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Abstrakt 

Studium vychýleného poměru pohlaví představuje jedno z ústředních témat evoluční 

ekologie. Zatímco u ryb, obojživelníků, plazů a některých bezobratlých existují přesvědčivé 

důkazy o závislosti poměru pohlaví na podmínkách prostředí, u ptáků a savců na 

zodpovězení této otázky stále čekáme. Jednou z hlavních překážek je skutečnost, že u těchto 

dvou skupin obratlovců determinují pohlaví výhradně pohlavní chromozomy. Velká část 

autorů považuje za nejpravděpodobnější proximátní mechanismus manipulace nenáhodný 

rozchod pohlavních chromozomů, tzv. meiotický tah. Podle tradiční Mendelovské představy 

by měl být však rozchod chromozomů během meiotického dělení náhodný. Díky zavedení 

nové technologie určování pohlaví pomocí molekulárních metod máme od 90. let minulého 

století možnost stanovit téměř absolutní primární poměr pohlaví mláďat. Na přelomu 

tisíciletí tudíž začal v tomto oboru probíhat intenzivní výzkum. Přestože dnes máme 

k dispozici několik desítek experimentálních studií, stále se nedaří najít jednotnou 

fyziologickou adaptaci, která by manipulaci poměrem pohlaví objasnila. Totéž platí i pro 

možnou ultimátní příčinu. Existuje několik prací, které svědčí o vychýleném poměru pohlaví 

na té nejnižší úrovni, žádná z nich však přímo meiotický tah netestovala. Proto jsme se 

rozhodli ověřit jednu z možných příčin nenáhodného rozchodu pohlavních chromozomů, a to 

sice míru metylace centromery. Výsledky několika prací dokazují, že metylace ovlivpuje 

vlastnosti centromery, která je klíčovým elementem při napojování chromozomů k vláknům 

dělícího vřeténka během meiotického dělení. Hypotézu jsme tedy otestovali na modelovém 

pěvci. Získaná data však ukázala, že se poměr pohlaví mláďat mezi experimentální a 

kontrolní skupinou nelišil. Výsledky našeho experimentu tedy hypotézu metylace a 

meiotického tahu nepodporují. V druhé části pokusu jsme ověřovali vliv obsahu kyseliny 

listové v potravě na hmotnost vajec. Tato látka je dobře známa svými protektivními účinky 

na vývin jedince. Samice, které mají dostatek kyseliny listové v těle, by mohly investovat do 

reprodukce větší množství zdrojů a snášet proto větší vejce. Při porovnání hmotnosti vajec 

mezi kontrolní a experimentální skupinou jsme však ani v tomto případě nenašli žádnou 

závislost.      

Klíčová slova: poměr pohlaví, meiotický tah, kyselina listová, zebřička pestrá, hmotnost vajec 
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Abstract 

Sex allocation theory represents one of the key subjects of evolutionary ecology. There are 

several studies which bring strong evidence for relationship of environment and sex ratio in 

fish, reptiles, amphibians and some invertebrates. However, we still wait for answering of 

this question in mammals and birds. One of obstacles is the fact that in this case sex is 

determined by sex chromosomes. Many authors consider the chromosome segregation 

distortion (meiotic drive) as the most probable cause of sex ratio manipulation. But 

according to the traditional Mendelian conception, chromomosome segregation should be a 

random process. Because of new methods invented in 90’s we can determine sex of an 

individual by molecular techniques and so find out the primary sex ratio. That’s why an 

intensive research has occured at the turn of the century. However, there are many 

experimental studies we still miss reliable evidence of proximate mechanism and ultimate 

cause of sex ratio manipulation in birds. According to results of several studies, the sex ratio 

distortion occurs at primary level but nobody really tested the existence of meiotic drive 

directly. So we decided to test a possible cause of meiotic drive – centromere methylation. 

The latest research shows that methylation influences several characteristics of centromere 

which is so important for kinetochore-microtubule connection within the cell meiotic 

division.  We tested this hypothesis on a model passerine bird. However, our results show 

that sex ratio doesn’t differ between the experimental and control group.  So this 

experiment hasn’t supported the hypothesis of meiotic drive. In the second part of this study 

we tested the effect of folic acid consumption on egg weight. This vitamin is well known 

because of its positive impact on embryo development. Females which have sufficient 

amount of folic acid could invest more to reproduction and so lay heavier eggs. However, 

also in this case we didn’t find any correlation. 

Key words: sex ratio, meiotic drive, folic acid, zebra finch, egg weight 
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1. ÚVOD 

1.1. Hypotézy vychýleného poměru pohlaví 

Vyvážený poměr pohlaví považujeme intuitivně za něco přirozeného. Otázkou, proč rodiče 

produkují přibližně stejný počet samců a samic, se zabýval už Charles Darwin (Darwin 2003). 

Věřil, že tento poměr je ustanoven přírodním výběrem, příčinu však nedokázal nijak blíže 

specifikovat.  

 Takový pomyslný základní kámen ve studiu problematiky vychýleného poměru 

pohlaví položil Fisher (Frank 1990), který vysvětluje vyvážený poměr pohlaví frekvenčně 

závislou selekcí. Podle jeho hypotézy rodiče investují do svých dcer a synů určité omezené 

množství zdrojů a potomci jim tuto investici vrací šířením jejich genů v budoucích generacích.  

Vzhledem k tomu, že každý jedinec získává stejné množství genů od matky a od otce, se 

příspěvek obou pohlaví v každé generaci rovná. Pokud by někteří rodiče získali schopnost 

produkovat více samců než samic, tak by v tom okamžiku vznikla poptávka po samicích a 

selekce by poté upřednostpovala páry produkující více dcer až do té doby, než se poměr 

pohlaví opět vyrovná.  

 S narůstajícím množstvím studií, které se zabývaly touto problematikou, začali autoři 

Fisherovu hypotézu zpochybpovat a kladli si otázku – proč tedy ve volné přírodě pozorujeme 

případy vychýleného poměru pohlaví? Například Hamilton (1967) uvádí příklady několika 

druhů parazitických vosiček rodu Nasonia, které mají poměr pohlaví výrazně vychýlený ve 

prospěch samic. Toto pozorování autor vysvětluje hypotézou Local mate competition. 

Pozorované druhy se v dospělosti páří na místě svého vylíhnutí. Pro rodiče tak může být 

výhodnější investovat do produkce samičího pohlaví, protože počet reprodukčních událostí 

je víceméně dán počtem samic.     

 Podobnou hypotézou Local resource competition vysvětluje Clark (1978) extrémně 

vychýlený poměr pohlaví ve prospěch samců u komby velké (Otolemur crassicaudatus). Po 

osamostatnění mladí samci opouštějí rodné teritorium, zatímco samice zůstávají. Tím pádem 

spolu soutěží o zdroje a pro rodiče je tak výhodnější investovat do synů. Podstatným 

rozdílem mezi oběma hypotézami je skutečnost, že u Local mate competition dochází 

k páření mezi blízkými příbuznými.  
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U některých ptačích druhů se setkáváme s pomocníky, což jsou často odrostlá 

mláďata z předchozích hnízdění, která pomáhají rodičům s krmením svých mladších 

sourozenců. Často tuto úlohu zastává ve větší míře jen jedno pohlaví. V období přebytku 

zdrojů by mohlo být pro rodiče výhodné vyprodukovat více potomků, ze kterých se stanou 

pomocníci a kteří zvýší jejich zdatnost. Této hypotéze se říká Local resource enhancement. 

Manipulaci poměrem pohlaví by mohla vysvětlit Trivers-Willardova hypotéza (Trivers 

& Willard 1973). Autoři přepokládají, že pokud mají rodiče k dispozici více zdrojů, investují je 

spíše do produkce pohlaví s větší šancí na reprodukční úspěch. Hypotéza vyvolala řadu 

kontroverzních diskuzí mezi evolučními biology. Trivers a Willard se ve svém zkoumání 

zaměřili především na závislost poměru pohlaví mláďat na kondici samice, která reflektuje 

dostupnost zdrojů.  
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1.2. Evidence manipulace poměrem pohlaví ptáků 

Manipulace poměrem pohlaví mláďat byla zkoumána u více jak 52 ptačích druhů (viz 

Tab. 2). V 56 ze všech 79 studií zahrnutých v přiložené tabulce interpretují autoři své 

výsledky jako důkaz manipulace. Zatímco navržených a experimentálně podpořených 

ultimátních příčin manipulace existuje několik, podstata proximátního mechanismu je stále 

neznámá. Znalostí konkrétní fyziologické adaptace bychom přitom zjistili, jak velké náklady 

ptáci na vychýlení poměru mají a zda-li je vůbec možné, aby byl takový jev adaptivní (Alonso-

Alvarez 2006). 

Důležitým argumentem kritiků hypotézy vychýleného poměru pohlaví je absence 

konzistence ve výsledcích dosavadních studií (Krackow 1999). Při pohledu na shrnující 

tabulku (viz Tab. 2) je zřejmé, že mezi ptáky pravděpodobně neexistuje jeden univerzální 

faktor, který by poměr pohlaví mláďat ovlivpoval.   

Určení pohlaví     

Poměr pohlaví se dá sledovat na několika úrovních. Velkou revolucí ve studiu poměru 

pohlaví bylo objevení molekulárních analýz v 90. letech minulého století, které umožpují 

určit pohlaví jedince geneticky (Griffiths et al. 1996). Před touto dobou vzniklo mnoho studií, 

které pracovaly s velkými vzorky dat (Dijkstra et al. 1990; Wiebe & Bortolotti 1992; Zijlstra et 

al. 1992). Ty nicméně určovaly pohlaví mláďat až v pozdějších fázích vývoje a nebraly v úvahu 

mortalitu embryí a mladších mláďat. V následující tabulce (viz Tab. 1) najdeme klíč 

k terminologii poměru pohlaví použité v této práci: 

poměr pohlaví definice 

primární poměr pohlaví oocytů po meióze 

sekundární poměr pohlaví mláďat při vylíhnutí 

terciární poměr pohlaví mláďat při opuštění hnízda  

kvartérní poměr pohlaví ptáků po dosažení pohlavní dospělosti 

Tab. 1 Klasifikace poměru pohlaví.  

Ani nejsofistikovanější metody nám neumožní určit absolutní primární poměr pohlaví. Podle 

Griffitha et al. (1996) je možné metodou PCR určit pohlaví embrya ve vejci po dvou dnech 

inkubace, kdy po prosvícení zjistíme u oplozených vajec zárodečný terčík. Mezi vznikem 
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vajíčka a touto dobou však uplynou přibližně tři až čtyři dny, kdy jednak nemusí dojít 

k oplození spermií nebo se vejce vstřebá ve vejcovodu nebo se zárodek přestane vyvíjet 

(Alonso-Alvarez 2006). Všechny tyto události přitom mohou být pohlavně specifické. Studie 

sledující poměr pohlaví od úrovně embryí ve vejci tedy nezjišťují čistý primární poměr 

pohlaví, nicméně je to to nejlepší, co můžeme získat.   

1.2.1. Faktory ovlivňující manipulaci poměrem pohlaví 

Autoři dosavadních studií testovali různé faktory, které na sobě však mohou záviset – např. 

dostupnost potravy, kvalita potravy, kondice samice atd. (viz Tab. 2). Tyto proměnné se 

přímo ovlivpují, nicméně by bylo nejspíš chybou je zařadit do stejné kategorie, poněvadž 

např. kondice samice nemusí být nutně ovlivněna pouze dostupností a kvalitou potravy, ale 

také třeba zdravotním stavem jedince.  

Kondice samice – uváděna jako příčina manipulace v 10 z celkového počtu 79 studií. Tento 

předpoklad vychází z Trivers-Willardovy hypotézy (Trivers & Willard 1973). Autoři ve 

zmíněných experimentech zjistili, že za příznivých podmínek se vyplatí samici vyprodukovat 

více synů. Samci v lepší kondici mají totiž v budoucnu větší šanci reprodukce. U samic není 

jejich kondice klíčovým předpokladem k tomu, aby se mohly rozmnožit. Nejčastěji 

používaným korelátem kondice samice je její hmotnost.  

Dostupnost potravy – ve 12 případech. Může významně souviset s kondicí samice. Autoři 

však za hlavní korelát tohoto faktoru neuvažovali hmotnost matky, ale množství potravních 

zdrojů. To odvodili například ze sezonality prostředí nebo množství dostupné potravy přímo 

kvantifikovali. Například Komdeur et al. (1997) tímto způsobem měřili denzitu hmyzu 

v teritoriích studovaných rákosníků. Platí zde stejné odůvodnění Trivers-Willardovou 

hypotézou jako v předchozím případě.  

Kvalita potravy – ve dvou případech. Souvisí s kondicí, nicméně v tomto případě autoři 

sledovali přímo kvalitu potravy (např. obsah proteinů v předkládaném krmení) (Bradbury & 

Blakey 1998; Arnold et al. 2003). Platí zde stejné odůvodnění Trivers-Willardovou hypotézou 

jako v předchozím případě. 

Přítomnost pomocníka – ve čtyřech studiích autoři zjistili, že manipulaci poměrem pohlaví 

mláďat ovlivpuje přítomnost pomocníka. V několika experimentech (Ligon & Ligon 1990; 
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Legge et al. 2001; Thuman et al. 2003) byla přítomnost pomocníka přímo závislá na množství 

dostupných zdrojů v teritoriu. Pokud uvažujeme dostupnost zdrojů jako důležitý korelát 

kondice samice, pak jsou na sobě oba faktory nepřímo závislé. 

Atraktivita samce – v pěti ze všech 79 zahrnutých prací. Opět vychází z Trivers-Willardovy 

hypotézy. Pokud se samice páří s atraktivním samcem, dá se předpokládat, že i jeho samci 

budou atraktivní a v tom okamžiku může být tedy výhodnější vyprodukovat více synů. 

Hlavním korelátem atraktivity samce, který používali autoři studií, bylo zbarvení.  

Mimopárová paternita (EPP) – v jednom případě. Podle autorů (Vedder et al. 2013) dané 

práce by mohla být vloha samců k tomu zvyšovat si svou zdatnost pomocí mimopárových 

kopulací dědičná. Pro samice je pak výhodné v momentě, kdy se páří s cizím samcem, 

vychýlit poměr pohlaví ve prospěch samců, protože se dá předpokládat, že i jeho synové 

budou mít stejnou vlastnost.  

Věk dosažení pohlavní dospělosti – v pěti případech. Věk dosažení pohlavní dospělosti může 

být pohlavně specifický (Dijkstra et al. 1990; Krebs et al. 2002). Některé experimenty 

poukazují na to, že rodiče na začátku hnízdní sezóny produkují přednostně to pohlaví, které 

dospívá dříve. Takový jedinec má pak možnost rozmnožit se už v následující sezóně (uvedené 

práce sledovaly druhy, kde se věk dosažení pohlavní dospělosti pohyboval kolem jednoho 

roku).  

Sociální postavení samice – závislost vychýleného poměru pohlaví na sociálním postavení 

samice ve skupině, respektive na její hladině testosteronu v krvi (=korelát postavení), se 

podařilo dokázat v jediném experimentu, který zkoumal špačka černého (Sturnus 

unicolor)(Veiga et al. 2004). Toto pozorování je v souladu s Trivers-Willardovou hypotézou, 

tedy že samice v dobrých podmínkách produkují více mláďat samčího pohlaví. 

Kompatibilita páru – v zajímavém experimentu (Pryke & Griffith 2009) zjistili autoři 

manipulaci poměrem pohlaví mláďat u amadiny Gouldové (Erythrura gouldiae) v závislosti na 

genetické kompatibilitě rodičovského páru. Tento druh pěvce vytváří ve volné přírodě dvě 

morfy, které mají buď černou, nebo červenou lícní skvrnu na hlavě. Černý typ je početnější, a 

tudíž dochází k párování různě barevných jedinců. Takové páry však trpí vyšší mortalitou 

mláďat, která je navíc pohlavně specifická (v 84% případů hynou samice). Výsledky 
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zmíněného experimentu ukazují, že mixované páry manipulují poměrem pohlaví svých 

mláďat ve prospěch samců, čímž si zvyšují vlastní zdatnost.  

Umístění hnízdní dutiny – Heinsohn et al. (2011) ukázali, že jedním z faktorů, který stojí za 

vychýlením poměru pohlaví, může být umístění hnízdní dutiny. V nízko situovaných dutinách, 

které bývají při povodních často zatopené, může být pro rodiče výhodnější vychovávat 

samotnou samici. Ta totiž opouští hnízdo dříve než samec, a tím pádem má větší šanci na 

přežití. Z výsledků vyplývá, že pokud se páru vylíhne za těchto podmínek kromě samice i 

samec, s vysokou pravděpodobností ho přestanou krmit nebo ho přímo zabijí.  

Pohlavní dimorfismus ve velikosti mláďat – u druhů, které vykazují pohlavní dimorfismus ve 

velikosti mláďat, by mohlo být pro rodiče výhodné, aby se z prvních vajec snůšky vylíhlo 

menší pohlaví. V opačném případě by byl totiž velikostní rozdíl mezi prvním a druhým 

mládětem příliš velký a slabší jedinec by nemusel přežít. Podobnou závislost se podařilo 

prokázat jedné studii u výrečka malého (Otus scops) (Blanco et al. 2002). 
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název druhu 
poměr 
pohlaví 

n určení pohlaví manipulace faktor zdroj 

Acrocephalus 
arundinaceus 

S-T 1140 DNA ne poměr pohlaví dospělých jedinců v populaci (Westerdahl et al. 2000) 

Acrocephalus sechellensis S 90 DNA ano dostupnost potravy (Komdeur et al. 1997) 

Acrocephalus sechellensis P-S 142 DNA ano dostupnost potravy (Komdeur et al. 2002) 

Actitis hypoleucos S 65 DNA ano věk dosažení pohlavní dospělosti (Andersson et al. 2003) 

Aegolius funereus S 167 DNA ne pořadí líhnutí, sezonalita (Hörnfeldt et al. 2000) 

Aegolius funereus S-T 758 DNA ne dostupnost potravy 
(Schwerdtfeger & Wink 
2014) 

Agelaius phoeniceus S 97  DNA ano pořadí líhnutí a sezonalita (Weatherhead 1983) 

Alectura lathami S 148 DNA ano teplota inkubace (Eiby et al. 2008) 

Alectura lathami S-T 62 morfologie ano teplota inkubace (Göth & Booth 2005) 

Amazona auropalliata S-T 77 DNA ne sezonalita, pořadí líhnutí, velikost snůšky (South & Wright 2002) 

Aquila heliaca S-T 219 DNA ne kvalita potravy, srážky, teplota (Katzner et al. 2014) 

Buteo ridgwayi S-T 103 DNA ano dostupnost potravy (Woolaver et al. 2013) 

Carpodacus mexicanus P-S, T 272 DNA ano pohlavně specifická mortalita mláďat (Badyaev et al. 2002) 

Carpodacus mexicanus P-S 110 DNA ano pohlavně specifická mortalita mláďat  (Badyaev et al. 2005) 

Catharacta skua S 403 DNA ano kondice samice (Kalmbach et al. 2001) 
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Certhia familiaris S 523 DNA ano dostupnost potravy (Suorsa et al. 2003) 

Circus aeruginosus S-T 2260 morfologie ano věk dosažení pohlavní dospělosti (Zijlstra et al. 1992) 

Circus pygargus S-T 368 barva duhovky ano pořadí líhnutí 
(Leroux & Bretagnolle 
1996) 

Columba livia domestica P-S 64 DNA ano kondice samice (Pike & Petrie 2005) 

Columba livia domestica P-S 146 DNA ano hladina testosteronu (Goerlich et al. 2009) 

Columba livia domestica P-S 51 DNA ano 
sezonalita (hladina testosteronu a 
korticosteronu) 

(Goerlich-Jansson et al. 
2013) 

Coturnix coturnix japonica P-S ? DNA ano hladina hormonu korticosteronu (Pike & Petrie 2006) 

Coturnix coturnix japonica P-S 112 DNA ano kondice samice (hladina testosteronu) (Correa et al. 2011) 

Cyanistes caeruelus S 590 DNA ano atraktivita samce  (Sheldon et al. 1999) 

Cyanistes caeruelus S-T 389 DNA ano atraktivita samce 
(Svensson & Nilsson 
1996) 

Cyanistes caeruelus S 1028 DNA ano atraktivita samce  (Korsten et al. 2006) 

Cyanistes caeruelus S 1483 DNA ne EPP, kondice rodičů (Leech et al. 2001) 

Cyanistes caeruelus P-S 1511 DNA ano kondice samice (Henderson et al. 2013) 

Cyanistes caeruelus S 743 DNA ano EPP (Vedder et al. 2013) 

Dacelo novoguineae P-S 242 DNA ano přítomnost pomocníka (Legge et al. 2001) 

Eclectus roratus S-T 209 
zbarvení 
opeření 

ano - (Heinsohn et al. 1997) 
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Eclectus roratus S, T 281 DNA ano umístění hnízdní dutiny (Heinsohn et al. 2011) 

Erythrura gouldiae P-S 1473 DNA ano genetická kompatibilita páru (Pryke & Griffith 2009) 

Erythrura gouldiae P-S 580 DNA ano hladina korticosteronu (Pryke et al. 2014) 

Erythrura trichroa P-S 229 DNA ano kvalita prostředí (Pryke & Rollins 2012) 

Falco peregrinus S-T 269 morfologie ano dostupnost potravy (Boulet et al. 2001) 

Falco sparverius S-T, T 969 
zbarvení 
opeření 

ano kondice samice 
(Wiebe & Bortolotti 
1992) 

Falco tinnunculus S-T 2620 
zbarvení 
opeření 

ano věk dosažení pohlavní dospělosti (Dijkstra et al. 1990) 

Ficedula albicollis 
S-T 32 DNA ano atraktivita samce (Ellegren et al. 1996) 

Ficedula albicollis P-S 1063 DNA ano atraktivita samce (Bowers et al. 2013) 

Forpus passerinus S-T 2728 
zbarvení 
opeření 

ne věk rodičů, velikost snůšky, hmotnost samice 
(Budden & Beissinger 
2004) 

Gallus gallus domesticus P-S 56 DNA ano hladina progesteronu (Correa et al. 2005) 

Gallus gallus domesticus P-S 458 DNA ano kondice samice (Aslam et al. 2014) 

Chen caerulescens S 95 morfologie ano pořadí líhnutí (Ankney 1982) 

Junco hyemalis S-T 473 
morfologie, 
zbarvení 

ano zeměpisná šířka 
(Ketterson & Nolan Jr 
1976) 

Larus cachinnans S-T 137 DNA ano dostupnost potravy 
(Alonso‐Alvarez & 
Velando 2003) 

Larus delawarensis S 211 morfologie ano pořadí líhnutí (Ryder 1983) 

 

 

9
 



10 
 

Larus fuscus P-S 135 cytologie ano kondice samice (Nager et al. 1999) 

Manorina melanocephala S 114 DNA ano pořadí snesení, přítomnost pomocníka (Arnold et al. 2001) 

Melanerpes formicivorus S-T, T 1503 
DNA, zbarvení 
opeření 

ne přítomnost pomocníka (Koenig et al. 2001) 

Miliaria calandra S-T 288 DNA ne 
doba snesení, míra polygynie, velikost 
snůšky, hmotnost samice 

(Hartley et al. 1999; 
Koenig et al. 2001)  

Neothraupis fasciata P-S 179 DNA ne přítomnost pomocníka (Gressler et al. 2014) 

Otus scops S-T 60 DNA ano pohlavní dimorfismus ve velikosti mláďat (Blanco et al. 2002) 

Parus major S, T 8783 DNA ano hustota populace a její poměr pohlaví (Michler et al. 2012) 

Pavo cristatus P-S 295 DNA ano hladina korticosteronu (Pike & Petrie 2005) 

Phalacrocorax aristotelis S-T 127 
DNA, 
morfologie 

ano kondice samice (Velando et al. 2002) 

Philomachus pugnax P-S 305 DNA ano kondice samice (Thuman et al. 2003) 

Phoeniculus purpureus S-T 75 hmotnost ano přítomnost pomocníka (Ligon & Ligon 1990) 

Picoides borealis S-T, T 334 
zbarvení 
opeření 

ano přítomnost pomocníka 
(Gowaty & Lennartz 
1985) 

Platycercus elegans S-T 129 DNA ano věk dosažení pohlavní dospělosti (Krebs et al. 2002) 

Quiscalus quiscula S-T, T  410 
morfologie 
gonád 

ano 
dostupnost potravy, pohlavně specifická 
mortalita mláďat 

(Howe 1977) 

Strigops habroptilus P-S 33 DNA ano dostupnost potravy (Clout et al. 2002) 

Strix aluco S 164 DNA ano dostupnost potravy (Appleby et al. 1997) 
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Sturnus unicolor S 123 DNA ano věk dosažení pohlavní dospělosti (Cordero et al. 2001) 

Sturnus unicolor S-T 92 DNA ano 
sociální postavení samice (hladina 
testosteronu) 

(Veiga et al. 2004) 

Sturnus vulgaris P-S ? DNA ano hladina korticosteronu (Love et al. 2005) 

Sula nebouxii  S, T 751 
morgologie, 
hlasový projev 

ano dostupnost potravy 
(Torres & Drummond 
1999) 

Taeniopygia guttata S-T 251 DNA ne dostupnost potravy, srážky, fotoperioda 
(Zann & Runciman 
2003) 

Taeniopygia guttata P-S 90 
DNA, zbarvení 
opeření 

ne kvalita potravy 
(Rutkowska & Cichoo 
2002) 

Taeniopygia guttata P-S 464 
DNA, zbarvení 
opeření 

ne atraktivita samce (Rutstein et al. 2005) 

Taeniopygia guttata P-S 326 DNA ano kvalita potravy v kombinaci s velikostí snůšky (Arnold et al. 2003) 

Taeniopygia guttata S 96 DNA ano kvalita potravy 
(Bradbury & Blakey 
1998) 

Taeniopygia guttata S, T 174 zbarvení kůže ano dostupnost potravy (Kilner 1998) 

Taeniopygia guttata T 133 DNA ano hladina 17-β-estradiolu 
(von Engelhardt et al. 
2004a) 

Taeniopygia guttata P-S 160 DNA ne atraktivita samce 
(Von Engelhardt et al. 
2004b) 

Taeniopygia guttata S 187 
DNA, zbarvení 
opeření 

ano hladina testosteronu 
(Rutkowska & Cichoo 
2006) 

Tachycineta bicolor P-S 210 DNA ano kondice samice 
(Whittingham & Dunn 
2000) 

Troglodytes aedon S 1377 DNA ano dostupnost potravy (Bowers 2014) 

Zenaida macroura S 306 morfologie ano sezonalita 
(Edmunds & Ankney 
1987) 

1
1
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Tab. 2 Tabulka sumarizuje výsledky 79 experimentálních studií zabývajících se manipulací poměrem pohlaví u 

ptáků. Ve druhém sloupci je poměr pohlaví značen následujícími zkratkami: P-S (mezi primárním a 

sekundárním), S (sekundární), S-T (mezi sekundárním a terciárním), T (terciární). Více informací k vysvětlení 

klasifikace poměru pohlaví v kapitole 1.2. Evidence manipulace poměrem pohlaví ptáků. Třetí sloupec 

zahrnuje údaje o velikosti vzorku dat, na kterém byl experiment prováděný. Čtvrtý sloupec popisuje metodu  

určení pohlaví. V pátém najdeme, jestli se v daném experimentu podařilo dokázat manipulaci poměrem pohlaví 

v závislosti na nějakém faktoru (viz šestý sloupec).  
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1.2.2. Fyziologické adaptace umožňující manipulaci poměrem pohlaví 

Samice jsou u ptáků heterogametickým pohlavím a produkují tedy vajíčka s pohlavními 

chromozomy Z nebo W. O pohlaví mláďat je tak rozhodnuto už po prvním meiotickém dělení 

(Pike & Petrie 2003), ke kterému dochází krátce před ovulací. Reprodukční trakt samic 

sestává pouze z jednoho funkčního vaječníku. Z toho jsou při ovulaci vypouštěna vajíčka do 

vejcovodu. Mezi zrajícími folikuly existuje hierarchie, podle které jsou postupně uvolpovány. 

K jejich oplození dochází bezprostředně po ovulaci v nálevce vejcovodu. V tom se později 

vytváří kolem žloutku s vajíčkem bílek a nakonec skořápka. Doba, kterou stráví vejce ve 

vejcovodu je druhově specifická. U ptáků, kteří snáší každý den jedno vejce, trvá přibližně 

24h (Pike & Petrie 2003).  

Někteří autoři věří, že existují fyziologické adaptace umožpující samicím ovlivnit 

pohlaví svých mláďat. V literatuře najdeme spoustu teoretických i empirických studií, které 

navrhují desítky možných mechanismů umožpujících tento fenomén (Cockburn et al. 2002; 

West & Sheldon 2002; Rutkowska & Badyaev 2008; Uller & Badyaev 2009; Adkins-Regan et 

al. 2013). Až dosud se však nepodařilo žádný z nich experimentálně přesvědčivě prokázat. 

K ovlivnění poměru pohlaví by mohlo docházet v jakémkoliv okamžiku během produkce 

vejce a později také během vývinu jedince. Manipulace se dá proto rozdělit na preovulační a 

postovulační a poměr pohlaví mláďat se dá vychýlit také v rámci rodičovské péče.  

1.2.2.1 Preovulační manipulace 

K vychýlení poměru pohlaví by mohlo před ovulací docházet asynchronním vývinem folikulů, 

selektivní resorpcí folikulů a ovlivněním směru meiotického tahu.   

Asynchronní vývin folikulů 

U ptáků dochází 4-16 dní před ovulací k intenzivní tvorbě žloutku. Jak už bylo výše zmíněno, 

interval ve snášení vajec je druhové specifický. U drůbeže trvá 24-28h, u pěvců 20-30h a u 

holubů dokonce 40-44h (Alonso-Alvarez 2006). Přes obecné přesvědčení, že hiearchie 

dozrávání folikulů je striktně daná, někteří autoři věří, že by mohla být rychlost tvorby 

žloutku pro samčí a samičí folikuly manipulovatelná (Pike & Petrie 2003). Hlavním 

argumentem kritiků této hypotézy je skutečnost, že pohlaví určuje až první meiotické dělení 

odehrávající se 0,5 - 4 hodiny před ovulací (Pike & Petrie 2003). Daný rostoucí folikul by 
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proto musel mít nějaké dispozice k pozdějšímu ovlivnění rozchodu pohlavních chromozomů. 

Zdá se, že klíčovou roli v asynchronním vývinu folikulů by mohly hrát hormony, které odrážejí 

podmínky okolního prostředí a sociální interakce ptáků (Veiga et al. 2004; Badyaev et al. 

2005). Görlich-Jansson et al. (2013) například pozorovali snižování hladiny některých 

hormonů ovlivpujících reprodukci v těle matky během roku, což by mohlo vysvětlit 

sezonalitu vychýlení poměru pohlaví. U 11 ze všech 79 studií zahrnutých v přiložené tabulce 

(viz Tab. 2) autoři považují hormony za hybatele celého mechanismu vychýlení poměru 

pohlaví.  

  Zajímavý experiment provedli Badyaev et al. (2005), když přímo testovali fungování 

asynchronního vývinu folikulů u dvou populací hýla mexického (Carpodacus mexicanus), 

které vychylovaly poměr pohlaví mláďat v závislosti na okolní teplotě prostředí. Autoři zjistili, 

že při stejné hladině prolaktinu a androgenu v těle matky je rychlost růstu a obsah žloutku 

folikulů, ze kterých později vzejdou samčí nebo samčí mláďata, rozdílný. V pokusu byla vejce 

zmražena a následovně se provedly 1mm silné řezy jejich žloutku. Různé druhy tuků se 

ukládají do žloutku ve vrstvách s určitou periodou, a proto bylo možné spočítat jeho rychlost 

růstu a složení. Je potřeba zmínit, že autoři zmíněného experimentu nemají žádné důkazy o 

spojení tohoto mechanismu s nenáhodným rozchodem pohlavních chromozomů během 

meiózy. Badyaev et al. (2005) se domnívají, že rozdílné koncentrace hormonů ve žloutku 

samčích a samičích oocytů působí na meiotický tah.  

Selektivní resorpce folikulu 

Jako atrézie se označuje degradace a následná resorpce jednoho nebo více folikulů ještě 

předtím, než dozrají (Alonso-Alvarez 2006). Z dostupné evidence je však tento jev poměrně 

vzácný a pravděpodobně k němu dochází pouze v případě, kdy je samice vystavena 

extrémnímu stresu (akutní nedostatek potravy nebo vody)(Johnson 2003). Experimentálně 

lze vyvolat atrézii výrazným zvýšením hladiny luteinizačního hormonu nebo progesteronu. 

Stejně jako u předchozího mechanismu ani zde není jasné, jakým způsobem by měly být 

folikuly předurčeny k tomu stát se samčím nebo samičím mládětem, pokud se ještě 

neodehrálo první meiotické dělení. V případě, že by nějaká taková predispozice existovala, 

by samice mohla počkat na to, až přijde na řadu folikul, který dá za vznik žádanému pohlaví a 

vychýlila by tak poměr pohlaví snůšky skrz první vejce (Emlen 1997). Resorpce folikulů po 
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snesení prvního vejce je riskantní z hlediska možné predace, poněvadž prodlužuje celkovou 

inkubační dobu.     

Meiotický tah 

Za meiotický tah sensu stricto se považuje nenáhodný rozchod chromozomů (v našem 

případě pohlavních) během meiotického dělení. Podle Mendelových zákonů by přitom mělo 

být čistě dílem náhody, jestli daný chromozom nakonec dosáhne vaječné bupky nebo 

polárního tělíska. Dá se předpokládat, že meiotický tah je ze všech potenciálních 

mechanismů pro rodiče nejméně nákladný, a proto je v souvislosti s manipulací poměrem 

pohlaví nejčastěji zmipován.  

V tomto případě musíme rozlišovat obligátní a fakultativní vychýlení poměru pohlaví. 

Pouze druhý zmíněný způsob předpokládá manipulaci schopnou reagovat na měnící se 

podmínky prostředí. Fixní odklonění poměru pohlaví je v rozporu s Fischerovou hypotézou 

(viz kapitola 1.1. Hypotézy vychýleného poměru pohlaví) a velká část evolučních biologů 

pochybuje, že by tato vlastnost mohla být v případě obratlovců s genotypově určeným 

pohlavím dlouhodobě udržitelná (Krackow 2002; Ewen et al. 2004). Od objevení analýzy PCR, 

která nám umožpuje určit takřka čistý primární poměr pohlaví, se ještě zesílily spekulace o 

tom, že k manipulaci poměrem pohlaví dochází v preovulační fázi. Ve srovnání se selektivní 

resorpcí folikulu mluví pro hypotézu meiotického tahu absence prodlev ve snášení.    

 Ptáci jsou z hlediska zkoumání meiotického tahu v souvislosti s manipulací poměrem 

pohlaví ideálními modelovými obratlovci. Heterogametickým pohlavím je zde totiž samice (o 

pohlaví mláděte je rozhodnuto bez ohledu na samce) a k meiotickému dělení dochází u 

ptáků bezprostředně před ovulací (Pike & Petrie 2003).  

Za meiotický tah bývá v literatuře někdy označován také tzv. samčí meiotický tah. 

V tomto případě však nedochází k nenáhodnému rozchodu pohlavních chromozomů, ale 

vychýlený poměr pohlaví je způsoben díky neživotaschopnosti spermií s daným pohlavním 

chromozomem (Austin et al. 2009). V našem experimentu testujeme existenci samičího 

meiotického tahu, při kterém dochází s určitou pravděpodobností k nenáhodnému rozchodu 

pohlavních chromozomů. V následujícím textu uvádím přehled studií obou těchto 

mechanismů.  
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  Samičí meiotický tah je vzácnější. Dostupná evidence je pro naše účely obzvlášť 

důležitá, poněvadž by podobný mechanismus mohl fungovat také u samic ptáků. Byl zjištěn 

například u motýla Eucheria socialis westwoodi, u kterého produkují samice poměr pohlaví 

silně vychýlený ve prospěch samců. Dalším příkladem je lumík lesní (Myopus schisticolor). 

Ten má přirozeně poměr pohlaví v rámci pohlaví silně vychýlen ve prospěch samic (0,2-

0,3)(Kalela & Oksala 1966). Fredga et al. (1977) zjistili, že se u tohoto druhu savce vyskytují 

dva chromozomální typy samic. Ty s pohlavními chromozomy XX mohou porodit mláďata 

obou pohlaví, samice XY však mohou vyprodukovat pouze další samice. Podle jejich 

pozorování je poměr pohlaví mláďat v režii matky a samec na něj nemá vliv. Oba typy samic 

jsou schopny produkovat dcery obou chromozomových typů. Samice s pohlavními 

chromozomy X a Y se pravděpodobně vyvinuly z jedince s mutací genu na chromozomu X, 

který potlačoval gen určující samčí pohlaví na chromozomu Y. Konkrétní mechanismus, který 

stojí za eliminací pohlavního chromozomu Y z meiózy u samic typu XY je neznámý. Uvažuje 

se však o atypickém párování eliminovaných chromozomů. Další autoři zjistili meiotický tah 

chromozomu Y u samců lumíků rodu Dicrostonyx a také u křečka bělobřichého (Akodon 

azarae), kde však docházelo k nerovnoměrnému rozchodu pohlavních chromozomů u obou 

rodičů (Jaenike 2001). 

Většina prací, které testovaly vliv meiózy na poměr pohlaví mláďat, uvažuje samčí 

meiotický tah. Geny podmipující tento mechanismus jsou uloženy buď na autozomu nebo 

pohlavním chromozomu. S určitou pravděpodobností pak způsobují blokaci oddělení 

chromatid pohlavního chromozomu Y, deformace chromozomu X nebo jiné anomálie, takže 

nemůže vzniknout životaschopná pohlavní bupka obsahující daný chromozom (Jaenike 

2001).  

 První zmínku o meiotickém tahu pohlavních chromozomů přinesla studie 

Gershensona (1928). Autor zjistil, že ve většině případů pozorujeme u druhu Drosophila 

obscura vyvážený poměr pohlaví. Z 19 samic odchycených ve volné přírodě však byly dvě 

heterozygotní v genu, který způsoboval extrémně vychýlený poměr pohlaví mláďat. 

Gershenson ukázal, že tento gen leží na X chromozomu. Samci, kteří disponovali tímto 

genem, produkovali 96% spermií s chromozomem X a pouze 4% s chromozomem Y. 
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 Podle Jaenike (2001) se do roku 2001 podařilo objevit meiotický tah také u dalších 13 

druhů octomilek, 10 jiných druhů hmyzu a dvou druhů rostlin.  Ve  většině případů se jednalo 

o samčí meiotický tah chromozomu X.  

Zajímavý experiment (Fuge 1994) zjistil, že k nerovnoměrnému rozchodu pohlavních 

chromozomů dochází také u spermatogeneze heterogametických samců druhu Trichosia 

pubescens. Tento zástupce dvoukřídlého hmyzu je unikátní v tom, že výsledkem 

spermatogeneze je stejně jako u samic pouze jedna pohlavní bupka, do které se zpravidla 

dostane maternální sada chromozomů. Při prvním meiotickém dělení se totiž vytvoří jen 

jeden pól dělícího vřeténka. Autor studie předpokládá, že paternální chromozomy mají 

inaktivované kinetochory a nejsou tak schopné připojit se k vláknům dělícího vřeténka.  

 Dalším z možných mechanismů stojícím za samčím meiotickým tahem mohou být 

různorodé procesy odehrávající se v cytoplazmě. Jedním z nich je například přenos bakterie 

v materální linii, která zabíjí pohlavní bupky s pohlavním chromozomem Y. Fishman & 

Saunders (2008) zjistili, že u hybridů rostlin Mimulus guttatus a Mimulus nasutus z čeledi 

Phrymaceae dochází k samčímu meiotickému tahu, který je zapříčiněn rozdílnou délkou 

repetitivních sekvencí na centromerách pohlavních chromozomů (1.3. Navržená hypotéza 

meiotického tahu).  

Meiotickým tahem se v souvislosti s manipulací poměrem pohlaví u ptáků velmi 

podrobně zabývalo jedno review autorů Rutkowska & Badyaev (2008). Následuje výčet 

možných cytologických a molekulárních mechanismů meiotického tahu převzatý z této 

práce: 
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Tab.  3 Možné mechanismy ovlivpující nenáhodný rozchod chromozomů při meiotickém dělení u ptáků (tabulka 

podle Rutkowska & Badyaev 2008).  

 

 

epigenetické procesy 
genomový 
imprinting 

Pohlavní Z a W chromozomy jsou různě náchylné k methylaci. 

morfologie 
chromozomů 

velikost 
chromozomu 

U menších chromozomů je proteinová doména centromery, 
zodpovědná za napojení chromozomu na mikrotubuly dělícího 
vřeténka, více komprimovaná, což může vést k nenáhodné 
segregaci chromozomů.  

lokace 
centromery 

Tento znak je u ptáků variabilní jak mezi druhy, tak mezi 
samotnými pohlavními Z a W chromozomy. 

délka telomer 
Liší se mezi pohlavními chromozomy například u kuřete. Telomery 
se navíc účastní při párování chromozomů.  

pozice pohlavních 
chromozomů před 
rozpuštěním jaderné 
membrány 

sekvence telomer 
Sekvence telomer určuje pozici chromozomů. Telomeráza je 
regulována koncentrací hormonů. Zatím ale nebylo zjištěno, jestli 
se tato regulace mezi pohlavními chromozomy liší.  

protein bodies 
V některých případech mají Z a W chromozomy různě velké protein 
bodies, které určují pozici chromozomů.  

lokace pohlavních 
chromozomů v 
ekvatoriální rovině 

aktinová vlákna 

Ty chromozomy, které jsou blíže danému pólu dělícího vřeténka, 
mají větší šanci, že tam budou transportovány.  Distribuci 
chromozomů v ekvatoriální rovině zajišťují aktinová vlákna. Jejich 
aktivitu podmipují steroidní hormony. 

chromokineziny Ovlivnění seřazení chromozomů v ekvatoriální rovině. 

napojení pohlavních 
chromozomů na 
mikrotubuly 

satelitní DNA 
Delší sekvence satelitní DNA na centromeře se promítne do větší 
velikosti kinetochorů a tedy pevnějšího spojení s mikrotubuly 
dělícího vřeténka, což může vést k centromerickému tahu.  

protein bodies 
Proteiny, které určují orientaci centromery k danému pólu dělícího 
vřeténka, jsou umístěny v protein bodies. Větší protein bodies se 
také hůře připojují na mikrotubuly.  

opakované 
odpojení 
mikrotubulů 

Funkce molekulárních motorů zodpovědných za zkracování vláken 
dělícího vřeténka v anafázi meiózy je podmíněna signálem o 
správném připojení chromozomů. V případě, že takový signál 
motory nedostanou, jsou chromozomy odpojeny. Opakované 
rozpojování vytváří možný prostor pro nenáhodnou segregaci 
chromozomů.   

rotace vřeténka 
Ovládá cytoskelet, jehož činnost je regulována steroidními hormony. Obsah hormonů 
přitom může matka nerovnoměrně distribuovat do samčích a samičích vajíček.  
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1.2.2.2. Postovulační manipulace 

Jak už bylo výše zmíněno, mechanismus manipulace poměrem pohlaví mláďat u ptáků se 

bude s největší pravděpodobností odehrávat v preovulační fázi. V období od ovulace do 

snesení vejce se nicméně nabízejí další tři hypotetické mechanismy. Ve všech třech 

případech je však dostupná evidence velmi chudá.  

 Podle Pike & Petrie (2003) by mohlo docházet k pohlavně specifickému oplození, 

které se klasicky odehrává krátce po ovulaci (Alonso-Alvarez 2006, cit. dle Sturkie 2000). 

Existuje hypotéza, že samice dokáže ovlivnit motilitu spermií a zablokuje tak oplození vajíčka 

„nechtěného“ pohlaví. Stejní autoři také uvažují manipulaci poměrem pohlaví ze strany 

samce. Podle této hypotézy spermie umí nějakým způsobem rozeznat samčí a samičí vajíčka. 

Je nutné zmínit, že oba zmíněné mechanismy by byly pro samici velmi nákladné, protože 

předpokládají ztrátu plně vitelogenních folikulů s chromozomem „nechtěného“ pohlaví.  

 Velmi zajímavý experiment, který vzbudil vášnivé debaty mezi evolučními biology, 

pozoroval chování australského tabona (Alectura lathami) (Göth & Booth 2005). Tento pták 

svá vejce neinkubuje, ale zahrabává do hromad písku nebo jiného materiálu zadržujícího 

teplo. Bylo vypozorováno, že před samotným snášením rodiče testují teplotu daného místa 

pomocí termoreceptoru na zobáku. Autoři poté zjistili, že poměr pohlaví vylíhnutých mláďat 

je závislý na inkubační teplotě. Zárovep však dospěli k závěru, že nejde o manipulaci, ale 

vychýlený poměr pohlaví je způsobený pohlavně specifickou mortalitou embryí. Stejně jako u 

předchozího příkladu můžeme jen těžko předpokládat, že by mohl být podobný 

mechanismus adaptivní, protože je spojen s velkými ztrátami.  

 Další z možných fyziologických adaptací spojených s manipulací poměrem pohlaví 

mláďat je existence chimérických embryí. Tagirov a Rutkowska (2013) ve své teoretické a 

nutno říct že také čistě spekulativní práci předpokládají, že měnící se hladiny hormonů 

mohou zablokovat oddělení polárního tělíska při meiotickém dělení. Vajíčko má tedy po 

ukončení meiózy 4 pronuklei a může být oplozeno čtyřmi spermiemi. Podle autorů je vývin 

kombinací chromozomů ZW a ZZ podmíněn hladinou hormonu ve vajíčku, kterou by mohla 

ovlivnit samice v preovulační fázi při zrání folikulů.   
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 Podle Emlena (1997) by mohlo k vychýlení poměru pohlaví dojít také selektivní 

resorpcí vejce. Podobný mechanismus je však pro samici nákladný hned z několika důvodů. 

Zaprvé znamená pauzu ve snášení, která zapříčiní prodloužení inkubační doby a tedy zvýšené 

riziko predace hnízda (Martin 2002). Zadruhé dochází ke ztrátě energie investované do 

tvorby vajíčka. Experimentálně je navíc ověřeno, že častější vstřebávání vajec vede u samic 

k zánětu pobřišnice (Alonso-Alvarez 2006; cit. dle Sturkie, 2000). 

Zabránění prodlevám ve snášení by podle Pikea (2005) mohli ptáci docílit tím 

způsobem, že manipulují pohlavím pouze u prvního vejce snůšky. Samice může tedy počkat, 

až z meiózy vzejde vajíčko s tím „správným“ pohlavním chromozomem a předchozí nechtěná 

vejce potratit.  Zmíněný autor ve svém experimentu skutečně dokázal, že v závislosti na 

kondici matky se poměr pohlaví mláďat prvního vejce výrazně vychyluje. Jestli je však 

skutečnou příčinou jeho navržený mechanismus se můžeme jen domnívat. 

Zmíněná hypotéza by mohla vysvětlit nerovnoměrnou distribuci pohlaví v pořadí 

líhnutí mláďat, která byla pozorována u ledpáka obrovského (Dacelo novoguineae) (Legge et 

al. 2001), racka delawarského (Larus delawarensis) (Ryder 1983), husy sněžní (Chen 

caerulescens), vlhovce červenokřídlého (Agelaius phoeniceus) (Weatherhead 1983), výrečka 

malého (Otus scops) (Blanco et al. 2002) a motáka lužního (Circus pygargus) (Leroux & 

Bretagnolle 1996) nebo sezonalitu v poměru pohlaví u rozely Pennantovy (Platycercus 

elegans) (Krebs et al. 2002) pisíka obecného (Actitis hypoleucos) (Andersson et al. 2003), 

poštolky obecné (Falco tinnunculus) (Dijkstra et al. 1990) a motáka pochopa (Circus 

aeruginosus) (Zijlstra et al. 1992). Ve všech těchto pracích byl poměr pohlaví prvně 

sneseného vajíčka výrazně vychýlený.  

1.2.2.3 Rodičovská péče 

K manipulaci poměrem pohlaví může docházet také při péči o mláďata nebo vejce. Pohlavní 

dimorfismus ve velikosti vajec existuje podle Pike & Petrie (2003) u ptáků celkem běžně. 

Pokud jsou rodiče schopni rozeznat samčí a samičí vejce, nabízí se hypotéza pohlavně 

specifické inkubace. Ta byla také u ptáků dokázána, ale pouze u jednoho druhu dudkovce 

stromového (Phoeniculus purpureus)(Ligon & Ligon 1990).  
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 Míra rodičovské péče se zjišťuje obtížně. Hmotnost mláďat není závislá pouze na 

frekvenci krmení, ale odvíjí se také od genetických dispozicí, maternálních investic do žloutku 

vejce atd. Evidence máme tudíž nedostatek. Zárovep se nabízí otázka, jestli jsou ptáci vůbec 

schopni rozeznat pohlaví svých mláďat ještě před opeřením nebo v případech, kdy jsou 

zbarvena stejně. Heinsohn et al. (2011) přicházejí s hypotézou, která předpokládá pohlavně 

specifickou infanticidu u papouška eklektuse (Eclectus roratus) (viz kapitola 1.2.1 Faktory 

ovlivňující manipulaci poměrem pohlaví).  

 

1.3. Navržená hypotéza meiotického tahu  

 Klíčová otázka, na kterou se dnes soustředí celé studium manipulace poměrem 

pohlaví, se ptá, jestli existuje meiotický tah pohlavních chromozomů, který v návaznosti na 

měnící se podmínky prostředí, respektive sociální interakce, dokáže vychýlit poměr pohlaví 

mláďat ve snůšce. Navržených ultimátních příčin manipulace existuje spousta (viz Tab. 2), 

zatímco evidence dokazující proximátní mechanismus je velmi chudá. Bez znalosti konkrétní 

fyziologické adaptace přitom zůstává Trivers-Willardova hypotéza ve svém nejširším pojetí 

stále jen spekulativní hypotézou. Ze zmíněného důvodu jsme se rozhodli otestovat jeden 

z možných mechanismů meiotického tahu, za kterým by mohla stát metylace repetitivních 

sekvencí DNA centromery.  

Napojení mikrotubulů ke kinetochorům chromozomů se obecně považuje za náhodný 

proces. Existuje však hypotéza meiotického tahu centromery, podle které je 

pravděpodobnost, že se chromozom dostane do vajíčka, přímo úměrná počtu mikrotubulů, 

které se k danému chromozomu připojí. U druhů, kde se liší vlastnosti centromer mezi 

pohlavními chromozomy, by se tak dal očekávat vychýlený poměr pohlaví. 

Pokud se například repetitivní sekvence DNA centromery prodlouží, zvětší se tím 

pádem také velikost kinetochorů a s tím i jejich schopnost napojit se k mikrotubulům 

dělícího vřeténka (Zwick et al. 1999). Jedna zajímavá studie (de Villena & Sapienza 2001) 

zjistila na vzorku 1170 karyotypů pocházejících od různých druhů savců, že evoluci 

chromozomů významně ovlivpuje meiotický tah. Podle výsledku této práce dochází u myších 

nebo lidských karyotypů k nenáhodnému rozchodu chromozomů u každé samice, která je 
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heterozygotem pro Robertsonovskou translokaci. Pokud mají spárované chromozomy různý 

počet centromer, existuje různá pravděpodobnost dosažení polárního tělíska, respektive 

vajíčka. Další experiment (Dinkel et al. 1979) pracoval s rozsáhlým souborem 3744 kuřecích 

embryí. Autoři se zde ptali na otázku, zda-li je rozchod chromozomů u mláďat, která zdědí od 

matky chromozomové strukturní aberace, zcela náhodný. Výsledky ale opět ukazují, že 

chromozomy lišící se počtem centromer mají odlišnou pravděpodobnost dosažení stejného 

pólu dělícího vřeténka. Zmíněné výsledky tedy dokládají, že efektivita centromery by mohla 

být klíčovým faktorem v nenáhodném rozchodu chromozomů při meiotickém dělení.  

V našem experimentu jsme se pokusili ovlivnit efektivitu centromery u pohlavních 

chromozomů modelového pěvce. Existuje několik experimentálních studií, které dokazují, že 

vlastnosti centromery může regulovat stupep metylace (Partridge et al. 2002; Volpe et al. 

2002; Lehnertz et al. 2003; Chu et al. 2012). V jedné z nich (Chu et al. 2012) se například 

ukázalo, že inhibice metylace zvyšuje aktivitu kinázy, která má za následek destabilizaci 

komplexu kinetochoru a mikrotubulů při mitotickém dělení. Hlavním úkolem pro nás tedy 

bylo do experimentální skupiny zvířat vpravit dostatečné množství metylačních skupin, které 

by DNA nametylovaly. Jako donor metylačních skupin jsme zvolili kyselinu listovou.     

Je nutné zmínit, že příjem kyseliny listové v potravě nepovažujeme za zmíněných 

souvislostí za adaptivní. Popsaným experimentem jsme pouze chtěli zjistit možnou flexibilitu 

„nenáhodného“ rozchodu pohlavních chromozomů. Tím však netvrdíme, že by stupep 

metylace centromery nemohl být v rámci meiotického tahu adaptivním mechanismem 

vychýlení poměru pohlaví.    

Kromě poměru pohlaví by zvýšená hladina kyseliny listové v těle samce mohla ovlivnit 

také hmotnost vajec. Vitamín B9 je dobře známý svými „protektivními“ účinky na vývin 

jedince (Piedrahita et al. 1999; Antony 2007). Podle naší hypotézy by samice, které disponují 

větším množstvím kyseliny listové, investovaly více zdrojů do reprodukce, tedy hmotnosti 

vajec.      

O tom, že se obsah kyseliny listové ve vejci zvyšuje s narůstající koncentrací této látky 

v krvi samice, svědčí několik studií (House et al. 2002; Hebert et al. 2005; Tactacan et al. 

2010; Tactacan et al. 2012), které sledovaly metabolismus kyseliny listové u kura domácího 

(Gallus gallus). V jednom experimentu (House et al. 2002) byli například ptáci krmeni 
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granulemi, do kterých autoři přimíchali kyselinu listovou v krystalické formě.  Do určitého 

množství tohoto vitamínu v potravě (40mg / 1kg potravy) stoupala také jeho koncentrace 

v krvi samice a vaječném žloutku. Po překročení této hranice už nemělo další zvyšování 

dávky žádný účinek. 
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2. METODIKA 

2.1. Modelový druh 

Zebřička pestrá (Taeniopygia guttata) patří do řádu pěvců (Passeriformes). Její areál výskytu 

zasahuje na území Austrálie, Indonésie a Východního Timoru. Má dva poddruhy Taeniopygia 

guttata guttata a Taeniopygia guttata castanotis. Subspecie castanotis se vyskytuje výlučně 

na australském kontinentu, poddruh guttata pak na ostrovech Indonésie a Východního 

Timoru (Clement 1999). V zajetí se chová v drtivé většině případů australský poddruh.  

Vzhledem k uvalení zákazu na export původní australské fauny v roce 1960 (Roe 2002), se od 

této doby zebřička ze své domoviny do Evropy nedováží a v zajetí se tak stihla za více jak 50 

let intenzivně zdomestikovat.  

 V Austrálii představuje nejhojnějšího zástupce celé čeledi Estrildidae. Obývá celý 

kontinent až na území tropických deštných pralesů, severovýchodní pobřeží a chladné a 

vlhké oblasti na jihu. Habitat je suchý s vysokými teplotními výkyvy. Noční teploty padají až 

k 6°C. Tento druh špatně snáší vysokou vlhkost vzduchu. Zárovep je však závislý na v těchto 

oblastech vzácný déšť, který znamená náhlý přísun potravy, a ptáky proto stimuluje 

k hnízdění (Clement 1999). Zebřička patří mezi oportunní hnízdiče a je schopná dobře využít 

rychlé změny klimatu. Ve volné přírodě se živí převážně travními semeny a doplpkově také 

hmyzem.  Jedná se o sociální druh, který žije a také hnízdí v koloniích (Fischer 1997). 

Jednotlivé páry si obhajují velmi malá teritoria. U tohoto pěvce se běžně setkáváme 

s vnitrodruhovým parazitismem a také mimopárovou paternitou (Birkhead et al. 1990).  

Při výběru modelového druhu byl brán ohled především na rychlost reprodukce. 

Důležitým faktorem byla absence sezonality hnízdění, která je typická pro druhy pocházející 

z temperátních oblastí. Zebřička pestrá se odchovává v Evropě v zajetí už několik desítek let a 

při nastavení patřičných podmínek může zahnízdit kdykoliv během roku (osobní pozorování). 

Přestože by se daly vymyslet jiné, možná zajímavější modelové druhy, pokus byl omezen 

finančně a také časově. Zebřička je oproti ostatním exotickým ptákům chovaných v zajetí 

nenáročná na prostor, krmení a také odchov. Její snůška čítá obvykle až 4-7 vajec. Inkubaci 

zajišťují obě pohlaví, trvá 12 dní. Mláďata opouštějí hnízdo za 18-20 dní a dalších 14 dnů jsou 

přikrmována rodiči (Fischer 1997). Jeden reprodukční cyklus tedy trvá přibližně 50 dní, a 
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proto stihnou některé páry v zajetí během jednoho roku zahnízdit až pětkrát. Díky takové 

produktivitě je možné v rámci rozsahu magisterského studia nasbírat potřebné množství 

vzorků. 

 Zebřička vykazuje výrazný pohlavní dimorfismus, který je u mláďat nápadný už brzy 

po opuštění hnízda (osobní pozorování). Díky tomu nebylo nutné od všech jedinců odebírat 

vzorky na molekulární analýzu (PCR) pro určení pohlaví.   

 

Obr. 1 Pár zebřiček pestrých.  

 

2.2. Chovatelské zařízení 

Pro dobrou kontrolu pokusu je nezbytné jedince chovat odděleně po párech v klecích. Při 

chovu více párů pohromadě by bylo nutné provádět testy paternity. EPP se podle Birkheada 

et al. (1990) vyskytuje u zebřičky pestré přirozeně v 36 % hnízd. Známý je také vnitrodruhový 

parazitismus (Birkhead et al. 1990). Samice by navíc měly možnost výběru partnera, což by 

mohlo ovlivnit poměr pohlaví potomků (Sheldon et al. 1999).  

Při soužití větší skupiny zebřiček existuje mezi jedinci určité hiearchické uspořádání 

(Fischer 1997). Díky němu mají dominantnější jedinci snadnější přístup ke krmení. V našem 

experimentu bylo důležité zajistit všem párům stejné množství krmení. Existuje několik prací 
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(viz Tab. 2), které hovoří o závislosti manipulace poměrem pohlaví na kondici samice, 

respektive dostupnosti potravy u zebřičky ale i dalších druhů ptáků. Rozdílné množství 

zkonzumovaného krmení by proto opět výsledky našeho experimentu mohlo ovlivnit. 

Koloniální chov je nepraktický také při pozorování ptáků a manipulaci s nimi.  

 Z hlediska produktivity jednotlivých párů je ale chov po párech nevýhodný. Ptáci 

nemají možnost spontánního výběru partnera a tím pádem nemusí být ideální jejich 

kompatibilita – genetická i sociální. Jedna studie podporuje tento předpoklad na porovnání 

úspěšnosti reprodukce mezi kompatibilními a nekompatibilními páry (Pryke & Griffith 2009). 

 Zebřička dosahuje velikosti 9-10 cm a není náročná na prostor. Rozměry jednotlivých 

boxů byly 60 x 40 x 40cm (viz Tab. 2). U druhů, které přirozeně hnízdí koloniálně, je pro 

úspěšnou reprodukci důležitý vizuální a akustický stimul pocházející od jiných párů na 

začátku hnízdní sezóny (Fischer 1997). Z toho důvodu byla zvolena pro výrobu zařízení lehká 

dřevěná konstrukce pobitá pletivem. Každý box měl tedy tři pletivové stěny a jednu zadní 

neprůhlednou stěnu. Na čele byla umístěna dvoje manipulační dvířka. 

Dno nebylo zhotoveno z pevného materiálu, ale rovněž z pletiva. Všechny zbytky 

potravy propadávaly do plechových šuplíků, což značně ulehčilo udržování hygieny a navíc 

díky tomu nebyli ptáci při čištění rušeni. Zebřičky chované v zajetí nezřídka vyhazují svá vejce 

nebo mláďata z budky a poté je na dně rozklovou a zkonzumují (osobní pozorování). Při 

kontrole budky si takové události u klecí s pevným dnem nemusíme všimnout a snesené 

vejce v podobném případě vůbec nezaznamenáme. V případě pletivového dna vejce 

propadne do šuplíku a my tak například zjistíme, jestli bylo oplozené a můžeme případně i 

odebrat vzorek.   

Součástí každé klece byla plastová napáječka, krmítko s automatickým zásobníkem a 

hnízdní budka zavěšená na čelní stěně zevnitř. Budka měla otevřené víko a rozměry 13 x 13 x 

13 cm. Z vlastní zkušenosti mohu poznamenat, že ochota zebřiček hnízdit v uzavřených 

hnízdech je minimální.  

Zařízení sestávalo celkem z 28 klecí ve dvou sestavách (viz Obr. 2). Ty k sobě byly 

natočené kolmo a umístěné v místnosti o rozměrech 2,5 x 3 x 2,3 m. Každou řadu ubikací 
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osvětlovaly tři úsporné žárovky. Místnost jsem pravidelně ventiloval skrz sklepní okno, 

kterým zárovep procházelo přirozené sluneční světlo.  

 

Obr. 2 Pohled na chovatelské zařízení. 

 

2.3. Krmná dávka 

Základ krmné dávky tvořila směs semen. Kontrolní a experimentální skupina ptáků se lišila 

v přijímaném množství kyseliny listové nebo-li vitamínu B9. Ten se vyskytuje poměrně běžně 

v různých potravinách (např. obilniny, ovoce, listová zelenina atd.)(http://ndb.nal.usda.gov 

k 23.6.2015). Model našeho experimentu předpokládal základní a jednotnou krmnou dávku 

pro všechny ptáky. Testované skupině se pak přidávala kyselina listová do vody 

v napáječkách. Aby byl účinek látky mezi oběma skupinami co nejvýraznější, bylo třeba 

sestavit základní krmnou dávku s co nejnižším obsahem kyseliny listové. 

 Několik studií dokazuje, že nedostatek vitamínu B9 ve stravě může mít fatální účinek 

na správný vývin jedince (Antony 2007). Z tohoto důvodu je potřeba minimální obsah této 

látky v krmení udržet, jinak by byla ohrožena úspěšnost reprodukce a zdraví ptáků. Kyselina 

listová je obsažena téměř ve všech obilovinách, které se používají ke krmení drobného 

http://ndb.nal.usda.gov/
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exotického ptactva, a proto by ani nebylo možné ji zcela vyřadit (http://ndb.nal.usda.gov 

k 23.6.2015).  

 Semena jsem nakupoval v místním maloobchodě a míchal z nich směs v následujícím 

poměru: 60% proso žluté, 30% lesknice, 10% proso červené. Všechny dostupné 

multivitamínové preparáty obsahují kyselinu listovou. Jak už je výše zmíněno, obsah této 

látky v krmné dávce kontrolní skupiny musel být minimální, aby byl případně efekt co 

nejvýraznější. Použití těchto přípravků jsem se tedy, navzdory jejich pozitivnímu vlivu na 

produktivitu a zdraví mláďat, vyvaroval.  

Všechny páry měly v každé kleci neustále k dispozici sépiovou kost. Jejím okusováním 

si ptáci jednak obrušují zobák a dále si také samice doplpují vápník, který je důležitý pro 

tvorbu vaječných skořápek.  

Zebřička pestrá patří přirozeně mezi sezónní hnízdiče (Clement 1999). Přestože již 

dnes v zajetí hnízdí po celý rok, je potřeba jim vytvářet optimální podmínky pro nastartování 

každého reprodukčního cyklu. Pokud bychom ptáky udržovali pořád ve stejném prostředí, 

jejich produktivita mláďat by byla podstatně menší. Stimulace spočívá hlavně ve změně 

přijímané potravy. Obvykle se za tímto účelem předkládá zelené krmení – listy pampelišky 

(Taraxacum), ptačinec žabinec (Stellaria media) a čínské zelí (Brassica chinensis)(osobní 

pozorování). To jsou však všechno potravní doplpky s vysokým obsahem kyseliny listové, 

proto jsem je podával jen ve velmi omezené míře (v letních měsících dva listy pampelišky na 

pár jednou za 14 dní), abych neovlivnil výsledek pokusu. Místo toho ptáci dostávali komerční 

vaječnou směs značky Witte Mollen, která má relativně vysoký obsah bílkovin a páry nabudí 

ke hnízdění.  

Suchou směs semen měli ptáci k dispozici ad libitum. Automatické zásobníky krmítek 

jsem tedy dosypával podle potřeby a vždy jednou za 14 dní vyprázdnil a vydezinfikoval. 

Vaječnou směs dostávali ptáci po dobu 14 dní na začátku každého reprodukčního cyklu 

v množství 1 kávová lžička na pár 3x týdně. Voda v napáječkách byla měněna každý druhý 

den. 

 

 

http://ndb.nal.usda.gov/
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2.4. Dávkovaní kyseliny listové 

Zcela klíčovou částí experimentu bylo dávkování kyseliny listové. Vzhledem k tomu, že pokus 

neprobíhal v akreditovaném zařízení, bylo třeba respektovat legislativu spojenou s ochranou 

zvířat (Zákon na ochranu zvířat proti týrání - č. 246/1992 Sb). Neměli jsme tudíž možnost 

jakýmkoliv způsobem omezovat komfort chovaných zvířat a danou látku jim do těla 

vpravovat injekčně nebo jinou invazivní metodou. Stejně tak nebylo možné krevními testy 

kontrolovat, jestli se kyselina listová opravdu do těla ptáků dostala. V akreditovaných 

zařízeních se tyto testy provádět dají.   

V posledních letech se na trhu objevilo několik druhů granulí určených i pro drobné 

exotické ptactvo. Drobní exoti je ale přijímají neochotně (osobní pozorování). Rozhodl jsem 

se proto pro směs semen jako základ krmné dávky. Dávkování jakéhokoliv potravního 

doplpku do semen je ale problematické. Ať už prášková nebo tekutá forma přípravku sice 

ulpí na obalu obilky. Nedá se však spoléhat na to, že pták při jejím zpracování skutečně 

danou látku zkonzumuje. Přímé dávkování kyseliny listové do zobáku by ptáky stresovalo a 

pokus by už nesplpoval charakteristiku pouhého pozorování. Vitamín jsem proto nakonec 

aplikoval do vody. Kyselina listová podléhá fotolýze, a proto byly napáječky v klecích 

experimentální skupiny ptáků přelepeny neprůsvitnou páskou.    

Vitamín B9 je běžně dostupný doplněk stravy ve formě tablet rozpustných ve vodě. 

V tomto experimentu jsem použil přípravek  Kyselina listová 800 µg od výrobce MedPharma. 

Do napáječek bylo dávkováno takové množství vody, aby ptákům vyšlo téměř beze zbytku na 

dva dny, tedy do té doby než bude dolita nová. Podle studií, které sledovaly metabolismus 

kyseliny listové u drůbeže (House et al. 2002; Hebert et al. 2005; Tactacan et al. 2010; 

Tactacan et al. 2012), jsem si vypočítal, jaké množství kyseliny listové je třeba dávkovat na 

1kg živé váhy v té nejvyšší testované hladině. Na základě těchto výpočtů bylo zvoleno 

odpovídající dávkování, tedy půl tablety s obsahem kyseliny listové 800 µg na ptáka na den.   

2.5. Průběh hnízdění 

Po opuštění hnízda mláďaty z předchozího hnízdění jsem zkrátil délku dne na 10h světlo : 

14h tma a po třítýdenní pauze byl den zase prodloužen a poměr hodin obrácen na 14h světlo 

: 10h tma.  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246
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 Zebřičky měly ke hnízdění k dispozici dřevěnou budku, ve které si obvykle postavily 

hnízdo. Některé samice však začaly snášet vejce ještě předtím, než samec hnízdo dostavil, a 

proto bylo nutné dát na dno každé budky vrstvu molitanu s důlkem tak, aby se o tvrdé dřevo 

nerozbila. Jako hnízdní materiál jsem ptákům předkládal v první fázi seno nastříhané na 

10cm dlouhá stébla a po vybudování základní konstrukce hnízda v druhé fázi vyčesané psí 

chlupy. Ty vnitřek vystlaly a vejce se tak nepropadala skrz stébla.   

 Budky jsem kontroloval každý den. Vejce byla po snesení ihned zvážena s přesností na 

tisíciny gramu a popsána černým fixem, aby při příštím vážení nedošlo k záměně. Součástí 

experimentu mělo být také pravidelné vážení mláďat od momentu vylíhnutí až po snesení. 

Rodičovský pár však tuto proceduru snášel špatně a rodiče své potomky přestávali krmit 

nebo vyhazovali z hnízda. Proto jsem nakonec od vážení upustil. Týden po vylíhnutí 

posledního mláděte byla všechna nevylíhnutá vejce odebrána z hnízda a z těch oplozených 

jsem odebral vzorky na molekulární určení pohlaví (viz kapitola 2.8. Určení pohlaví). Některá 

mláďata uhynula během vývoje v budce, a tudíž i u nich bylo zapotřebí odebrat vzorek a 

udělat molekulární analýzu.    

 Čtrnáct dní po opuštění hnízda byla mláďata od rodičů odstavena a umístěna do 

výletu společně s ostatními mláďaty. Ještě předtím jim byl upevněn na běhák barevný 

kroužek s číselným označením, díky kterému mohla být rozlišena od ostatních.  

Páry hnízdily synchronně, a tudíž jsem vždy počkal na vyhnízdění posledního páru a 

poté odebral budky, hnízdní materiál a zkrátil délku dne. Po třech týdnech začal nový 

reprodukční cyklus. Některé páry za celý rok stihly zahnízdit i 5x, jiné třeba jen jednou.  

2.6. Původ ptáků 

Do experimentu bylo zahrnuto 28 párů zebřiček. Všichni ptáci pocházeli ze zajetí od 

soukromých chovatelů. Jedince jsem zakoupil na ptačích burzách v měsících únoru a březnu 

roku 2014. Vybíral jsem ptáky s juvenilními znaky (nevýrazné zbarvení opeření, černé znaky 

na zobáku), nebyli tedy starší než tři měsíce. Z celé skupiny jsem sestavil 28 nepříbuzných 

párů.     
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 Nebylo možné získat všechny jedince od jednoho chovatele, a proto jsme se rozhodli 

vybrat je z pěti zdrojů tak, aby se efekt jejich příbuznosti znáhodnil. Páry byly rozmístěny 

rovnoměrně mezi experimentální a kontrolní skupinou.  

2.7. Model experimentu 

Skupina 28 párů byla rozdělena na dvě skupiny – kontrolní (n=14 párů) a experimentální 

(n=14 párů). Testované skupině jsem do pitné vody dotoval kyselinu listovou. Páry nebyly 

rozmístěny náhodně, ale klece jsem rozdělil na sudé a liché (po každém sudém čísle 

v horizontální řadě klecí následovalo číslo liché). Tím byly odfiltrovány možné efekty drobně 

rozdílných podmínek vyplývajících z umístění ubikace (př. některá klec byla u země, jiná u 

stropu).  

 Zaznamenávána byla hmotnost všech snesených vajec a pohlaví všech vylíhnutých 

mláďat i pokud možno nevyvinutých embryí (viz kapitola 2.8. Určení pohlaví) u každého 

páru.  

2.8. Určení pohlaví 

Zebřička pestrá vykazuje výrazný pohlavní dimorfismus ve zbarvení opeření (viz Obr. 1), 

který je u mláďat nápadný již měsíc po opuštění hnízda. Samec má na rozdíl od samice 

oranžová líce, černé pruhováni na hrdle, silný příčný pruh na prsou a bílé tečkování na 

hnědém podkladu na bocích. U jedinců, kteří se tohoto věku dožili, bylo tedy pohlaví určeno 

vizuálně. V případě uhynulých vylíhnutých mláďat a nedovyvinutých embryí bylo nutné 

odebrat vzorky jejich tkáně a podrobit je molekulárnímu určení pohlaví založenému na PCR. 

Vzorky jsem odebíral skalpelem, vždy vydezinfikovaným před dalším odběrem. Vzorky jsem 

uchovával v 96% ethanolu v mikrozkumavkách Eppendorf. 

  Molekulární analýza PCR spočívala ve zjištění přítomnosti alel CHD1-W a CHD1-Z za 

pomoci primerů P2 a P8 dle Griffitha et al. (1996). DNA ze vzorků tkáně jsem nejdříve 

izoloval použitím DNeasy®Tissue Kit (Qiagen, Hilden, Germany). Reakční směs pro samotné 

provedení PCR potom obsahovala v případě každého vzorku 2 μl DNA; 9,7 μl H2O; 12,5 μl PPP 

Master Mix (Top-Bio) a 0,65 μl od obou primerů P2 a P8. Zkumavky jsem dále vložil do PCR 

termocycleru a nastavil zde program, který zahrnoval 1,5 min denaturaci při 94°C. 

Následovalo 30 cyklů při teplotě 48°C trvajících 45s, 72°C trvajících 45s a 94°C trvajících 30s. 
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V posledních dvou fázích byly vzorky zahřány po dobu jedné a pěti minut na teplotu 48°C a 

72°C. Produkty PCR jsem nanesl na 3% agarózový gel. Po elektroforéze trvající 60 min při 

napětí 210V byl gen umístěn po UV lampu a odečetl jsem výsledky. Alela chromozomu Z je 

přibližně o 50 bází kratší (350bp) než alela vázaná na chromozom W určující pohlaví samice 

(400bp).   

2.9. Zpracování dat 

Data byla zpracována v programu STATISTICA vers. 6.0 za pomoci GLIMMIX modelu 

s identitou páru jako s náhodným faktorem a ošetřením jako fixním faktorem. 
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3. VÝSLEDKY 

3.1. Vliv kyseliny listové na poměr pohlaví mláďat 

Do experimentu, který trval 14 měsíců od února 2014 do dubna 2015, bylo zahrnuto 28 párů 

zebřiček. U 26 párů jsme docílili minimálně jedné snůšky, zárodek se však začal vyvíjet pouze 

u 20 párů. Od těch se nám celkově podařilo získat vzorek 126 jedinců. V tomto čísle jsou 

nicméně započítaná i embrya odumřelá ve vejcích. Ve 40 případech bylo nutné provést 

molekulární určení pohlaví, které se povedlo ale jen u 12 vzorků, pravděpodobně z důvodu 

degradace DNA před její konzervací. U zbylých ptáků jsme pohlaví určili podle zbarvení 

opeření v odrostlejším věku. 

 Z celkového počtu jedinců bylo zjištěno 52 samců a 46 samic. Poměr pohlaví v celém 

souboru dat (0,53) se tedy signifikantně nelišil od poměru 1:1 (χ²=0,65; P=0,4). Průkazně se 

nelišil ani poměr samců a samic mezi kontrolní a experimentální skupinou (viz. Tab. 4). Naše 

hypotéza ovlivnění poměru pohlaví pomocí meiotického tahu ovlivněnému metylací 

centromery tedy nebyla výsledky experimentu podpořena.  

 

 
poměr pohlaví 

 
df F p 

ošetření 1 0,05 0,835 

pár 18 1,25 0,245 

Tab. 4 Tabulka shrnující testování vlivu dávkování kyseliny listové na poměr pohlaví mezi experimentální a 

kontrolní skupinou. Ani ošetření ani identita páru neměly signifikantní vliv na poměr pohlaví mláďat.  
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Obr. 3 Porovnání poměru pohlaví mezi experimentální (A) a kontrolní (B) skupinou.  
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3.2. Vliv kyseliny listové na hmotnost vajec 

Během pokusu nám 26 párů zebřiček sneslo celkem 278 vajec. Jejich hmotnost se mezi 

experimentální a kontrolní skupinou signifikantně nelišila. Průkazně se však lišila mezi 

jednotlivými páry (viz Tab. 5).  

 
hmotnost vajec 

 
df F p 

ošetření 1 0,14 0,709 

pár 24 4,32 <0,001 

Tab. 5 Tabulka shrnující testování vlivu dávkování kyseliny listové na hmotnost vajec mezi experimentální a 

kontrolní skupinou. 

 

 

Obr. 4 Porovnání hmotnosti vajec mezi experimentální (A) a kontrolní (B) skupinou. Na vodorovné ose 

znázorněn způsob ošetření, na levé svislé ose hmotnost v gramech.  
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4. DISKUZE 

4.1. Vliv kyseliny listové na poměr pohlaví mláďat 

Hlavní náplní mé diplomové práce bylo sledování poměru pohlaví mláďat zebřiček 

v závislosti na obsahu kyseliny listové rozpuštěné v pitné vodě. Podle stanovené hypotézy by 

zvýšené množství metylačních skupin v těle matky mohlo ovlivnit rozchod pohlavních 

chromozomů při meiotickém dělení, tedy způsobit meiotický tah. Získané výsledky 

experimentu však tuto hypotézu nepotvrzují a při testování jsme nezjistili průkazný rozdíl 

v poměru pohlaví mláďat mezi experimentální a kontrolní skupinou. 

Velikost souboru dat 

Jedním ze zásadních nedostatků studií zabývajících se poměrem pohlaví je malé množství 

dat. Pokud uvážíme, že se celkový počet mláďat dělí z principu do dvou skupin (samci a 

samice), dále na kontrolní a experimentální skupinu a velmi často se sleduje také pořadí 

líhnutí mláďat, tak se celkový soubor dat rázem rozdělí na osm a více kategorií. Jako příklad 

mohu uvést populární práci Clouta et al. (2002) sledující vychýlený poměr pohlaví mláďat u 

kakapa sovího (Strigops habroptilus), kde autoři interpretují své výsledky založené na 

souboru 33 mláďat jako jednoznačný důkaz manipulace.  

Z tohoto důvodu jsme si dali za cíl získat takové množství dat, které nám umožní 

důstojnou interpretaci získaných výsledků. Naše chovná skupina zebřiček zahrnovala 28 

párů, které během pokusu odchovaly 98 mláďat. Takové množství není extrémně rozsáhlé, 

ale vzhledem k jednoduchosti našeho modelu (nezahrnuje pořadí líhnutí mláďat) ho 

považujeme za dostatečné. Na druhou stranu je potřeba poznamenat, že pokud by vychýlení 

pohlaví v experimentální skupině bylo v řádu jednotek procent, náš test by ho neodhalil. 

Obecně však nepředpokládáme, že by tak slabá fakultativní manipulace mohla hrát důležitou 

roli v evoluci poměru pohlaví.  

Interpretace poměru pohlaví 

Pro správné vyhodnocení získaných výsledků je potřeba stanovit, na jaké úrovni jsme poměr 

pohlaví sledovali (definice poměru pohlaví viz kapitola 1.2. Evidence manipulace poměrem 

pohlaví). Většina dosavadních studií zabývajících se fakultativní manipulací pracovala se 
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sekundárním, popřípadě terciárním poměrem pohlaví a autoři těchto prací své výsledky 

přesto považovali za důkaz manipulace primárním poměrem pohlaví. Příkladem budiž jeden 

z vůbec nejznámějších experimentů sledující vychýlený poměr pohlaví mláďat u papouška 

eklektuse (Eclectus roratus)(Heinsohn et al. 1997). Kolektiv autorů v tomto případě získával 

data od soukromých chovatelů těchto ptáků, která v podstatě odpovídala poměru pohlaví už 

osamostatněných mláďat. Nezahrnovala tedy neoplozená či nevylíhlá vejce, ani úhyn 

nedovyvinutých mláďat. Interpretaci výsledků této studie sráží další práce od stejných autorů 

(Heinsohn et al. 2011), která dokazuje manipulaci na úrovni rodičovské péče. Ze získaných 

dat totiž vyplývá, že za daných podmínek mohou rodiče zabitím jednoho mláděte navýšit 

pravděpodobnost přežití jejich druhého potomka a zvýšit si tak svou zdatnost.   

Nabízí se proto otázka, na jaké úrovni vlastně k manipulaci dochází a jaký poměr by se 

měl v rámci experimentu sledovat. Ideální je zaznamenávat poměr pohlaví na všech 

úrovních, to však mnohdy nejde. Samice jsou u ptáků heterogametickým pohlavím a 

produkují tedy vajíčka s pohlavním chromozomem Z nebo W. Dnešní technologie nám 

umožpuje sledovat pohlaví od okamžiku druhého dne inkubace oplozeného vejce (Griffiths 

et al. 1996). Ke stanovení pohlaví jedince však dochází už při rozchodu pohlavních 

chromozomů v rámci prvního meiotického dělení. Poměr pohlaví samičích pohlavních buněk 

po ukončení meiózy (rozuměj poměr pohlavních chromozomů Z a W) se proto dá označit za 

absolutní primární poměr pohlaví. Mezi tímto okamžikem a momentem, kdy kontrolor 

pokusu odečte pohlaví jedince (v nejlepším případě po druhém dni inkubace), může 

docházet k manipulaci postovulační, po vylíhnutí vejce k manipulaci rodičovské (viz kapitola 

1.2.2.3. Rodičovská manipulace).  

Z možných postovulačních mechanismů považuji za poměrně pravděpodobnou 

selektivní resorpci vejce, ke které existuje také experimentální evidence (Pike, 2005). O 

zbylých navržených adaptacích, tedy manipulaci skrz chimérická embrya, popřípadě 

selektivní oplození vejce, nevíme v podstatě nic, a proto se dá jejich role těžko odhadnout.  

Právě proto, abychom zmíněné manipulace zjistili, je potřeba určit pohlaví co 

nejdříve. I naším cílem bylo zjistit pohlaví nedovyvinutých embryí ve vejci, respektive mláďat. 

Podařilo se nám to však jen z části. Ze 40 nedovyvinutých jedinců bylo možné 

pravděpodobně kvůli degradaci DNA před její konzervací určit pohlaví molekulární analýzou 
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(PCR) jen u 12 vzorků. Poměr samců a samic byl však v tomto souboru vyvážený jak celkově 

(5 samců, 7 samic), tak i u experimentální skupiny (3 samci a 4 samice). Proto se 

nedomníváme, že by k manipulaci docházelo pohlavně specifickou mortalitou embryí nebo 

mláďat. Opět zde platí, že se jedná o malý soubor, ze kterého by se daly odvodit pouze 

výrazné změny poměru pohlaví. Studie sledující poměr pohlaví v závislosti na teplotě 

inkubace u tabona (Göth & Booth 2005) naznačuje, že pohlavně specifická mortalita embryí 

může být velmi účinná a pro jedno pohlaví za daných podmínek zcela likvidační. Pokud by u 

zebřiček fungoval podobný mechanismus, museli bychom ho zachytit i na našem malém 

vzorku dat. Až na tabona navíc žádné jiné důkazy o pohlavně specifické mortalitě embryí u 

ptáků nemáme.    

Nízká oplozenost a vysoká mortalita mláďat 

Při pohledu na výsledky je patrné, že zebřičky nebyly v našem chovu příliš produktivní. 

Z vlastní zkušenosti víme, že jeden pár snáší v průměru 4-5 vajec a je přitom schopný vyvést 

až čtyři snůšky za rok. Nám se podařilo odchovat během experimentu 96 mláďat, což je 

opravdu jen malá část potenciálu chovných párů. Neměli jsme přitom problém s malým 

počtem vajec, ale spíše s jejich oplozeností. Z tohoto důvodu také nelze naše výsledky 

interpretovat jako primární poměr pohlaví.  

Je potřeba zmínit, že vejce, která se nám jeví jako neoplozená (při prosvícení nejsou 

viditelné známky vývoje embrya), oplozená být mohou, ale zygota se u nich přestala vyvíjet 

ještě předtím, než bylo možné zárodek zaznamenat. Za pravděpodobnější příčinu 

považujeme nicméně i tak neoplození vajec, ke kterému dochází běžně v zajetí i ve volné 

přírodě (Clement 1999).  

Existuje několik studií, které dokazují, že samice zebřiček si svého partnera vybírají a 

k dosažení úspěšné reprodukce musí být pár kompatibilní (Prijs 1996; Gil et al. 1999; Pryke & 

Griffith 2009). V našem chovu ptáci tuto možnost neměli čistě z metodologických důvodů. 

Atraktivita partnera je považována za jeden z možných faktorů ovlivpujících manipulaci 

poměr pohlaví a možnost výběru by tak mohla zkreslit výsledky studie. Při skupinovém chovu 

a spontánním výběru partnera dosahují každopádně chovatelé lepších výsledků než při 

chovu jednotlivých párů v klecích (Fischer 1997).   
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Dalším nápadným výsledkem je vysoká mortalita embryí a mláďat. Z celkového počtu 

126 jedinců jich 40 uhynulo. Při dávkování kyseliny listové bylo potřeba zajistit, aby se její 

obsah v potravě v případě kontrolní skupiny pohyboval na hranici minima. Z toho důvodu 

jsme všem ptákům podávali převážně suchou směs (viz kapitola 2 METODIKA). Pro zdárné 

vyvedení mláďat je však vhodné ve velkém množství podávat také různé potravní doplpky 

jako například vaječnou směs, zeleninu a naklíčená semena (Fischer 1997). Tyto suroviny 

nicméně obsahují kyselinu listovou v nezanedbatelném množství a mohly by výsledky pokusu 

ovlivnit. Chudé složení potravy by mohlo mít podíl také na nízké oplozenosti vajec.    

 Pokud se podíváme na dosavadní studie sledující manipulaci primárním poměrem 

pohlaví, autoři obvykle nezahrnují neoplozená, respektive nedovyvinutá, vejce do výsledků 

vůbec nebo je uvádí v řádech jednotek procent (Koenig et al. 2001; Pryke & Griffith 2009; 

Michler et al. 2012). Ve volné přírodě je přitom výskyt částečně někdy i úplně neoplozených 

snůšek běžný a dle zkušeností chovatelů je tomu tak i v chovu v zajetí (Fischer 1997; Clement 

1999). Stejně jako u pohlavně specifické embryonální mortality však nemáme ani zde žádné 

důkazy o tom, že by mělo docházet přednostně k oplození vajíček s pohlavním 

chromozomem Z nebo W.    

Možnosti experimentu  

Jak bylo už několikrát uvedeno, v rámci studia manipulace poměrem pohlaví u ptáků existuje 

spousta možných ultimátních příčin a proximátních mechanismů. Vzhledem k tomu, že 

nebyla možnost testovat manipulaci poměrem pohlaví v akreditovaném chovu, jsem 

experiment prováděl v domácím chovatelském zařízení. Za modelový druh jsme vybrali 

zebřičku, protože je snadno dostupná, dobře se množí a měli jsme tak naději, že stihneme za 

dobu magisterského studia získat dostatečné množství dat. Hypotéza tak vznikla na poptávku 

podmínkám, které jsem byl schopný ptákům zajistit, a také legislativě spojené s ochranou 

zvířat chovaných v zajetí. Už od začátku jsme věděli, že je naše hypotéza velmi spekulativní. 

Na druhou stranu je potřeba poznamenat, že celé studium vychýleného poměru pohlaví (ať 

už obligátního nebo fakultativního) se v zásadě točí kolem otázky meiotického tahu. 

Doposud nikdo přímou souvislost poměru pohlaví s nerovnoměrným rozchodem pohlavních 

chromozomů netestoval, a proto byla naše práce velkým krokem do neznáma. Přestože se 
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nám tedy hypotézu kyseliny listové a meiotického tahu nepodařilo dokázat, nějak jsme začali 

a alespop vyloučili jeden z možných mechanismů (metylace DNA).  

 Za jeden z metodologických nedostatků se dá považovat naše neschopnost ověřit 

množství kyseliny listové v krvi testovaných samic. Toto omezení vyplynulo ze skutečnosti, že 

experiment nebyl prováděn v akreditovaném chovu, a tudíž jsme nemohli používat žádné 

invazivní metody, které by zasahovaly do komfortu chovaných jedinců. Dávkování kyseliny 

listové jsme však dobře ošetřili tak, aby ptáci účinnou látku přijímali každý den 

v pravidelných dávkách (viz kapitola 2 METODIKA). 

Nepředpokládáme, že by přirozený obsah kyseliny listové v základní krmné dávce 

výrazně ovlivnil výsledky pokusu. Koncentrace této látky v prosu se pohybuje od 0,03 – 0,08 

mg / kg, v lesknici je to přibližně 0,09 mg / kg (http://ndb.nal.usda.gov k 23.6.2015). V jedné 

studii (House et al. 2002), která sledovala metabolismus kyseliny listové u drůbeže, byl 

pozorován hlavní nárůst koncentrace tohoto vitamínu v krvi slepic a žloutku vajec při 

množství 10-40 mg/kg potravy, tedy hodnotě téměř o 2-3 řády větší než v naší základní 

krmné dávce. Na základě tohoto pozorování se domníváme, že rozdíl v přijímaném množství 

kyseliny listové mezi experimentální a kontrolní skupinou je dostatečný k tomu, abychom 

pozorovali případné výrazné změny v jeho metabolismu.    

 Jakou cestou se bude pravděpodobně výzkum poměru pohlaví u ptáků ubírat? 

Důležitou roli hrají evidentně hormony. Existuje hned několik prací, které zjistily závislost 

poměru pohlaví mláďat na hladině testosteronu, progesteronu a korticosteronu v těle matky 

(viz Tab. 2). Zárovep je třeba dodat, že samotné hormony nepředstavují konečný proximátní 

mechanismus. Tím by mohl být nenáhodný rozchod pohlavních chromozomů, o kterém se 

v souvislosti s poměrem pohlaví mluví nejčastěji. Jak už ale bylo výše zmíněno, postrádáme u 

něj jakoukoliv experimentální evidenci, a tudíž je hypotéza meiotického tahu v souvislosti 

s manipulací poměrem pohlaví stále čistou spekulací.  

4.2. Vliv kyseliny listové na hmotnost vajec 

Stejně jako v předchozím případě se vliv kyseliny listové neprokázal ani na hmotnosti vajec. 

Test byl proveden na dostatečně velkém vzorku (n= 252) a jednotlivá vejce byla zvážena 

http://ndb.nal.usda.gov/
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s přesností na tisíciny gramu. Naše navržená hypotéza tedy alespop u zebřiček zřejmě 

nefunguje.   
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5. ZÁVĚR 

Tato práce měla za cíl otestovat hypotézu fakultativního meiotického tahu centromery a 

ověřit závislost hmotnosti vajec na zvýšeném příjmu kyseliny listové u modelového pěvce. 

Výsledky však ukázaly, že alespop u zebřičky ani jedna ze zmíněných hypotéz nebyla 

podpořena. Přímé testování hypotézy fakultativního meiotického tahu pohlavních 

chromozomů a jeho vlivu na poměr pohlaví mláďat bylo velkým krokem do neznáma a náš 

předpoklad možného vlivu metylace na nenáhodný rozchod chromozomů byl hodně 

spekulativní. S tím jsme ale do experimentu šli a při nejmenším jsme tedy alespop do jisté 

míry vyřadili jeden z potenciálních mechanismů.  

Naše výsledky obecně nepopírají fungování meiotického tahu a jeho roli v manipulaci 

poměrem pohlaví. V rámci meiotického dělení existuje několik dalších faktorů (např. 

morfologie chromozomu, charakteristika telomer, rotace dělícího vřeténka atd.), které by 

mohly nenáhodný rozchod pohlavních chromozomů ovlivnit. Pro studium vychýleného 

poměru pohlaví je objasnění role meiotického tahu podle mého názoru klíčové a věřím, že 

případné nalezení konkrétního mechanismu by přineslo dlouho očekávaný zlom ve výzkumu 

této problematiky.  
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