is rather light-color. 

Keywords : melanin , pheomelanin, eumelanin, Melanocortin-1 receptor, MC1R , Agouti 

signalling peptide, ASIP , pleiotropy, melanocortin system, color polymorphism 
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1  Úvod 

Melaninové zbarvení je nejčastějším typem pigmentového zbarvení tělního povrchu (Majerus 

1998). Je to fenomén univerzální pro všechny obratlovce.  

Melaninové barvivo je vytvářeno přepínatelnou biochemickou dráhou, díky čemuž se toto zbarvení 

v evoluci snadno mění.  Melaninové zbarvení je ovlivňováno působením genů i podmínkami prostředí 

(Roulin & Dijkstra 2003). Vzniká tak polymorfismus melaninového zbarvení - jak na mezidruhové, tak 

i na vnitrodruhové úrovni (Caro 2005). 

Problematika melaninového zbarvení je zkoumána na všech úrovních (genetické, ontogenetické, 

fylogenetické, vnitrodruhové, mezidruhové). Opakovaně se ukazuje, že variabilita ve zbarvení tělesného 

pokryvu může mít specifickou ekologickou funkci (Roulin 2004). Polymorfismus zbarvení povrchu těla 

je ovlivněn více selekčními tlaky z různých zdrojů.  Zbarvení je regulováno geny s pleiotropním 

účinkem (Slominski a kol. 2004). Tyto geny ovlivňují i další fenotypové znaky, čímž vzniká genetická 

korelace více znaků.                                                                                                                                  

Cílem mé práce je shrnout problematiku vnitrodruhového polymorfismu melaninového zbarvení 

obratlovců a prozkoumat polymorfismus na úrovni genetické, ekologické a behaviorální. Dostupná 

literatura je bohužel značně nevyvážená, neboť převážná většina studií se zabývá melaninovým 

zbarvením ptáků. Přesto se pokusím uvést i další příklady z jiných skupin obratlovců. 
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2 Melaninové zbarvení 

 

2.1 Melaninové zbarvení obratlovců 

 Typy melaninových pigmentů 

Melaniny jsou nejčastější pigmenty, které určují živočišné zbarvení (Majerus 1998). 

Vytvářejí škálu odstínů sahající od žlutohnědé či červenohnědé až po černou (Wakamatsu & 

Ito 2002). Obratlovci produkují dva chemicky odlišné melaninové pigmenty - eumelanin a 

feomelanin, které se často vyskytují současně v jedné buňce, ale většinou jeden z nich převládá 

nad druhým (např. Ozeki a kol.1997). U savců a ptáků poměr eumelaninu a feomelaninu určuje 

celkové zbarvení živočicha. Tmavší fenotypy jsou důsledkem zvýšeného množství eumelaninu, 

zatímco světlý fenotyp je výsledkem zvýšeného množství feomelaninu (McGraw a kol. 2004, 

McGraw et al. 2005,2006). Plazi a ryby feomelanin neprodukují (Rosenblum a kol. 2004). 

 Genetický základ melaninového zbarvení  

Produkce melaninu je obvykle pod silnou genetickou kontrolou a je jen slabě citlivá na 

faktory okolního prostředí (např. Roulin & Dijkstra 2003; Siefferman & Hill 2005). Na regulaci 

melaninové pigmentace se podílí řádově sto genů (Bennet & Lamoreux, 2003). Několik těchto 

genů se podílí na stejném výsledném zbarvení (Manceau a kol. 2010).  

 Regulace melaninového zbarvení 

Nejdůležitějšími regulátory melanogeneze jsou melanokortin 1- receptor (MC1R), jeho 

antagonista agouti signalizující protein (ASIP) a jeho agonisté: melanokortinové stimulující hormony 

(MSHs) a adrenokortikotropický hormon (ACTH). Navázáním ASIP nebo melanokortinů na MC1R se 

přepíná syntéza feomelaninových a eumelaninových pigmentů navzájem (Slominski a kol. 2004). 

Melanokortinové receptory (MCRs) jsou rodina transmembránových G-protein přidružených 

receptorů (konkrétně MC1R je 7-transmembranová doména G-protein přidružený receptor, GPCR) 

(Mountjoy a kol. 1992). Skupina Tetrapoda disponuje pěti melanokortinovými receptory (MC1-5Rs), 

ovšem u kostnatých ryb se jejich počty různí (Sánchez a kol. 2010). 

Melanokortiny MSH (α-, β- a γ-MSH) a ACTH (adrenokortikotropin) jsou posttranslačními 

produkty proopiomelanokortinového genu (POMC) (Eberle 1988). V rámci obratlovců jsou POMC a 

MCR geny vysoce konzervativní (jejich distribuce v tkáních a funkce jsou u většiny obratlovců shodné) 

(Schioth a kol. 2005).   

ASIP je parakrinní (na krátkou vzdálenost účinkující) signalizující protein. Jeho navázáním na 

MC1R dochází k přepnutí z produkce tmavého eumelaninu na světlý feomelanin (Siracusa 1994). 

Specifické vazby melanokortinů, ACTH a ASIP na MCRs nejen přepínají mezi tvorbou obou 

typů melaninu, ale mohou též působit na různé fyziologické a behaviorální funkce organismu (např. 

odpověď na stres, energetickou homeostázu, protizánětlivou odpověď, sexuální aktivitu, náchylnost k 

oxidačnímu stresu nebo agresivitu - Ducrest a kol. 2008; Cooray & Clark 2010). 
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Obrázek 1 : Zjednodušené schéma vzniku pigmentů eumelaninu a feomelaninu. Převzato z 

Ducrest a kol. 2008. 

 Melanogeneze  

Melaninové pigmenty jsou derivátem aminokyseliny tyrozinu a vznikají v melanocytech 

procesem zvaným melanogeneze. Jediným enzymem nezbytně nutným k této reakci je tyrozináza, i když 

pigmentace může být ovlivňována i enzymy dalšími (Hearing & Tsukamoto 1991). Melanocyty 

ontogeneticky vznikají z neurální lišty (Duval a kol. 2002) - vyskytují se tudíž pouze u živočichů s 

neurální lištou, tedy u obratlovců (Vertebrata) (Plonka a kol. 2009). Plazi mají dva odlišné typy 

pigmentových buněk obsahujících melanin: melanocyty a melanofory (Agius & Roberts 2003) 

 Melanocyty, odpovědné za pigmentaci kůže, srsti a peří, se nacházejí v bazální vrstvě epidermis 

a ve vlasových nebo chlupových folikulech (Duval a kol. 2002). V buňce probíhá tvorba melaninu v 

organelách zvaných melanozomy. Tyto organely se dělí na dva typy (Wolff 2003: eumelanozomy 

eliptického tvaru a kulovité feomelanozomy (Granholm & Van Amerongen 1991) Melanozomy 

nezůstávají pouze v melanocytech (pigmentace kůže), jsou též přesouvány do keratinocytů, kde jsou 

začleněny do rostoucího vlasu, chlupu nebo pera (pigmentace vlasů, chlupů, peří) (Duval a kol. 2002). 

Na začátku melanogeneze enzym tyrozináza oxiduje sloučeniny L-tyrozin a DOPA a mění je na 

dopaquinon (Wolff 2003). To, zda začne vznikat eumelanin nebo feomelanin, je ovlivněno následnou 

úpravou MC1R: navázáním agonistického melanokortinu (α-MSH) na MC1R začíná eumelanogeneze 

(Walker & Gunn 2011), kdy je pomocí dvou enzymů TYRP-1 a TYRP-2 dopaquinon přeměňován na 

eumelanin (Ito & Wakamatsu 2008) ). Naproti tomu navázání antagonisty (ASIP) na MC1R vede k 

potlačení funkce eumelanogenních genů (MITF, TYR a TYRP1) a k produkci feomelaninu (Le Pape a 

ASIP 
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kol. 2009).  Feomelanogeneze přednostně nastává při vysoké koncentraci thiolů a nízké aktivitě 

tyrozinázy, zatímco opačné podmínky vedou k eumelanogenezi (Benathan a kol. 1999). 

MC1R je primárně v melanocytech v kůži a jeho hlavní ligand ASIP poblíž kožních papilárních 

buněk. Tímto je škodlivý účinek pleiotropického efektu minimalizován, což může dovolit těmto dvěma 

genům se vyvíjet o dost rychleji. To je příznivé k hraní jejich role v adaptivních změnách souvisejících 

se zbarvením těla (Kingsley a kol., 2009: Patel a kol., 2010).  

 

2.2 Polymorfismus zbarvení 

 Polymorfismus obecně 

2.2.1.1 Význam 

Polymorfismus ve zbarvení povrchu těla je častý jev rozšířený v celé živočišné říši. Hraje roli 

především v kamufláži, termoregulaci a sociálních interakcích. (Anderson 1994, Bond 2007).  

Setkáváme se s ním jak na mezidruhové, tak na vnitrodruhové úrovni. Tmavá versus světlá barva 

povrchu těla je významným hlediskem fenotypové diverzity uvnitř a napříč především savčích taxonů a 

populací (Caro 2005; Bradley & Mundy 2008). Především u savců je tmavé a světlé zbarvení 

významným aspektem fenotypové diverzity uvnitř a napříč taxony a populacemi (Caro 2005; Bradley 

& Mundy 2008). Rozdílné zbarvení jedinců stejného druhu může signalizovat alternativní adaptační 

strategie pro specifické reprodukční a environmentální podmínky (Roulin 2004; Forsman a kol. 2008). 

Barevně se také někdy liší jedinci různého věku (Ross & Regan 2000) a pohlaví (Bradley & Mundy 

2008). 

Variabilita pigmentačního systému je ovlivňována různými selekčními silami, např. krypsí 

(Mallet & Joron 1999; Rosenblum a kol. 2010), aposematismem (Hoekstra 2006), speciací (Corl a kol. 

2010), termoregulací (Hoekstra 2006) či přírodním výběrem (Andersson 1994; Sinervo & Lively 1996; 

Hoekstra 2006) 

2.2.1.2 Genetický základ  

Za vnitrodruhové a mezidruhové rozdíly v melaninové pigmentaci jsou na molekulární úrovni 

nejvíce odpovědné dva geny: gen pro melanokortin-1 receptor (MC1R) a gen pro agouti signalizující 

protein (ASIP) (Roulin, 2004, Ducrest a kol. 2008)). Tyto geny mají pleiotropní účinky - kromě 

pigmentace regulují řadu dalších fyziologických znaků organismu. Proto selekce na tyto znaky může 

ovlivnit i zbarvení povrchu těla (Roulin 2004; Ducrest a kol. 2008). 

Pokud je MC1R aktivován navázáním α-melanocyty stimulujícího hormonu (α -MSH), vzniká 

tmavý eumelanin. Naopak navázáním antagonistického peptidu ASIP je MC1R deaktivován a produkce 

se přepne na tvorbu světlého feomelaninu (Barsh 1996; Majerus & Mundy 2003; Hoekstra 2006). Proto 

mutace zajišťující fungování MC1R  nebo mutace deaktivující funkci ASIP (Kingsley a kol. 2009) 

vedou ke vzniku melanického zbarvení.  
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 Mutace v MC1R 

U obratlovců je známo více než 368 genetických míst ovlivňujících pigmentaci (Oetting a kol., 

2009) A právě gen pro melanokortin-1 receptor ( MC1R) opakovaně zasahuje do diverzity melaninové 

pigmentace u některých ryb, ptáků a savců (Hoekstra  2006; Ducrest a kol. 2008).                                      

Mutace melanocortin-1receptor (MC1R) genu je častým zdrojem polymorfismu zbarvení povrchu těla 

(Theron a kol. 2001; Rosenblum, Hoekstra & Nachman 2004) u savců (Nachman a kol. 2003; Hoekstra 

a kol. 2006;), ptáků (Mundy 2005) a plazů (Rosenblum a kol. 2004, 2010).   

Mutace v MC1R genu zajišťující fungování receptoru MC1R (vzniká černý/tmavý fenotyp) jsou 

dominantní, naopak mutace způsobující ztrátu funkce MC1R jsou recesivní (vzniká červený/žlutý/světlý 

fenotyp) (Ritland, Marshall & Ritland 2001). Vnitrodruhový polymorfismus v MC1R genu byl popsán 

u řady savců, například u myši (Robbins a kol. 1993), Peromyscus polionotus (Hoekstra a kol. 2006), 

medvěda baribala (Ritland, Newton & Marshall, 2001), lišky (Våge a kol. 1997),  jaguara a jaguarundina 

(Eizirik a kol. 2003),  lvíčka zlatého (Mundy & Kelly 2003), Chaetodipus intermedius (Nachman, 

Hoekstra & D’Agostino 2003). Z domestikovaných zvířat pak u dobytka (Klungland a kol. 1995), prasat 

(Kijas a kol. 1998), koní (Marklund a kol. 1996a), psů (Newton a kol. 2000), koček (Eizirik a kol. 2003), 

alpak (Powell a kol. 2008; Feeley & Munyard 2009) a dalších. U ptáků je znám kupříkladu u sněžných 

hus (Pointer & Mundy 2008), labutí (Gagnoso a kol. 2011) modropláštníků, chaluhy příživné 

(Stercorarius parasiticus: Mundy a kol. 2004), banakita (Coereba flaveola: Theron a kol. 2001) a 

domestikovaných kurů (Takeuchi 1997). Polymorfismus u plazů popisuje studie  Rosenblum, Hoekstra 

& Nachman (2004). 

Nicméně několik studií také ukázalo, že MC1R za polymorfismus ve zbarvení odpovědný být 

nemusí. Například u vlka obecného (Anderson a kol. 2009), skokana hnědého (Herczeg a kol. 2010), 

Peromyscus polionotus (Hoekstra a kol. 2006), Thomomys bottae (Wlasiuk & Nachman 2007), několika 

druhů primátů (Mundy & Kelly 2003), plazů (Rosenblum, Hoekstra & Nachman 2004) a lasicovitých 

šelem (Hosoda a kol. 2005).  

 Mutace v ASIP 

Gen pro ASIP zajišťuje syntézu žlutočerveného pigmentu feomelaninu (Hida a kol. 2009). 

Pokud dojde k mutaci, výsledkem může být tvorba eumelaninu tedy tmavé zbarvení (Vrieling a kol. 

1994). Takový případ byl popsán u Peromyscus maniculatus (Linnen a kol. 2009), koní  (Rieder a kol. 

2001), kočkovitých šelem (Eizirik a kol. 2003), lišky (Vage a kol. 1997) a dalších. 

 Kombinace mutací v ASIP a MC1R 

Existují i příklady, kdy za výsledné zbarvení zodpovídá kombinace mutací obou genů (MC1R i 

ASIP genu) -  například u ovcí plemene Massese (Fontanesi a kol. 2011). 
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 Geografický polymorfismus 

2.2.2.1 Vznik 

Geografický polymorfismus ve fenotypu vzniká nahromaděním genetických rozdílů mezi 

jednotlivými populacemi.  Děje se tak působením různých selekčních tlaků: přírodního výběru (Reznick 

a kol. 1997), pohlavního výběru (Endler & Houde 1995) nebo genetického driftu (Coyne & Orr 2004). 

Mezipopulační variabilita ve zbarvení je dokumentována u některých hlodavců: Peromyscus crinitus 

(Hall  & Hoffmeister 1942),  Peromyscus maniculatus (Chappell &  Snyder 1984), Peromyscus 

polionotus (Belk MC & Smith MH 1996) nebo Chaetodipus intermedius (Benson SB 1933).  U těchto 

druhů jsou různě zbarvení (melaničtí/světlí) jedinci často distribuováni v jednotlivých habitatech 

nenáhodně. Tato distribuce bývá vysvětlována především krypsí a termoregulací (Majerus 1998; 

Nachman a kol. 2003). 

Studie se shodují, že geografická variace ve zbarvení má především dvě vysvětlení: krypsi a 

termoregulaci. 

2.2.2.2 Termoregulace  

Melanin hraje důležitou roli v termoregulaci. Tmavý melanický povrch těla lépe absorbuje 

sluneční záření, čímž napomáhá ohřívání organismu (Porter & Norris 1969; Cloudsley-Thompson 

1999). Zároveň ochraňuje tkáně před škodlivým ultrafialovým zářením (Porter & Norris 1969). Tmavší 

jedinci mají oproti světle zbarveným vyšší fitness v chladných oblastech a ve vyšších nadmořských 

výškách, kde díky tmavému tělnímu povrchu snáze udržují tělesnou teplotu (Trullas a kol. 2007). 

 Glogerovo pravidlo 

Geografická variabilitou melaninového zbarvení se zabývá také Glogerovo ekogeografické 

pravidlo, podle kterého by s narůstající humiditou mělo být zbarvení tmavší (Gloger 1833; Millien a 

kol. 2006; Gaston a kol. 2008, Huxley 1942) 

Důvod, proč je melanické zbarvení v humidním prostředí výhodné, může spočívat v odolnosti 

vůči parazitům. Například bakterie jsou aktivnější a hojnější právě ve vlhkých prostředích a tmavý 

pigment eumelanin odolává bakteriální degradaci lépe než světlý pigment feomelanin ( Burtt & Ichida 

2004; Goldstein a kol. 2004). 

Míra pigmentace endotermních druhů často pozitivně koreluje nejen s humiditou, ale i obecněji 

s blízkostí k rovníku (tedy světle zbarvení jedinci se vyskytují blíže k pólům). Příkladem jsou primáti 

(Kamilar & Bradley 2011), sudokopytníci (Stoner a kol. 2003), psovité, medvědovité a promykovité 

šelmy (citace). Naopak u lasicovitých, kočkovitých a cibetkovitých šelem je korelace jen malá (Ortolani 

& Caro 1996). Zink & Remsen (1986) sledovali 52 druhů severoamerických ptáků. Většina jimi 

zkoumaných druhů rovněž odpovídala Glogerovu pravidlu. 

Vyskytují se však i případy Glogerovu pravidlu odporující. Světle zbarvení jedinci králíčka 

zlatohlavého (Regulus satrapa) žijí ve vlhčích habitatech než jedinci tmaví (Chui & Doucet 2009). 
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2.2.2.3 Krypse 

Podle Kaufmana (1974) souvisí extrémní vnitrodruhová variabilita ve zbarvení těla s krypsí. 

Přírodní výběr upřednostňuje tělesné zbarvení odpovídající podkladu, na kterém jedinec žije [(Cott 

1940, Endler JA 1978)  Hoekstra 2006]. Tato antipredační adaptace umožňuje například hlodavcům 

(Hoekstra , Krenz a Nachman 2004) uniknout pozornosti vizuálně se orientujících predátorů (Steiner a 

kol. 2009, McGraw, K.J. 2006), především ptáků (Dice 1947 . Sovy rozlišují mezi světlými a tmavými 

myšmi na tmavém a světlém substrátu, dokonce i za velmi nízké intenzity světla (Dice 1947; Kaufman 

1974). I další studie potvrzují, že jak vzdušní (Kaufman & Wagner 1973), tak i terestričtí predátoři 

(Brown 1965) selektivně loví viditelně zbarvené jedince myší (Mus musculus). 

Příkladů kryptického přizpůsobování barvě podkladu je mnoho. Například u hlodavců 

Chaetodipus intermedius (Hoekstra & Nachman 2003; Hoekstra a kol. 2004) a Peromyscus polionotus 

(Smith a kol. 1972; Belk & Smith 1996). C. intermedius má světlé proužkované chlupy odpovídající 

zbarvením granitovým skalám, které obývá. I u podzemních druhů hlodavců (slepec Spalax ehrenbergi: 

Singaravelan 2013; tukotuko Ctenomys tulduco: (Gonçalves a kol. 2012)) odpovídá srst na dorzální 

straně těla svou barvou substrátu, ve kterém se jedinci pohybují. Na tmavých lávových vyvřelinách byly 

zase popsány melanické myši (starší práce shrnují Hoekstra & Nachman 2003), ještěrky nebo hadi. 

Ještěrky obývající písečné duny mají dorzální stranu těla zbarvenou daleko světleji než jedinci téhož 

druhu žijící na tmavším podkladu (Rosenblum 2006). 

Variabilita ve zbarvení se může na malém geografickém měřítku vyvinout velmi rychle. 

(Hoekstra 2005). Hlodavci v jednotlivých populacích adaptivně přizpůsobují tvorbu eumelaninu a 

feomelaninu, aby dosáhli kryptického zbarvení v kontrastujících habitatech (Singaravelan a kol. 2010). 

Genetický drift může lokálním adaptacím napomáhat, ale také jim zabránit (Hoextra 2005). 

Oba důvody geografického polymorfismu ve zbarvení se mohou uplatňovat též společně. U 

myši domácí (Mus musculus) byli pozorováni tmavě zbarvení jedinci ve vlhčích uzavřenějších 

habitatech s tmavým podkladem, zatímco myši se světlou srstí se vyskytovaly v sušších, více otevřených 

habitatech se světlým podkladem (Lai a kol. 2008). Podobně u výše zmiňovaného slepce (Spalax 

ehrenbergi) žijí tmaví jedinci na tmavých půdách v severních oblastech, zatímco světlí jedinci se 

vyskytují na světlých podkladech na jihu (Singaravelan a kol. 2013). Kryptický i termální melanismus 

tedy možná sdílí sadu stejných selekčních činitelů, protože povrch otevřeného suchého habitatu bývá 

často světlý, zatímco povrch uzavřeného vlhkého habitatu tmavý (Lai a kol. 2008). 

 

2.3 Pleitropie melanokortinového systému 

Geny regulující syntézu melaninu mají pleiotropní účinek - kromě tvorby barviva 

(Slominski et al. 2004; Ducrest et al. 2008) ovlivňují ještě celou řadu fyziologických, 

morfologických, behaviorálních a reprodukčních znaků (Roulin 2004). V rámci 

melanokortinového systému se tvoří produkty proopiomelanokortinového genu (POMCgenu), 

které se následně vážou na melanokortin-receptory (MCR). Melanokortin-1 receptor 
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(MC1R) vytváří po navázání melanin, zatímco ostatní čtyři receptory (MC2R–MC5R) řídí 

další vlastnosti organismu jako HPA-osu, agresivitu, fyzickou aktivitu nebo imunitní funkce 

(viz též Tabulka 1) (Boswell and Takeuchi 2005; Ducrest et al. 2008). Tím vzniká kovariance 

mezi melaninovým zbarvením a dalšími znaky (McKinnon and Pierotti 2010). 

 

Obrázek 2 : Melanokortinový systém. Produkty POMC genu (α-, β-, γ-MSH a ACTH) se váží na pět 

melanokortinových receptorů (MC1-5R). Umístění receptorů u obratlovců je napsáno kurzívou, jejich 

funkce tučně. + a – značí pozitivní a negativní efekt na danou funkci po navázání melanokortinu na 

receptor. Agonisté a inverzní antagonisté MC receptorů jsou onačeny symbolem ⊥. Převzato z Ducrest 

a kol. 2008. 

 Fyziologie a morfologie 

Většina studií byla prováděna na ptácích, především na sově pálené (Tyto alba). Tento 

druh je barevně variabilní, od červenohnědých feomelaninových jedinců až po bíle zbarvené; 
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na tomto podkladu pak můžou být nápadné černé eumelaninové skvrny nebo je naopak 

jedinec zcela bezeskvrnný (Roulin 2004b). Melaninové zbarvení u tohoto druhu souvisí se 

schopností vyrovnávat se se stresovými faktory (Almasi et al. 2008). U sov pálených je 

dědičné (to najdu), takže se behaviorální i fyziologické znaky dědí z rodičů na potomky. 

Oproti tomu u druhého nejčastěji studovaného druhu puštíka obecného (Strix aluco) zbarvení 

dědičné není, a tak potomci zbarvení a související vlastnosti od svých rodičů nedědí. 

Ostatní obratlovci zatím nebyli příliš zkoumáni a o vztahu zbarvení s dalšími 

vlastnostmi u nich není téměř nic známo. 

2.3.1.1 Stres 

Podle Ducrest et al. (2008) jsou tmavší jedinci odolnější vůči různým zdrojům stresu. 

Melanokortiny regulují odpověď na stres hlavně prostřednictvím ACTH, který je součástí 

hypotalamo-hypofyzární osy (HPA-osy) (Simpson & Waterman 1988). HPA-osa je jedním 

z nejdůležitějších regulátorů odpovědi na stres: hypothalamické kortikotropin-uvolňující 

hormony stimulují producki hypofyzárního ACTH; v nadledvinkách navázáním na MC2R 

aktivují syntézu glukokortikoidů (kortizolu a kortikosteronu) (Simpson & Waterman, 1988,. 

Sapolsky et al, 2000, 17). HPA-osa je aktivována environmentálními a sociálními stresovými 

faktory (Wingfield et al 1998;. Kitaysky et al 2001;. Cockrem a Silverin 2002; Romero 2004). 

Glukokortikoidy jsou odpovědné za včasnou a adaptivní odpověď na stres. Ta umožňuje 

jedinci optimálně rozdělit zdroje mezi konkurující si fyziologické funkce (např. imunitu, 

sexuální aktivitu, reprodukční investice, růst: Hofer & East 1998; Wingfield et al. 1998; 

Charmandari et al. 2005; Muller et al. 2009b). Tím je v těle organizováno trade-off mezi 

údržbou a rozvojem (Charmandari et al. 2005). Glukokortikoidy působí na receptory obsažené 

ve všech tkáních obratlovců - včetně kožních folikulových buněk, ve kterých probíhá 

produkce melaninových pigmentů (Ito et al. 2005). 

Odolnost vůči stresorům zvyšuje i α-MSH (jeden z produktů POMC-genu). Jeho 

navázáním na MC4R se snižuje citlivost organismu na stresové faktory a zároveň navázání α- 

MSH na MC1R indukuje tvorbu eumelaninu (Ducrest et al., 2008). Proto jsou tmaví jedinci 

vůči stresovým vlivům odolnější. Naopak navázání ASIP na MC4R vede k opačnému efektu (Racca, 

S. et al. 2005). Souvislost mezi α-MSH a odolností vůči stresu udává i několik dalších studií 

(Rohwer& Wingfield 1981; Johnston & Janiga 1995; Roulin et al. 2001, 2003, 2008b; Almasi et al 

2008 ). 

Hladina kortikosteronu znázorňuje negativní zpětnou vazbu s melanogenezí v reakci 

na stresové faktory prostředí a je zprostředkována složkou melanismu závislou na 

podmínkách (Almási et al. 2008; Roulin et al. 2008). To znamená, že tmavě a světle barevní 

jedinci mohou být adaptováni do rozdílných podmínek prostředí (Jawor a Breitwisch 2003; 

Roulin 2004). Tmaví melaničtí jedinci jsou lépe přizpůsobeni stresujícímu prostředí než světlí 

jedinci téhož druhu (Roulin et al. 2008). 
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Za nepřítomnosti stresujícího faktoru je zvýšená hladina kortikosteronu nevýhodná, 

snižuje imunitu, odolnost vůči oxidačnímu stresu (Stier et al. 2009) a způsobuje poruchy růstu 

(Sapolsky et al. 2000). Uvolňování a regulace kortikosteronu jsou spojeny s eumelaninovým 

zbarvením, tedy tmavě a světle zbarvení jedinci mohou rozdílně regulovat hladinu 

glukokortikoidů v plazmě, jak bylo prokázáno u, ryb (Kittilsen et al. 2009), psů (Bennett & 

Hayssen 2010), Peromyscus maniculatus (Hayssen et al. 2002), Zonotrichia querula (Rohwer 

& Wingfield 1981) a u sovy pálené (Tyto alba: Almasi et al. 2010). V případě sovy pálené 

jsou eumelaničtí jedinci méně citliví na fyziologický stres způsobený kortikosteronem, 

zatímco množství feomelaninu nemá na tuto odpověď vliv (Almasi et al. 2008). Samci sovy 

pálené s většími černými skvrnami byli méně citliví na experimentální zvýšení hladiny 

kortikosteronu, stejně tak i mláďata tmavých eumelanických matek (Almasi et al. 2010). 

Souvislost eumelanického zbarvení a schopnosti vyrovnat se se stresovými 

podmínkami byla popsána také u rorýse velkého (Apus melba: Roulin et al. 2008b), evropské 

poštolky (Falco tinnunculus: Fargallo et al. 2007), pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss: 

Kittilsen et al. 2009) a lososa obecného (Salmo salar: Kittilsen et al. 2009). 

2.3.1.2 Oxidační stres 

 

Syntéza melaninu z aminokyseliny tyrosinu je vnitřně spojená s oxidačním stresem 

(Galva'n a Alonso -Alvarez 2008, 2009; Galva'n a Solano 2009; Ho~rak et al 2010). 

Glutathion (GSH) tripeptid thiolu nacházející se skoro ve všech živočišných buňkách je 

nejdůležitější vnitrobuněčný oxidant (Anderson 1998; Wu et al. 2004) a funguje jako hlavní 

fyziologický zásobník cysteinu (Benedetto et al 1981). Také určuje, který typ melaninu bude 

syntetizován: pokud je aktivita tyrozinázy vysoká a podíl cystein/dopaquinone je nízký, 

dochází k syntéze eumelaninu, za opačných podmínek je syntetizován feomelanin nebo 

dokonce k syntéze melaninu vůbec nedojde (Ozeki et al 1997,. Galva'n a Alonso-Alvarez 

2009). Feomelanogeneze se tedy odehrává za vyšších úrovních endogenního oxidačního 

stresu než eumelanogeneze, protože na rozdíl od eumelanogeneze vyžaduje vysoké hladiny 

GSH (Galva'n A Solano 2009). Eumelanogeneze vyžadující nižší hladiny antioxidantů je tedy 

antioxidantem GSH inhibována (Galva'n a Alonso-Alvarez 2008, 2009; Galva 'n a Solano 

2009; Ho~rak et al 2010). To znamená že syntéza eumelaninu je snazší za podmínek 

generujících oxidační stres, jakbylo popsáno například při vystavení radiaci v Černobylu 

(Dauwe a Eens 2008). Tedy faktory generující oxidační stres mohou v populaci pozitivně 

selektovat melanismus (Roulin et al 2008). GSH je jedním z nejcitlivějších antioxidantů vůči 

radiaci (Bump a Brown 1990; Navarro et al 1997;. Vartanian et al., 2004)., Tím, že 

feomelanogeneze svou náročností omezuje množství GSH dostupné k boji proti volným 

radikálům, jsou feomelaničtí jedinci náchylnější k radioaktivní kontaminaci (Ozeki et al 

1997;. Galva'n a Alonso-Alvarez). Také působení těžkých kovů snižuje hladinu GSH (Congiu 
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et al., 2000). Dauwe a Eens (2008) zjistili, že sýkory koňadry vystavené vysoké míře 

znečištění těžkými kovy jsou více melanické. Naopak druh, u kterého přirozený výběr 

favorizoval vývoj feomelanického fenotypu, může mít sníženou schopnost bojovat proti 

oxidačnímu stresu . 

 

2.3.1.3 Energetická homeostáze 

Existuje korelace mezi tělesnou hmotností a melaninovým zbarvením, protože geny regulující 

melanogenezi také regulují rovnováhu mezi výdejem a příjmem energie (Ducrest et al. 2008, Roulin et 

al 2008a). U obratlovců obecně je eumelanická pigmentace spojena s regulací příjmu potravy 

(Schjolden et al., 2009). Melanokortiny hrají důležitou roli v řízení energetické homeostáze tím, že se 

v odpovědi na zvýšení přísunu insulinu a leptinu váží na receptory MC3R a MC4R. Tím redukují 

příjem potravy a koordinovaně stimulují výdej energie produkcí thyroidních hormonů, zvýšením 

metabolické rychlosti a zvýšením fyzické aktivity. Naopak AGRP antagonista melanokortinů má při 

navázání na MCR receptory opačný účinek . 

U některých druhů ptáků polymorfních ve zbarvení jsou tmaví jedinci schopnější v přečkávání období 

nedostatku potravy (Dreiss et al., 2010) a zároveň si lépe udržují vysokou produktivitu (Jacquin et al. 

2012). Například u sovy pálené (Tyto alba) stupeň eumelaninového zbarvení snižuje chuť k jídlu 

(abstrakt). Mláďata s velkými černými skvrnami snědla za 24 hodin méně myší než mláďata se 

skvrnami menšími a při celodenním (24 hodin) hladovění měla menší úbytek na váze (Dreiss et al., 

2010). Melanokortiny se také podílí na regulaci energetické homeostázy u lososovitých ryb (Schjolden 

et al. 2009). 

Melaninové zbarvení tedy může být adaptací k prostředí, kde je riziko nedostatku potravy vysoké . 

 

2.3.1.4 Imunita 

 

Melanokortinový systém nezajišťuje pouze produkci eumelaninu, ale má i imunostimulační účinky 

(Ducrest et al. 2008), protože melanokortinový receptor MC1R se vyskytuje i v leukocytech (Neumann 

et al. 2001). Jeho agonistický melanocyty stimulující hormon (α-MSH) má zase protizánětlivé účinky u 

savců a podporuje proliferaci leukocytů a fagocytózu (Harris a Bird 2000). Melanokortiny navázáním 

na MC1R, MC3R a MC5R redukují akutní alergický i systémový zánět a septický šok (Getting 2006)). 

Po navázání na MC4R mají protihorečnaté účinky Roth a kol. 2004). Eumelaničtí jedinci mají navíc 

zvýšenou tvorbu protilátek ((Roulin et al. 2000),), a také se ukázala souvislost mezi melaninovým 

zbarvením a odolností vůči ekto- a endoparazitům (Roulin et al. 2001; Fitze and Richner 2002). 

Gasparini et al. (2009) zjistili pozitivní vztah mezi mírou melaninového zbarvení u samic puštíka 

obecného (Strix aluco) a produkcí protilátek proti různým antigenům. Tmavě načervenalé samice mají 

vyšší hladinu protilátek proti vakcíně zahrnující různé antigeny (tetanus, záškrt, černý kašel polioviru a 
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antigeny) a tuto hladinu si udrží po delší časovou periodu oproti světle načervenalým samicím 

(Gasparini et al. 2009). U sovy pálené (Tyto alba) byla odolnost vůči parazitům pozitivně závislá na 

skvrnitosti peří rodičů (Roulin et al. 2001b). Mláďat samic s velkými eumelanickými skvrnami 

produkují více protilátek proti vakcíně a jsou odolnější vůči ektoparazitům (Roulin a Dijkstra 2003; 

Roulin 2004c). U holubů skalních (Columba livia) mají tmaví jedinci silnější buněčnou imunitní 

odpověď na injekci antigenu fytohemaglutinin (PHA) než světlí jedinci stejného druhu. Také nesou 

méně endoparazitů, zatímco výskyt ektoparazitů je stejný (Jacquin et al. 2011). 

K opačnému výsledku dospěla studie o výskytu endoparazitů u káňat lesních (Buteo buteo), kde tmavší 

jedinci byli více infikovaní endoparazity, ale přenášeli méně krevsajících ektoparazitů než světlejší 

jedinci (Chakarov et al. 2008). U samců, ale ne u samic ostříže jižního (Falco eleonorae) mají tmavá 

mláďata nižší PHA odezvu než světlá (Gangoso et al. 2011). U domestikovaných kurů bankivských 

(Gallus gallus) se zjistilo, že melanické peří je odolnější vůči poškození bakteriemi (Goldstein et al. 

2004). Naproti tomu Grande a kol. (2004) u jiných pěti druhů ptáků zjistili, že melanické peří degraduje 

mnohem rychleji než peří světlé. 

Tmavé zbarvení s sebou nepřínáší jen výhody, ale také určité náklady. Například tmavší samice puštíka 

obeného (Strix Aluco) mohou zvýšit imunitní odpověď udržováním vysoké hladiny protilátek proti 

vakcíně na dlouhou dobu, ale za cenu velké ztráty tělesné hmotnosti (Gasparini et al. 2009). A u káněte 

lesního (Buteo buteo) jsou tmavší jedinci sice odolnější vůči endoparazitům, ale naopak jsou náchylnější 

k ektoparazitům (Chakarov et al. 2008). 

Jacquin a kol. (2011) jsou toho názoru, že parazitismus může hrát klíčovou roli v udržování 

polymorfismu ve zbarvení povrchu těla. Odlišně zbarvení jedinci mohou být adaptováni na rozdílná 

prostředí, s různou diverzitou a početností parazitů. 

 

 

2.3.1.5 Růst 

Tmavší jedinci by měli rychleji růst (Roulin et al., 2008), jelikož glukokortikoidy inhibují 

anabolické pochody, včetně růstu (Muller et al., 2009b). Experimentální zvýšení hladiny 

kortikosteronu vede ke snížení rychlosti růstu u ptáků i savců (Huang et al, 2000;. Sapolsky et al, 

2000;. Hull et al., 2007 ;. Muller et al, 2009b). A mláďata tmavě načervenalých rodičů u sovy pálené 

rostou rychleji oproti mláďatům světlých rodičů ( Roulin et al. 2004, 2008; Piault et al. 2009). 

 

2.3.1.6 Vápník 

Eumelaninové zbarvení souvisí s fyziologickými procesy vyžadujícími vápník (Roulin et al. 

2006).U sovy pálené obsahuje eumelanické peří vyšší koncentraci vápníku (Niecke et al. 2003). 

Skvrnitost peří tedy signalizuje schopnost absorbovat vápník ze stravy pro výrobu eumelaninu i pro 

ukládání v kostech. Méně skvrnití jedinci používají více vápníku pro metabolické procesy (na úkor jeho 
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ukládání v kostech), naopak u hodně skvrnitých jedinců byla v pažní kosti pozorována má vyšší 

koncentrace vápníku (Roulin et al. 2006). 

 

 Reprodukce 

 

Zvyšováním produkce pohlavních steroidních hormonů (Eberle 1988) pomocí vázání ACTH na 

MC2R v nadledvinách a vázání všech MSHs na MC4R přes neurokrinní cesty včetně míchy a 

periferních nervů (Shadiack et al. 2007) zvyšují melanokortiny plodnost, samičí sexuální vnímavost, 

samčí sexuální motivaci a výkonnost. 

 

2.3.2.1 Signál individuální kvality 

 

Podle Zahaviho (1975) míra melanismu může věrohodně signalizovat aspekty individuální 

kvality a tak se melaninové fenotypové znaky u obratlovců často vyvíjejí jako signály individuální 

kvality jedince. Mohou být u mnoha druhů využívány jako kritérium při výběru patrnera (Majerus 1998; 

Badyaev a Hill, 2000; Jawor a Breitwisch 2003; Roulin 2004a, Hill 2006 ) 

Eumelaninové zbarvení může být tedy sexuálně selektovaný signál odolnosti vůči stresovým 

faktorům prostředí (Roulin et al., 2008b), oxidačnímu stresu (von Schantz et al., 1999), odolnosti proti 

útoku parazitů (Hamilton & Zuk, 1982), konkurenceschopnosti (West a Packer, 2002) a také může 

signalizovat kvalitu jedince kvůli ceně své produkce (Fitze a Richner 2002;. Fargallo et al 2007). 

Nejvíce byl tento fenomén zkoumán u ptáků (McGraw, 2008), kde melaninové ozdoby odrážejí 

hormonální stav, zatímco strukturální zbarvení je signálem zdraví a kondice (McGraw et al., 2002). 

Melaninové zbarvení je spolehlivým ukazatelem individuální kvality například u bekasiny otavní, 

Gallinago gallinago (Minias et al. 2014). U některých brodivých ptáků zase samčí melanizace peří 

koreluje s individuálním pečovatelským výkonem (Edwards 1982, Owens et al. 1994), tedy je to 

spolehlivý sexuální signál. Anebo je signalizátorem samčí konkurenceschopnosti u druhů, které 

vyvinuly odpovídající hormonální testosteronové zabarvení (abstrakt), například u Zonotrichia querula 

velikost černé náprsenky slouží k signalizaci bojeschopnosti jeho nositele. Díky tomuto signálu se 

jedinci mohou vyhnout nebezpečnému a nákladnému souboji (Rohwer 1975). U savců například lvů 

(Pantera Leo) pigmentace srsti funguje jako signál výživové nebo hormonální hladiny (West a Packer 

2003). 

Existují však i případy, kdy kvalitu signalizuje světlé zbarvení, protože je v dané situaci 

nákladnější na produkci než zbarvení černé (Hanssen et al., 2008; Schroeder et al. 2009). 
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Pohlavní a přírodní výběr jsou někdy v rozporu, protože například přírodní výběr favorizuje nenápadné 

zbarvení pro posílení krypse, a naopak sexuální volí co nejviditelnější jedince jako signál schopnosti 

vyhnout se dravcům (Götmark 1993). 

 

2.3.2.2 Sexuální aktivita 

 

Podle Ducrest a kol. (2008) jsou u obratlovců tmaví eumelaničtí jedinci sexuálně aktivnější a mají 

vyšší hladinu testosteronu. Testosteron se může podílet na regulaci melaninové pigmentace, protože má 

vliv na funkci melanocytů a melanizaci (Haase a Schmedemann 1992;. Haase a kol, 1995; Evans et al, 

2000;. Peters et al, 2000;. Buchanan et al 2001;.. González et al 2001 hodnocení podle Hill a McGraw 

2003; Jawor a Breitwisch 2003, McGraw 2006). Stupeň melaninového zbarvení je spojen s agresivitou 

a s pohlavním výběrem (např. Badyaev a Hill, 2000; Horth 2003), takže zvýšením hladiny testosteronu 

u samců ptáků se zvýší i agresivita a sexuální chování (Wingfield a kol 1987). Patrně je to jeden z 

důvodů, proč jsou samci obecně tmavší než samice (Bokony et al., 2003). 

Vlastnost melaninového zbarvení souvisí i se sociální dominancí (Jawor a Breitwisch 2003). U 

savců se tmavost srsti ukázala jako indikátor sociální dominance u lvů (Panthera leo) (West-Packer 

2002). Podobně u beranů je tmavost srsti signálem dominantnějšího postavení, tmavší berani byli 

pozorováni častěji, jak hlídají bahnice v říji (Loehr et al. 2008). U sudokopytníků má obličejová tmavost 

srsti nejspíš úlohu v komunikaci ve velkých sociálních skupinách (Stoner et al. 2003). Dokonce podle 

Geist (1987) by tmavá srst mohla být použita k vytvoření iluze velké velikosti těla a tím signalizuje 

dominanci a agresivitu. 

 

 

2.3.2.3 Preference výběru partnera 

 

Vlastnost melaninového zbarvení je kritériem při výběru partnera (Jawor a Breitwisch 2003). 

Samci sovy pálené (Tyto alba) si vybírají partnerku a dokonce upravují reprodukční investice na základě 

stupně samičího eumelanického zbarvení (Roulin 1999, Roulin a Altwegg 2007). Preferují eumelanické 

samice před neeumelanickýma (Roulin 1999), zatímco samice mohou dávat přednost světlým před 

tmavými samci (Roulin a Altwegg 2007). U několika druhů jsou právě samci s menšími melaninovými 

ornamenty preferováni samicemi (Citron et al., 1992, Qvarnström a Frosgren 1998 Griffi th et al., 1999b) 

a tím mají vyšší reprodukční úspěch (Lemon et al., 1992, Qvarnström a Frosgren 1998, Griffi th et al., 

1999b) a to je dáno tím, že více krmí svá mláďata oproti více ornamentovaným samcům (Studd a 

Robertson 1985a, b, 1988; Griffi tého a kol 1999b). 

2.3.2.4 Investice do mláďat 
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Melaninové zbarvení je signálem alternativního hnízdního chování závisejícího na ekologických 

faktorech ( DaSilva et al. 2013).Různobarevní jedinci přijímají alternativní reprodukční strategie jako 

například strnadec bělohrdlý Zonotrichia albicollis (Tuttle 2003) a hnízdní obranné strategie, například 

u amadiny gouldové (Erythrura gouldiae )(Mettke-Hofmann 2012). 

Pokud se týče reprodukčních strategií samic, například u samic sovy pálené se ukázalo, že 

pohlavně dříve dospívají tmavší eumelanické samice, protože samice s většími černými skvrnami 

začínají hnízdit v mladším věku než samice s malými skvrnami (Roulin a Altwegg, 2007). V sezóně 

zase světle červenohnědí jedinci kladou snůšku dříve než tmavší načervenalé samice a také vynechávají 

reprodukci častěji (Roulin et al., 2003). 

U samců Sialia Sialis, červenější samci zahajují reprodukční činnost dříve a vyvedou více 

potomků (Siefferman a Hill 2003), u sovy pálené tmavší červenohnědí samci v některých letech více 

investují do krmení svých potomků a produkují více mláďat (Roulin et al 2001a), zatímco u žluté pěnice 

(Dendroica petechie) tmavší samci naopak krmí své potomstvo v nižší míře (Studdand Robertson 1985). 

 

2.3.2.5 Velikost pohlavních orgánů a melanin 

 

Pozorována byla souvislost melaninového zbarvení a velikosti vaječníků na základě melanokortinových 

hormonů regulujícících melaninové projevy i hladiny pohlavních hormonů odpovědných za vývoj 

vaječníků (Ducrest et al., 2008). Melanokortiny a agouti-signalizační protein mají částečně pod 

kontrolou hladinu luteinizačního hormonu (LH), pohlavních steroidů a folikuly stimulujícího hormonu 

(FSH), které se podílí na vývoji vaječníků (Wingfield a Farner 1993). Na druhou stranu nebyla zjištěná 

žádná korelace mezi zbarvením a velikostí varlat, jak bylo například zjištěno u dospělých samců sov 

pálených, Tyto alba (Roulin et al., 2004). 

 

 Chování 

Protože melaninové zbarvení je pod silnou kontrolou pleiotropních genů, dochází ke korelaci 

mezi zbarvením a behaviorálními znaky (Ducrest et al., 2008). Tedy různě barevní jednici se shodně liší 

v temperamentu a osobnosti v průběhu různých situací (Re'ale et al., 2007). 

Výzkum souvislosti chování a melaninového zbarvení u obratlovců je zaměřen především na 

ptáky (např Hill a McGraw 2006). Tato souvislost byla také nalezena u plazů, respektive u želv (Mafli 

et al., 2011), u lososovitých ryb (Kittilsen et al., 2009) a u několika různých druhů savců . 

U ptáků má zbarvení peří informační. Tmavé oblasti peří poskytují informaci o osobnosti a o 

společenském postavení jeho nositele a také o jeho chování k predátorům a konkurentům (Senar 2006). 

Například u sýkory koňadry ( Parus major) je velikost melaninového černého pruhu spojena s obranou 

hnízda (Quesada a Senar 2007). 

Melaninové zbarvení podle Reale a kol. (2007) může souviset se všemi pěti kategoriemi 

behaviorálních syndromů, které jsou agresivita, smělost, aktivita, explorace a socialita. 
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2.3.3.1 Agresivita a dominance 

 

Melanokortiny prostřednictvím vázání na MC5R indukují produkci agresi samostimulujících 

feromonů a tím podporují agresivitu (Morgan et al. 2004). A také souvislost zbarvení srsti a agresivního 

chování má za příčinu testosteron, který reguluje růst srsti (Thornton et al., 2001) a produkci melaninu 

(Wilson 1983). Tato pozitivní korelace mezi tmavostí chlupů a testosteronem byla prokázána u jelence 

běloocasého (Odocoi-Leus Virginianus) (Bubeník a Bubeník 1985) a u afrických lvů (West a Packer 

2002). Naproti tomu u poštolky obecné (Falco tinnunculus) byla zjištěna negativní korelace vztahu mezi 

testosteronem a produkcí melaninu (Fargallo et al., 2007). Souvislost mezi agresivitou a melaninovým 

zbarvením byla zjištěna i u dalších savců, ptáků, ryb a plazů. Ducrest et al. uvádí, že dokonce u 18 z 20 

druhů se tmavší eumelaničtí jedinci ukázali jako více agresivní než světlejší, například u tří druhů želv, 

kde tmavší melanické želvy nádherné (Trachemys scripta) jsou agresivnější a dominantnější (Lardie 

1983), u želvy Pseudemys nelsoni tmavší samci zahajují nejvíce agresivní konfrontace a u Hermannovy 

želvy (Eurotestudo boettgeri) samci s eumelanickým krunýřem jsou agresivnější vůči svému druhu a 

smělejší k lidem (Mafli et al., 2011). Ptačím příkladem je několik vrabčích druhů, u kterých jsou tmavší 

samci agresivnější než ti světleji zbarvení (Watt, 1986, Liker a Bárta, 2001;. Torda et al, 2004). U savců 

se vztah mezi zbarvením srsti a chováním prokázal například u anglických kokršpanělů, kde zvířata s 

celistvou barvou srsti vykazují vyšší míru agresivity, než ty, která jsou vícebarevná (Podberscek a 

Serpell, 1996, 1997 , Pérez-Guisado et al, 2006,.. Amat et al, 2009) a také béžoví psi Jindo se méně bojí, 

méně submisivně reagují a projevují více značkovacího chování než bílí jedinci (Kim et al 2010). Stejně 

černí samci pískomilů mongolských (Meriones unguiculatus) mají vyšší frekvenci značkování než hnědí 

samci (Turner a Carbonell, 1984). 

K agresivitě se také váže dominance. Dominantnějším samcům rostou větší melaninové ozdoby, 

podobně jako u ptáků vystavených vyšší míře agresivity (McGraw et al., 2003). Například čížci lesní 

(Spinus spinus) s většími náprsenkami jsou dominantní (Senar et al. 1993, Senar & Camerino 1998) a 

agresivnější (Senar 1985), což je rys chování související se smělostí (SIH et al., 2004). U lvů (Panthera 

leo) je to tmavost hřívy co odráží sociální dominanci, vyšší počet samic a lepší konkurenceschopnost 

(West a Packer, 2002). Stejně tak u horských ovcí, je tmavá srst známkou vyššího postavení (Loehr et 

al., 2008). 

 

2.3.3.2 Socialita  - Altruismus 

 
Souvislost altruistického chování a melaninového zbarvení se ukázala u mláďat sovy pálené 

(Tyto alba), kde jsou krádeže potravy sourozencům častější u světlých feomelanických mláďat než mezi 

mláďaty tmavými. Feomelaničtí jedinci jsou větší altruisté (Roulin et al. 2012). 
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2.3.3.3 Antipredační chování  

Van den Brink a kol. (2012) navrhli hypotézu, že odlišně zbarvení jedinci se mohou lišit v odpovědi 

na riziko predace. Vztah mezi antipredačním chováním a melaninovým zbarvením se prokázal u 

mnoha druhů včetně káněte lesního, Buteo buteo (Boerner a Kruger 2009), motáka pochopa, Circus 

aeruginosus (Sternalskiand Bretagnolle 2010), sýkory, Parus major (Quesada a Senar 2007), sovy 

pálené, Tyto alba (Van den Brink et al 2012a) a poštolky obecné, Falco tinnunculus (Van denBrink et 

al 2012b) a nepublikovaná studie puštíka obecného, Strix aluco , (A. Da Silva, V. Van den Brink, G. 

Emaresi, E. Luzio, P. Bize & A , Roulin, nepublikovaný rukopis). 

2.3.3.4 Disperze  

Existují dva typy disperze v období dospívání. Prvním je odchod z místa, kde se jedinec narodil/vylíhl 

na místo prvního hnízdění (natální disperze); druhým je přesun z místa prvního hnízdění na místo 

druhého hnízdění (hnízdní disperze: Greenwood a Harvey 1982). Rozdíly v natální disperzi jsou často 

spojovány s rozdíly ve fitness rysech (Clobert, Le Galliard, Cote, Meylan, a Massot, 2009) a také s 

behaviorálními syndromy jako je smělost a explorace (Budaev 1997; Dingemanse et al 2003). Tyto dva 

behaviorální syndromy jsou důležité v sociosexualitě a hledání zdrojů, kde pozitivně souvisí s disperzí 

(Chapman et al, 2011,. Fraser, Gilliam, Daley, Le, a Skalski, 2001, Jokela, Elovainio, Kivimäki, a 

Keltikangas-Jarvinen, 2008). Disperze může být ovlivněna morfologií pohybového aparátu (Dawideit, 

Phillimore, Laube, Leisler, a Böhning- Gaese, 2009; de la Hera, Perez-Tris, a Telleria, 2012, Major, 

2012, Roulin, 2006), dále parazity, kteří mohou hrát významnou roli ve vytváření rozdílů v disperzní 

strategii (Brown & Brown, 1992; Gandon, 2002;. Gandon et al, 1996) a také tělesnou kondicí (Bowler 

a Benton 2005;. Clobert et al 2009). Není však jasné, zda je jedinci v lepším stavu dispergují více či 

méně než jedinci v horším stavu (Belthoff a Dufty 1998, Meylan et al. 2002, Bonte a De la Pena 2009). 

Nevýhodou disperzity je, že jedinci mohou čelit různý nákladům (Bonte et al., 2012) a rizikům predace 

při pohybu z místa na místo (Yoder et al., 2004) anebo nenalezení vhodného místa k životu v cílové 

oblasti. 

Souvislost mezi melaninovým zbarvením a natální disperzí byla zkoumána pouze u dvou druhů, kterými 

je sova pálená (Tyto alba) (van den Brink, Dreiss, a Roulin, 2012, Roulin, 2013) a vlaštovka obecná ( 

Hirundo ructica) (Saino, Romano, Rubolini, Teplitsky, et al., 2013). U sovy pálené Van den Brink et al. 

(2012) a Roulin (2013) zjistili, že tmavší více pheomelaničtí načervenalí jedinci se pohybují na delší 

vzdálenosti mezi místem narození a místem, kde poprvé hnízdí,než světlejší méně pheomalničtí jedinci, 

tedy mají delší natální disperzi. V souladu s tímto tvrzením byla i studie u samců vlaštovek obecných 

(Saino, Romano, Rubolini, Teplitsky, et al., 2013). 

 

2.3.3.5 Explorace 
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 Souvislost mezi melaninovým zbarvením a explorací zkoumala studie, která zjistila, že čížci lesní 

(Spinus spinus) s většími černými náprsenkami mají kratší latenci přiblížení, tedy jsou více explorativní. 

(Mateos-Gonzalez and Senar 2012) 

Když se tedy shrne souvislost melaninového zbarvení s chováním, ukazuje se, že tmavší jedinci jsou 

agresivnější, dominantnější a smělejší, dále vykazují aktivnější antipredační chování, mají větší natální 

disperzi a více explorují. Tmavé melaninové zbarvení je tedy signálem proaktivitní osobnosti (Pascual 

et al 2014). 
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3 Diskuze 

 

 

 

Tabulka 1 shrnuje v literatuře uváděné výhody a nevýhody tmavého zbarvení. Přestože se zde 

tmavé zbarvení jeví jako výhodné, je většina obratlovců zbarvená spíše světle . Čím je tedy výskyt 

světlé barvy podporován? Je možné, že uvedené výhody nejsou vždy tak výhodné, jak se zdá? 

Výhody tmavších jedinců Nevýhody tmavších jedinců 

Odolnost vůči stresujícím faktorům   

snížení zánětlivé odpovědi   

Lépší  regulace energetické rovnováhy mezi 

potravou přijatou a vydanou 

 

 

Větší odolnost vůči  oxidativnímu stresu  

Vyšší sexuální aktivita, atraktivita a 

preference opačným pohlavím . 

U Tyto alba preferováni světleší jedinci 

z důvodu lepší péče o potomsvo 

Větší agresivita.  

Vyšší funkce exokrinních žláz.   

Větší odolnost vůči radioaktivnímu záření . 

 

 

Lepší termoregulace .  

Lepší ochrana před UV zářením.  

Krypse na tmavém podkladu Krypse na světlém podkladu . 

Vyšší odolnost vůči parazitům. 

  
 

Lepší imunita  

Rychlejší růst    

Lepší absorbce vápníku   

Vyšší sovciální postavení (konkuence 

schopnost)  
Vydání více energie a riziko zranění  

Dřívější pohlavní dopívání   

Natální disperze na větší vzdálenosti Riziko predace  

Větší expolrace  Riziko predace 

 Vyšší náklady 
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Například vyšší agresivita: záleží na okolnostech, zda jedinec svým agresivním chováním více získá či 

více ztratí. Disperze a explorace s sebou rovněž přinášejí vyšší rizika (př. predace) (Yoder et al., 

2004)). Stejně tak vysoké sociální postavení zpravidla znamená více soubojů při hájení teritoria a 

samic a tím vyšší riziko zranění. 

Podle Gonzalez et al., 1999 a McGraw and Hill 2000 je produkce melaninových pigmentů 

nutričně a energeticky náročná. Například imunologická studie u sovy pálené zjistila, že tmavší samice 

mají v reakci na lepší imunitní odpověď, ale za cenu ztráty velkého množství tělesné hmotnosti. 

(Gasparini et al. 2009).) 

A naopak světlé zbarvení je za určitých podmínek výhodné. V mnoha případech působí oproti 

výraznému tmavému zbarvení krypticky. Jindy může signalizovat preferovanou vlastnost - u sovy 

pálené (Tyto alba) samice preferují světlejší samce, protože ti lépe krmí potomky (Roulin a Altwegg 

2007). 

Důvodem mochou  být  i protichůdně působící selekce. Pohlavní výběr preferuje tmavé 

nápadné zbarvení, zatímco přírodní výběr preferuje světlejší kryptické zbarvení. Je tedy možnost že, 

melaninové zbarvení nic neovlivňuje, ale je jen signálem individuální kvality (Badyaev a Hill, 2000). 

Například konkurenceschopnosti (West a Packer, 2002), odolnosti vůči parazitům (Hamilton & Zuk, 

1982),), oxidačnímu stresu (von Schantz et al., 1999) a schopnosti vyrovnat se se stresujícím životním 

prostředím (Roulin et al., 2008b). 

S řadou faktorů se tmavě zbarvení jedinci vypořádávají snáze. Zdá se že hlavním selekčním 

tlakem je odolnost vůči stresu.  glukokortikoidů. Melanicky zbarvení jedinci se pak lépe vyrovnávají s 

negativními účinky tohoto hormonu (Roulin et al., 2008b ;Kittilsen et al. 2009). 

. To má za následek ,že  obecně imunitní systém tmavých jedinců bývá odolnější vůči chorobám a 

parazitům((Jacquin et al., 2011).  Melaničtí jedinci také lépe oxidačnímu stresu a rychleji rostou . 

Melaninové zbarvení je tedy indikací kondice a proto zřejmě rysem upřednostňovaný pohlavním 

výběrem.  

Nedostatkem dostupných studií je i fakt, že většina z nich sleduje ptáky, konkrétně sovy 

pálené (Tyto Alba). Většina obratlovčích taxonů nebyla vůbec zkoumána. 
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4 Závěr 

Polymorfismus melaninového zbarvení vzniká mutacemi v melanokortinovém-1 receptoru a 

agouti signalizujícím proteinu. Polymorfismus je důležitým adaptivním mechanismem u mnoha druhů 

obratlovců. Například plní antipredační funkci ve vztahu predátora a kořisti, napomáhá termoregulaci 

nebo napomáhá přizpůsobit se odlišnému prostředí. Díky pleiotropnímu působení genů souvisí 

melaninové zbarvení s řadou morfologickým a fyziologických znaků, které se pak odráží v 

behaviorálních rysech. Proto chování koreluje s mírou melanického zbarvení povrchu těla. 

Ze studií obecně vyplývá, že melaninové zbarvení je vhodnou adaptací ve stresujícím 

prostředí. Tmaví jedinci dokáží rychleji snížit hladinu glukokortikoidů, která za vysokých 

koncentracích působí na organismus negativně. Díky tomu je jejich imunitní systém odolnější, rychleji 

rostou nebo snáze čelí oxidačnímu stresu. Podle studií zabývajících se personalitou se tmavě zbarvení 

jedinci chovají většinou proaktivně. 

Nedostatkem dostupných studií ovšem zůstává fakt, že většina z nich se zabývá zkoumáním 

ptáků, nejčastěji sovy pálené (Tyto Alba). U velké většiny obratlovčích taxonů nebyla problematika 

polymorfismu melanismu vůbec zkoumána. 
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