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Abstrakt 

V situaci, kdy jsou na sebe dva taxony silně ekologicky vázány, může speciace jednoho z 

nich vyvolat speciaci druhého, čímž dochází k jevu zvanému kospeciace. Kospeciace lze 

očekávat například u hostitelsky specifických parazitů. Modelovým systémem se zde stali 

ptáci a jejich ektoparaziti, u nichž byly proběhlé kospeciace opakovaně zkoumány 

srovnáváním evolučních stromů obou skupin. Doposud byly provedeny desítky kospeciačních 

analýz na různých skupinách ptáků a jejich ektoparazitů. Tato práce podává jejich celistvý 

souhrn a nabízí možnou interpretaci jejich výsledků ve spojitosti s ekologickými a dalšími 

faktory, které na míru kospeciací mohou mít vliv. 

Ptáci a jejich permanentní ektoparaziti se celkově ukazují být často kospeciujícím 

systémem (64% provedených studií odhalilo signifikantní míru kospeciací), přičemž míra 

kospeciací se u jednotlivých skupin výrazně liší. Zásadní roli zjevně hrají některé ekologické 

aspekty obou skupin, zejména ty poskytující příležitosti k disperzi parazita. 
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Abstract 

In a case when two taxa are ecologically very closely related, speciation in one of them 

may induce speciation in the other one. This phenomenon is called cospeciation. Host specific 

parasites and their hosts are one of the systems where cospeciation has been frequently 

studied. Birds and their ectoparasites traditionally serve as a model system. Up to now dozens 

of cospeciation studies have been done on birds and their ectoparasites by comparing their 

phylogenetic trees. This work reviews the results of these studies and evaluates the possible 

effect of ecological and other factors. 

Cospeciation appears to take place often among birds and their permanent ectoparasites. 

64% of the performed studies showed significant cospeciation. The rate of cospeciation varies 

greatly between different taxa. Some ecological aspects seem to play prominent role, 

especially those that provide dispersal opportunities to parasites. 
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1 ÚVOD 

 „Předkové současných parazitů museli být parazity předků současných hostitelů, 

evoluce hostitelů a parazitů tedy vzájemně korespondují.“ 

Takto vyjádřil Eichler (1948) pod názvem Fahrenholzovo pravidlo myšlenku, která se 

mezi parazitology utvářela už během 19. století (Klassen 1992) – totiž že divergence hostitelů 

jsou doprovázeny divergencí jejich parazitů. Takovému jevu se říká kospeciace (Brooks 

1979), kodivergence či, pokud k němu dochází dlouhodobě, kofylogeneze. Představou 

vycházející z Fahrenholzova pravidla dlouho bylo, že evoluční stromy parazitů a jejich 

hostitelů jsou při vzájemném srovnání shodné či alespoň velmi podobné. V případě, že 

v některém systému nebyla úplná kongruence (shoda), byl tento nesoulad příznivci 

Fahrenholtzova pravidla mnohdy považován za jakýsi „omyl“ ze strany parazita, k němuž 

občas náhodou dojde v podobě hostitelského přeskoku čili host switch (Kethley et Johnston 

1975).  

Alternativním přístupem k této myšlence se stala takzvaná resource tracking hypothesis 

(Kethley et Johnston 1975), která říká, že hostitelsko-parazitické asociace jsou dány 

především podobností hostitelských zdrojů, na nichž je parazit závislý, nikoliv příbuzností 

hostitelů, a host switches jsou tedy běžné.  

Je zřejmé, že v přírodě lze nalézt obě situace – jak kospeciace, tak kolonizace hostitelů 

podle podmínek a zdrojů, které poskytují – a absolutní kofylogeneze ani absolutní resource 

tracking nejsou pravidlem, nýbrž extrémy na opačných koncích kontinua různých scénářů 

podmíněných schopností disperse parazita a dalšími ekologickými faktory (Ròzsa 1993a). 

Nabízí se tedy otázka, do jaké míry je v přírodě kodivergence mezi hostiteli a parazity běžná, 

jaké okolnosti ji mohou ovlivňovat a u kterých parazitů (z hlediska taxonomie i ekologie) 

především ji lze očekávat. To umožňuje především v posledních letech rozvoj molekulární 

fylogenetiky i metod pro samotné srovnávání evoluční historie parazitů a hostitelů. Tato 

srovnání a znalosti z nich získané navíc mohou nacházet i praktické uplatnění. Hostitelsky 

specifičtí paraziti jsou někdy vnímáni a používáni jako dodatečný zdroj informací o populační 

či evoluční historii hostitelů (e.g. Nieberding et al. 2004; Whiteman et Parker 2005; 

Nieberding et Olivieri 2007; Block et al. 2015), je proto potřeba rozšiřovat naše znalosti o 

tom, nakolik a u kterých skupin ke kodivergenci reálně dochází, aby tyto závěry nebyly 

vyvozovány pouze na základě povrchních předpokladů. 

Modelovou skupinou pro studium kospeciací se stali ptáci a jejich permanentní 

ektoparaziti (vnější paraziti; roztoči a především všenky). Tento systém je totiž unikátní 

v mnoha aspektech, které mohou kospeciaci podporovat: celý životní cyklus těchto parazitů se 

odehrává na jediném hostiteli, jejich disperse (schopnost dostávat se na další hostitele) je 

velmi omezená, většina z nich je hostitelsky specifická (žije pouze na jednom hostitelském 

druhu) a jelikož u většiny ptáků dochází k fyzickému kontaktu mezi jedinci jen málo (i páření 

trvá velmi krátce; Scott 2010), k přenosu z hostitele na hostitele dochází především vertikálně, 
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tedy z rodičů na potomky. Zároveň jsou tito paraziti ale v mnoha ohledech rozmanití, a lze tak 

porovnáváním míry zjištěné kospeciace u jejich jednotlivých skupin zkoumat, jaké faktory 

v ekologii parazitů i hostitelů kodivergenci ovlivňují a jakým způsobem. Nejspíše právě 

z těchto důvodů byly od konce minulého století již porovnány fylogeneze desítek systémů 

ptáků a jejich ektoparazitů. 

Zatímco několik prací shrnuje poznatky o určité skupině či vlivu některé vlastnosti na 

kospeciaci (e.g. Clayton et al. 2004; Clayton et al. 2015), nebyl doposud vytvořen kompletní 

souhrn všech výsledků kospeciačních studií u ptáků a jejich ektoparazitů. Cílem této práce je 

proto po stručném uvedení do problematiky právě takový souhrn vytvořit a pokusit se na jeho 

základě odpovědět na výše položené otázky. 

2 KOSPECIACE 

2.1 Makroevoluční události v hostitelsko-parazitických asociacích 

Přestože prvotní představou bylo, že míra kospeciace je přímo promítnuta do 

kongruence hostitelské a parazitické topologie, celá záležitost je komplexnější, a dnes je již 

jasné, že povrchní srovnání topologií nestačí. Je totiž třeba počítat s tím, že v historii 

zkoumaného systému mohlo docházet k řadě událostí, jejichž různé kombinace mohou různě 

ovlivnit výslednou míru kongruence. Události, k nimž v hostitelsko-parazitických systémech 

dochází, jsou následující: 

 

Obr. 1: Grafické znázornění událostí, které mohou nastat z fylogenetického hlediska v 

asociacích parazitů a jejich hostitelů. Šedě jsou vyvedeny hostitelské linie, na nich černě 

promítnuty  parazitické. Převzato z Johnson et al. 2003a. 
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Kospeciace (obr. 1a), jak již bylo přiblíženo, nastává ve chvíli, kdy speciace hostitele 

vyvolá speciaci jeho parazita. Jedná se tedy o divergence takřka synchronní v místě i čase a 

pro jejich odhalení je kromě stejného větvení na hostitelských a parazitických kladogramech 

vhodné zjistit i relativní divergenční doby a srovnat, zda se shodují (Page 2003). Pokud by 

v systému docházelo jen ke kospeciacím a k žádným jiným událostem, topologie hostitelů i 

parazitů by skutečně byly zcela shodné. 

Nejzjevnější událostí, která do systémů vnáší nekongruenci, je host switching neboli 

kolonizace nového druhu hostitele parazitem. Po kolonizaci může být nadále udržován 

genový tok mezi populacemi parazitů na obou hostitelích. Takové situaci se říká incomplete 

host switching (obr. 1f) a dochází při ní ke vzniku dlouhodobě vícehostitelských parazitů. 

K tomu naopak nedojde, pokud je kolonizace následována vyhynutím původní parazitické 

linie (obr. 1g), úplnou divergencí obou linií (obr. 1h) či obojím (obr. 1i) – dojde k úplnému 

host switch. Nicméně i v případě, kdy genový tok mezi parazity udržován není, se může 

parazit po host switch jevit jako vícehostitelský, pokud došlo ke kolonizaci relativně nedávno 

a u parazita nestačilo dojít ke speciaci. Host switching tedy v raném stádiu dočasně rozšiřuje 

hostitelské spektrum parazita (Clayton et al. 2003a).  

Mohlo by se zdát, že host switching kongruenci mezi topologiemi vždy snižuje, může 

však hypoteticky nastat i opačná situace, kterou Hafner a Nadler (1988) pojmenovali pseudo-

kospeciace. Jedná se o sled postupných host switches, které se vždy odehrály na hostitele 

zahrnutého v sesterské skupině k hostiteli původnímu. Parazitický taxon tak může kopírovat 

topologii taxonu hostitelského, děje se tak ovšem kolonizacemi a nikoliv kospeciacemi. 

Pokud do analýzy nejsou zavedena distanční data, která by umožnila zjistit, zda 

k parazitickým divergencím docházelo přibližně ve stejnou dobu jako k divergencím 

hostitelským, může taková situace přinést mylné výsledky v prospěch kospeciací. 

Podobně jako pomocí incomplete host switching mohou vícehostitelští paraziti vznikat i 

účinkem tzv. failure to speciate (obr. 1b), při němž sice hostitel diverguje, na obou jeho nově 

vzniklých liniích jsou však populace parazitů udržující mezi sebou genový tok a k jejich 

divergenci tedy nedojde (Johnson et al. 2003a). 

Pokud naopak parazit speciuje, aniž by specioval hostitel, jedná se o lineage 

duplication (obr. 1c; Page 2003). Některé události vedou k tomu, že parazit chybí na 

potenciálním hostiteli – souhrnně se jim říká sorting events. To může být důsledkem extinkce 

(obr. 1d) či události zvané „missing the boat“ (obr. 1e), kdy parazit chybí na jedné 

z divergujících populací hostitelů, a na nově vzniklém druhu tedy v závěru neparazituje 

(Paterson et Gray 1997). Pro výzkum kospeciací má ovšem podobný efekt i to, když parazit 

zkrátka uniká pozornosti vědců a není zařazen do analýzy. Kombinací duplication a sorting 

událostí pak mohou nastávat situace, kdy si stromy neodpovídají, přestože v nich docházelo 

ke kospeciacím (Clay 1949). 

Tradičnímu kofylogenetickému znázornění, kdy jsou oba kladogramy promítnuty 

zrcadlově proti sobě a spojeny linkami vyznačujícími hostitelsko-parazitické vztahy, se říká 
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tanglegram (Page 2003, obr. 2a). Dnes je však mimo jiné ve světle uvedeného zřejmé, že 

povrchní posouzení kongruence vyplývající z tanglegramu může být zavádějící, a jsou proto 

používány a stále zdokonalovány sofistikovanější metody (e.g. Conow et al. 2010; Wieseke et 

al. 2015). Je třeba rekonstruovat scénáře událostí, které se v historii zkoumaného systému 

s největší pravděpodobností odehrály, a brát přitom v potaz nejen samotné topologie 

kladogramů, ale také relativní divergenční doby, pravděpodobnost jednotlivých událostí a s ní 

související ekologii obou taxonů. Na grafické znázornění takové rekonstrukce už tanglegram 

nestačí a používá se způsob, kdy je na hostitelský strom flexibilně promítnuta fylogeneze 

parazita s vyznačenými předpokládanými událostmi (obr. 2b). 

 

Obr. 2 Tanglegram (a) a rekonstrukce událostí (b) ve fylogenezi mořských ptáků a jejich 

všenek. Převzato z Page et al. 2004.  

Užitečnýn nástrojem pro posuzování, k jakým událostem v historii systému 

pravděpodobně došlo, jsou právě zmíněné relativní divergenční doby. Molekulární hodiny 

umožňují například odlišit kospeciaci od pseudo-kospeciace (Hafner et Nadler 1990). 

Přestože samotné topologie v obou případech vypadají stejně, po dodání distančních dat lze 

tyto situace odlišit: v případě kospeciací k divergencím parazitů i hostitelů docházelo zhruba 

ve stejnou dobu, zatímco v případě pseudo-kospeciace jsou jednotlivé parazitické linie 

mnohem mladší než hostitelské. Molekulární hodiny také umožňují odhalit nelogičnosti 

v navrhovaném scénáři historických asociací, jako jsou host switches mezi hostitelskými 

druhy, které neexistovaly ve stejnou dobu (Page 2003). 

2.2 Hostitelská specifita a další podmínky kospeciace 

Vysoká hostitelská specifita je považována za základní předpoklad toho, aby u parazitů 

docházelo ke kodivergenci. Pokud je parazit generalista, může udržovat genový tok mezi 

populacemi na různých hostitelích včetně obou nových linií divergujícího hostitelského 

druhu. Tuto speciaci tedy parazit pravděpodobně nebude následovat. Naopak specialisté jsou 

na svůj hostitelský druh ekologicky vázáni natolik, že jeho speciace může být doprovázena 
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speciací parazita, zkrátka protože parazit nemůže mimo svou hostitelskou linii vůbec 

existovat (Clayton et al. 2015). 

Hostitelská specifita tedy je nutnou podmínkou pro kospeciace, nikoliv však postačující. 

Zásadní se také ukazuje být omezená schopnost disperse, což je vidět na příkladu žábrohlístů 

(Platyhelminthes: Monogenea). Žábrohlísti jsou vysoce hostitelsky specifičtí, přesto 

kospeciační analýza mezi nimi a jejich rybími hostiteli neodhalila téměř žádnou 

kodivergenční minulost (Desdevises et al. 2002; obr. 3a). Důvodem je pravděpodobně 

skutečnost, že tito paraziti mají dispersní stádium v podobě aktivně pohyblivé larvy. Oproti 

nepohyblivým parazitům mají tedy častěji příležitost setkat se s jiným, potenciálně 

hostitelským, druhem, a v případě, že je to shodou okolností možné, jej i kolonizovat. 

Příkladem, kde jsou naopak dispersní schopnosti i možnosti parazita extrémně 

potlačené, je dnes již učebnicový systém všenek (Ischnocera) na hlodavcích z čeledi 

pytlonošovití (Hafner et Nadler 1988; Hafner et al. 1994; obr. 3b). Všenky jsou samy o sobě 

velmi málo pohybliví permanentní ektoparaziti, kteří mimo tělo hostitele brzy hynou (Kellogg 

1913). Když k tomu připočítáme, že v tomto případě jsou jejich hostitelé – pytlonošovití – 

silně teritoriální, alopatricky žijícící živočichové, kteří se i v rámci vlastního druhu setkávají 

téměř výhradně za účelem páření, je jasné, že příležitosti k mezidruhovému přenosu se pro 

tyto parazity téměř nevyskytují (Reed et Hafner 1997). K většině přenosů pravděpodobně 

dochází mezi kojící matkou a mláďaty (Rust 1974). 

 

 

Obrázek 3 Tanglegramy  dvou hostitelsko-parazitických systémů, v nichž paraziti vykazují 

vysokou hostitelskou specifitu, ale rozdílnou míru schopnosti disperse; Monogenea (a, 

převzato z Desdevises et al. 2002) mají aktivně pohyblivou larvu, zatímco pohyblivost 

všenek na pytlonošovitých (b, převzato z Clayton et al. 2004) je omezena na minimum. 

Pokud je, jako v tomto případě, parazit přenášen především vertikálně (tj. z rodičů na 

potomky), bude jeho genealogie velmi přesně napodobovat genealogii hostitele a 

v dlouhodobém měřítku tedy i jeho fylogenezi. Extrémním případem je ostatně mitochondrie, 

původně zřejmě samostatný prokaryotický organismus (Margulis 1981), který se díky 
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výhradně vertikálnímu přenosu stal jedním ze základních zdrojů informací o svém „hostiteli“ 

v molekulární fylogenetice. 

3 EKTOPARAZITI PTÁKŮ 

Z hlediska kospeciací mezi parazity a hostiteli jsou jedním z nejstudovanějších systémů 

ptačí ektoparaziti. Jedná se především o všenky, které jsou mezi parazity unikátní svou 

výraznou hostitelskou specifitou – většina druhů je známa pouze z jednoho druhu ptáka a 

většina rodů je specifická pro konkrétní ptačí čeleď či řád (Price et al. 2003). Na tomto místě 

je nutno uvést, že všenky nejsou přirozenou monofyletickou skupinou (Lyal 1985), ačkoliv za 

ni dříve byly považovány. Jsou to dva ekologicky a morfologicky velmi si podobné podřády 

v hmyzím řádu Phthiraptera: Ischnocera (péřovky) a Amblycera (luptouši). Ne náhodou byly 

zmíněny již v kontextu s učebnicovým příkladem tanglegramu mezi nimi a pytlonošovitými 

hlodavci. Kombinace vysoké hostitelské specifity, obvykle nízké pohyblivosti, životního 

cyklu zcela vázaného na jednoho hostitele a převážně vertikálního přenosu (Marshall 1981) 

z nich dělá ideální skupinu pro zkoumání kospeciací. Podobně jsou na tom zřejmě i mnozí 

ptačí roztoči (Dabert 2005), kteří jsou však oproti všenkám z hlediska výzkumu stále poněkud 

zanedbáváni. V souvislosti s tradičním pohledem na ektoparazity ptáků jako na skupiny, 

jejichž klasifikace právě díky kospeciacím odráží klasifikaci ptáků, byli tito v minulosti 

mnohdy považováni za zdroj informací o taxonomických vztazích hostitelů (e.g. Hopkins 

1942; Clay 1951; Černý 1972), přestože otázka, nakolik skutečně kospeciují, nebyla ani 

zdaleka vyřešena (ostatně kompletně vyřešena není ani dnes). 

Všenky i péřoví roztoči jsou permanentní ektoparaziti. Dočasnými ektoparazity ptáků, 

jako jsou komáři, tiplíci či klošovití, se kospeciační studie nezabývají a nejsou tedy zahrnuti 

ani do této práce. Je tomu tak zřejmě proto, že jsou aktivně pohybliví a mají široké hostitelské 

spektrum (e.g. Lee et al. 2002), kospeciace se u nich tedy nedají očekávat. Podobně je tomu 

s endoparazity (vnitřními parazity), kteří mají obvykle komplikovanější životní cykly, do 

nichž je zabudované stádium umožňující přenos, který je často nespecifický. Výtrusovci 

(Apicomplexa) způsobující ptačí malárie jsou například mezi ptačími hostiteli přenášeny 

pomocí hostitelsky nespecifického krevsajícího hmyzu, tasemnice troficky přes mezihostitele, 

například rybu, a parazitické hlístice často mají dokonce stádium úplně mimo hostitele (Volf 

et al. 2007) čekající ve vnějším prostředí; všechny tyto fáze životních cyklů umožňují 

nespecifický přenos a zabraňují tak kospeciacím (Clayton et al. 2015). Jen výjimečně lze u 

ptáků najít endoparazita, který je po celý život vázán na jediného hostitele a jeho specifita (a 

tedy ani kospeciační potenciál) není zasažena fází životního cyklu trávenou mimo tělo 

hostitele. Unikátním případem takových parazitů jsou roztoči čeledi Rhinonyssidae, kteří žijí 

v nosní dutině ptáků, jsou tedy endoparazity na pomezí ektoparazitismu. Jejich způsob 

disperse není příliš znám, předpokládá se ale, že spočívá v tom, že samička čas od času 

využije kontaktu dvou ptáků, vyleze z nosu ptáka do opeření a přeběhne na druhého (Bell 
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1996). Pokud tomu tak je, jsou možnosti přenosu těchto parazitů velmi podobné těm u všenek, 

jen pravděpodobně ještě o něco omezenější. Morelli a Spicer (2007) zkoumali tento systém 

z hlediska kodivergence a při srovnání fylogeneze pěti kryptických druhů těchto roztočů 

s fylogenezí jejich hostitelů zjistili absolutní kongruenci (obr. 4). Vzorek je to příliš malý na 

to, aby se z tohoto výsledku dalo s jistotou říct, že Rhinonyssidae kospeciují obecně více než 

ektoparazitičtí ptačí roztoči a všenky, nicméně poukazuje na systém potenciálně velmi 

zajímavý z kospeciačního hlediska. 

 

Obrázek 4 Absolutně kongruentní tanglegram mezi roztoči čeledi Rhinonyssidae a jejich 

hostitelskými ptáky. Převzato z Morelli et Spicer 2007.  

 

3.1 „Všenky“ 

Skupiny hmyzího řádu Phthiraptera, které se vyznačují podobnou morfologií a živí se 

především kožními deriváty či přímo kůží hostitele, nazýváme všenky, ačkoliv se nejedná o 

přirozenou skupinu z taxonomického pohledu. Obě dvě skupiny všenek, Ischnocera a 

Amblycera, mají na rozdíl od vší nikoliv sací ústrojí, ale žvýkací mandibuly a stejně jako 

všechny Phthiraptera jsou bezkřídlé a po celý život zcela závislé na hostiteli (Price et al. 

2003). 
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Kromě hostitelské specifity lze u všenek (především Ischnocera) často pozorovat také 

takzvanou site specificity, čili specializovanost na jeden mikrohabitat v rámci povrchu těla 

hostitele (Clayton 1991). Adaptace na jednotlivé části těla často souvisí s potřebou udržet se 

na hostiteli nejen při pohybu, ale především během preeningu, tedy chvil, kdy si pták čistí 

peří (Ròzsa 1993b; Clayton et al. 2003b). Všenky žijící na hlavě jsou od čištění veskrze 

chráněny, protože jej pták provádí především zobákem, kterým si peří na hlavě probírat 

nemůže. Všenky žijící na letkách bývají tenké a protáhlé a svými rozměry přesně zapadají do 

žlábku mezi paprsky pera, kde se mohou pevněji uchytit a zároveň jsou chráněny před 

vnějšími vlivy. Naopak všenky žijící na těle jsou zavalitějšího tvaru a před hostitelovým 

zobákem unikají především tak, že se prohrabávají hlouběji do prachového peří (Clayton 

1991).  

Z hlediska kospeciací byly doposud nejvíce zkoumány Ischnocera. Většina druhů je 

velmi málo pohyblivá, nohy mají nepříliš vyvinuté a hostitele obvykle neopouští ani po jeho 

smrti (Marshall 1981). Najdou se mezi nimi ale i zástupci, kteří hojně využívají foréze na 

klošovitých dvoukřídlých. Celkem byla foréze pozorována asi u 1% druhů Ischnocera 

(Bartlow et al. 2016), významnými jsou v tomto ohledu především rody Brueelia a 

Sturnidoecus1 (Keirans 1975). 

Naopak Amblycera jsou obecně pohyblivější, mají lépe vyvinuté nohy, a po smrti 

hostitele jeho tělo někdy opouštějí a pokoušejí se vyhledat hostitele nového (Keirans  1975;  

Marshall 1981). Mohlo by se tedy zdát, že Amblycera mají menší kospeciační potenciál než 

Ischnocera. Oproti Ischnocera však téměř nedochází k forézi: zaznamenán byl doposud jediný 

případ (Bartlow et al. 2016). Mnoho zástupců se navíc živí krví (Boyd 1951) a přichází tak do 

styku nejen s etologickou obranou hostitele, jako všichni ektoparaziti, ale také s obranou 

imunitní, což by mohlo zvyšovat hostitelskou specifitu a snižovat pravděpodobnost, že se 

parazit úspěšně adaptuje na nového hostitele a dojde k host switch. Navzdory tomu, že se 

nabízí otázka, nakolik hrají tyto faktory roli v jejich kofylogenetické minulosti, byly doposud 

Amblycera testováni na kospeciace jen v několika málo případech.  

3.2 „Péřoví roztoči“ 

Roztoči (Acari) jsou starodávným taxonem, u nějž se vyvinula bohatá taxonomická i 

ekologická diverzita. Ke vzniku parazitismu zde došlo mnohokrát nezávisle na sobě a 

nezávislé parazitické skupiny nacházíme i na ptácích (Proctor et Owens 2000). Seskupení 

ptačích ektoparazitických roztočů se nazývá péřoví roztoči, ačkoliv opět nejde o 

monofyletickou skupinu. Žijí na ptácích všech řádů s výjimkou tučňáků (Proctor 2003). Jedná 

se o roztoče žijící v opeření, kde pojídají produkty uropygiální žlázy, šupinky kůže, peří či 

cizorodé částice, jako je pyl zachycený v opeření. Roztoči žijící na povrchovém peří mají 

nohy uzpůsobené k chůzi po něm, mimo peří jsou velmi nepohybliví a mimo tělo hostitele do 

                                                           
1 Rod Sturnidoecus je ve skutečnosti vnitřní skupinou rozsáhlého rodu Brueelia, který je parafyletický (Bush et 

al. 2016). Nomenklatura této skupiny se bude tedy pravděpodobně měnit. 
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několika dnů hynou (Proctor et Owens 2000). U zástupců některých čeledí však byla 

pozorována foréze, opět především na klošovitých (Macchioni et al. 2005). K přenosům 

z hostitele na hostitele dochází, stejně jako u všenek, nejčastěji vertikálně z rodičů na 

potomky (Proctor 2003).  

Na povrchu těla ptáků obsadili roztoči čtyři hlavní niky: povrch obrysových per, vrstvu 

prachového peří, vnitřek brku a povrch kůže (Dabert et Mironov 1999). Podobně jako tomu je 

u všenek na různých částech těla ptáka, i pro tyto niky existují typické morfotypy roztočů, 

které se vyvinuly několikrát konvegentně. Roztoči žijící ve spodních vrstvách peří mají málo 

vyvinutou sklerotizaci a nohy uzpůsobené k pohybu v trojrozměrném prostoru. Roztoči 

z povrchového peří jsou dorzoventrálně zploštělí a silně sklerotizovaní, jejich nohy jsou 

kratší, umožňují omezenější pohyb, ale velmi pevné přichycení.  Roztoči žijící uvnitř brku 

mají poměrně variabilní tvar těla; protáhlý, válcovitý či vakovitý, někteří jsou velmi podobní 

roztočům z obrysového peří (pravděpodobně se jedná o skupiny, které původně žily na 

povrchu, a tuto niku obsadili teprve nedávno). Obvykle jsou jen málo sklerotizovaní. Roztoči 

parazitující přímo na kůži mívají velké a ploché idiosoma a na nohách háčky, kterými se 

přidržují pokožky (Dabert et Mironov 1999). Ještě větší diferenciace nik, než jakou 

nacházíme u všenek, se u roztočů zřejmě vytvořila díky jejich menším rozměrům a mohla by 

z makroevolučního hlediska podstatně zvyšovat pravděpodobnost duplikací, parazit má totiž 

více příležitostí speciovat v rámci jednoho hostitele obsazením různých nik (Dabert 2005). 

Nejspíš důsledkem ohromné diverzifikovanosti této skupiny je ekologie péřových 

roztočů nepříliš známa. Dle Proctora a Owense (2000) jsou mnohá tvrzení o péřových 

roztočích založena pouze na předpokladu, že jejich ekologie je podobná ekologii 

prozkoumanějších skupin ektoparazitů, jako jsou všenky a blechy. Je dokonce možné, že 

mnohé skupiny péřových roztočů, považované za parazitické, ve skutečnosti cizopasníky 

nejsou a živí se pouze cizorodými částicemi či organismy na povrchu těla ptáka, což z nich 

činí spíše komenzály až mutualisty. U mnohých skupin bylo nicméně ukázáno, že svému 

hostiteli nejrůznějšími způsoby škodí (poškozováním peří, přenášením patogenů, 

redukováním plodnosti, i dalšími způsoby, které přehledně shrnuli Proctor a Owens (2000)), 

mnohdy více než všenky, které mají na hostitele vliv obvykle až při velmi vysokých 

abundancích (Clayton et al. 2015). 

3.3  Pták jako ekosystém 

Hostitelé bývají z hlediska permanentních parazitů přirovnáváni k ostrovům. Analogií je 

hned několik, například starší jedinci mohou s větší pravděpodobností hostit více druhů 

parazitů než mladší, větší zase ve větším množství než menší (Kuris et al. 1980). Jako 

mnohdy relativně nekontaktní živočichové představují ptáci (respektive jejich genealogické 

linie) často pro své ektoparazity izolované ostrůvky příhodných podmínek, na něž jsou vázáni 

(Clayton et al. 2015). Právě to vyvolává kospeciace, které mohou být v různé míře 

narušovány překonáním této izolovanosti a úspěšnou disperzí parazitů. 
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K přenosu ektoparazitů mezi ptáky dochází podle Wecksteina (2004) především třemi 

způsoby: 

1) vertikálně z rodičů na potomky 

2) horizontálně fyzickým kontaktem, obvykle mezi partnery 

3) horizontálně, aniž by došlo k fyzickému kontaktu hostitelů 

Zatímco v prvním případě jsou paraziti přenášeni po přímé linii a jejich genealogie tedy 

absolutně kopíruje genealogii hostitele, ve druhém případě dochází k méně specifickému, ač 

vnitrodruhovému přenosu, a ve třetím může dokonce často docházet i k přenosům 

mezidruhovým a tedy k potenciálním host switches (ty nastanou, pokud se parazitům podaří 

založit na kolonizovaném druhu životaschopnou populaci). Kromě možnosti takového 

přenosu pomocí foréze (Clay 1949) navrhuje Timm (1983) ještě nekontaktní přenos parazitů 

na vypadaném peří, přes prachové koupele ptáků a přes dutiny stromů, které různé druhy 

mohou přebírat pro hnízdění. 

V horizontálním přenosu s fyzickým kontaktem hostitelů vystupují dvě výjimky, kdy 

hypoteticky může docházet k mezidruhovému přenosu: je jimi přenos ektoparazitů na hnízdní 

parazity (například kukačky) z jejich hostitelů a z kořisti na dravce (Ròzsa 1993a). V prvním 

případě se překvapivě ukazuje, že k úspěšným přenosům spíše nedochází – parazitofauna 

hostitelských ptáků a jejich hnízdních parazitů se liší (Brooke et Nakamura 1998; 

Balakrishnan et Sorenson 2007; Hromada et al. 2016). Protože životní cyklus hnízdních 

parazitů znemožňuje vertikální přenos ektoparazitů a k přenosům od hostitelských ptáků 

téměř nedochází, je stále otevřenou otázkou, jak tito ptáci ektoparazity, kteří jsou pro ně 

mnohdy specifičtí (Price et al. 2003), získávají. 

Přežívání ektoparazitů hostitelských ptáků na jejich hnízdních parazitech je nejspíš 

znemožňováno především, pokud je fylogenetická vzdálenost mezi oběma taxony ptáků 

velká, jako je tomu u kukaček a jejich hostitelů – pěvců. Host switches mezi ptáky odlišných 

řádů jsou spíše ojedinělé (Johnson et al. 2011); parazit se i při případném přenosu na nový 

druh s velkou pravděpodobností nezvládne adaptovat na natolik odlišného hostitele. 

V případě, kdy je hnízdní parazit hostitelům příbuznější, jako je tomu třeba u vlahovců, by 

ektoparazit mohl mít větší šanci na novém hostiteli přežít a host switching je 

pravděpodobnější. 

Přenos ektoparazitů z kořisti na dravce je zjevně případem všenky Colphocephalum 

turbinatum, která je nacházena na holubech i na dravcích, kteří je loví (Price et al. 2003; 

Clayton et al. 2015). 

Jak již bylo nastíněno v předchozích kapitolách, variabilita povrchu ptačího těla je 

pravděpodobně také podnětem ke speciacím ektoparazitů. Výše zmíněná site specificity 

ukazuje, že přinejmenším hlava, letky a tělní opeření ptáka mohou pro všenky fungovat jako 

samostatné niky, obdobně pak různé části opeření pro péřové roztoče. V některých případech 

jsou nezávisle obsazeny různými skupinami ektoparazitů, jak ukazuje například Clay (1949), 
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která k různým ptačím taxonům přiřadila jejich typické rody všenek žijící jen na hlavě a rody 

adaptované jen na život na křídlech. Evidentně ale existují i případy, kdy jediná skupina 

parazitů na ptačích hostitelích adaptivně diverzifikovala na různých nikách poskytovaných 

hostitelem. Johnson et al. (2012) to ukázali namapováním morfotypů typických pro hlavové, 

tělní, křídlové a generalistické všenky na fylogenetický strom vytvořený na bázi 

molekulárních dat (obr. 5). Ukázalo se, že tyto morfotypy s fylogenezí nejsou korelovány, 

naopak jsou výrazně konvergentní. Podobné výsledky učinili Bush et al. (2016) v rámci rodu 

Brueelia. Pro studium kospeciací z toho vyplývají dvě věci: zaprvé lze předpokládat, že 

k duplikacím u všenek a pravděpodobně i u roztočů (Dabert 2005) by mohlo docházet 

poměrně často, a zadruhé, v kospeciačních analýzách je skutečně nutné klást zvýšený důraz 

na kvalitně sestavené topologie na bázi molekulárních dat, neboť morfologická data mohou 

být velmi zavádějící. 

 

 

Obrázek 5 Morfotypy Ischnocera namapované na fylogram sestavený dle molekulárních 

dat. Převzato z Johnson et al. 2012 . 
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Ròzsa (1993a) předpokládá, že aby došlo k úspěšnému host switch, musí původní 

parazit nového hostitele vyhynout, aby se uvolnila nika. To by znamenalo, že mezidruhová 

konkurence zabraňuje host switches a podporuje kospeciace. Ke kompetici pravděpodobně 

skutečně dochází, a to na základě obrany hostitele proti parazitům (Bush et al. 2008). Bush et 

al. (2009a) zjistili, že na Aphelocoma californica (sojce západní) žijí tři druhy všenek, z nichž 

jeden (Philopterus crassipes), parazitující v hlavovém opeření, žije na ptácích z  celého areálu 

rozšíření hostitele, zatímco zbylé dva (Brueelia deficiens a Myrsidea sp.), obývající shodnou 

část těla – torzální opeření – cizopasí alopatricky, každý v jiné části areálu hostitele na 

jednom z poddruhů sojky. Vzhledem k nepříbuznosti obou druhů parazitů se obývání 

odlišných poddruhů hostitele nedá vysvětlit kodivergencí a možným vysvětlením se zdá být 

právě mezidruhová konkurence. Podobnou situaci popisují u všenek rodu Columbicola také 

Malenke et al. (2011). Obě studie přitom poukazují na možnost, že existence obou 

konkurujících si druhů, každého na jiném místě, souvisí s odlišným abiotickým prostředím, 

konkrétně s vlhkostí vzduchu. Již několik výzkumů ukázalo, že všenky mohou být humiditou 

limitovány (Moyer et al. 2002a; Malenke et al. 2011), vodu totiž musí získávat ze vzduchu a 

efektivita tohoto procesu se u nich liší (Rudolph 1983). Obdobně jsou na tom péřoví roztoči 

(Proctor 2003). 

Tyto případy každopádně ukazují, že vedle hostitelské specifity a site specificity mohou 

paraziti vykazovat i specifitu geografickou. Pokud jsou paraziti limitováni abiotickými 

faktory jinak než jejich hostitelé, může to ovlivňovat jejich distribuci a tím i fylogenetickou 

strukturu vůči té hostitelské. Hypoteticky by pak například mohla být možná fragmentace 

populace parazita na jednom druhu hostitele kvůli vnějším vlivům, což by mohlo podporovat 

(tentokrát neadaptivní) duplikace linií parazita. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že speciace ptačích ektoparazitů mohou být zapříčiněny 

několika faktory, jejichž pravděpodobnost je podmíněna především ekologií parazitů i ptáků. 

Jsou jimi (v závorce je uvedena událost, kterou tento typ speciace v kofylogenetické historii 

utváří): 

1) speciace hostitele (kospeciace), 

2) přenos na nový hostitelský druh a adaptace na něj (host switching), 

3) fragmentace populace parazita na nepřerušené populaci hostitele následkem vnějších 

vlivů či mezidruhové konkurence (duplikace; Clayton et al. 2004) a 

4) adaptace na různé niky v rámci těla hostitele (duplikace). 
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4 KOSPECIAČNÍ ANALÝZY PTÁKŮ A JEJICH PARAZITŮ 

4.1  Přehled analýz 

Následující tabulka (tab. 1) shrnuje výsledky všech kospeciačních studií, které byly 

doposud publikovány o systémech ptáci-ektoparaziti. Míra kospeciace je uvedena jako 

procento hostitelských speciačních událostí, které byly doprovázeny kospeciací ze strany 

parazita. Zároveň jsou uvedeny počty speciačních událostí. To proto, že u malých vzorků 

taxonů může častěji dojít ke shodě mezi stromy zapříčeněné náhodou. To, zda je či není 

výsledná míra kospeciace signifikantní, je obvykle testováno porovnáváním této míry 

s výsledky u náhodných parazitických topologií.  

Celkový počet kospeciačních událostí je v některých případech vyšší než počet 

hostitelských speciací doprovázených kospeciací, protože v některých rekonstrukcích došlo 

k duplikaci parazita, přičemž následně kospeciovaly obě jeho linie. Díky duplikacím je tedy 

hypoteticky možné, aby počet kospeciačních událostí převyšoval počet speciací 

v hostitelském taxonu, reálně k tomu ale nejspíš běžně nedochází. 

Studie jsou v tabulce seřazeny s ohledem na klasifikaci parazitů. 

Tabulka 1 Přehled kospeciačních analýz u ptáků a jejich ektoparazitů.  

Paraziti 
Hostitelé 

Hostitelské 

speciace 

doprovázené 

kospeciací 

parazita 

Celkem 

kospeciačních 

událostí 

Signifikantní Poznámka Zdroj 

Rod Brueelia 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Ptáci několika 

řádů, především 

pěvci 

5 z 24 (20,8%) 7 NE 

Zástupci rodu 

Brueelia často 

využívají foréze 

na klošovitých, 

což usnadňuje 

host switching 

Johnson et 

al. 2002a 

Rod Brueelia 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Catharus sp. / / NE 

Mezi všenkami 

na různých 

druzích hostitelů 

chyběla 

uchopitelná 

genetická 

variabilita; 

zřejmě dochází 

ke genovému 

toku 

Bueter et al. 2009 
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Rod Columbicola 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Měkkozobí 7 z 19 (36%) 8 ANO  

Johnson et 

Clayton 

2003b 

Rod Columbicola 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Měkkozobí 3 z 12 (25%) 4 NE  
Clayton et 

al. 2003c 

Rod Columbicola 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Měkkozobí 7 z 22 (31,8%) 8 ANO  
Clayton et 

al. 2003b 

Rod Columbicola 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Měkkozobí 7 z 27 (25,9%) 9 ANO  
Johnson et 

al. 2003a 

Rod Columbicola 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Měkkozobí 14 z 50 (28%) 15 ANO  
Sweet et al. 

2016 

Rody Auricotes, 

Campanulotes, 

Coloceras a 

Physconelloides 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Měkkozobí 7 z 19 (36%) 8 ANO  

Johnson et 

Clayton 

2003b 

Rody Auricotes, 

Campanulotes,C

oloceras, 

Physconelloides 

Měkkozobí 22 z 51 (43%) 23 ANO  
Sweet et al. 

2016 

Rod 

Physconelloides 

(Ischnocera: 

Philopteroides) 

Měkkozobí 8 z 12 (66,7%) 8 ANO  
Clayton et 

al. 2003c 

Rod 

Austrogoniodes 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Tučňáci 4 z 17 (23,5%) 4 NE 

Kompletní set 

hostitelů celého 

řádu a jejich 

parazitů 

Banks et al. 

2006 
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Poddruhy 

Austrophilopteru

s cancellosus 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Tukani rodu 

Ramphastos 
1 z 10 (10%) 1 NE 

Topologie 

všenek odpovídá 

geografickému 

rozšíření 

hostitelů, nikoliv 

jejich fylogenesi 

Weckstein 

2004 

Rod Paraclisis 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Trubkonosí, 

převážně 

albatrosi 

9 z 11 (81,8%) 9 ANO  
Page et al. 

2004 

Rod Paraclisis 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Albatrosi rodu 

Diomedea 

(trubkonosí) 

7 z 9 (77,7%) 7 ANO  Dixon 2002 

Rody Episbates, 

Perineus, 

Harrisoniella 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Trubkonosí, 

převážně 

albatrosi 

6 z 10 (60%) 7 NE  
Page et al. 

2004 

Rod Perineus 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Albatrosi rodu 

Diomedea 

(trubkonosí) 

2 z 5 (40%) 2 NE  Dixon 2002 

Rod 

Harrisoniella 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Albatrosi rodu 

Diomedea 

(trubkonosí) 

2 z 3 (66,6%) 2 NE  Dixon 2002 

Rod Halipeurus 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Trubkonosí, 

převážně 

buřňákovití a 

buřňáčkovití 

6 z 12 (50%) 7 NE  
Page et al. 

2004 

Rod Halipeurus 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Buřňákovití 

(trubkonosí) 
4 z 4 (100%) 4 ANO  

Paterson et 

Banks 2001 

Rod Halipeurus 

(Ischncoera: 

Philopteridae) 

Trubkonosí, 

především rod 

Pterodroma 

/ / ANO  
Hammer et 

al. 2010 
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Rod 

Docophoroides 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Albatrosovití 

(trubkonosí) 
5 z 8 (62,5%) 5 NE  

Page et al. 

2004 

Rod 

Docophoroides 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Albatrosi rodu 

Diomedea 

(Trubkonosí) 

4 z 4 (100%) 4 ANO  Dixon 2002 

Rod 

Pectinopygus 

(Ischnocera: 

Philopteridae) 

Veslonozí 
10 - 12 z 17 (59% 

- 71%) 
10 – 12 ANO  

Hughes et 

al. 2007 

Philopteridae 

(Ischnocera) 

Trubkonosí a 

tučňáci 
9  z 10 (90%) 9 ANO  

Paterson et 

al. 2000 

Philopteridae 

(Ischnocera) 

Trubkonosí a 

tučňáci 
/ / ANO  

Paterson et 

al. 1997 

Philopteridae 

(Ischnocera) 

Vodní ptactvo z 

několika řádů 
5 z 9 (55,5%) 5 NE  

Johnson et 

al. 2006 

Myrsidea 

(Amblycera: 

Meniponidae) 

Catharus sp. / / NE  
Bueter et 

al. 2009 

Myrsidea 

nesomimi 

(Amblycera: 

Meniponidae) 

Mimus sp. 1 z 6 (16%) 1 NE 

Systém 

z galapážského 

souostroví, kde 

jsou jednotlivé 

divergující 

populace od 

sebe izolované 

Štefka et al. 

2011 

Dennyus 

(Amblycera: 

Meniponidae) 

Rorýsovití 13 z 21 (57%) 13 ANO 

Některé druhy 

hostitelů žijí 

izolovaně na 

ostrovech 

Clayton et 

al. 2003a 
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Dennyus 

(Amblycera: 

Meniponidae) 

Rorýsovití 4 z 6 (67%) 5 ANO  
Page et al. 

1998 

Austromenopon 

(Amblycera: 

Meniponidae) 

Vodní ptactvo, 

především 

trubkonosí 

8 z 14 (57%) 8 ANO  
Mashall 

2002 

Všenky 

(nespecifikováno) 
Trubkonosí / / ANO 

Fylogeneze byla 

rekonstruována 

na základě 

morfologických 

dat 

Paterson et 

al. 1995 

Roztoči rodu 

Analges 

(Astigmata: 

Analgidae) 

Mimus sp. 4 z 6 (66%) 4 ANO 

Systém 

z galapážského 

souostroví, kde 

jsou jednotlivé 

divergující 

populace od 

sebe izolované 

Štefka et al. 

2011 

Roztoči rodu 

Zachvatkinia 

(Astigmata: 

Avenzoariidae) 

Trubkonosí a 

dlouhokřídlí 
6 z 8 (75%) 8 ANO 

Fylogeneze byla 

rekonstruována 

na základě 

morfologických 

dat 

Mironov et 

Dabert 

1999 

Roztoči 

podčeledi 

Avenzoariinae 

(Astigmata: 

Avenzoariidae) 

Dlouhokřídlí 13 z 20 (65%) 13 ANO  
Dabert et 

al. 2001 

Roztoči 

nadčeledi 

Freyanoidea 

(Astigmata) 

Vodní ptactvo a 

zoborožci 

(celkem 8 řádů) 

11 z 13 (84,6%) 11 ANO 

Fylogeneze byla 

rekonstruována 

na základě 

morfologických 

dat 

Ehrnsberge

r et al. 

2001 

Roztoči čeledi 

Syringobiidae 

(Astigmata) 

Kulíkovití 

(brodiví) 
8 z 13 (61,5%) 9 ANO 

Fylogeneze byla 

rekonstruována 

na základě 

morfologických 

dat. 

Syringobiidae žijí 

uzavřeni v brku a 

možnost 

disperse je tedy 

pravděpodobně 

Dabert 

2003 
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výrazně 

omezena 

Roztoči rodu 

Neumannella 

(Astigmata: 

Dermoglyphidae

) 

Tinamy 2 z 5 (40%) 2 NE 

Fylogeneze byla 

rekonstruována 

na základě 

morfologických 

dat 

Dabert 

2014 

Roztoči rodu 

Syringophilopsis 

(Prostigmata: 

Syringophilidae) 

Pěvci 9 z 18 (50%) 9 ANO 

Syringophilidae 

žijí uzavřeni 

v brku a 

možnost 

disperse je tedy 

pravděpodobně 

výrazně 

omezena 

Hendricks 

2013 

 

Ve většině zkoumaných systémů (25 z 39) byla objevena signifikantní kospeciace. To, 

že v některých nalezena nebyla, ovšem nemusí nutně znamenat, že v nich paraziti často 

nekospeciují. Například studie na všenkách rodu Docophoroides na trubkonosých ptácích 

(Page et al. 2004) odkryla 62,5% míru kospeciací, což by při vyšším počtu taxonů mohl být 

signifikantní výsledek. Vzhledem k tomu, že jich ale bylo do analýzy zahrnuto jen devět, 

nelze tento systém s určitostí prohlásit za výrazně kodivergenční, kongruence totiž může být 

jen náhodná.  

Zastoupení hlavních skupin ptačích ektoparazitů v tomto souboru analýz, stejně jako 

množství systémů, které v těchto skupinách výrazně kospeciovaly, jsou pro názornost 

vyvedeny v grafu 1. Ischnocera jsou nejzkoumanější skupinou nejen z hlediska kospeciací, 

nýbrž i biologie současných druhů. Experimentálně byly zkoumány jejich schopnosti disperze 

(e.g. Harbison et al. 2008, Harbison et al. 2009, Harbison et al. 2011) i přežívání na 

netypickém hostiteli (e.g. Clayton et al. 2003a; Bush et al. 2006b). Tyto detailní a stále se 

prohlubující znalosti koadaptací a ekologie Ischnocera umožňují jejich propojování 

s makroevolučními poznatky a lepší chápání, co u těchto parazitů vede ke kospeciacím, či jim 

naopak brání. 

Přestože u Amblycera, které se mnohdy živí krví, by mohl přímý styk s imunitním 

systémem hostitele zabraňovat host switches, zaměřilo se na tuto skupinu doposud jen 5 

analýz, které dohromady zahrnuly jen 3 rody všenek (z toho dvě na jediném rodu ptáka), 

zkoumané taxonomické spektrum je tedy velmi úzké a o kospeciacích Amblycera víme jen 

velmi málo. Dosavadní výsledky však naznačují, že se jedná o evolučně obdobně zajímavou 

skupinu, jako jsou Ischnocera. Přestože si jsou tyto dvě skupiny ekologicky i morfologicky 

velmi podobné, v určitých ohledech se liší. Lepší probádání kofylogenetických patterns u 
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Amblycera by tudíž umožnilo porovnávat je s těmi u Ischnocera (ideálně žijících na stejných 

hostitelských skupinách) a zjistit, jakou hrají tyto odlišnosti roli. 

Přestože mnohé skupiny roztočů jsou svou morfologií výrazně adaptované na strukturu 

peří svého hostitele a tím i vysoce hostitelsky specifické (Proctor et Owens 2000), bylo na 

nich vypracováno jen 7 kospeciačních studií. Jedná se především o podřád Astigmata, který je 

v rámci péřových roztočů nejbohatší a nejdiverzifikovanější (Proctor 2003). Většina z těchto 

analýz byla provedena na evolučních stromech sestavených výhradně na základě 

morfologických dat (pro srovnání – v mnohem početnějších analýzách všenek byla výhradně 

morfologická data použita jen jednou). Jak ukázali Dabert et al. (2001) na roztočích podčeledi 

Avenzoariinae a Johnson et al. (2012) na všenkách, topologie sestavené na základě 

morfologických znaků se výrazně liší od těch sestavených na základě znaků molekulárních. 

Výsledky kospeciačních analýz u roztočů je tedy třeba brát s rezervou a bylo by dobré do 

budoucna provést více detailnějších studií. Nicméně systémy zkoumané i na základě 

molekulárních dat vykazovaly všechny výrazné míry kospeciace. K vyvozování závěrů, 

například která z nik na povrchu ptačího těla osídlených roztoči je pro kospeciace 

nejpříhodnější, bude potřeba více studií. 

 

Graf 1 Počet analýz provedených na hlavních skupinách ptačích ektoparazitů a 

zastoupení  kospeciujících systémů v  nich. 

Při porovnávání výsledků u všech skupin je nicméně nutné brát v úvahu, že jednotlivé 

analýzy byly prováděny na vzorcích o velmi rozmanitém taxonomickém rozpětí od poddruhů 

parazitů na jediném hostitelském rodě (Weckstein 2004) po široké spektrum parazitů na 

několika ptačích řádech (Ehrnsberger et al. 2001, Johnson et al. 2006). Nelze tedy tyto 

výsledky zcela objektivně srovnávat bez bližšího zohlednění podmínek konkrétních studií. 
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Pro přesnost výsledků je pravděpodobně významné, jak široké taxonomické rozpětí parazitů i 

hostitelů bylo do analýzy zahrnuto. Pokud je zkoumaný systém příliš velký, například v rámci 

několika ptačích řádů, bude jeho analýza zahrnovat velmi hlubokou evoluční historii 

pravděpodobně plnou událostí, které budou ze současného vzorku (navíc jen velmi kusého, 

protože zahrnout alespoň většinu zástupců u příliš velkých systémů prakticky nelze) z velké 

míry nezjistitelné. Page et al. (1996b) navrhují, že zásadní pro zkoumání kospeciací je 

zahrnovat do analýz co nejkompletnější vzorek zkoumaného taxonu, namísto zkoumání vícera 

skupin.  

Unikátní je v tomto ohledu případ výzkumu rodu Austrogoniodes (Ischnocera) 

parazitujícího na tučňácích (Banks et al. 2006). Tím, že v něm byl na kospeciace testován 

kompletní set druhů celého ptačího řádu a velmi pravděpodobně také všech druhů jeho 

parazitické skupiny, se zřejmě jedná o jedinou studii svého druhu. Čím kompletnější je vzorek 

parazitů zkoumaného hostitelského taxonu, tím pravděpodobnější je podchycení jednotlivých 

historických událostí (Page 1996a), výsledky výzkumů tohoto charakteru by tedy mohly být 

obzvláště cenné, zvláště jsou-li založeny na kvalitně zrekonstruovaných fylogenezích. 

V případě tučňáků a všenek rodu Austrogonoides ke kospeciacím téměř nedocházelo (obr. 7). 

Autoři předpokládají, že je to proto, že ekologie tučňáků (u nichž jednotlivé druhy, někdy i 

během přepeřování, vzájemně navštěvují stejné lokality) umožňuje časté mezidruhové 

přenosy parazitů. Tento předpoklad podporuje i skutečnost, že rekonstrukce historie mezi 

těmito taxony odhalila i několik případů failure to speciate (jeden druh všenky parazituje na 

skupině sesterských druhů), což značí, že mezi všenkami na různých druzích tučňáků probíhá 

kontinuální genový tok a příležitosti k disperzi jsou tedy běžné. 

 

Obrázek 7 Tanglegram kompletního ptačího řádu (tučňáků) a jejich všenek. Míra 

kodivergence je v tomto systému nízká zřejmě kvůli ekologii hostitelů. Převzato z Banks 

et al. 2006. 



21 
 

 

4.2  Opakovaně zkoumané skupiny 

Pouze několik taxonů bylo testováno na kospeciace opakovaně a máme o nich dost 

informací na to, abychom o jejich kofylogenetické minulosti mohli vyvozovat závěry. 

 

4.2.1 Trubkonosí 

Už v počátcích studia kospeciací bylo naznačováno, že klasifikace ptačího řádu 

trubkonosých (Procellariiformes) se do značné míry shoduje s klasifikací jejich všenek 

(Edwards 1951 ex Page et al. 2004; Paterson et al. 1993). Od té doby je na tento systém 

poutána pozornost vědců zabývajících se kospeciační problematikou, a trubkonosí jsou 

z hlediska kofylogeneze zdaleka nejčastěji zkoumaným ptačím řádem; z 39 analýz se 15 týká 

právě jich. Deset z nich přitom poukazuje na signifikantní míru kodivergence, u dalších 4 sice 

tato míra nemůže být kvůli malému počtu zkoumanýh druhů prohlášena za signifikantní, i tak 

je ale ve všech čtyřech případech minimálně 50% hostitelských divergencí doprovázeno 

kospeciací. Celkově se tedy zřejmě jedná o výrazně kodivergenční systém. Důvodem nejspíše 

je, že u většiny trubkonosých je fyzický kontakt mezi jednotlivými ptáky velmi omezený, a to 

i vnitrodruhově (Paterson et al. 2000). Spektrum parazitů zkoumaných na těchto ptácích je 

rozmanité, zdá se tedy, že v těchto případech je hlavní příčinou výrazné kodivergence 

skutečně právě způsob života hostitelů. Odpovídá tomu i skutečnost, že další skupiny 

mořských ptáků s podobnou ekologií mají taktéž kospeciující ektoparazity (Ehrnsberger et al. 

2001; Marshall 2002). 

Sesterským řádem k trubkonosým jsou tučňáci (Livezey et Zusi 2007), jejichž paraziti 

nekospeciují. Oba řády sdílejí jeden rod všenek, Nesiotinus, který zřejmě získaly od 

společného předka (Mey et al. 2002). Tento předek tedy pravděpodobně patřil do skupiny, u 

níž byly kospeciace mezi ptáky a ektoparazity běžné, a kospeciační potenciál u tučňáků 

vymizel se změnou jejich ekologie. 

4.2.2 Měkkozobí a Columbicola 

Velmi zajímavou skupinou jsou měkkozobí (Columbiformes) a jejich paraziti. Týká se 

jich 8 kospeciačních analýz, které jsou navíc založeny na velkých vzorcích. Nejrozsáhlejší 

analýzy spadají právě sem. Clayton et al. (2016) testovali na kospeciace dva systémy všenek a 

jejich měkkozobých hostitelů, z nichž každý zahrnoval více než 50 ptačích druhů (příliš velké 

vzorky nicméně snižují pravděpodobnost správného zrekonstruování historických událostí, 

protože není možné testovat všechny varianty scénářů, jak upozorňují Hughes et al. (2007)). 

V sedmi z těchto osmi studií byla zjištěna vysoká míra kospeciace, jedná se tedy o výrazně 

kodivergenční systém.  
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Pět z osmi analýz u měkkozobých bylo provedeno na všenkách rodu Columbicola. 

Jedná se o jediný takto oboustranně taxonomicky vymezený systém, který byl zkoumán 

opakovaně, a lze jej proto (snad s výjimkou případu tučňáků a jejich všenek) považovat i za 

nejlépe prozkoumaný. Z celkového počtu 88 známých druhů rodu Columbicola (Bush et al. 

2009b) je jich v těchto analýzách zahrnuto dohromady 36 a většinu z těchto zahrnuli do své 

analýzy Clayton et al. (2016). Tím umožnili hlubší a podrobnější náhled do kofylogenetické 

historie celého systému, než jaký je možný na základě menších vzorků. 

Columbicola je experimentálním modelem pro zkoumání schopností disperze a 

mezidruhových přenosů všenek (e.g  Clayton et al. 2003; Bush et al. 2006a; Harbison et al. 

2008), což umožňuje získané znalosti uplatňovat při objasňování kospeciačních patterns u 

této skupiny. Columbicola mají morfologii typicky uzpůsobenou pro život na letkách: jejich 

tělo je tenké a protáhlé, tak, aby se mohlo zasunout do žlábků mezi paprsky pera (Clayton 

1991; obr. 6). Velikost těla je přitom korelována s velikostí peří a to je korelováno s velikostí 

těla ptáka (Johnson et al. 2005). Všenkám to umožňuje efektivní úkryt před zobákem 

hostitele, zároveň však zabraňuje kolonizacím ptáků odlišné velikosti, jak bylo i 

experimentálně ověřeno (Clayton et al. 2003, Bush et al. 2006a). I po úspěšné disperzi na jiný 

druh hostitele (ke které zřejmě může docházet často, protože Columbicola jsou schopny 

foréze na klošovitých dvoukřídlých (Keirans 1975) a mimo tělo hostitele přežívají i několik 

dní (Petryszak 1995)) tedy mohou tyto nároky na konkrétní velikost peří zabraňovat 

úspěšnému host switch. Tato skutečnost by mohla být důvodem, proč Columbicola přes 

schopnost foréze tak často kospeciují (Clayton et al. 2003). 

 

 

Obrázek 6 Columbicola columbae  na letce v klidu (a) a zasunutá do žlábku pera během 

simulovaného preeningu (b). Převzato z Clayton et al. 2015.  
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4.2.3 Pěvci 

Nejčastěji zkoumaným ptačím řádem jsou hned po trubkonosých a měkkozobých pěvci 

(Passeriformes), což je vzhledem k jejich druhové početnosti pochopitelné. Jedná se o šest 

analýz, které ovšem pokrývají jen minimální část druhového bohatství tohoto ptačího řádu; 

dvě z nich se zabývají odlišnými skupinami parazitů na jediném rodě, Mimus, další dvě zase 

na rodě Catharus. Jen dvě analýzy se tedy týkají více než jednoho rodu pěvců a o tomto řádu 

tedy z hlediska kofylogeneze nevíme téměř nic. Nedá se nicméně předpokládat, že bychom 

mohli vyvozovat obecné závěry i v případě, že by studií na toto téma bylo podstatně více. 

Právě jejich druhovou bohatostí a diverzifikovaností bude pravděpodobně velmi variabilní i 

kospeciační historie pěvců a jejich parazitů. Z toho, co zatím víme, se nicméně zdá, že paraziti 

na pěvcích spíše nekospeciují. Jediné dva případy, kde analýza odhalila signifikantní 

kospeciaci, jsou roztoči rodu Analges na drozdcích rodu Mimus žijících na Galapágách, kde je 

kodivergence zřejmě posílena geografickou izolací (Štefka et al. 2011) a roztoči žijící 

v dutinách brků, jejichž disperse je tím pravděpodobně výrazně omezena (Hendricks 2013).  

Clayton et al. (2015) nastínili důvody, proč by právě u parazitů pěvců mohla být 

kodivergence oslabena. Zaprvé, pěvci jsou obvykle malých rozměrů. Pro parazity tedy 

poskytují relativně málo prostoru, což znemožňuje, aby měli stabilně vysoké prevalence a 

abundance (Ròzsa 1997). Může tak častěji docházet k sorting events. Pěvců navíc obvykle 

žije mnoho druhů sympatricky, což by mohlo poskytovat příležitosti k úspěšným host 

switches. 

4.3  Role biogeografie 

V některých případech je u parazitického taxonu korelace s hostitelskou fylogenezí 

zastoupena korelací geografickou. Obzvláště výrazné je to v případě tukanů rodu Ramphastos 

a poddruhů všenek Austrophilopterus cancellosus (Weckstein 2004). Tukani hnízdí 

v dutinách stromů, které po sobě mnohdy přebírají i různé druhy. Na možnost mezidruhového 

přenosu ektoparazitů přes dutinové hnízdění už bylo několikrát poukázáno (Hopkins 1939; 

Clayton 1990; Johnson et al. 2002a). V tomto případě kospeciační analýza ukázala, že nejen 

že k častým novým kolonizacím skutečně docházelo (obr. 6a) a fylogenetická kongruence je 

v tomto systému nejnižší ze všech uvedených v tabulce, ale distribuce poddruhů všenek na 

druzích hostitelů koreluje s geografickým rozšířením ptáků (obr. 6b). Jinými slovy: 

příbuznější si nejsou všenky na příbuznějších druzích tukanů, nýbrž na druzích žijících 

sympatricky. 
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Obrázek 7 Tanglegram tukanů a jejich všenek je silně nekongruentní  (a), namapování 

areálů hostitelů na fylogenezi všenek (b) však odkrývá korelaci geografickou.  Převzato 

z Weckstein 2004. 

Podobná fylogenetická struktura by tedy mohla být i u ektoparazitů dalších ptáků 

hnízdících v dutinách, jako jsou trogoni a sovy. Právě u všenek sov bylo zjištěno, že pokud 

nejsou absolutně hostitelsky specifické, žijí vždy na syntopických druzích hostitelů (Clayton 

1990). Fylogeneze tohoto systému však zkoumána doposud nebyla a není tedy ověřeno, zda i 

v tomto případě lze kladogenezi parazitů vysvětlit lépe geografií než kladogenezí hostitele. 

Časté host switches, v případě, že jsou majoritním jevem způsobujícím speciace 

parazitů, tedy mohou mít za následek biogeografickou strukturu daleko výraznější než 

kofylogenetickou. Rod Brueelia (Ischnocera) parazitující na pěvcích je typický schopností 

časté foréze na létajícím hmyzu, především klošovitých dvoukřídlých. Přestože je výrazně 

hostitelsky specifický a většina druhů je známa jen z jednoho druhu hostitele (Bush et al. 

2016), Johnson et al. (2002a) ukázali, že mezi těmito všenkami a ptáky dochází k častým host 

switches. Ve výzkumu Bueter et al. (2009) na taxonomicky užším vzorku Brueelia na různých 

druzích drozdů téměř chyběla genetická variabilita, takže k častým mezidruhovým přenosům 

(a tedy genovému toku) zřejmě skutečně dochází. Bush et al. (2016) ukázali, že jednotlivé 

clady v rámci rodu Brueelia výrazně odpovídají geografickému rozšíření. Částečně je to dáno 

tím, že jsou geograficky oddělené skupiny jejich hostitelů, v případech, kdy však skupina 

parazitů cizopasí na více skupinách hostitelů, jsou to hostitelé existující sympatricky. K tomu 

zřejmě schopnost častých host switches tohoto rodu napomáhá. Na druhou stranu se 

geografickou strukturou ve fylogenezi Brueelia zabývali i Bueter et al. (2009) a ve výrazné 
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míře jí neobjevili, naopak na ní poukázali u všenek rodu Myrsidea (Amblycera), které 

výraznými dispersními schopnostmi nedisponují. 

V případě geografické izolace může být naopak posílena kodivergence, protože 

příležitosti ke kolonizacím jsou pro parazity ještě omezenější než obvykle. Klasickým 

modelovým příkladem jsou souostroví. Štefka et al. (2011) ukázali kongruenci populační 

struktury u galapážských drozdců (rod Mimus) a jejich ektoparazitů Analges sp. (péřoví 

roztoči) a Myrsidea sp. (Amblycera), která je korelována s postupným geologickým vznikem 

jednotlivých ostrovů. Naopak Brueelia sp. (Ischnocera) fylogeografickou korelaci 

nevykazuje, což může podle autorů souviset s jejími disperzními schopnostmi. Galapágy jako 

modelové souostroví byly využity také ve studiích káněte Buteo galapagoensis a její všenky 

z podřádu Ischnocera Degeeriella regalis (Whiteman et al. 2007; Koop et al. 2014), které také 

poukázaly na výraznou alopatrickou kodivergenci. Populační struktura káňat je na 

Galapágách dána vzájemnou izolací jednotlivých ostrovů a populační struktura všenek tuto 

strukturu kopíruje. V doposud nejrozsáhlejší kospeciační studii, kterou provedli Sweet et al. 

(2016) na měkkozobých z celého světa a jejich torsálních a křídlových všenkách, byly 

kospeciace společné pro obě dvě skupiny většinou v případech hostitelů žijících izolovaně 

v Austrálii a/nebo na Nové Guineji. 

 

4.4  Ekologické souvislosti 

Clayton et al. (2004) navrhli, že by za určitých podmínek mohlo být možné nepřímo 

odhadovat míru kospeciace mezi dvěma taxony jen na základě znalostí jejich ekologie. 

K tomu je nutné jednak ověření, že zohledňované ekologické faktory mají na frekvenci 

jednotlivých koevolučních událostí skutečně vliv, a jednak musí být ekologie daného systému 

řádně prozkoumaná. Úskalím této myšlenky může být samozřejmě skutečnost, že vlastnost 

projevující se u současných parazitů či ptáků nemusela nutně být i vlastností jejich předků. 

Přesto se však z dosavadních výsledků zdá, že některé ekologické aspekty u současných 

druhů skutečně souvisí s jejich kofylogenetickou minulostí, a znalosti ekologie mohou sloužit 

alespoň jako vodítko k odhadnutí, které skupiny mají kospeciační potenciál.  

4.4.1 Příležitosti k host switches 

Zásadní roli zřejmě hrají možnosti disperze, které umožňují častější host switching. 

Všenky rodu Brueelia, jak se v kofylogenetických analýzách dvakrát ukázalo, nekospeciují, 

přestože jsou převážně hostitelsky specifické (Price et al. 2003). Jedná se o rod, jehož zástupci 

jsou nejčastěji ze všech všenek nalézáni jako foretici na klošovitých (Keirans 1975). To, že 

Brueelia nemají kospeciační potenciál, bylo ukázáno i na populační úrovni (Toon et Hughes 

2008; Štefka et al. 2011) a vypovídá o tom i skutečnost, že jejich přirození hostitelé jsou ptáci 

několika řádů (Price et al. 2003), což je u všenek ojedinělé. Podobně by na tom mohl být rod 



26 
 

Sturnidoecus, který také foréze často využívá. Foréze je také známa u rodu Columbicola (zde 

je situace komplikovanější, viz dále) a v malé míře u rodu Philopterus (Keirans 1975). 

Sturnidoecus ani Philopterus však doposud na kospeciace testovány nebyly. 

Disperzi může umožňovat i ekologie hostitelů, jako je tomu v názorném příkladu tukanů 

a všenek Austrophilopterus cancellosus (Weckstein 2004) či všenek tučňáků (Banks et al. 

2006). U dutinově hnízdících ptáků či ptáků, u nichž dochází k častému mezidruhovému 

kontaktu, je možno očekávat větší míru host switchings jejich ektoparazitů. 

Téměř ve všech případech, kdy byla kospeciační analýza prováděna na systémech se 

známou možností časté disperze, se ukázalo, že daný systém výrazně nekospeciuje. 

4.4.2 Míra koadaptace 

Příležitosti k disperzi nemusí být dostačující pro úspěšný host switching, pokud je 

parazit na hostitele příliš specializovaný. Po dispersi je totiž klíčová druhá fáze kolonizace 

hostitele, a to založení životaschopné populace na nově osídleném druhu. Tento aspekt lze jen 

výjimečně sledovat v jeho samovolném průběhu (takový případ u péřových roztočů popsali 

Hernandes et al. 2014), lze jej však studovat experimentálně pomocí přenosových pokusů. Ty 

byly u ptačích parazitů doposud prováděny jen na všenkách modelového rodu Columbicola. 

Ukázaly, že na peří cizího hostitele, i pokud je tento odlišné velikosti, se všenky dokáží 

úspěšně přichytit, udržet se i během letu, a krmit se jím (Clayton et al. 2003a; Bush et al. 

2006b). Limitující je ovšem neschopnost ukrýt se během preeningu hostitele (Clayton et al. 

2003b). Columbicola a další všenky žijící na letkách jsou zasouváním těla mezi paprsky pera 

specifické, je tedy možné, že u jiných všenek, například těch žijících na torzu ptáka, tato 

limitace konkrétní velikostí peří není. Význam však může mít i tvar zobáku hostitele, který 

zřejmě také vyvolává selekční tlak na koadaptaci u ektoparazitů (Moyer et al. 2002b). 

Bylo by zajímavé udělat podobné přenosové pokusy i na zástupcích Amblycera živících 

se krví, a zjistit, jakou roli hraje při host switching přímý kontakt ektoparazita s imunitním 

systémem cizího hostitele. I přes vyšší pohyblivost hematofágních Amblycera oproti 

testovaným Ischnocera se totiž z provedených kospeciačních analýz zdá, že se jedná o často 

kospeciující parazity, a právě tento faktor by pro to mohl hrát zásadní roli. 

V případě některých systémů mohou být samozřejmě přítomny faktory s protichůdným 

efektem. Příkladem je opakovaně zmiňovaný rod Columbicola, u nějž by se na základě 

schopnosti foréze daly předpokládat částé host switches a tedy nízká míra kospeciace, zatímco 

výrazná adaptace na určitou velikost hostitele úspěšné host switches znesnadňuje. Jelikož se 

jasně ukázalo, že se jedná o často kospeciující rod, je zřejmě v tomto případě druhý faktor 

silnější. Přesto je však i u Columbicola schopnost foréze znatelná: při srovnávání 

kofylogenetických historií Columbicola a torsálních všenek ze stejných hostitelů, žijících 

podobným způsobem, ale bez schopnosti foréze, se ukazuje, že neforetické všenky kospeciují 

o něco častěji (Clayton et al. 2003c; Sweet et al. 2016). 
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Naopak Brueelia jsou oproti Columbicola generalisté, co se pěří týče, a foréze tedy 

zjevně v jejich kofylogenetické struktuře hraje primární roli v podobě častých host switches. 

4.4.3 Prevalence a abundance 

Clayton et al. (2004) poukázali na skutečnost, že u populací hostitelů, na nichž se 

paraziti vyskytují v nízkých prevalencích a abundancích, bude s větší pravděpodobností 

docházet k častějším extinkcích a dalším sorting events, jako je „missing the boat“. 

Kospeciační analýzy toto povrdily u všenek trubkonosých ptáků (Paterson et al. 2000; 

Marshall 2002), které mají nízké prevalence i abundance a rekonstrukce historických událostí 

u nich odhalily časté sorting events. Přesto jsou však evoluční stromy těchto ptáků a parazitů 

výrazně kongruentní, takže tento faktor zřejmě nehraje příliš významnou roli.  

Pokud je distribuce parazitů na hostitelích přerušovaná, například kvůli abiotickým 

faktorům v určité oblasti či mezidruhové konkurenci parazitů, lze naopak očekávat častější 

duplikace (Clayton et al. 2004). 

4.5  Nesourodost výzkumů 

Hughes et al. (2007) použili ve svém výzkumu historických vztahů mezi veslonohými 

ptáky a všenkami rodu Pectinopygus několik různých moderních metodických přístupů ke 

zkoumání kodivergence a ukázali, že plodí různé výsledky. Všechny metody sice odkryly 

výraznou míru kospeciace, konkrétní počty kospeciačních událostí se však lišily (10, 11 a 12), 

což by u některých jiných systémů mohlo znamenat překročení hranice míry signifikance. 

Předpokládaný počet jiných událostí (host switches, duplikací, sorting events) se pak lišil 

výrazně víc. 

Tyto výsledky poukazují na potřebu používat v kospeciačních studiích více různých 

metod, porovnávat a diskutovat jejich výsledky. Většina závěrů vypsaných v tabulce 1 přitom 

je založena jen na použití jediné metody. Tyto přístupy se navíc studie od studie liší. 

Různorodá jsou také vstupní data. Hughes et al. ve zmíněné studii použili DNA 

sekvence pěti lokusů pro sestavení fylogramu parazitů, což je nejkvalitnější soubor podkladů 

ze všech zmíněných prací. Topologie vygenerované na základě každého z těchto lokusů se 

výrazně lišily. To poukazuje na nutnost zaměřit se v kospeciačních analýzách na co 

nejkvalitněji vypracované fylogenetické rekonstrukce; pokud nejsou k dispozici, může být 

zavádějící celá analýza, je-li založena na přístupu vyžadujícím jako vstupní data již vyřešené 

topologie (alternativou jsou některé spíše minoritně používané metody (e.g. Johnson et al. 

2001; Legendre et al. 2002), které rozřešené fylogeneze nevyžadují a pracují přímo s daty či 

jejich distančními maticemi). V zde vypsaných pracích jsou přitom pro sestavování fylogramů 

parazitů používány často sekvence jen jednoho či dvou lokusů. Úskalí využívání pouze 

morfologických znaků, typického pro studium roztočů, bylo již nastíněno. 
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Je tedy obtížné vyvozovat z tabulky 1 obecné závěry o kospeciaci ptačích ektoparazitů 

bez zohledňování odlišností v konkrétních studiích. Ostatně jedná se o souhrn výsledků za 

téměř 20 let, kdy metodologie fylogenetiky i studia kodivergence prodělala – a stále 

prodělává – výrazné změny. 

4.6   Kodivergence na populační úrovni 

Pokud v systému dochází ke kospeciacím, měla by být synchronizovaná divergence 

zachytitelná i na populační úrovni. Oproti doposud rozebíraným fylogenetickým přístupům, 

kdy jsou zkoumány již proběhlé kospeciace, lze takto zkoumat potenciální kospeciace 

budoucí. Probíhající kodivergence se projeví jako podobnost v genetické struktuře populací 

ptáků a parazitů. Jelikož jsou takto zkoumány úzce vymezené systémy, výsledky vypovídají o 

daném druhu za konkrétních podmínek v konkrétním místě a čase, zatímco kofylogenetické 

analýzy na vyšší než druhové úrovni umožňují odkrývání obecných kospeciačních patterns 

určitého taxonu (Demastes et al. 2003). 

Kromě již zmíněných tří studií prováděných na galapážském souostroví (Whiteman et 

al. 2007; Štefka et al. 2011; Koop et al. 2014; obr. 8) byla kodivergence tímto přístupem 

zkoumána jen velmi málo. 

 

Obrázek 8 Populační struktura  všenky Degeeriella regalis  (dole) kopíruje strukturu jejího 

hostitele Buteo galapagoensis  (nahoře). Převzato z Koop et al. 2014.  

Toon a Hughes (2008) zkoumali podobnost genetické struktury tří populací flétňáka 

australského (Gymnorhina tibicen) s genetickou strukturou jejich parazitů, aby otestovali, zda 

paraziti tuto strukturu kopírují natolik, aby mohli být využíváni jako dodatečný zdroj 

informací o hostitelích. Ukázali, že v případě parazitů s malými disperzními schopnostmi 

tomu tak je: linie všenek Philopterus sp. nejen že kopírují fylogeografickou strukturu 

flétňáků, ale zdá se, že vzhledem ke kratší generační době parazitů z nich lze dokonce vyčíst i 

informace o izolacích natolik nedávných, že se u ptáků zatím znatelně neprojevily. Opět se 

však potvrdilo, že historie všenek rodu Brueelia (zkoumána byla B. semiannulata) se, zřejmě 

kvůli forézi, nepodobá historii jejich hostitele, a to ani na vnitrodruhové úrovni. Význam 
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foréze ukazují i výsledky srovnání genetické struktury torzálních všenek rodu 

Physconelloides a všenek rodu Columbicola na měkkozobých. Columbicola, které využívají 

foréze, jsou v rámci jednoho druhu méně geneticky strukturované než Physconelloides, u 

nichž je genový tok mezi různými hostiteli více omezen (Johnson et al. 2002b). 

5 ZÁVĚR 

Ptačí ektoparaziti se ukazují být dobře zvoleným modelem pro zkoumání kospeciací. 

Většina doposud zkoumaných skupin se vyznačuje častými kospeciacemi. Skutečnost, že 

některé skupiny kospeciují méně, zase umožňuje jejich srovnávání s kospeciujícími parazity a 

na základě jejich odlišností hledat příčiny a souvislosti. Porovnání dosavadních výsledků 

ukazuje, že výrazné kofylogenetické patterns lze mnohdy vysvětlit ekologií daných skupin, a 

že významnou roli hraje především možnost disperze, která zamezuje kospeciacím. Ekologie 

většiny skupin ptačích ektoparazitů však doposud není příliš prozkoumána a nejen pro lepší 

chápání kofylogenetických souvislostí je třeba se jí dále zabývat. Všechny, byť kusé, 

poznatky o biologii konkrétních skupin, jsou významné – ptačí ektoparaziti jsou ekologicky 

různí, a nelze předpokládat, že můžeme pro většinu skupin obecně uplatňovat poznatky 

získané na modelovém rodu Columbicola. 

Kospeciační analýzy opakovaně potvrdily, že výrazně kospeciujícími systémy jsou 

trubkonosí a měkkozobí a jejich všenky. Mnohé další taxony jsou dle výsledků také dobrými 

kandidáty na kospeciační systémy, doposud jim však nebylo věnováno tolik pozornosti. 

Naopak foretické všenky rodu Brueelia lze na základě kospeciačních analýz i populačně-

genetických studií považovat za nekospeciující. 

Do budoucna by bylo jistě zajímavé rozšiřovat poznatky o kospeciacích roztočů a 

Amblycera, skupin, které byly doposud velmi málo zkoumány, přestože se obě zdají mít 

nezanedbatelný kospeciační potenciál. U roztočů jsou především třeba další studie založené 

na fylogenezích rekonstruovaných na základě molekulárních dat. Jen velmi málo víme také o 

kospeciacích ektoparazitů pěvců, přestože se jedná o největší ptačí řád. Obzvláště cenné by 

také byly další studie zahrnující kompletní soubor druhů z určitého taxonu – to by mohlo být 

realizovatelné u některých malých ptačích řádů či čeledí. 
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