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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá migračním rozhraním evropských ptáků – zónou kontaktu 

dvou populací jednoho druhu lišících se v tahové cestě a zimovišti. Okrajově se dotýká 

metodických přístupů používaných při výzkumu, jako kroužkování, testování jedinců 

v orientačních klecích, satelitních vysílačů či určování hladin stabilních isotopů v tkáních. Mezi 

druhy s dobře popsaným rozhraním patří např. pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) nebo 

budníček větší (Phylloscopus trochilus).  

U ptáků je za vznik rozhraní zodpovědných mnoho mechanismů, mezi které se řadí: (i) 

kolonizace Evropy po posledním glaciálu dvěma a více populacemi jednoho druhu žijícími v 

refugiích, (ii) výskyt přírodních bariér, které oddělují jednotlivé populace a ovlivňují jejich 

směr migrace, (iii) vliv změn klimatu, které způsobují vznik rozdílů v migračním chování 

jednotlivých populací, a tedy i nových rozhraní. 

Mezi klíčové faktory zodpovědné za udržení existence se řadí mechanismy zajišťující 

co nejmenší procento křížení jedinců z odlišných populací v rámci rozhraní, jako je selekce 

proti hybridům či výběrové párování. U nepěvců však byly dokumentovány také odlišné 

pochody, například učení se tahové cesty mladými jedinci od dospělých. U udržení migračního 

rozhraní hraje klíčovou roli selekční tlak na nalezení optimální migrační strategie, který má za 

následek zvyšování počtů jedinců s nově se formující migrační trasou a stojí za upevněním nově 

vzniklých rozhraní.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ptáci, migrační rozhraní, Evropa, metodické přístupy, mechanismy vzniku 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with migatory divide in European birds, i.e. the contact zone 

between two population of one species differing in migration path and wintering site. It also 

comments on related methodological approaches, such as ringing, emlen funnels, satellite 

tracking or stable isotopes analysis. Between species with best documented migratory divide 

belong for example blackcap (Sylvia atricapilla) or willow warbler (Phylloscopus trochilus). 

In birds, many mechanisms are responsible for the creation of the migratory divide: (i) 

the colonization of Europe after the last glaciation by two or more populations of one species 

living in refugias, (ii) the presence of natural barrier separating populations and affecting their 

migration patterns, (iii) the impact of climate change as it causes selection pressure on a certain 

part of the population and creates differences in migratory behavior. 

Among key factors responsible for maintaining the divide belong mechanisms ensuring 

the low gene flow between populations, such as: (i) selection against hybrids or assortative 

matting. In non-passerines, also other mechanisms have been reported, such as learning 

migration route in juveniles from adults. Existence of migratory divides is supported by the 

selection pressure to find an optimal migration strategy, which results in increasing numbers of 

individuals using newly formed migration route.  

 

KEY WORDS 

birds, migratory divide, Europe, mechanisms of migratory divide origination, methodological 

approaches 
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1 ÚVOD 

Migrační rozhraní je u ptáků poměrně hojně se vyskytujícím fenoménem. V podstatě se jedná 

o případ, kdy se v rámci jednoho druhu dají rozlišit primárně dvě sub-populace, které se díky 

mnoha důvodům liší ve svojí migrační strategií, kdy každá využívá odlišnou migrační trasu a 

také odlišné zimoviště. V tomto případě se rozhraní tvoří právě v místě kontaktu těchto dvou 

populací a rozkládá se na určitém území, kde může docházet ke křížení a následné hybridizaci 

(Cepák et al., 2008, Helbig, 1996), čemuž je však do jisté míry zabráněno různými mechanismy 

(viz dále).  

 Obecně se nabízejí tři hlavní alternativy vzniku, které byly popsány u druhů s dobře 

prozkoumaným rozhraním zmíněných v další kapitole. (1) V první řadě může dojít k utvoření 

nové populace s odlišnou migrační strategií uvnitř původní populace bez přítomnosti bariéry, 

která by tyto dvě populace separovala a umožnila vznik rozdílů. V mnoha případech za to může 

selekční tlak působící rozdílně na určitou část populace (Endler, 1973). (2) Za druhé je důvodem 

existence odlišných populací v rámci druhu výskyt určitého typu přírodní bariéry, která je pro 

jedince těžce překonatelnou překážkou během migrace, musí tedy přizpůsobit svojí tahovou 

strategii tak, aby se této překážce vyhnuli. V mnoha případech to má za následek vznik rozdílů 

ve využívaných obletových trasách a cílových destinacích u populací s rozdílnou polohou 

výskytu vůči této bariéře, které vyústí právě v odlišnosti v orientaci během tahu (Cepák et al., 

2008). (3) Třetím a v dnešní době nejčastějším případem vzniku migračního rozhraní na našem 

kontinentu je díky odlišné historii kolonizace Evropy konkrétním druhem po poslední době 

ledové, kdy se během posledního glaciálu nebo během následného zpětného osidlování 

populace rozrůznily a následně se po nějaké době setkaly v určitém místě, což dalo vzniknout 

hybridním zónám známých u některých ptačích druhů jako migrační rozhraní (Harrison, 1990). 

V mnoha případech je za vznik rozhraní zodpovědná kombinace těchto možných způsobů 

vzniku (viz dále).  

 Výskyt rozhraní u ptáků je obecně spojen s mnoha pro vědce zajímavými mechanismy 

zajišťujícími vznik a následné udržení jeho existence. V této bakalářské práci budou dále 

podrobněji rozebrány druhy, u kterých je prokázána existence rozhraní a následně popsány výše 

zmíněné mechanismy společně s nejčastěji používanými způsoby výzkumu. Poslední kapitola 

je věnována dalším otázkám řešeným ve spojení s druhy s výskytem migračního rozhraní, jako 

např. kolonizaci Evropy po posledním glaciálu nebo dopadů globálního oteplování na ptačí 

druhy, což má v mnoha případech hodně společného se způsoby vzniku.   
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2 DRUHY S VÝSKYTEM MIGRAČNÍHO ROZHRANÍ 

V Evropě je předpokládán výskyt migračního rozhraní u mnoha ptačích druhů. U pěvců se 

jedná zhruba u 26 % ze 103 zástupců tohoto řádu vykazujících migrační chování, kteří se na 

našem kontinentu během roku vyskytují. Většina těchto rozhraní se nachází hlavně na území 

centrální Skandinávie a také států střední Evropy, mezi které patří v první řadě Německo a u 

některých druhů i území České republiky (Møller et al., 2011). Druhy s výskytem tohoto 

fenoménu se obvykle vyznačují rozsáhlejším areálem výskytu, početnější populací, vyšší mírou 

disperze a také větší vzdáleností, kterou musí během migrace na své zimoviště překonat (Møller 

et al., 2011). U některých druhů je rozhraní popsáno velice dopodrobna (Tabulka 1). U dalších 

druhů máme pouze evidovanou existenci migračního rozhraní díky zpětným hlášením 

okroužkovaných jedinců (Tabulka 2; Møller et al., 2011; Reichlin et al., 2009). Poloha rozhraní 

u těchto druhů je zanesena do Obr. č. 1. 

 

Tabulka 1: Druhy s dobře prozkoumaným migračním rozhraním 

Druh Latinský název Poloha rozhraní Autor 

Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla střední Evropa Helbig, 1992 

Budníček větší Phylloscopus trochilus centrální Skandinávie Bensch et al., 1999 

Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus střední Evropa Procházka et al., 2011 

Vlaštovka obecná Hirundo rustica střední Evropa Ambrosini et al., 2009 

Čáp černý Ciconia ciconia střední Evropa Bobek et al., 2008 

Čáp bílý Ciconia nigra střední Evropa Schüz et al, 1971 
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Tabulka 2: Druhy s prokázanou existencí rozhraní díky zpětným hlášením kroužků 

(podle Møller et al., 2011, Reichlin et al., 2009) 

Druh Latinský název Druh Latinský název 

Drozd brávník Turdus viscivorus Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes 

Slavík modráček Luscinia svecica Konipas bílý Motacilla alba 

Rehek domácí Phoenicurus ochruros Drozd cvrčala Turdus iliacus 

Sedmihlásek hajní Hippolais icterina Slavík obecný Luscinia megarhynchos 

Budníček menší Phylloscopus collybita Lejsek šedý  Muscicapa striata 

Pěnice slavíková Sylvia borin Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides 

Ťuhýk šedý Lanius excubitor Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus 

Stehlík obecný Carduelis carduelis Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix  

Ťuhýk rudohlavý Lanius senator  Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis  

Zvonohlík zahradní Serinus serinus Čečetka zimní Carduelis flammea 

Konipas luční Motacilla flava  Linduška lesní  Anthus trivialis 

Dudek chocholatý Upupa epops   

          

 

 

 

Obr. č. 1: Poloha migračních rozhraní v Evropě u druhů z Tabulky 1 a 2 (Upraveno podle 

Møller et al., 2011) 
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2.1 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 

Pěnice černohlavá je pěvec s rozsáhlým areálem výskytu, který je schopný obývat mnoho 

různých typů biotopů. V rámci druhu se vyskytují jak populace vyznačující se přítomností 

migračního chování, tak populace stálé, které tráví celý rok na jednom území (shrnuto v Cepák 

et al., 2008).  

 Migrační rozhraní se u tohoto druhu nachází na území střední Evropy mezi 12° a 13° 

východní délky (Helbig, 1992). Populace obývající území na východ od rozhraní migruje 

během podzimu podél pobřeží Středozemního moře přes Turecko až do východní Afriky, 

naopak populace vyskytující se na západ jako své zimoviště využívá území Iberského 

poloostrova (Helbig, 1996). Pěnice hnízdící na našem území využívají obě tato zimoviště 

(Cepák et al., 2008). 

 Během 50. a 60. let minulého století se u pěnice černohlavé začala formovat třetí 

migrační cesta vedoucí jedince na území Britských ostrovů, kde díky zlepšujícím se 

podmínkám pro zimující druhy ptáků mohli přečkat zimní období. Na začátku se jednalo jen o 

pár zimujících pěnic (Helbig, 1996), v 90. letech byla však tato nová strategie zaznamenána 

téměř u 7 % jedinců patřících do západní části populace, kde se tato nová migrační strategie 

začala formovat (Helbig, 1992; Rolshausen et al., 2009). Podle evidovaných zpětných hlášeních 

pěnic okroužkovaných na našem území je patrné, že se tato změna migračního chování dotkla 

populace hnízdící v České republice jen v malé míře, jelikož je k dispozici jen málo záznamů 

jedinců odchycených na trase značící tento směr migrace. Tato hlášení pocházejí z období 

během podzimních a jarních měsíců, nikoliv ze samotné zimy (Cepák et al., 2008).  

 

2.2 Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 

Tento malý ptačí druh vyskytující se téměř na celém území Evropy se řadí mezi dálkové 

migranty. U tohoto druhu se migrační rozhraní nachází na území centrální Skandinávie mezi 

60° a 63° severní šířky. Zóna kontaktu mezi oběma populacemi s rozdílným směrem migrace 

je široká přibližně 350 km. U budníčků je tato šířka udržována především selekcí proti 

hybridům vzniklým křížením dvou poddruhů (viz. dále) (Bensch et al, 1999). V rámci tohoto 

druhu rozlišujeme dva poddruhy, P.t. trochilus a P.t. acredula, kteří se od sebe v první řadě liší 

právě směrem migrace a polohou zimoviště na území subsaharské Afriky (Obr. č. 2; 

Chamberlain et al., 2000). Poddruh trochilus tvořící jižní populaci od rozhraní tráví zimu ve 

státech západní Afriky (Bensch et al., 2006). 
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Obr. č. 2: Migrační trasy a poloha zimovišť u dvou poddruhů budníčka většího 

(Phylloscopus trochilus) (Chamberlain et al., 2000) 

Naopak acredula se typicky vyskytuje na sever od migračního rozraní a orientuje se směrem, 

který během podzimní migrace jedince tohoto poddruhu zavede až na východněji položená 

území Afriky, v mnoha případech ležící v jižní části tohoto kontinentu (Bensch et al., 2006). 

Kromě změny v migrační strategii dochází v místě výskytu rozhraní k dalším změnám ve 

zbarvení a velikosti těla. Poddruh trochilus se vyznačuje sytějším zbarvením do žluta, menšími 

tělesnými rozměry a také kratšími křídly (Bensch et al, 1999; 2002).  

 

2.3 Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 

Tento druh hnízdící především v rákosinách se vyznačuje rozsáhlým areálem rozšíření od Irska 

až po Čínu. Jelikož je jeho výskyt méně vázán na souvislou vodní plochu než u ostatních 

rákosníků, můžeme ho nalézt na rozmanitějších typech stanovišť, je tedy obecně více rozšířen 

(shrnuto v Cepák et al., 2008). 

 U tohoto druhu prochází migrační rozhraní naším územím v oblasti jihovýchodní 

Moravy (Obr. č. 3) (Procházka et al., 2011), kdy populace s původem na východ využívá během 

své podzimní a jarní migrace východní tahovou cestu s cílem ve východní Africe, kde se tito 

jedinci typicky v tuto dobu vyskytují hlavně v okolí Čadského jezera (Procházka et al., 2008). 
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Obr. č. 3: Poloha migračního rozhraní (červená linie) u rákosníka obecného 

(Acrocephalus scirpaceus) společně s rozložením hladiny isotopu δ2H v rámci západní 

Evropy (Procházka et al., 2013) 

Západní populace, do které patří také jedinci z Britských ostrovů, Skandinávie a Iberského 

poloostrova, využívá naopak tahovou trasu vedoucí přes Iberský poloostrov s cílem v západní 

Africe (Procházka et al., 2008). Tito jedinci tráví zimu především na území od Senegalu po 

Mali, Ghanu a Guineju. Z polohy rozhraní na našem území je jasné, že se většina našich 

rákosníku orientuje během tahu východním směrem a překonává Středozemní moře v okolí 

Gibraltaru (Cepák et al., 2008). Ze získaných dat vyplívá, že obě zimoviště leží velice blízko 

sebe, ale i přes tuto skutečnost zde nedochází k prolínání populací během zimního období 

(Procházka et al, 2008).  

 

2.4 Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 

Vlaštovka obecná je druh typický pro celé území Evropy. Populace se dělí na dvě hlavní sub-

populace lišící se směrem migrace. Jedinci pocházející ze severní Evropy využívají východní 

tahovou cestu a během zimy obývají státy střední Afriky zasahující na území Konžské pánve. 

Naopak zbytek evropské populace s jihozápadnějším areálem rozšíření překračuje při migraci 

rovník a zimuje na jižněji položených územích v oblasti JAR a Botswany (Ambrosini et al., 

2009). Migrační rozhraní prochází státy Evropy mezi 50° a 53° severní šířky (Hobson et al., 
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2012b). Tuto hypotézu potvrzují další výzkumy prováděné na populacích vlaštovek původem 

z Anglie a Švýcarska (Evans et al., 2003). Dále je však zajímavé, že v Evropě existují populace, 

které tvoří jedinci původem z jednoho území, kteří vykazují rozdílné migrační strategie. Tento 

případ se týká hlavně sub-populace původem z Dánska (Møller & Hobson, 2004). Jedinci 

vyskytující se na našem území zimují především na území Konga a Ugandy (Cepák et al., 2008) 

a během podzimní migrace využívají všechny tři hlavní tahové cesty (Klvaňa et al., 2018).  

 

2.5 Čáp černý (Ciconia nigra)  

Velice plachý druh patřící do odlišného řádu než výše zmíněné druhy, se v dnešní době řadí již 

k poměrně běžným ptačím druhům vyskytujících se v oblasti mírného pásu. Většina evropské 

populace během zimy táhne na území s příhodnějšími podmínkami, můžeme zde však najít i 

populace na území Španělska, které se řadí mezi stálé (shrnuto v Cepák et al., 2008). 

 Migrační rozhraní se rozkládá ve střední Evropě, kdy zasahuje na území Polska, 

východního Německa, západního Slovenska a také na naše území. Jedinci původem z oblasti 

rozhraní využívají obě migrační trasy. První trasa vede přes území Španělska a přes Gibraltar a 

je využívána hlavně populací vyskytující se na západ od rozhraní a cílem jsou státy v západní 

Africe, mezi které patří zejména Senegal. Druhá východněji orientovaná cesta vede jedince 

tohoto druhu přes Turecko a Izrael až na zimoviště ve východní Africe, přesněji řečeno na 

území Etiopie a Čadu. Méně často bývá tímto druhem využívána i třetí migrační trasa vedoucí 

jižním směrem přes území Itálie (Literák et al., 2017, Bobek et al., 2008). 

 

2.6 Čáp bílý (Ciconia ciconia) 

Tento častěji se vyskytující a snadněji pozorovatelný druh čápa je typickým synantropním 

druhem, u kterého kromě tažné populace obývající téměř celou Evropu byl obdobně jako u výše 

zmíněného čápa černého zaznamenán výskyt stálé populace na území Španělska a dále také na 

území Francie (shrnuto v Cepák et al., 2008). 

  U čápů bílých je migrační rozhraní posunuto západnějším směrem než u čápů černých. 

Rozkládá se zejména na území středního Německa, zasahuje však obdobně i na naše území 

(Cepák et al., 2008). Zároveň tento druh využívá i stejné migrační trasy během podzimní a jarní 

migrace. Jedinci patřící k západní populaci létají přes Španělsko až do západní Afriky. Jedinci 

na východ od rozhraní využívají cestu vedoucí přes Turecko, kdy jejich cílem jsou území ležící 
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ve východní Africe (Schüz et al, 1971). Během podzimní migrace se mnoho jedinců zastavuje 

na půli cesty hlavně na území Súdánu, což je typické hlavně pro východní populaci, a dále také 

na území Čadu, které je využívané jako odpočinková destinace pro jedince migrující západním 

směrem (Berthold et al., 2002). Jsou však k dispozici i údaje, kdy někteří jedinci tyto 

odpočinkové destinace využily jako svá zimoviště, jiní pokračují dále do jižní části Afrického 

kontinentu (Berthold et al, 2001). Populace hnízdící na našem území sice spadají do migračního 

rozhraní, ale i přes to je u ní více využívána východní migrační trasa (Cepák et al., 2008).  
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3 METODY VÝZKUMU 

3.1 Kroužkování jedinců a test s klecemi 

Mezi metody, které se jako první používaly pro výzkum migračního chování, patří kroužkování 

ptačích jedinců nebo také testování směru migrace ve speciálně navržených klecích. 

Nevýhodou těchto dvou způsobů výzkumu je, že poskytují jen základní informace o migrační 

trase a povaze zimoviště na rozdíl od ostatních metod (shrnuto v Bairlein, 2003). Výhodou jsou 

naopak malé finanční náklady a u kroužkování také počet aktivních kroužkovatelů v rámci 

jednotlivých evropských států, a tedy i velké počty okroužkovaných jedinců. 

 Kroužkování se řadí k odvěkým způsobům používaných k výzkumu migrace, která byla 

již v minulosti vědci hojně zkoumaným fenoménem. Hlavní nevýhodou této metody je však 

poměr okroužkovaných ptáků ku zpětným odchytům, což ve výsledku dává velice malé číslo, 

přesněji řečeno se jedná v průměru o jedno zpětné hlášení na 103 až 105 okroužkovaných 

jedinců. (Chamberlain et al., 2000). Z tohoto důvodu můžeme díky údajům získaných pomocí 

této metody více méně jen předpokládat existenci a polohu migračního rozhraní, jako je tomu 

například u budníčka většího, kde díky zpětným hlášením kroužků byla již v minulosti 

existence migračního rozhraní na území centrální Skandinávie očekávána (Hedenström & 

Petterson, 1987) a s využitím modernějších metod později i prokázána (Chamberlain et 

al.,2000). Všechny údaje o okroužkovaných jedincích a případných zpětných hlášeních kroužků 

jsou k dispozici v databázi EURING (www.euring.org), která poskytuje potřebná data pro 

vědce zabývající se například právě výzkumem migračního rozhraní u jednotlivých druhů 

(Procházka et al., 2013). 

    U výzkumu prováděném na pěnici černohlavé bylo kroužkování použito 

v kombinaci s další metodou. Data získaná díky zpětným hlášením posloužila k předběžnému 

určení zimoviště jedinců odchycených na konkrétním území, kteří byli dále testováni ve 

speciálně navržených orientačních klecích, díky kterým byla následně tato předběžně určená 

poloha potvrzena (Helbig, 1992). Tyto klece jsou navrženy tak, aby během migračního neklidu 

zaznamenávaly hlavní směr, kterým se testovaný jedinec orientuje. Na dně klece je umístěna 

speciální podložka obsahující barvivo, které se zachytí na ptačí nohu, kterou dále pták 

„otiskne“ na stěnu klece skládající se z bílého papíru složeného do trychtýřovitého tvaru 

rozděleného do několika sektorů, kde každý představuje určité zeměpisné souřadnice ve 

stupních. Jednoduše řečeno, sektor, který je aktivitou jedince zabarven nejvíce, představuje 

hlavní směr, kterým by se jedinec orientoval, kdyby se skutečně vydal obvyklou trasou na své 

zimoviště ve volné přírodě (Obr. č. 4; Emlen & Emlen, 1966). 

http://www.euring.org/
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Obr. č. 4: Speciálně upravená klec k detekci směru orientace během migračního neklidu 

(Emlen & Emlen, 1966) 

 

Díky tomu byla prokázána existence migračního rozhraní u tohoto druhu na území střední 

Evropy, kde se jedinci pocházející z tohoto území orientovali jiným směrem během podzimní 

migrace než jedinci, kteří byli odchyceni na západněji nebo východněji položených územích 

(Helbig, 1991; 1992). U jedinců odchycených v okolí rakouského Lince byl zaznamenán směr 

orientace, který by většinu pěnic z tohoto území zavedl na zimoviště v Británii a Irsku, což 

společně s daty získanými ze zpětných hlášení kroužků potvrzuje formování nové migrační 

strategie uvnitř západní populace v rámci rozhraní (Helbig, 1991, Berthold et al., 1992). Přes 

všechny nevýhody má však tato metoda jedno velké plus. Díky ní se dá zaznamenat změna 

směru během cesty na zimoviště, kterou by jedinec vykonal, pokud by se v přírodě skutečně 

touto cestou vydal, což u pěvců nahrazuje data získaná pomocí satelitních vysílačů. U pěnic 

ptáci, kteří pocházejí z území na východ od migračního rozhraní, během své podzimní migrace 

v jednu chvíli rapidně změní směr. Po aplikování průměrné rychlosti letu typické pro tento 

druh společně s dobou, kdy byla tato změna u jedinců zaznamenána, byla vypočítána 

vzdálenost, kterou by jedinec urazil ve volné přírodě. Ve výsledku bylo patrné, že se jedinci, 

kteří během tahu kopírovali pobřeží Středozemního moře, začali orientovat jižněji někde na 

území Turecka tak, aby se dostali na svá zimoviště ležící ve východní Africe (Helbig et al., 

1989). 
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3.2 Novodobé metody výzkumu 

3.2.1 Stabilní isotopy 

Přelomovou ve výzkumu polohy zimovišť dálkových migrantů v živočišné říši se stala metoda, 

která využívá studia hladiny stabilních isotopů v tkáních těchto druhů. (Chamberlain et al., 

2000). Jelikož se tyto prvky během života ukládají do rostoucích tkání, dají při následném 

odebrání a analýze vzorků poměrně jasnou představu, na jakém typu území a v jakém klimatu 

se daný jedinec za svého života pohyboval (Hobson & Clark, 1992). Z toho vyplývá, že v rámci 

migrujících druhů ptáků, kteří zimují na rozdílných územích, se budou tyto druhy ve 

výsledných hodnotách jednotlivých isotopů lišit. (Bowen et al., 2005). 

 

3.2.1.1  Principy a použití této metody 

Využití této metody pro výzkum migrace v živočišné říši je poměrně novou záležitostí. Kromě 

migrujícího ptactva byl tento typ výzkumu použit na africké slony (Loxodonta africana) (Van 

der Merwe et al. 1990), kde byl obdobně využit pro určení místa původu daného jedince. U 

afrických slonů byla, co se týče hladiny δN15, zaznamenána podobná data detekující rozdíly 

mezi západní a východní populací stejně jako u dvou populací rákosníka obecného (Procházka 

et al., 2008). 

 Základem této metody je již výše zmíněný fakt, tedy že se jednotlivé isotopy ukládají 

během života do tkání každého jedince. Princip spočívá v tom, že se jedinec během pobytu na 

zimovišti pohybuje v určitém typu prostředí, které je charakteristické úhrnem srážek, teplotou 

a typem potravy, která je zde dostupná pro zimující ptactvo. Všechny tyto faktory dohromady 

ovlivňuji výslednou hladinu isotopů v jednotlivých tkáních (Hobson, 2008). 

 Problémem však je, že každý typ tkáně vykazuje odlišné vlastnosti týkající se kolísání 

a ukládání jednotlivých prvků. Kupříkladu svalovina je typická velice rychlou obměnu hladiny 

isotopů v sobě obsažených, nehodí se tedy pro určování zimoviště konkrétního jedince (Ogden 

et al., 2004). Naopak některé další tkáně, mezi které patří také peří nebo keratin tvořící ptačí 

pařáty, mají krátkou dobu růstu a po jeho ukončení se hladina isotopů uvnitř struktury 

“uzamkne” a dále již nedochází k jejím změnám (Bearhop et al., 2003; Bowen et al., 2005). U 

peří tato vlastnost společně s faktem, že většina druhů ptáků přepeřuje dvakrát do roka, jednou 

v období hnízdění a podruhé během svého pobytu na zimovišti (Barta et al., 2008), z čehož 

vyplývá, že peří nasbírané po příletu na hnízdiště odráží po provedení analýzy isotopů prostředí, 

které daný jedinec obýval během zimy (Chamberlain et al.,2000), činí tuto strukturu modelovou 

pro určování zimoviště daného jedince pomocí této metody. (Bowen et al., 2005). U keratinu 
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se předpokládá, že buňkám této tkáně tvořících se na bázi pařátu trvá přibližně 140 dní, než se 

díky dorůstání této struktury dostanou až na samotnou špičku. Díky tomuto předpokladu se dá 

po odebrání konce pařátu daného jedince po příletu na hnízdiště určit povaha jeho zimoviště, a 

tedy i případné rozdíly v migrační strategii v rámci populace (Bearhop et al., 2003).  

 

3.2.1.2 Jednotlivé prvky 

Jednotlivé prvky, které se používají při výzkum migračního rozhraní, odrážejí svými hodnotami 

jednotlivé aspekty ekosystému obývaného populací migrujících ptáků. Mezi nejčastěji 

používaný prvek patří isotop uhlíku δC13, který poskytuje informace o zastoupení C3 a C4 

rostlin na daném území. Obě tyto skupiny se mezi sebou liší typem fotosyntézy a schopností 

ukládat uhlík do svého těla (Von Schirnding et al., 1982). To má za následek rozdíly v 

hodnotách, které se u C3 rostlin pohybují mezi -24 až -34 ‰ a u druhů s C4 typem metabolismu 

naopak nabývají hodnoty mezi -6 až -19 ‰. (Smith & Epstein, 1971).  

Tento prvek byl použit při výzkumu migračního rozhraní u budníčka většího. Po 

nasbírání vzorků byl patrný rozdíl v hodnotách mezi oběma poddruhy, trochilus a acredula, kde 

k přechodu docházelo právě v místě výskytu rozhraní. Potvrzuje to tedy hypotézu, že oba dva 

poddruhy obývají rozdílná zimoviště na území Afriky. U poddruhu acredula byly naměřeny 

vyšší hodnoty než u poddruhu trochilus, obývá tedy území, na kterém je vyšší zastoupení C4 

rostlin (Obr. č. 4; Chamberlain et al., 2000), které jsou typické pro prostředí s vyšší průměrnou 

teplotou a aridnějším klimatem (Lajtha & Michener, 1994).  

 

Obr. č. 4: Hladina stabilních isotopů v peří dvou poddruhů budníčka 

(Phylloscopus trochilus) (Chamberlain et al., 2000) 
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Tento závěr potvrzují i výsledky získané po určení hladiny δN15, kde výsledné hladiny 

poukazují stejně jako předešlá data na fakt, že poddruh acredula s vyššími hodnotami obývá 

území s menším úhrnem srážek (Obr. č. 4; Chamberlain et al., 2000). Takto získaná data jen 

potvrzují teorii, že hlavním biotopem sloužícím jako útočiště pro jedince budníčka během zimy 

jsou africké savany a oblasti s řídkým výskytem stromů (Chamberlain et al., 2000). Podobně 

byla prokázána existence migračního rozhraní u vlaštovky obecné. Populace tohoto druhu 

hnízdící na území Anglie a Švýcarska se lišily hladinou δC13 ve svém peří, což byl důkaz toho, 

že během zimní migrace jsou jejich cílem odlišná území v jižní Africe lišící se typem vegetace 

(Evans et al., 2003).  

  Další možnou alternativou je použití dalšího prvku, jako při výzkumu 

migračního rozhraní u rákosníka obecného, kde byl použit izotop vodíku δ2H, díky kterému 

byla určena poloha rozhraní u tohoto druhu na jihovýchodě střední Evropy (Procházka et al., 

2013). Zde však byla v kombinaci s isotopovou analýzou využita i další metoda založená na 

zpětných hlášení okroužkovaných jedinců, jelikož určování povahy zimoviště pomocí isotopu 

vodíku je u evropsko-afrického migračního celku problematická. Hlavním důvodem je, že 

hodnota tohoto isotopu ve tkáních odráží poměr množství vody spadlé v podobě srážek a 

následně pomocí evaporace rozptýlené zpět do atmosféry, což se liší v rámci jednotlivých 

kontinentů a také biomů (Craig, 1961). Jelikož je Afrika kontinent, na kterém můžeme najít 

téměř všechny typy biomů a vykazuje velice malou míru zonality, dá se zde tento prvek použít 

celkem obtížně (Møller et al, 2004). Naopak vodík je spolehlivým prvkem při určování 

zimoviště u migrujících ptáků na území Severní Ameriky či Evropy, kde je patrný zonální trend 

v distribuci jednotlivých biomů, a tedy i srážek, který se mění v závislosti na zeměpisné šířce. 

Tento výzkum se tedy dá aplikovat na druhy s výskytem rozhraní migrující na krátkou či středně 

dlouhou vzdálenost (Hobson & Wassenaar, 1996; Hobson et al., 2004; Bowen et al, 2005), jako 

je tomu například u pěnice černohlavé, kdy jedna část populace tráví zimu na území Iberského 

poloostrova (Bearhop et al., 2005). 

 Mnoho prací z posledních let se zabývá sestavováním map v rámci jednotlivých 

kontinentů podle hladiny jednotlivých isotopů. Pomocí kombinace hodnot isotopů uhlíku 

(δC13), vodíku (δ2H) a dusíku (δ15N) bylo území Afriky rozděleno do několika regionů 

vyznačujících se kombinacemi hodnot těchto prvků, které byly stanoveny v peří jednotlivých 

migrujících či stálých druhů pohybujících se během některé části svého života na tomto území. 

Pomocí takto sestavených map budeme v budoucnu schopni rychleji a s větší přesností určit 

zimoviště konkrétního jedince (Hobson et al., 2012a). 
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3.2.2 AFLP metoda 

V dnešní době je tato metoda hojně aplikována zejména na výzkum hybridizace u rostlin, hub 

a bakterií, méně se však využívá u živočišných druhů (Bensch & Åkesson, 2005). Z tohoto 

důvodu patří asi k nejméně častým používaným k výzkumu migračního rozhraní, poskytuje 

však zajímavé informace týkající se jednotlivých populací lišících se v migrační strategii 

(Liedvogel et al., 2011). Pomocí této metody se dají identifikovat rozdíly mezi dvěma genomy 

patřících odlišným jedincům. Geny nesoucí důležitou informaci pro daný typ výzkumu se 

naštěpí na jednotlivé fragmenty, které se následně mezi sebou na základě kompatibility párují 

či nepárují. Díky tomu můžeme pomocí takto zjištěných odlišností mezi těmito fragmenty 

detekovat rozdíly mezi jednotlivými populacemi (Vos et al., 1995). 

 U mnoha ptačích druhů lišících se od sebe jednotlivými aspekty spojenými s migrací je 

obvyklé, že se mezi sebou odlišují jak informací zakódovanou v mitochondriální DNA, tak i 

jednotlivými mikrosatelity, které se obvykle používají jako genetické markery při výzkumu 

rozdílů mezi jednotlivými genomy pomocí obvyklých molekulárních metod (Bensch et 

al.,2002). Zde však nastává hlavní problém, jelikož u druhů s výskytem migračního rozhraní se 

velice často obě populace neliší ani v jednom z těchto markerů, jak je tomu například u dvou 

poddruhů budníčka většího (Bensch et al.,1999). Musí se tedy použít jiný vědecký postup, který 

dokáže rozpoznat i rozdíly mimo ně, a právě v této chvíli je výhodné použít AFLP metodu 

k detekci těchto odlišností (Liedvogel et al.,2011). Tuto metodu využívají i další práce, které se 

však zabývají druhy s výskytem rozhraní na území Severní Ameriky (Ruegg, 2008; Ruegg et 

al., 2012).  

Po aplikování této metody na oba poddruhy bylo patrné, že se od sebe odlišují pouze 

v jednom AFLP-fragmentu s označením AFLP-WW1, který se vyskytoval převážně u 

poddruhu acredula. Díky tomu byly v rámci obou populací rozlišeny dvě alely. Jedna tento 

konkrétní fragment nese a druhá ne a frekvence výskytu těchto alel se mění právě v oblasti 

migračního rozhraní společně se změnami zbarvení a velikosti těla. Jelikož se obě alely od sebe 

liší na 1,5 % jednotlivých bází, což je velice malé číslo, jedná se o poddruhy, u kterých došlo k 

oddělení poměrně nedávno. To potvrzuje hypotézu, že ke vzniku rozdílů mezi nimi došlo během 

kolonizace Evropy po posledním glaciálu, a ne před skončením doby ledové (Bensch et al, 

2002). Tento fakt ověřuje i další výzkum zabývající se touto samou otázku, při kterém byla tato 

metoda obdobně použita (viz dále) (Bensch et al.,2009).  
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3.2.3 Satelitní vysílače 

Sledování jedinců po celou dobu migrace pomocí satelitních vysílačů až do jejich příletu na 

zimoviště dává vědcům nejspolehlivější informace o životě jedince mimo jeho hnízdiště. Zdá 

se tedy, že se díky tomu jedná o metodu, která by při výzkumu migračního rozhraní podávala 

nejpřesnější data a byla by tedy nejvíce používána. Zde je však překážkou skutečnost, že se 

většina druhů s výskytem migračního rozhraní řadí do skupiny pěvců s malými tělesnými 

rozměry, což je právě hlavní limitující faktor pro použití vysílačů u těchto druhů (Webster et 

al., 2002).  

Tento typ výzkumu se dá však použít na druhy s větší tělesnou velikostí jako je čáp 

černý, u kterého bylo pomocí této metody v kombinaci s klasickou radiotelemetrií sledováno 

několik jedinců tohoto druhu odchycených v oblasti migračního rozhraní, přesněji na území 

České Republiky, během jejich podzimní migrace (Bobek et al., 2008). S nástupem nových 

technologií byla tato metoda dovedena až na takovou úroveň, že jsme díky ní schopni sledovat 

jedince nepřetržitě po dobu několika let (Berthold et al.,2004), čehož bylo využito právě u 

tohoto projektu s názvem Africká odysea (Bobek et al., 2008). Díky získaným výsledkům bylo 

možné potvrdit teorii, že mladí čápi černí během první podzimní migrace následují dospělce, 

ke kterým se před začátkem cesty na zimoviště přidali. Během toho se od nich naučí jejich 

migrační trasu, kterou další roky nemění (Chernetsov et al., 2004, Bobek et al., 2008). Dále 

byla díky satelitním vysílačům potvrzeno, že u mláďat pocházejících z jednoho hnízda 

z blízkosti migračního rozhraní můžou existovat i takové případy, kdy každé z nich využije 

během první migrace odlišné území jako své zimoviště (Literák et al., 2017).  

Stejným způsobem byli sledováni i jedinci čápa bílého, u kterého se obdobně jako u 

výše zmíněného druhu vyskytuje migrační rozhraní na území střední Evropy. V tomto případě 

opět využívá každá populace odlišnou migrační trasu a jejich cílem jsou rozdílná zimoviště, jak 

bylo potvrzeno mnoha výzkumy využívající právě satelitní vysílače ke sledování jednotlivců 

(Berthold et al., 2001; Berthold et al., 2004; Schüz et al.,1971). U tohoto druha byla prokázána 

nižší míra fidelity, tedy věrnosti jedince svému rodišti a prvnímu zimovišti než u sesterského 

čápa černého díky většímu množství případů, kdy konkrétní jedinec využil obě dvě migrační 

trasy během svého života, a tedy i rozdílná zimoviště (Berthold et al., 2002). Tuto skutečnost 

potvrzují i další data získaná stejnou metodou. Během výzkumu jedinci tohoto druhu využili 

během migrace stejnou tahovou trasu, ale poloha jejich zimoviště se v rámci let lišila, 

kupříkladu v prvním roce bylo zaznamenáno zimování konkrétního jedince na území Súdánu a 

v dalším roce na území Botswany. Tyto změny jsou pravděpodobně způsobeny dostupností  



 
21 

 

 

potravy v daný rok v rámci tahové cesty, na kterou jsou čápi schopni takto reagovat (Berthold 

et al., 2002; 2004). 

Díky této metodě jsme schopni nejen zjistit přesné místo pobytu jedince během zimy, 

ale navíc také i délku migrační trasy a případné zastávky, které během ní daný jedinec 

absolvoval (Bobek et al.,2008). Dokonce jsme schopni zaznamenat změny v příletu na hnízdiště 

v rámci několika let, které mají často příčinu ve kvalitě zimoviště daný rok (Schüz, 1959; 

Berthold, 2004), což nám umožňuje získávat informace i o jiných aspektech spojených s ptačí 

migrací.  
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4 MECHANISMY UDRŽENÍ EXISTENCE ROZHRANÍ 

4.1 Výběrové párování 

U mnoha živočišných druhů je výběrové párování (assortative matting) hlavním mechanismem 

zabraňujícím vzniku hybridů mezi dvěma populacemi, které se od sebe nějakou vlastností 

odlišují, jedná se tedy o jeden z typů prezygotické reprodukční bariéry. V zásadě tento 

mechanismus funguje tak, že se přednostně mezi sebou páří jedinci patřící do stejné skupiny, 

kteří si svoje protějšky vybírají právě podle vlastností, které spolu navzájem sdílejí (Orr & 

Smith, 1998). 

 U pěnic černohlavých funguje výběrové párování jako jeden z hlavních mechanismů 

stojících za udržením nové migrační trasy na území Britských ostrovů (Rolshausen et.al, 2009) 

a zabraňuje zvýšenému genetickému toku mezi populacemi s rozdílnou migrační strategií 

(Helbig, 1991). Po odchycení obou jedinců tvořících pár v okolí migračního rozhraní byla 

provedena analýzy hladiny stabilních isotopů v peří. Po získání dat bylo prokázáno, že se 

jedinci tohoto druhu mnohem častěji párují s jedinci patřícím ke stejné populaci se specifickým 

migračním chováním (Obr. č. 5; Bearhop et al., 2005).  

 

Obr. č. 5: Hladina isotopu vodíku ve tkáních jedinců tvořících pár u pěnice černohlavé 

(Sylvia atricapilla) (Berhop et al., 2005) 
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V případě rozhraní zde funguje jako fakt klíčový pro výběr partnera čas příletu na hnízdiště, 

který se liší v rámci všech tří populací s odlišnými zimovišti. Jedinci zimující na území Británie 

se vrací na svá hnízdiště průměrně o 10 dní dříve než jedinci přilétající z území Iberského 

poloostrova nebo východní Afriky. Z tohoto důvodu se tvoří páry nejdříve mezi jedinci 

pocházejícími z tohoto území a až poté mezi těmi, kteří dorazí později (Obr. č. 6) (Terrill & 

Berthold, 1990; Bearhop et al., 2005, Rolshausen et al., 2009).  

 

Obr. č. 6: Čas příletu jedinců z odlišných zimovišť u pěnice černohlavé (Sylvia 

atricapilla) (Rolshausen et al., 2009) 

Tato skutečnost je zajištěna tím, že Britské ostrovy vykazují odlišnou fotoperiodu než ostatní 

dvě zimoviště, tudíž zde migrační neklid u ptáků nastane dříve. V kombinaci s tím, že je 

migrační trasa z tohoto území do Evropy nejkratší, to má za následek, že jedinci dorazí na svá 

hnízdiště dříve (Berthold & Terrill, 1988). Zdá se, že se díky tomuto mechanismu prohlubují i 

rozdíly v morfologii mezi subpopulacemi se specifickým migračních chováním, které se od 

sebe podle posledních studií liší délkou a tvarem křídel. Tyto parametry jsou selektovány tak, 

aby co nejlépe vyhovovaly způsobu života na daném zimovišti a délce migrační trasy. U 

populace zimující na území Británie bylo zjištěno, že jedinci disponují kratšími křídly než 

jedinci migrující na vzdálenější území (Rolshausen et al., 2009).  

 U dvou poddruhů budníčka by se přítomnost výběrového párování očekávala díky 

rozdílnému zbarvení a celkové velikosti těla, což by společně a dalšími hypotetickými faktory, 

jako je rozdílný přílet na hnízdiště nebo rozdílná doba zahnízdění, fungovaly jako klíčové 
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vlastnosti rozhodující o výběru partnera. U tohoto druhu však nemáme zatím žádný spolehlivý 

důkaz, že by zde tento mechanismus zajištující udržení rozhraní nějakým způsobem fungoval 

(Chamberlain et al., 2000, Bensch et al., 2002).  

   

4.2 Selekce proti hybridům 

Dalším způsobem, který snižuje pravděpodobnost vzájemného křížení dvou navzájem si 

podobných populací, je znevýhodňování takto vzniklých potomků, tedy hybridů, před mláďaty 

pocházejícími od rodičů patřících do stejné sub-populace (Orr & Smith, 1998).  

 Je patrné, že u pěvců se směr a načasování migrace dědí z rodičů na potomky, jak bylo 

prokázáno pomocí cross-breeding testů mezi jedinci s odlišnou migrační strategií u druhu 

patřícího do této skupiny, u pěnice černohlavé (Berthold, 1999). U tohoto řádu je genetická 

výbava hlavním faktorem řídícím jedince během jejich první migrace, což jen dokazuje fakt, že 

pokud jsou mláďata držena v zajetí po první dva roky svého života, opakovaně vykazují stejný 

směr orientace během migračního neklidu. Neřídí se tedy podle dalších faktorů klíčových pro 

držení správného směru migrace, ale právě podle této dané informace (Helbig, 1996). U výše 

zmíněného druhu se orientují potomci dvou populací směrem, který je kombinací migračních 

tras zakódovaných v genetické výbavě obou rodičů. Tito jedinci využívají střední cestu mezi 

oběma rodičovskými (Obr. č. 7) (Berthold, 1999; Helbig et al., 1994), která je vede přes různé 

geografické bariéry, u kterých není tento druh adaptovaný na jejich bezproblémové překonání 

(Helbig, 1992). 
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Obr. č. 7: Směr migrace jedinců pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) u jednotlivých 

populací a po provedení cross-breeding testu (Helbig et al., 1994) 

U pěnic se hybridi, kteří vznikli křížením jedinců původem z populací zimujících na území 

Iberského poloostrova a východní Afriky, při své první cestě na zimoviště vydají směrem, který 

je vede přes široké území Středozemního moře a Sahary, což není ideální trasa, co se týče počtu 

míst k odpočinku a nakrmení. Tento fakt jen zvyšuje mortalitu těchto mláďat a díky tomu je 

pro zástupce tohoto druhu nevýhodné tvořit páry složené z jedinců z odlišných populací v rámci 

migračního rozhraní. Tuto skutečnost potvrzují získaná data, která ve výsledku udávají, že 

k utváření těchto kombinovaných párů dochází jen zřídka (Helbig, 1996). 

 U budníčka většího funguje obdobný mechanismus. Potomci jedinců z dvou populací 

lišících se migrační strategií jsou vedeni přes území, které jen zvyšuje jejich mortalitu. Obdobně 

jako u výše zmíněných pěnic jsou vedeni přes volné Středozemní moře a Saharu (Bensch et al., 

2002). U tohoto druhu je další znevýhodnění hybridů pomocí snižování fitness v rámci 

postzygotické bariéry méně pravděpodobné, jelikož se oba dva poddruhy mezi sebou liší jen ve 

velice malé míře. Úmrtnost těchto jedinců je zde v první řadě kromě dalších faktorů dána 

především nevýhodným směrem jejich migrace (Bensch et al., 2002). Dalším hypotetickým 

faktorem znevýhodňujícím potomky smíšených párů je vyšší míra zamoření ptačími parazity. 

U zástupce čeledi bzučivkovitých (Calliphoridae) bylo prokázáno vyšší procento nakažených 

hnízd vyskytujících se v oblasti migračního rozhraní (Åkesson et al., 2002).  
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4.3 Učení se od dospělců 

U větších druhů ptáků fungují jiné mechanismy udržující existenci migračního rozhraní než u 

menších druhů pěvců, jak je zmíněno výše. Jelikož se pravděpodobně jedná o druhy s lepšími 

kognitivními schopnostmi a pamětí (Literák et al., 2017), fungují zde naprosto jiné pochody, 

které jsou zodpovědné, jakým směrem a na jaké zimoviště se během svoji první podzimní 

migrace mladí jedinci vydají (Literák et al., 2017).  

 U obou druhů čápů, čápa bílého a čápa černého, je u mláďat před začátkem i během 

jejich první migrace velice důležitá interakce s dalšími jedinci svého druhu (Chernetsov et al., 

2004; Bobek et al., 2008). U čápů se mladí jedinci po opuštění hnízda rozptýlí do okolí a shánějí 

si potravu samy bez pomoci rodičů. V tomto bodě nastává zlom, který udává směr, kterým se 

daný jedinec vydá, což je ovlivněno hlavně vzdáleností od hnízda, do které se mladí jedinci 

dostanou (Literák et al.,2017). Mládě čápa má dvě možnosti, v první řadě se může připojit ke 

svým rodičům a společně s nimi se vydat cestou na zimoviště jimi využívanou (Bobek et al., 

2008). V druhém případě se může po rozptýlení do okolí dostat do kontaktu s dalšími mláďaty 

a jedinci z odlišných hnízd, kde v případě migračního rozhraní může jít o jedince, kteří vykazují 

odlišný směr migrace. Tyto jedince mohou poté během první cesty na zimoviště následovat. 

Díky tomuto faktu jsou zaznamenány i případy, kdy se mláďata z jednoho hnízda každé vydalo 

odlišnou migrační trasou (Obr. č. 8; Literák et al., 2017).  

 

Obr. č. 8: Rozdílná orientace mláďat čápa černého (Ciconia nigra) pocházejících 

z jednoho hnízda (Literák et al., 2017) 
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Další důkaz, že při první migraci u těchto druhů mladí jedinci následují ty zkušenější, je 

skutečnost, že mládě během své první cesty může rapidně změnit směr a vydat se místo původní 

cestou na zimoviště naprostou novou. Důležité je, že mladí čápi během své první migrace 

zastavují častěji a na delší dobu kvůli odpočinku a sběru potravy než starší jedinci. Právě během 

těchto zastávek se může skupina zkušenějších čápů, se kterými mláďata cestovala, vydat na 

cestu dříve a mladé jedince opustit. V tuto dobu se však na stejném území může vyskytnout jiná 

skupina, která však migruje na odlišné zimoviště, což dává mladým jedincům příležitost se 

k této skupině přidat a pokračovat v migraci, i když jiným směrem než původně (Chernetsov et 

al., 2004).  

 Je patrné, že první cesta na zimoviště je pro mladé čápi velice důležitá, jelikož se 

obvykle stejným směrem orientují i další roky (Bobek et al., 2008). Z výše uvedených důvodu 

vyplývá, že genetická informace o migrační trase, kterou jedinci zdědí po svých rodičích, zde 

hraje méně významnou roli než u pěvců, což jen potvrzuje existence záznamů, kdy byl jedinec 

tohoto druhu sledován po více let a v průběhu nich využíval obě dvě hlavní tahové cesty. Je to 

důkaz toho, že volba zimoviště je na jedinci samotném a není řízena geneticky. Z tohoto důvodu 

zde funguje malý selekční tlak proti hybridům mezi dvěma populacemi v rámci migračního 

rozhraní, kteří by vykazovali odlišný směr migrace než jejich rodiče (Chernetsov et al., 2004, 

Literák et al., 2017, Berthold et al., 2002). 

 

4.4 Další mechanismy 

U pěnic černohlavých fungují kromě výběrového párování a selekce proti hybridům další 

mechanismy, které jsou zodpovědné za formování a udržení nové migrační trasy na Britské 

ostrovy, které jsou uvedeny níže. Tutu hypotézu potvrzuje fakt, že někteří jedinci zimující na 

Iberském poloostrově mohou přiletět na své zimoviště ve stejný čas jako jedinci z Britských 

ostrovů, což snižuje vliv času příletu jako hlavního aspektu zajištujícího fungování výběrového 

párování. Proto zde musí existovat další mechanismy zajišťující udržení rozhraní společně se 

selekcí proti hybridům (Rolshausen et al., 2010).  

Nejspíše zde funguje selekční tlak na nalezení optimální migrační trasy a zimoviště pro 

tento druh. Území Británie je v mnoha ohledech pro zimující druhy ptáků příhodným místem. 

V posledních letech zde rapidně stoupla míra urbanizace, takže se zde v zahradách v podobě 

krmítek naskytlo mnoho příležitosti ke krmení pro ptačí jedince během zimního období. Toto 

pěnicím pomáhá lépe přečkat zimu na tomto území, jelikož se dokázaly adaptovat na získávání 
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potravy poskytované lidmi mnohem lépe než ostatní druhy a jejich počty během zimy znatelně 

stouply (Leach, 1981). Dokonce se na začátku zdálo, že jsou pěnice z toho území po příletu na 

hnízdiště v lepší kondici než jedinci z ostatních zimovišť (Berthold et al., 1992), což však 

v dalším výzkumu zabývajícím se tou samou otázkou prokázáno nebylo (Rolshausen et al., 

2009). Tento případ je důkazem, že zásah člověka může rapidně změnit migračního chování 

konkrétního druhu (Rolshausen et al., 2009).  

Jelikož je cesta kratší a méně náročnější, ušetří jedinci více energie a přiletí dříve, což 

jim umožnuje obsadit lepší teritoria a dříve zahnízdit, než jedinci přilétající ze vzdálenějších 

území (Berthold & Terrill, 1988). Jelikož se kvalita zabraného teritoria odráží ve zdatnosti 

jedince a jeho potomků (Przybylo et al., 2001), jsou páry tvořené jedinci zimujícími na 

Britských ostrovech během hnízdění úspěšnější, jelikož zabírají území bohatší na množství 

potravy (Bearhop et al., 2005). Pokud však pěnice přiletí na hnízdiště dříve, může nastat i 

taková situace, že zde ještě nebudou panovat příhodné podmínky k zahnízdění (Berthold & 

Terrill, 1988). Jelikož v Británii panují tvrdší teploty během zimy než na zimovištích 

využívaných dalšími dvěma populacemi v rámci rozhraní, jsou pěnice lépe adaptované na 

drsnější podmínky a z tohoto důvodu jim to umožní případně nepříznivé období po příletu na 

hnízdiště lépe přečkat (Terrill & Berthold, 1990).  

 U rákosníka obecného leží migrační rozhraní na rozsáhlejším území než u výše 

zmíněných pěnic, mimo to je orientováno rovnoběžkově a rozkládá se zde také Alpské pohoří, 

které tvoří jakousi geografickou bariéru mezi oběma populacemi v rámci migračního rozhraní, 

která je odděluje a částečně zabraňuje jejich vzájemnému křížení (Procházka et al., 2013). I 

přes tento fakt dochází u tohoto druhu k většímu genetickému toku mezi oběma populacemi, 

než by se původně předpokládalo (Procházka et al., 2011). Zdá se tedy, že zde kromě separování 

obou populací pomocí vysokého pohoří musí fungovat i další mechanismy udržující existenci 

migračního rozhraní. Pravděpodobně mezi ně obdobně jako u pěnic patří selekční tlak na 

nalezení optimální migrační trasy na zimoviště, kde se však díky zvýšenému genetickému toku 

jedná teprve o začínající fázi prohlubování rozdílů mezi oběma populacemi. I zde však máme 

už i důkazy o odlišné délce křídel u jedinců s rozdílnými migračními cestami (Procházka et al., 

2013). 

 U vlaštovky obecné nebyla v rámci migračního rozhraní prokázána existence 

výběrového párování ani selekce proti hybridům jako mechanismů, které existenci rozhraní 

udržují. Jelikož u tohoto druhu existují minimální rozdíly v genomu mezi populacemi a funguje 
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zde obdobně jako u výše zmíněních rákosníků poměrně významný genetický tok, lze z těchto 

důvodů předpokládat, že se jedná teprve o začínající fázi separování obou populací, a tedy i 

prohlubování rozdílů mezi nimi, kde zatím nebyl ustálen zásadnější vliv specifických 

mechanismů zajištujících existenci rozhraní (Rönn et al., 2016). Podle dat Klvaňi et al. 2018 

nasbíraných po použití geolokátorů u vlaštovek původem z našeho území je však možné, že u 

hybridů mezi populacemi s odlišnou migrační strategií funguje odlišný typ dědičnosti než u 

výše popsaných druhů. Bylo zde evidováno, že jedinci původem z rozhraní využívali během 

podzimní a jarní migrace obě tahové cesty. Jednalo se tedy o případ tzv. loop migrace, kdy se 

tahová trasa lišila v rámci podzimní a jarní migrace během jednoho roku. 
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5 DALŠÍ OTÁZKY ŘEŠENÉ VE SPOJENÍ S MIGRAČNÍM 

ROZHRANÍM 

5.1 Kolonizace Evropy po posledním glaciálu 

Během poslední doby ledové došlo k rapidním změnám klimatu, které vedly k rozsáhlé expanzi 

ledové plochy na území Evropy. Během toho byly jednotlivé populace živočichů zahnány do 

jižních refugií poskytujících příhodnější podmínky k přečkání tohoto nepříznivého období. 

Díky poloze těchto refugií byly dané populace separovány natolik, že zde nedocházelo ke 

genetickému toku mezi nimi, a tudíž se jednotlivé populace v mnoha případech i stejného druhu 

mohly vyvíjet na odlišném území nezávisle na sobě, což mělo často za následek vznik poměrně 

značných rozdílů (Hewitt, 2000). Významná místa, která poskytovala druhům útočiště, se 

v tomto období nacházela na území Iberského, Balkánského a Apeninského poloostrova, odkud 

po skončení posledního glaciálu začala zpětná kolonizace Evropy (Taberlet et al., 1998). Jelikož 

po poslední době ledové došlo k dalším změnám klimatu a nárůstu teplot, což mělo za následek 

změnu v rozložení jednotlivých biomů napříč Evropou, muselo mnoho živočišných, v tomto 

případě konkrétně ptačích druhů, změnit svoje migrační chování a přizpůsobit ho tak, aby 

během nově se střídajících teplejších a studenějších období, tedy střídání ročních dob v rámci 

roku, unikly nepříznivým podmínkám (Berthold, 1996).  

 Každý druh vyskytující se na území Evropy má svoji specifickou historii kolonizace, 

která se dá poměrně přesně určit díky rozložení jednotlivých haplotypů, tedy verzí genomu 

vyskytujících se v rámci celé populace určitého druhu (Hewitt, 2000). Naskytuje se zde mnoho 

různých scénářů průběhu zpětného osidlování, které se dají detekovat právě díky molekulárním 

metodám, které jsou schopné zaznamenat i minimální rozdíly v genomu mezi jednotlivými 

populacemi. Tyto rozdíly se mohou nacházet v genetické informaci zapsané např. v 

mitochondriální DNA či v jednotlivých AFLP fragmentech (Taberlet et al., 1998). Důležitou 

informací, která se dá poznat právě díky těmto způsobům výzkumu, je původ jednotlivých 

druhů či populací, přesněji z jakého nebo kolika refugií populace jednoho druhu v rámci celé 

Evropy pochází. Pokud se jedná o dvě subpopulace patřící k jednomu živočišnému druhu, které 

se však v nějakém aspektu liší, dá se díky tomu určit, před jakou dobou k tomuto rozrůznění 

došlo, tedy jestli se tak stalo během poslední doby ledové nebo až při kolonizaci po jejím 

skončení (Hewitt, 1996). U pěnice černohlavé se populace migrující na území Iberského 

poloostrova a východní Afriky od sebe odlišily v rámci migrační strategie poměrně nedávno, 

při zpětné kolonizaci Evropy. Podle rozdílů v genomech mezi oběma populacemi lišících se na 

3,6 % bází je ale patrné, že každá pochází z jiného refugia, konkrétně z Balkánu a Iberského 
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poloostrova a jejich migrační trasy vedoucí přes Evropu kopírují cestu, kterou toto území 

osidlovaly po skončení posledního glaciálu. Tato skutečnost se dá určit také díky rozdílům 

v rámci genomu mezi stálou populací z území Španělska a Portugalska a zbytku západní 

populace v rámci rozhraní, kdy je zaznamenán rozdíl pouze v 0,15 % bází. (Pérez-Tris et al., 

2004). Díky těmto minimálním rozdílům mezi jednotlivými populacemi je patrné, že u pěnice 

černohlavé mají původ právě v odlišné migrační strategii (Rolshausen et al., 2009). 

U budníčka většího byl po odebrání vzorků tkáně jedincům pocházejícím ze 

vzdálenějších území od migračního rozhraní proveden výzkum zabývající se původem obou 

poddruhů, tedy jestli pocházejí z jednoho nebo více refugií. Pokud by oba poddruhy pocházely 

z rozdílného území, byl by zaznamenán výskyt další zóny kontaktu, nebo-li migračního 

rozhraní, někde v okolí Baltského moře. Ve výsledku tato další zóna nalezena nebyla, tudíž 

tento druh osidloval Evropu v podobě jedné populace z jednoho refugia, která se během toho 

rozdělila a rozrůznila na dva odlišné poddruhy (Obr. č. 9). Jelikož jsou rozdíly v genomu 

v rámci obou poddruhů minimální a nezasahují do mitochondriální DNA ani do jednotlivých 

mikrosatelitů, došlo k odlišení obou populací poměrně nedávno, přesněji řečeno přibližně před 

10 tisíci lety. I přes tyto minimální rozdíly je jasné, že určité odlišnosti v podobě rozdílných 

alel v rámci genomu u populace na území Iberského refugia existovaly už během poslední doby 

ledové. Při pozdější kolonizaci Evropy byla u každého vznikajícího poddruhu favorizována 

právě jedna z těchto alel (Bensch et al., 2009), která se u jednoho poddruhu vyskytuje 

v mnohem větší míře než u toho druhého (Bensch et al, 2002). 

 

Obr. č. 9: Směr migrace při kolonizaci Evropy po posledním glaciálu u budníčka většího 

(Phylloscopus trochilus) (Bensch et al., 2009) 



 
32 

 

Zdá se, že většinu Evropy osídlily populace, které pocházely z území Iberského a Balkánského 

poloostrova, jelikož expanze druhů z území Apeninského poloostrova byla do jisté míry 

omezena díky Alpskému pohoří, které tvoří jakousi bariéru znemožňující některým druhům 

migraci do střední Evropy a dále (Hewitt, 2001). Je logické, že během zpětného osidlování 

našeho kontinentu se musely populace patřící k jednomu druhu, které však pocházely 

z rozdílných refugií, někde setkat. Tyto zóny druhotného kontaktu se v rámci Evropy nacházejí 

hlavně na území střední Evropy, jako například u velice známého případu dvou druhů ježků, 

ježka západního a východního (Santucci et al., 1998), kde se jedná hlavně o kontakt populací 

z území Balkánu a Iberského poloostrova. Další zóny procházejí centrální Skandinávii a jsou 

obdobného původu, dále také Alpami a Pyrenejemi, jelikož pro některé druhy byla tato pohoří 

překážkou, kterou nedokázaly překonat (Taberlet et al., 1998), kde jak již bylo zmíněni tvoří 

Alpy bariéru těžší k překonání. U budníčka většího se migrační rozhraní nachází na území 

centrální Skandinávie, kde se, jak je zmíněno výše, nacházejí další zóny kontaktu (Taberlet et 

al., 1998). Tento fakt jen potvrzuje, že původ rozhraní u budníčka většího je v sekundárním 

kontaktu dvou odlišných populací jednoho druhu během zpětné kolonizace Evropy. Jedna 

populace přišla do Skandinávie ze severní částí přes Finsko a druhá jižní cestou přes Dánsko 

(Bensch et al., 2002). 

 

5.2 Změny klimatu  

V posledních letech bylo prokázáno, že změny klimatu ovlivňují zimoviště mnoha ptačích 

druhů na území Afriky. Jelikož zde dochází k nárůstu průměrné teploty během zimního období, 

nutí to mnoho ptačích jedinců k dřívějšímu odletu na hnízdiště, jelikož předpokládají, že budou 

v Evropě panovat také vyšší teploty, a tedy příhodnější podmínky k zahnízdění (Cotton, 2003). 

Protože se čas odletu a příletu dědí u mnoha ptačích druhů z rodiče na potomky a je tedy 

zakódován v genetické výbavě, dochází v rámci dalších let k zafixování tohoto nového 

načasování díky přetrvávajícímu ekologickému tlaku ze strany měnících se teplot (Pulido et al., 

2001). Tyto změny byly pozorovány jak u populace pěnice černohlavé, tak u budníčka většího 

(Mason, 1995). 

 Druhy migrující na dlouhou vzdálenost jsou ovlivněny změnami klimatu mnohem více 

než ostatní druhy s odlišnou migrační strategií, a to až do takové míry, že může docházet 

k poklesu jedinců v rámci populace těchto druhů. Hlavním důvodem je fakt, že tyto druhy 

během svého hnízdění obývají habitaty s vyšší mírou sezonality a musí během každoročního 
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cyklu po snížení dostupnosti potravy podnikat cestu na hojnější území a překonat přitom 

dlouhou vzdálenost, během které se dostávají pod větší vliv nepříznivých podmínek 

způsobených změnami teplot (Both et al., 2009). Je dokázáno, že se kvalita zimoviště a 

dostupnost potravy odráží ve zdatnosti jedince po příletu na hnízdiště a také v úspěšnosti 

zahnízdění a vyvedení mláďat, což ovlivňuje velikost populace v dalších letech (Norris et al., 

2004). U vlaštovky obecné byl zaznamenán pokles jedinců severní populace od migračního 

rozhraní táhnoucí na delší vzdálenost (Evans et al., 2003; Moller, 1989). Jelikož se u druhé sub-

populace počty jedinců v rámci několika let nezměnily, což jen potvrzuje výše zmíněnou 

hypotézu, došlo nejspíše k určitému zhoršení podmínek na území sloužícího jako útočiště pro 

tuto populaci během samotné migrace a zimy. To se následně promítlo do velikosti jednotlivých 

částí těla u jedinců patřících do této postižené populace, což je případ tzv. carry-over efektu, 

kdy se kvalita zimoviště promítá ve zdatnosti jedince a negativně ovlivňuje také mortalitu 

v rámci druhu (Moller, 1989). U čápů bílých bylo díky opakovanému sledování jedinců po 

několik let pomocí satelitních vysílačů u jedné z populací prokázáno, že během roku, kdy na 

jejich zimovišti v Africe bylo extrémní sucho a nedostatek potravy, přiletěli jedinci této 

populace v rámci rozhraní později a byli mnohem méně úspěšnější při zahnízdění a vyvedení 

potomků. Tato skutečnost jen dokazuje, jak kvalita zimoviště může ovlivnit populaci daného 

druhu (Berthold et al, 2002; Schüz, 1959). 

 

5.3 Evoluční novinky a speciace v novodobé historii 

Evoluční tlak na živočišné druhy jde v dnešní době obdobně ruku v ruce se změnami klimatu 

způsobenými lidmi. U mnoha druhů se díky globálnímu oteplování, které zapříčiňuje různé 

enviromentální změny, mohou spustit procesy, které povedou ke změnám v jejich chování, jak 

je již zmíněno v předchozí kapitole (Berthold, 1995). U mnoha ptačích druhů jsou migranti na 

krátkou a středně dlouhou vzdálenost těmito procesy ovlivněni v mnohem větší míře než druhy 

migrující na dlouhou vzdálenost, v našem případě na území Afriky (Pulido & Berthold, 1998; 

Berthold, 1995), jelikož se vyznačují menší fidelitou ke svému zimovišti a migrační trase než 

migranti dálkoví (Rolshausen et al., 2009).  

U druhů a populací táhnoucích na středně dlouhou vzdálenost může docházet ke 

změnám díky tlaku ze strany změn klimatu a mohou se z nich stát migranti na krátkou 

vzdálenost. U pěnice černohlavé se mezi populací zimující na území Mediteránu začali 

objevovat v posledních letech jedinci, kteří trávili stabilně zimu na území Britských ostrovů. 
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Díky geografické poloze tohoto nového zimoviště se podstatně zkrátila vzdálenost, kterou tito 

jedinci musí během podzimní a jarní migrace absolvovat (Berthold, 1995). Podle mnoha studií 

je patrné, že je tato nová migrační trasa, která se začala formovat v posledních desetiletích, 

záležitostí mikroevoluce probíhající uvnitř populace na západ od migračního rozhraní 

(Berthold, 1999; Helbig et al, 1994; Berthold 1995). Tento proces může vyústit až v případ 

sympatrické speciace, kdy se z jednoho druhu na stejném území vyvine druh nový bez 

přítomnosti žádného typu geografické bariéry, která by tomuto rozrůznění napomohla 

(Rolshausen, 2009), ale funguje zde časové oddělení, jak je zmíněno v předchozí kapitole. 

Populace na východ od migračního rozhraní se vyznačuje polohou zimoviště ve 

východní Africe, jedná se tedy o migranty na dlouhou vzdálenost, což se skutečností, že 

nemáme žádnou evidenci případu zimujícího jedince pocházejícího z této populace na území 

Britských ostrovů, jen potvrzuje, že u dálkových migrantů tyto změny budou probíhat velice 

obtížně (Pulido & Berthold, 1998). Jak už bylo zmíněno, tyto změny probíhají díky vlivu 

člověka. Otázkou je, u jakých jedinců v rámci populace budou tyto změny probíhat primárně. 

Zdá se, že zde existují jedinci, kteří během migračního neklidu vykazují menší míru aktivity 

než zbytek populace. U těchto jedinců snadněji nastane tato rapidní změna v migračním 

chování, která může být otázkou několika generací, kdy jejich počet je závislý právě na 

naměřené míře aktivity (Berthold & Pulido, 1994). Dále byla na začátku hlavním důvodem 

upevnění této migrační trasy skutečnost, že potomci párů skládajících se z jedinců migrujících 

na území Mediteránu a Británie vykazují směr, kterým se tito jedinci během podzimní migrace 

dostanou také na území Británie, kde následně mohou přečkat zimu (Berthold, 1995). Po 

nárůstu populace pěnic zimujících na tomto území se hlavní hnací silou udržující existenci této 

nové migrační trasy stalo výběrové párování, jak je zmíněno v předchozí kapitole.  

Jelikož je tato rapidní změna migrační strategie jedním z prvních případů mikroevoluce 

u živočišných druhů v posledních letech, kde hlavními důvody vzniku jsou právě změny 

klimatu, můžeme v budoucnu očekávat další případy takovýchto změn u dalších zástupců. 

Pěnice se následně dají použít jako modelový druh pro výzkum dalšího vývoje u těchto případů 

(Pulido & Berthold, 1998).  
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6 ZÁVĚR 

Vznik migračního rozhraní u ptáků je spojen s mnoha pro vědce zajímavými mechanismy. 

V rámci Evropy se vyskytuje u poměrně velkého množství druhů, které spojuje v první řadě 

několik základních vlastností. Jeho vznik je v mnoha případech spojen s historií kolonizace 

konkrétního druhu po posledním glaciálu, s existencí různých geografických bariér či se 

selekčním tlakem působícím na určité jedince v rámci populace, který je v poslední době 

podpořen především změnami klimatu, ke kterým pravděpodobně do jisté míry přispívá i 

člověk.  

 Mezi klíčové mechanismy zodpovědné za udržení rozhraní patří selekce proti hybridům, 

kdy je zvýšena jejich mortalita, dále u některých druhů funguje výběrové párování, které 

zajišťuje tvoření párů mezi jedinci patřící do jedné populace. U větších druhů mimo řád pěvců 

fungují odlišně mechanismy udržení, jelikož u mláďat fungují jiné pochody zajištující dědičnost 

migrační trasy od rodičů. Hlavní roli zde hraje učení se tahové cesty během první migrace a ne 

směr zakódovaný v genetické výbavě.  

 Migrace v ptačí říši je studována pomocí mnoha metod. Některé jsou ideální právě pro 

výzkum druhů s výskytem rozhraní, mezi které patří jak tradiční způsoby výzkumu využívající 

orientační klece či zpětná hlášení okroužkovaných ptačích jedinců tak i novodobé způsoby, 

mezi které patří satelitní vysílače či detekce rozdílů v genomu pomocí AFLP metody. 

V posledních letech se však nejčastěji používanou metodou stalo určování hladiny stabilních 

isotopů v tkáních těchto druhů, díky které se po stanovení množství jednotlivých prvků dají 

detekovat rozdíly v poloze zimovišť. 

 V neposlední řadě je výzkum rozhraní přínosem pro mnoho vědních oborů. Mezi 

nejpalčivější otázky poslední doby patří dopad globálního oteplování na jednotlivé živočišné 

druhy. Díky změnám, které byly detekovány u druhů s výskytem rozhraní, budou vědci schopni 

do budoucna předpovídat další vývoj, který díky změnám teplot může nastat v chování a ve 

velikosti populací u dalších zástupců. Výskyt dalších takovýchto změn se v budoucnu pokládá 

za velice pravděpodobný.  

 Otázkou je, jaké změny v dalších letech díky stoupajícím teplotám nastanou dále. Není 

vyloučeno, že bude u těchto druhů docházet také k posunu polohy migračního rozhraní na jiná 

území, jelikož je možné, že k něčemu takovému v minulosti již došlo (Bensch et al., 2009). 

Toto téma bude do budoucna podle mého názoru pro vědce stále atraktivnější a počet prací 

zabývajících se migračním rozhraním bude díky výše zmíněným důvodům nadále stoupat. 
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