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Predhovor 
 
 

Diverzita je fenoménom života. S diverzitou súvisí jeden z fundamentálnych 
biologických termínov – druh (species). Druhy sú predmetom alebo objektom štúdia 
každej biologickej vednej disciplíny od taxonómie cez morfológiu a fyziológiu až po 
genetiku, fylogenetiku a ekológiu. Sú ale druhy objektívnym rozdelením biologického 
sveta alebo sú to len umelé konštrukty ľudskej mysle? Darwinove dielo „O pôvode 
druhov“ zodpovedalo len veľmi málo otázok o tom, čo sú druhy a ako vznikajú. Približne 
155 rokov po vydaní Darwinovho kompendia sme dosiahli veľký progres a relatívne 
kompletný obraz o tom, čo sú druhy a ako vznikajú. Dnes vieme, že biologický druh nie je 
absolútna kategória, ale je to relatívny pojem, ktorý vyjadruje vzťah a nie vnútornú 
vlastnosť jedinca. Druhy môžu byť teda definované len relatívne, vzhľadom na iné druhy, 
obdobne ako sú definované vzťahy medzi členmi rodiny. Druhy vznikajú a zanikajú 
v procese evolúcie a práve objektívne mechanizmy, ktoré riadia druhotvorbu (speciáciu) sú 
dôkazom toho, že druhy sú realitou prírody, že živý svet nie je kontinuum jedincov, ale 
tvoria ho diskrétne zhluky jedincov, ktoré sú izolované od iných takýchto zhlukov. 

Cieľom predloženého vysokoškolského skripta je podať základné informácie týkajúce 
sa jednej z principiálnych biologických teórií – teórii druhu a druhotvorby. Skriptum 
uvádza do problému druhu a je určené pre poslucháčov bakalárskeho stupňa štúdia na 
odbore biológia, študijný program systematická biológia a ekológia a študijný program 
biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Môže však nájsť 
uplatnenie aj pre iné študijné programy v rámci študijného odboru environmentalistika a 
učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s biológiou. Verím, že tento študijný 
text podnieti poslucháčov o hlbšie štúdium evolúcie druhových hraníc, mechanizmov 
a zákonitostí druhotvorby. Tieto otázky sú stále aktuálnymi výzvami súčasnej biológie, 
ktorých zodpovedanie vyžaduje komplexný interdisciplinárny prístup taxonómie, ekológie, 
genetiky a fylogenetiky. 

Na tomto mieste sa chcem poďakovať recenzentom doc. RNDr. Eve Tirjakovej, CSc. 
a Mgr. Petrovi Mikulíčkovi, PhD. z Katedry zoológie PRIF UK a Mgr. Marekovi 
Slovákovi, PhD. z Botanického ústavu SAV za ich cenné rady, pripomienky a množstvo 
podnetných diskusií, ktoré prispeli k zvýšeniu kvality týchto skrípt. 

 
 
 
 

Bratislava, jún 2014                                                                                      autor 
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1 
 
 

Realita druhu a 
druhové koncepty 

 
 

Biológovia sa „správajú“ ako keby druhy boli skutočné objekty v prírode. 
Taxonómovia ich opisujú, systematici ich zaraďujú, ekológovia počítajú druhové diverzity, 
genetici zisťujú variabilitu DNA v rámci druhu a fylogenetici rekonštruujú ich evolučnú 
minulosť. Niektorí biológovia ale tvrdia, že druhy sú subjektívnym rozdelením 
biologického sveta vytvorené človekom kvôli pohodlnosti a jednoduchosti. A tak vyvstáva 
niekoľko základných otázok. Je živá príroda naozaj nespojitá? Sú druhy zreteľné 
a objektívne entity alebo sú to len teoretické konštrukty ľudskej mysle? Na zodpovedanie 
týchto otázok existuje niekoľko argumentov a prístupov, ktoré sa líšia podľa spôsobu 
rozmnožovania organizmov. Predpokladá sa, že: 

1. Sexuálne (pohlavne) sa rozmnožujúce organizmy tvoria diskrétne druhy. 
2. Asexuálne (nepohlavne) sa rozmnožujúce organizmy pravdepodobne tvoria 

diskrétne druhy. 
3. Sexuálne aj asexuálne sa rozmnožujúce organizmy často netvoria diskrétne druhy. 

 
1.1 Sexuálne sa rozmnožujúce eukaryotické taxóny 

Pohlavné (sexuálne) rozmnožovanie je proces, pri ktorom dcérsky organizmus vzniká 
splynutím dvoch pohlavných buniek (gamét) vytvorených v dvoch rodičovských 
organizmoch. Dcérsky organizmus má teda jedinečnú genetickú výbavu, ktorá nie je úplne 
zhodná s genetickou výbavou jeho rodičov. Na druhej strane párenie vedie ku genetickej 
a morfologickej homogenizácii jedincov v rámci populácie. Pohlavné rozmnožovanie teda 
na jednej strane spôsobuje, že každý jedinec je jedinečný a na druhej strane je zodpovedné 
za genetickú súdržnosť jedincov v rámci populácie. V prípade pohlavne sa rozmnožujú-
cich organizmoch existujú tri typy argumentov pre reálnosť druhov: 

1. Dôkazy všeobecného významu. V prírode zaznamenávame diskrétne jednotky 
medzi rastlinami aj živočíchmi, a to štrukturálne jednoduchými aj zložitými. Tvorba 
zreteľných skupín je teda univerzálna a musí byť preto považovaná za základnú vlastnosť 
živého sveta. Na jednej lokalite naozaj pozorujeme zreteľné zhluky organizmov. Nikto 
netvrdí, že napríklad medzi vrabcom domovým (Passer domesticus) a vranou obyčajnou 
(Corvus corone) je kontinuum jedincov. Hoci sú tieto argumenty intuitívne presvedčivé, 
človek dokáže rozdeliť aj kontinuum na diskrétne jednotky. Napríklad dúhu možno 
rozdeliť na jednotlivé farby podľa vlnovej dĺžky svetla. 

2. Súlad medzi „ľudovými“ a vedeckými druhmi. Za vedecké fakty považujeme tie, 
ktoré boli zistené nezávislými pozorovateľmi. Vidia teda nezávislí pozorovatelia to isté 
rozdelenie v prírode? V našom prípade by sa jednalo o zhodu v počte druhov v určitej 
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oblasti, ktorý by stanovili ľudia bez biologického vzdelania na jednej strane a biológovia 
na druhej. Do úvahy pripadajú tri možnosti. Úplná zhoda medzi „ľudovými“ 
a Linneovskými druhmi. Alebo počet „ľudových“ druhov je menší, čo by naznačovalo, že 
Linneovské druhy sú veľmi podobné a líšia sa len v znakoch, ktoré sú nenápadné pre 
nevedcov. A napokon počet „ľudových“ druhov by bol vyšší, čo by bol silný dôkaz proti 
reálnosti druhov. Výskumy tohto typu však ukázali, že je značná zhoda medzi „ľudovými“ 
a Linneovskými druhmi. Ak sa vyskytujú výnimky, tak je to skôr podhodnotenie diverzity 
než jej nadhodnotenie. Napríklad obyvatelia Novej Guiney rozoznali 136 druhov vtákov, 
kým vedci identifikovali 137 druhov. Všeobecne platí, že zhoda medzi „ľudovými“ 
a vedeckými druhmi bez ohľadu na skupinu organizmov hraničí medzi 70 – 80 %, pričom 
napríklad pri žabách to je 80 %, kým pri plazoch až 95 %. 

Argumenty proti tomuto typu dôkazov sú, že ľudský mozog je vybavený tou istou 
zhlukovacou štatistikou. Teda ľudia majú tendenciu deliť a kategorizovať, aj keď sa jedná 
o kontinuum. A tak ľudia s rôznym geografickým, kultúrnym a vedeckým pozadím majú 
tendenciu rozoznávať rovnaké skupiny, a preto máme tendenciu deliť kontinuá rovnako. 
Súlad v druhoch medzi „ľudovou“ a „vedeckou“ taxonómiou teda odráža len zhodnotenie 
jedného súboru znakov. Ak by identické zhluky priniesol aj prístup využívajúci iný súbor 
znakov, tak by argumenty pre tento typ dôkazov boli silnejšie. Vskutku morfologické 
diskontinuity v prírode sú v zhode s genetickými diskontinuitami v sekvenciách DNA. 
Dokonca aj živočíchy samotné v období rozmnožovania dokážu rozoznať vlastný druh 
a vzájomne sa nekrížiť. 

3. Štatistická identifikácia zhlukov. Pomocou nezávislých štatistických metód sa dá 
ľahko rozlíšiť až 80 % pomenovaných druhov, ktoré vytvárajú v štatistických analýzach 
diskrétne druhy (obr. 1.1). Približne 10 % pripadá na hybridy alebo polyploidy, ktoré sú 
väčšinou v prírode zriedkavé alebo sú sterilné. Počet hybridizujúcich druhov je väčšinou 
menší než 6 % a len 10 % taxónov štatisticky nezodpovedá vymedzeným skupinám. Tieto 
čísla sú priemerné hodnoty, ak berieme do úvahy všetky pohlavne sa rozomnožujúce 
organizmy. Treba ale zdôrazniť, že hoci sú hybridizácia a polyploidizácia pomerne 
zriedkavé u živočíchov, sú pomerne bežné u vyšších rastlín. Nakoľko živočíchov je 
niekoľkonásobne viac ako rastlín, tak tieto absolútne čísla sa javia z botanického pohľadu 
ako podhodnotené. 
 
 

 
 
Obr. 1.1 Štatistická identifikácia zhlukov pomocou PCA. Asexuálne alebo sexuálne sa 
rozmnožujúce eukaryotické organizmy väčšinou tvoria diskrétne zhluky v ordinačnom priestore, 
kým organizmy vyznačujúce sa pohlavným aj nepohlavným spôsobom rozmnožovania netvoria 
diskrétne zhluky. Jednotlivé farebné značky predstavujú jednotlivé druhy. 
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Štatistickými metódami používanými na identifikáciu zhlukov organizmov sú 
mnohorozmerné ordinačné techniky, napríklad analýza hlavných komponentov (PCA, 
principal component analysis) alebo kanonická diskriminačná analýza (CDA, canonical 
discriminant analysis). Tieto metódy umožňujú nahradiť pôvodný súbor pozorovaných 
znakov (morfologických, morfometrických alebo genetických) organizmov súborom 
nových (hypotetických) znakov. Operačné taxonomické jednotky (napr. jedince) sú 
pôvodne charakterizované p znakmi a môžeme si ich predstaviť ako body v p-rozmernom 
priestore. Každý z rozmerov tohto priestoru predstavuje hodnoty jedného znaku. Ordinačné 
techniky umožňujú zredukovať celkový počet pôvodných znakov na dva až tri nové 
(hypotetické) znaky tak, aby došlo k čo najmenšej strate informácie obsiahnutej 
v pôvodných dátach. Informácia obsiahnutá v dátach je teda koncentrovaná do niekoľkých 
málo ordinačných osí (hypotetických znakov). 
 

Napokon vyvstáva otázka, či sú aj vyššie taxóny (napr. rod, čeľaď, rad atď.) reálne. 
Existencia vyšších taxónov je založená na zdieľaní spoločných predkov, t.j. monofýlii. 
Fylogenetické stromy dokážu tvoriť zhluky na akýchkoľvek úrovniach, čo odráža iba to, že 
tieto zhluky mali spoločného predka, neodráža to systematickú kategóriu zhluku. Medzi 
„ľudovou“ a Linneovskou klasifikáciou vyšších taxónov vzniká obrovský nesúlad. Toto je 
jeden z hlavných argumentov proti reálnosti taxónov vyšších ako druh. Aj napriek tomu, že 
vyššie taxóny nie sú reálne, z fylogenetického hľadiska môžu byť prirodzené v prípade, ak 
sú monofyletické. Ak však vyššie taxóny nie sú monofyletické, t.j. nemajú spoločného 
predka (polyfýlia) alebo nezahŕňajú všetkých potomkov spoločného predka (parafýlia), tak 
sú považované za umelé (neprirodzené). 
 
1.2 Asexuálne sa rozmnožujúce eukaryotické taxóny 

Párenie medzi jedincami vedie ku genetickej a fenotypovej homogenizácii jedincov 
v rámci populácie. Chýbanie párenia spôsobuje, že sa jedince od seba postupne geneticky 
a morfologicky stále viac vzďaľujú, a tak vznikajú väčšie medzery medzi zhlukmi 
v štatistických analýzach. Medzi nepohlavné formy rozmnožovania patrí vegetatívne 
rozmnožovanie, autogamia (samooplodnenie), agamospermia (produkcia vajíčok bez 
pohlavného rozmnožovania) a apomixia (produkcia semien bez pohlavného rozmnožova-
nia). Nepohlavné rozmnožovanie je bežnejšie u rastlín než u živočíchov. Napríklad pri 
stavovcoch je nepohlavné rozmnožovanie veľmi zriedkavé a vyskytuje sa len u 0,1 % 
druhov. 

Pri nepohlavných organizmoch možno druhy vymedziť na základe dvoch kritérií: druh 
je ekologicky podobná skupina klonov alebo druh je každý geneticky zreteľný klon. Či 
jedince naozaj tvoria diskrétne druhy sa môže nezávisle študovať aj pomocou 
mnohorozmerných ordinačných metód (PCA, CDA), ktoré boli spomenuté vyššie. Tieto 
metódy skutočne dokazujú, že asexuálne organizmy tvoria diskrétne zhluky v ordinačnom 
priestore rovnako ako pohlavne sa rozmnožujúce organizmy (obr. 1.1). 
 
1.3 Sexuálne aj asexuálne sa rozmnožujúce organizmy 

Do tejto skupiny organizmov patria predovšetkým niektoré baktérie a vyššie rastliny. 
Najprv si tento problém vysvetlíme na príklade vyšších rastlín, ktoré tvoria zložité druhové 
komplexy. Tieto komplexy sú tvorené rodičovskými druhmi a ich hybridmi (obr. 1.2). 

(1) Rodičovské druhy sú diploidné (t.j. majú dve úplne sady chromozómov) a 
rozmnožujú sa výlučne pohlavne. Môžu ale aj hybridizovať, pričom dávajú vznik 
hybridom. 
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(2) Hybridy môžu mať rovnakú ploidiu (počet chromozómových sád) ako rodičovské 
druhy (t.j. sú diploidné), ale môže u nich dôjsť aj k zmonoženiu chromozómových sád za 
vzniku triploidov (2A + B alebo A + 2B) či tetraploidov (2A + 2B). Hybridy sa môžu 
rozmnožovať pohlavne, ale oveľa častejšie sa rozmnožujú nepohlavne. Pri hybridoch môže 
dochádzať aj k ďalšiemu zvyšovaniu počtu chromozómových sád, pričom vznikajú 
polyploidy. Polyploidy a ich deriváty tvoria niekedy aj 2000 mikrospécií.  

Opakovaná medzidruhová hybridizácia, tvorba polyploidov a príležitostné pohlavné 
rozmnožovanie medzi jedincami tohto zložitého komplexu tvorí kontinuum variability 
medzi dvomi rodičovskými druhmi. Takýmto spôsobom hybridy a polyploidy vyplnia 
genetickú, morfologickú a ekologickú medzeru medzi sexuálnymi rodičovskými druhmi 
(obr. 1.2). Následkom toho organizmy, ktoré majú oba spôsoby rozmnožovania tvoria 
menej alebo úplne nezreteľné zhluky v štatistických analýzach než čisto sexuálne alebo 
asexuálne organizmy (obr. 1.1). 
 

 

 
 
Obr. 1.2 Štruktúra komplexu vyšších rastlín s pohlavným aj nepohlavným spôsobom 
rozmnožovania. Komplex zahŕňa diploidné druhy (2A a 2B), ktorých hybridizáciou vznikajú 
triploidy (2A + B a A + 2B) a tetraploidy (2A + 2B). Hybridy môžu ďalej polyploidizovať, a takto 
jedince v tomto komplexe môžu mať rôzne stupne ploidie od diploidie až po oktaploidiu. 
Nepohlavným rozmnožovaním vzniká množstvo foriem, ktoré sú vzájomne reprodukčne izolované 
(prerušované čiary medzi nediploidnými taxónmi; podľa Grant, 1981). 
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Ako už bolo spomenuté vyššie, baktérie tiež nie sú čisto nepohlavne sa rozmnožujúce 
organizmy. Prebiehajú u nich rôzne procesy (napr. konjugácia), ktoré umožňujú prenos 
génov a rekombináciu medzi jedincami toho istého taxónu alebo aj medzi jedincami nie 
príliš vzdialených taxónov. Na základe toho by mali baktérie tvoriť komplexy podobné 
tým u vyšších rastlín, t.j. ťažko rozlíšiteľné zhluky pomocou ordinačných štatistických 
metód. Opak je však pravdou. Baktérie tvoria zreteľné zhluky aj na základe fenotypov a aj 
na základe DNA sekvencií. Štatistické analýzy odhaľujú, že v rámci zreteľných 
bakteriálnych druhov sa tvoria ešte menšie klonálne komplexy, ktoré ale nenarušujú 
súdržnosť jednotlivých druhov. 
 
1.4 Druhové koncepty 

Navrhnutých bolo približne 25 druhových konceptov. Pomocou súčasných vedeckých 
metód nie je možné rozhodnúť, ktorý z týchto konceptov je „správny“ a ani čo vlastne 
predstavuje druh. Každý z konceptov trpí nejednoznačnosťami. Niektoré vyplývajú zo 
samotnej podstaty evolúcie – druhy vznikajú z druhov, kým iné z toho, že jednotlivé 
koncepty riešia iba určitú stránku „problému“ druhu. Ani jeden koncept nie je rovnako 
použiteľný na všetky skupiny organizmov. 

Ideálny druhový koncept by mal dokázať druhy definovať spôsobom, ktorý: 
1. nám ich pomôže klasifikovať systematickým spôsobom, 
2. zodpovedá diskrétnym entitám, ako ich pozorujeme v prírode, 
3. nám pomáha pochopiť mechanizmus, ktorým tieto diskrétne entity v prírode vznikajú, 
4. predstavuje evolučnú históriu týchto organizmov a 
5. dá sa použiť na čo najväčší počet organizmov. 

Žiaľ ani jeden z doteraz navrhnutých druhových konceptov nespĺňa ani väčšinu týchto 
bodov. Pri výbere druhového konceptu treba preto zvážiť povahu „problému“ druhu 
a potom vybrať koncept, ktorý najviac pomáha riešiť tento problém. 

Problém diskontinuít v prírode a ich vznik sa dá najlepšie študovať a pochopiť 
pomocou biologického konceptu druhu, ktorým sa preto budeme zaoberať v celých týchto 
skriptách. V tabuľke 1.1 sú uvedené aj ďalšie populárne alternatívy biologického konceptu. 
 
 

Tabuľka 1.1 Prehľad základných druhových konceptov, ich princípov a definícií.  
 

Koncept Princíp konceptu Definícia 
1. Biologický koncept druhu 
    (BSC) 

Kríženie Druh je skupina prirodzených reálne 
alebo potenciálne sa krížiacich popu-
lácií, ktoré sú reprodukčne izolované 
od iných takýchto skupín 

2. Koncept kohézie druhu 
    (CSC) 

Genetická alebo 
fenotypová kohézia 
(súdržnosť) 

Druh je populácia jedincov, ktoré 
majú potenciál udržiavať genetickú 
alebo fenotypovú kohéziu pomocou 
vnútorných kohéznych mechanizmov 

3. Ekologický koncept druhu 
    (EcSC) 

Ekologická kohézia Druh je línia, ktorá obýva adaptívnu 
zónu, ktorá je aspoň minimálne odliš-
ná od iných takýchto zón a ktorá sa 
vyvíjala nezávisle od ostatných línií 

 
Pokračovanie tabuľky na ďalšej strane. 
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Koncept Princíp konceptu Definícia 
4. Evolučný koncept druhu 
    (EvSC) 

Evolučná kohézia Druh je línia populácií predkov a ich 
potomkov, ktoré si udržiavajú svoju 
identitu od ostatných línií a majú vla-
stné evolučné tendencie a osud 

5. Fylogenetický koncept druhu 
    (PSC) 

Evolučná história Druh je najmenšia monofyletická sku-
pina, ktorá mala spoločného predka 

 
 
 

1.5 Izolačné bariéry 
Z definície biologického konceptu druhu vyplýva, že na vymedzenie druhov sa 

vyžadujú izolačné bariéry. Tieto spôsobujú, že tok génov medzi druhmi je nulový alebo 
blízky nule. Izolačné bariéry sú teda nosnými piliermi tohto konceptu, a preto im budeme 
venovať osobitnú pozornosť. Z tohto dôvodu sa problém štúdia druhotvorby (speciácie) 
stáva problémom štúdia izolačných bariér, ktoré pôsobia medzi dvomi taxónmi. Rozlišujú 
sa dve základné kategórie izolačných bariér: pred oplodnením (prezygotické bariéry) a po 
oplodnení (postzygotické bariéry). 
 

1. Izolačné bariéry pred oplodnením (prezygotické bariéry). Sú to bariéry brániace 
prenosu gamét (napr. spermií alebo peľu) medzi členmi rôznych druhov. Prezygotické 
bariéry pôsobia teda ešte pred oplodnením (splynutím pohlavných buniek), t.j. pred 
vznikom zygoty. Tieto bariéry sa ďalej delia na štyri skupiny: ekologické, behaviorálne, 
mechanické a gametické. 

A. Ekologická izolácia predstavuje bariéry, ktoré sú založené na ekológii druhu. 
Ekologické bariéry sú výsledkom adaptácie k miestnemu prostrediu. Takýmito bariérami 
sú habitat, čas a opeľovač.  

Habitat je územie vymedzedné určitými ekologickými vlastnosťami. Druhy majú 
odlišné genetické alebo biologické vlastnosti, ktoré spôsobujú, že obývajú rôzne habitaty 
v rámci tej istej oblasti. Vďaka tomu nedochádza k ich stretom a vzájomnému pohlavnému 
rozmonožovaniu, čím sa stávajú habitatovo izolované. 

Čas (lat. tempus) pri ekologickej izolácii predstavuje obdobie v rámci roka, kedy 
dochádza k rozmnožovaniu. Ak sa druhy rozmnožujú v rôznych obdobiach roka (časoch), 
tak sa stávajú časovo (temporálne) izolované. Posun v čase rozmnožovania sa označuje aj 
ako fenologický posun. 

Opeľovač (polinátor) môže predstavovať dôležitú ekologickú bariéru u živočíchmi 
opelivých rastlín. Ak sú rastliny opeľované rôznymi druhmi alebo rôznymi časťami tela 
opeľovača, tak sa môžu stať polinátorovo izolované.  

B. Behaviorálna izolácia sa vyskytuje len pri živočíchoch a zahŕňa mechanizmy, ktoré 
zamedzujú začiatku dvorenia alebo párenia. Ide teda o izolačné bariéry založené na takých 
druhových rozdieloch, ktoré zmenšujú príťažlivosť medzi jedincami rôznych druhov počas 
obdobia rozmnožovania. 

C. Mechanická izolácia zamedzuje normálnej kopulácii alebo opeleniu kvôli tvarovej 
nekompatibilite reprodukčných orgánov (tvarová izolácia) alebo strate štruktúr, ktoré viedli 
k správnej stimulácii počas párenia (taktilná izolácia). 

D. Gametická izolácia zasa nastáva, keď gaméty dvoch rôznych druhov nedokážu 
efektívne splynúť. Rozlišuje sa nekompetetívna a kompetitívna gametická izolácia. 
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Nekompetetívna gametická izolácia zahŕňa vnútorné problémy s prenosom, 
uskladnením alebo spojením gamét medzi členmi rôznych druhov. Inak povedané gaméty 
dvoch rôznych druhov nedokážu efektívne splynúť. 

Kompetitívna gametická izolácia zahŕňa procesy, ktoré sa prejavia, len vtedy, keď sa 
stretnú gaméty vlastného druhu s gamétami cudzieho druhu. Ak nie sú prítomné gaméty 
opačného pohlavia vlastného druhu, tak môže dôjsť k medzidruhovému splývaniu gamét a 
k hybridizácii. Ak sú však prítomné gaméty opačného pohlavia vlastného aj cudzieho 
druhu, tak v súťaži (kompetícii) vyhrajú gaméty vlastného druhu nad gamétami cudzieho 
druhu a nedochádza k hybridizácii. 
 

2. Izolačné bariéry po oplodnení (postzygotické bariéry). Tieto bariéry sa delia na dve 
skupiny: vonkajšie a vnútorné.  

A. Vonkajšie postzygotické bariéry závisia na biotických alebo abiotických 
podmienkach prostredia. Môže ísť buď o ekologickú neživotaschopnosť (hybridy sa 
normálne vyvíjajú, ale majú problém nájsť vhodnú ekologickú niku) alebo behaviorálnu 
sterilitu (hybridy sú menej plodné ako rodičovské druhy, lebo majú problém nájsť 
partnerov).  

B. Vnútorné postzygotické bariéry predstavujú vývinové problémy u hybridov, ktoré 
nezávisia od prostredia. Buď ide o sterilitu hybridov (netvoria sa u nich pohlavné orgány či 
gaméty, alebo nie sú schopné dvorenia) alebo o neživotaschopnosť hybridov, ktorá môže 
byť čiastočná alebo úplná. 
 

Dva taxóny, ktoré sú morfologicky odlišné, ale je medzi nimi značný génový tok, sa 
na základe biologického konceptu druhu nepovažujú za zreteľné druhy. Dva taxóny sa 
stávajú viac a viac podobné druhom tým, ako sa izolačné bariéry redukujúce génový tok 
stávajú silnejšími. „Dobré“ a teda aj jasne vymedziteľné druhy sú dva taxóny, ktorých 
reprodukčná izolácia je kompletná. 

Ekologická odlišnosť nie je súčasťou biologického konceptu druhu, pretože sa nedá 
empiricky testovať. Na druhej strane sa ale predpokladá, že druhy vyskytujúce sa v tej istej 
oblasti (t.j. sympatrické druhy) musia mať určité ekologické rozdiely, aby mohli žiť spolu 
bez toho aby sa vzájomne obmedzovali alebo vytláčali. Rozdiely v ekologických nikách sú 
teda skôr dôležité na prežitie druhu, než na jeho definíciu. Na druhej strane medzi 
reprodukčnou izoláciou a ekologickou diferenciáciou nemusí byť nevyhnutne vzájomný 
vzťah. Aj dva ekologicky rozdielne druhy môžu splynúť, ak sa ocitnú v sympatrii. 

Biologický koncept predpokladá vznik izolačných bariér pri vzniku druhu, ale 
nehovorí nič o ich trvanlivosti (permanentnosti). Napríklad izolačné bariéry môžu 
zaniknúť vplyvom zmeny prostredia. Toto môže mať za následok, že dva druhy môžu 
začať hybridizovať až nakoniec splynú do jedného druhu. Vnútorná postzygotická izolácia 
je však veľmi účinná bariéra zamedzujúca splynutiu druhov. Po jej vzniku sa teoreticky 
stáva speciácia nevratnou (ireverzibilnou). Ďalej platí, že očakávané množstvo genetickej 
nekompatibility dvoch taxónov narastá s druhou mocninou času, kedy sa vzájomne oddelili 
(divergovali). Tým ako postupuje čas, pravdepodobnosť vrátenia nekompatibility sa blíži 
k nule. V tomto bode sa stáva druhotvorba (speciácia) tiež ireverzibilnou. 
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1.6 Nevýhody biologického konceptu druhu 
Zo všetkých druhových konceptov sa biologický koncept druhu (BSC) používa 

najčiastejšie, pretože je najľahšie testovateľný v praxi. Aj napriek jeho praktickosti nie je 
univerzálne použiteľný a viažu sa s ním štyri skupiny problémov: 

1. BSC nevie pracovať s taxónmi, ktoré žijú v geograficky izolovaných oblastiach (t.j. 
s alopatrickými taxónmi). Tento problém však majú všetky druhové koncepty, pretože sú 
prakticky testovateľné len v sympatrii (t.j. keď taxóny obývajú tú istú oblasť). 

2. BSC má ťažkosti pri hybridizácii a spätnom krížení hybridného potomstva 
s rodičovskými druhmi, čo vedie k introgresii génov (viď nižšie). Hybridizácia je 
produkcia jedincov medzidruhovým krížením a introgresia je infiltrácia génov medzi 
taxónmi pomocou mosta z F1 hybridov. Reálne asi 6 % živočíšnych druhov hybridizuje, 
kým pri vyšších rastlinách je to oveľa väčší podiel. Na základe BSC by ale nemala 
prebiehať výmena génov medzi dvoma druhmi. Existencia hybridov a hybridných zón teda 
zdanlivo narúša BSC. Ale fakt, že hoci dva druhy hybridizujú a aj tak ostávajú zreteľne 
oddelené (diskrétne), vypovedá o existencii reprodukčno-izolačných bariér. Ak by tieto 
bariéry neboli, tak by druhy časom splynuli. 

3. BSC nevie narábať s asexuálnymi taxónmi a ani s taxónmi rozmnožujúcimi sa 
sexuálne aj asexuálne. V takýchto prípadoch treba použiť také koncepty, ktoré pracujú 
s pôvodom a udržaním zhlukov (napr. evolučný alebo kohézny koncept druhu). 

4. BSC narúša evolučnú históriu druhov. Predstavme si, že druh A je široko rozšírený 
a na jednom z ostrovov z neho vznikol druh B. Vo fylogenetickej analýze dostávame teda 
obraz, že druh A je parafyletický vzhľadom na B. Jedince populácie A3 sú bližšie príbuzné 
k B, ale už medzi nimi existuje reprodukčná bariéra. Ak by ale prebiehal génový tok medzi 
populáciami A1, A2 a A3, tak by došlo k ich homogenizácii a vďaka reprodukčnej izolácii 
medzi druhmi A a B by sme získali medzi nimi bifurkáciu, t.j. populácie A1, A2 a A3 by 
tvorili monofylum, ktoré by bolo sesterským taxónom druhu B. Takýto fylogenetický 
obraz by ale neodzrkadľoval skutočné fylogenetické vzťahy medzi druhmi A a B (obr. 1.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1.3 Fylogenéza dvoch repro-
dukčne izolovaných druhov A a B, 
pri ktorých reprodukčné vzťahy nie 
sú v súlade s molekulárnou fyloge-
nézou (podľa Harrison, 1998). 
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2 
 
 

Vznik a rýchlosť evolúcie 
reprodukčno-izolačných bariér 

 
 

Termín druh je relatívny a vyjadruje vzťah, nie vnútornú vlastnosť jedninca. Inak 
povedané druhy môžu byť definované len relatívne vzhľadom na iné druhy. Všetky 
druhové koncepty sú relatívne a vyžadujú porovnanie, ktorým môže byť reprodukčná 
izolácia, morfologická zreteľnosť alebo fylogenetické vzťahy. 

Vznik druhov predstavuje jeden z hlavných aspektov evolúcie. Práve mechanizmy, 
ktoré objektívne riadia druhotvorbu sú dôkazom reality druhu. Tieto procesy zahŕňajú 
evolučnú zmenu v rámci línie, t.j. anagenéza. Táto zmena je podstatou kladogenézy, 
vzniku nových línií vetvením, t.j. z jedného rodičovského druhu vzniknú dva dcérske 
druhy. Druhotvorba (speciácia) je jedinečný proces v prírode, ktorý má osobitné metódy 
akými sa študuje. Ak sa vychádza z BSC, tak tieto metódy sú zamerané na zisťovanie 
vzniku reprodukčno-izolačných bariér, ich sily a významu pri vzniku nových druhov. 

Na základe BSC vznik druhov zahŕňa jedinečný znak, ktorý je spoločnou vlastnosťou 
dvoch druhov: reprodukčnú izoláciu. Evolúcia znakov v rámci jednej línie súvisí so 
speciáciou len ak prispieva k reprodukčnej izolácii medzi líniami. Hlavnou črtou speciácie 
je pleiotropia: znak, ktorý sa vyvinul v rámci skupiny a má taký vedľajší efekt, že tvorí 
izolačné bariéry. Pleiotropia môže byť priama, napríklad adaptácia na nový habitat 
automaticky spôsobuje izoláciu, alebo nepriama, pri ktorej selekcia na adaptívne rozdiely 
medzi dvomi taxónmi môže napríklad spôsobiť neživotaschopnosť alebo sterilitu hybridov. 

Ďalšou črtou speciácie pôsobiacou medzi druhmi (resp. líniami či populáciami) je 
epistáza, čo je vo všeobecnosti interakcia medzi génmi. Gény, ktoré sa vyvinuli v jednej 
skupine, môžu tvoriť reprodukčnú izoláciu pri interakcii s génmi, ktoré sa vyvinuli pri inej 
skupine. Epistáza je takmer vždy zahrnutá do vnútornej postzygotickej izolácie, pričom 
hybridy sú sterilné alebo neživotaschopné kvôli nekompatibilným vývinovým systémom, 
ekologickým nevýhodám, alebo nevhodnému správaniu jedincov počas párenia. 

Pleiotropia a epistáza sú kľúčovými črtami speciácie a sú obvzlášť dôležité pri 
anagenéze. Za predpokladu platnosti BSC sa ústredným problémom speciácie stáva 
štúdium a porozumenie vzniku izolačných bariér, ktoré skutočne alebo potenciálne 
zabraňujú génovému toku. Speciácia však zahŕňa štúdium izolačných bariér len do bodu, 
kým génový tok medzi taxónmi nie je blízky nule. Aj po dosiahnutí tohto stavu sa môžu 
izolačné bariéry ďalej kumulovať. Tieto už ale nie sú zahrnuté do speciácie. 

Sila izolačnej bariéry I sa vyjadruje na stupnici s rozpätím 0 až 1, pričom 0 predstavuje 
voľný génový tok medzi taxónmi a 1 predstavuje úplnú reprodukčnú izoláciu. Rôzne 
izolačné bariéry pôsobia postupne počas životného cyklu organizmu začínajúc habitatovou 
a temporálnou (časovou) izoláciou a končiac sterilitou a neživotaschopnosťou hybridov. 
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Každá bariéra má významný vplyv na redukciu génového toku a ak všetky bariéry pôsobia 
spoločne, tak génový tok redukujú takmer na nulu. Pretože izolačné bariéry väčšinou 
pôsobia počas života jedinca, tak každá izolačná bariéra môže redukovať len ten génový 
tok, ktorý unikol pôsobeniu predchádzajúcej bariéry. Ak n je počet izolačných bariér, ktoré 
pôsobia postupne počas životného cyklu, potom génový tok medzi dvoma taxónmi G je 
definovaný nasledovnou rovnicou: 

 

€ 

G = (1− I1)(1− I2)(1− I3)...(1− In ) = (1− Ii)
i=1

n

∏  

 
Je zrejmé, že skôr pôsobiace reprodukčné bariéry redukujú génový tok proporčne viac 

ako neskôr pôsobiace bariéry, aj keď by ich absolútna izolačná sila bola väčšia. 
Predpokladajme, že sú dve izolačné bariéry: prezygotická s absolútnou silou I1 a silnejšia 
postzygotická s absolútnou silou I2. Skôr pôsobiaca bariéra redukuje génový tok 
jednoducho I1, kým účinok neskôr pôsobiacej bariéry je 

€ 

I2(1− I1). Prvá a druhá bariéra 
majú nasledovný podiel p1 a p2 na znížení génového toku: 

 

€ 

p1 =
I1

I1 + I2(1− I1)
   a   

€ 

p2 =
I2(1− I1)

I1 + I2(1− I1)
 

 
Z tohto vyplýva, že ak postzygotická bariéra je silnejšia ako prezygotická bariéra (I2 > 

I1), tak prezygotická bariéra má väčší relatívny účinok (p1 > p2) keď  
 

€ 

I2 × I1 > I2 − I1 
 

t.j. ak súčin jednotlivých síl izolačných bariér je väčší ako ich rozdiel.  
 
 
 
 
 

Obr. 2.1 Relatívny príspe-
vok dvoch po sebe pôso-
biacich izolačných bariér 
k celkovej reprodukčnej 
izolácii. Tmavšia plocha 
parametrového príspevku 
označuje oblasť, v ktorej I1 
redukuje génový tok pro-
porčne viac ako bariéra I2 
hoci je silnejšia (podľa 
Coyne & Orr, 2003). 

 
Obrázok 2.1 znázorňuje oblasť parametrového priestoru, v ktorom skôr pôsobiaca 

bariéra má väčší relatívny účinok na génový tok aj napriek tomu, že neskôr pôsobiaca 
bariéra je silnejšia. Z tohto dôvodu sa predpokladá, že prezygotické beriéry by mohli byť 
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dôležitejšie pri redukcii génového toku ako postzygotické bariéry. Avšak ich relatívna sila 
je väčšia len preto, že pôsobia skôr, ako bolo uvedené vyššie. Preto na obmedzení 
génového toku nemožno vylúčiť ani značný biologický vplyv postzygotických bariér, ktoré 
sú nevyhnutné aj pre dosiahnutie nevratnosti (ireverzibility) speciácie. 

Na zistenie rýchlosti vzniku reprodukčnej izolácie treba poznať absolútnu silu rôznych 
izolačných bariér a čas divergencie taxónov. Ten sa dá odhadnúť pomocou fosílneho 
záznamu, alebo vypočítať pomocou molekulárnych hodín či genetických vzdialeností. 
Časový priebeh speciácie sa potom zobrazí ako vzťah medzi silou izolačných bariér 
a časom divergencie daného páru taxónov. Takéto diagramy sa zostavia pre každú izolačnú 
bariéru zvlášť, čo môže ukázať isté zákonitosti, ako napríklad ktoré izolačné bariéry sa 
vyvíjajú rýchlejšie ako iné (obr. 2.2). 
 
 

 
 
Obr. 2.2 Priebeh evolúcie sily pre- a postzygotickej izolácie. Každý bod znázorňuje fylogeneticky 
nezávislý pár taxónov (podľa Coyne & Orr, 1997). 
  
 

Prvá takáto štúdia merala imunologické vzdialenosti medzi albumínmi (proteínmi 
krvnej plazmy) ako index divergencie proteínových sekvencií u 31 párov cicavčích druhov 
a 50 párov druhov žiab, pričom členovia každého páru boli schopní tvoriť životaschopné 
hybridy. Cicavce schopné tvoriť hybridy vykazovali imunologickú vzdialenosť rovnú 0,6 
% divergencie albumínových sekvencií, kým páry žiab dokázali tvoriť hybridy aj pri oveľa 
väčšej divergencii (priemerne 7,4 %). Pretože albumínové hodiny tikajú rovnako rýchlo 
u oboch skupín, tak neživotaschopnosť hybridov vzniká skôr u cicavcov ako žiab. Táto 
štúdia bola neskôr rozšírená o 36 párov hybridizujúcich vtákov. Tie mali divergenciu 
albumínov podobnú ako žaby. Ak sa molekulárne divergencie prepočítajú na absolútny 
čas, tak priemerný čas divergencie medzi pármi, ktoré sú stále schopné produkovať 
životaschopné hybridy je 2 – 3 milióny rokov pri cicavcoch, 21 miliónov rokov pri žabách 
a 22 miliónov rokov pri vtákoch. Toto naznačuje, že neživotaschopnosť hybridov sa vyvíja 
rýchlejšie u cicavcov ako u žiab a vtákov. Tento fenomén ale nemusí vyjadrovať 
nekompatibility pri vývine cicavčích hybridov, ale skôr rýchly vznik prezygotickej 
izolácie. Časy divergencie vtákov okolo 22 miliónov rokov, pri ktorých môžu vznikať 
životaschopné hybridy, boli pravdepodobne nadhodnotené. Hoci reálnejšie sú časy 
divergencie okolo 15 miliónov rokov, je absurdné predpokladať, že rovnako staré druhy 
cicavcov (napr. človek a gibon) by boli stále schopné tvoriť životaschopné hybridy. 
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Najkompletnejší výskum tohto typu sa uskutočnil na rode Drosophila, pričom bolo 
študovaných 171 párov druhov, ktoré vykazovali tri druhy izolácie: jednu prezygotickú 
(behaviorálnu) a dve postzygotické (sterilitu a neživotaschopnosť hybridov; obr. 2.2). 
Genetická divergencia bola odhadnutá na základe alozýmov (rôzne formy proteínov 
kódované jedným génom), pričom genetická vzdialenosť D = 1 zodpovedá približne 2 
miliónom rokov divergencie. Všetky tri formy izolácie nadobúdali hodnoty od 0 (žiadna 
izolácia) až po 1 (úplná izolácia). Zistilo sa, že sila prezygotickej a postzygotickej izolácie 
narastá s časom, t.j. s hodnotou genetickej vzdialenosti D. Porovnanie párov, ktoré 
divergovali nedávno (D < 0,5), ukázalo, že prezygotická izolácia je silnejšia ako 
postzygotická (obr. 2.2). Ďalej sa zistilo, že v sympatrii sa prezygotická izolácia vyvíja 
rýchlejšie ako postzygotická. Pri alopatrických taxónoch nie je rozdiel v rýchlosti evolúcie 
prezygotickej a postzygotickej izolácie. A napokon sterilita hybridov vzniká rýchlejšie ako 
ich neživotaschopnosť. 

Ak sa vyhodnotí celková reprodukčná izolácia (t.j. kombinácia pre- aj postzygotických 
bariér), tak väčšina dvojíc druhov so vzdialenosťou D ~ 0,5 má vytvorené také silné 
celkové pre- aj postzygotické bariéry, že génový tok medzi nimi v sympatrii je takmer 
nulový (obr. 2.3). Na základe týchto zistení sa dá odhadnúť čas potrebný na vznik nových 
druhov v rámci rodu Drosophila. Pri druhoch žijúcich v alopatrii je to približne 1,1 
miliónov rokov, kým pri druhoch v sympatrii len 0,1 miliónov rokov. Tento výrazný 
rozdiel je spôsobený relatívnou silou behaviorálnej izolácie, ktorá vzniká pomerne rýchlo 
v sympatrii. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Obr. 2.3 Priebeh evolúcie sily cel-
kovej izolácie (t.j. pre- a postzygo-
tickej izolácie). Každý bod znázor-
ňuje fylogeneticky nezávislý pár 
taxónov (podľa Coyne & Orr, 1997). 

 
 

Záverom možno zhrnúť nasledovné všeobecné pravidlá o izolačných bariérach: 
1. Vnútorne podmienená sterilita a neživotaschopnosť hybridov vznikajú postupne: sila 

postzygotických bariér narastá len pomaly s časom a nie sú takmer žiadne recentne 
vzniknuté taxóny, ktorých hybridy by boli úplne sterilné alebo neživotaschopné. Toto 
vylučuje „okamžitú speciáciu“. Výnimkou sú len polyploidy, pri ktorých vzniká 
postzygotická izolácia takmer okamžite (viď kapitola 7). 

2. Sterilita hybridov vzniká rýchlejšie ako ich neživotaschopnosť. Pri živočíchoch 
sterilita častokrát môže byť vedľajším produktom génov, ktoré sa vyvíjali rýchlo 
vďaka pohlavnému výberu. Táto hypotéza je podporená pozorovaniami, že gény 
súvisiace s pohlavným rozmnožovaním sa vyvíjajú rýchlejšie ako gény s inými 
funkciami. 
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3. Sterilita a neživotaschopnosť hybridov vznikajú spravidla u heterogametického 
pohlavia (t.j. pohlavia nesúceho dva odlišné pohlavné chromozómy, napr. samce 
cicavcov s chromozómami X a Y alebo samice vtákov s chromozómami Z a W) skôr. 
Toto zistenie sa označuje ako Haldaneovo pravidlo a platí univerzálne bez ohľadu 
nato, či je samčie alebo samičie pohlavie heterogametické. Haldaneove pravidlo je 
zrejme prvým krokom pri vzniku vnútornej postzygotickej izolácie. 

4. Vnútorná postzygotická izolácia vzniká rôzne rýchlo pri rozličných skupinách 
organizmov. Neživotaschopnosť hybridov sa vyvíja z doteraz skúmaných skupín 
najrýchlejšie u cicavcov, žiab a drozofíl, trochu pomalšie u motýľov a najpomalšie 
u vtákov. Neživotaschopnosť dokonca vzniká ešte pomalšie pri rastlinách, pričom 
vysokú plodnosť môžu mať aj hybridy dvoch dávno od seba oddelených 
(divergovaných) rastlinných taxónov. 
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3 
 
 

Alopatrická a 
parapatrická speciácia 

 
 

S ohľadom na m [počet páriacich sa jedincov, ktoré sú imigrantami z iných populácií] 
a príčinu vzniku izolačných bariér sa rozlišujú tri základné typy speciácie: alopatrická, 
parapatrická a sympatrická. Pri alopatrickej speciácii je redukcia m spôsobená fyzikálnymi 
(biogeografickými) bariérami, ktoré sú pre organizmy vonkajšie. V populačno-genetickom 
kontexte speciácia je alopatrická ak m je od začiatku nulové. Geograficky podmienené 
oddelenie krížiacich sa populácií sa môže udiať napríklad zaľadnením, orogénnou 
činnosťou (t.j. vznikom pohorí), klimatickou zmenou alebo v neposlednom rade aj 
vymretím prechodných populácií. 

Na základe relatívnej veľkosti populácií, ktoré sú zahrnuté do alopatrickej speciácie sa 
rozlišujú dva základné spôsoby: 

1. Vikariantná speciácia – reprodukčná izolácia vzniká potom ako sa geografický 
areál rozdelil na dve alebo viac častí, ktoré obsahujú dostatočne veľké izolované populácie. 

2. Peripatrická speciácia – reprodukčná izolácia vzniká buď kolonizáciou izolované-
ho územia malou skupinou jedincov, alebo malá skupina jedincov sa stane geograficky 
izolovaná v rámci areálu. 
 
3.1 Vikariantná speciácia 

V prírode existuje množstvo dôkazov pre vikariantnú speciáciu, ktoré majú rôznu silu 
výpovednej hodnoty. Tieto dôkazy sa dajú rozdeliť do šiestich skupín. 

1. Geografický súlad medzi hranicami druhov a existujúcimi geografickými 
a klimatickými bariérami. Pre tento typ dôkazov treba v prírode nájsť pár blízko 
príbuzných druhov, ktoré sú izolované geografickou bariérou. Tieto druhy sa v anglicky 
hovoriacej literatúre označujú aj ako „geminate species“. Ďalej je dôležité, aby 
v molekulárnych analýzach tieto dva druhy boli sesterskými taxónmi a čas ich divergencie 
zodpovedal vzniku geografickej bariéry. 

Takýmto príkladom geografickej bariéry je Panamský pevninský most, ktorý oddelil 
Karibské more od Tichého oceánu približne pred 3 miliónmi rokov. Molekulárne analýzy 
odhalili v rámci kôrovcov rodu Alpheus na oboch stranách mosta sedem párov sesterských 
druhov. Na základe molekulárnych hodín izolácia medzi pármi prebehla medzi 3 až 10 
miliónmi rokov, pričom najviac divergované páry žijú v najväčších hĺbkach a najmladšie 
páry v plytkých vodách. Toto pekne odráža fakt, že most sa utváral postupne a kôrovce 
žijúce v rôznych hĺbkach vytvárali druhy postupne. Ako prvé boli oddelené hlbokomorské 
druhy, kým ako posledné druhy obývajúce plytké vody. 
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2. Alopatria mladých sesterských druhov. Dobrým dôkazom alopatrického vzniku 
druhov je, ak sa v rámci rodu vyskytujú mladé sesterské druhy v alopatrii, aj keď nie sú 
známe žiadne geografické bariéry. Dôkaz je o to silnejší, ak alopatria nie je známa 
u starších dvojíc druhov tohto rodu. Predpokladá sa totiž, že mladšie druhy lepšie odrážajú 
biogeografiu druhotvorby, ktorá je zahmlená u starších druhov potom, ako sa ich areály 
časom rozširovali. Tento typ dôkazu bol doteraz presvedčivo zaznamenaný u morských rýb 
rodu Albula a holotúrií rodu Diadema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.1 Kladogram 19 juhoamerických druhov motýľov rodu Charis korelovaný s areálmi ich 
výskytu. Všetky sesterské druhy žijú buď v alopatrii alebo parapatrii (podľa Hall & Harvey, 2002).  
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3. Geografická zhoda medzi hranicami rozšírenia druhov alebo hybridných zón 
medzi rôznymi taxónmi. Ak niekoľko párov blízko príbuzných druhov má dotýkajúce sa 
areály, tak možno predpokladať, že sa vyvíjali v alopatrii a súčasné rozšírenie odráža ich 
sekundárny kontakt potom, ako sa geografické bariéry stratili. Veľmi pekným príkladom 
sú motýle skupiny Charis cleonus, ktorá zahŕňa 19 druhov žijúcich v Južnej Amerike. V 
rámci tejto skupiny sú všetky sesterské druhy alopatrické a pravdepodobne rieky 
predstavovali dôležité geografické bariéry pri ich vzniku (obr. 3.1). Ďalej sedem oblastí 
endemického výskytu niektorých druhov skupiny Ch. cleonus je takmer identických 
s endemickými oblasťami výskytu odvodených z fylogenetických analýz plazov, primátov, 
hlodavcov, vačkovcov, vtákov a iných motýľov. Tieto zistenia odrážajú spoločnú históriu 
alopatrickej speciácie pod vplyvom vikariantných izolačných udalostí. 

4. Chýbanie sesterských taxónov v oblastiach, v ktorých bola geografická izolácia 
nepravdepodobná. Ak sa druhy v rámci rodu tvoria v oblastiach, ktoré majú geografické 
bariéry, ale netvoria sa v oblastiach, ktoré ich nemajú, tak možno u nich usudzovať na 
alopatrický spôsob druhotvorby. Toto tvrdenie je ťažké testovať, lebo nemusí byť presne 
zrejmé, čo predstavuje geografické bariéry pre taxóny. Napríklad speciácia nebola 
zaznamenaná pri jašteroch rodu Anolis na ostrovoch menších ako 3 000 km2, ale bola 
pozorovaná na veľkých ostrovoch, ktoré už vďaka svojej rozlohe ponúkajú dostatočné 
geografické izolačné bariéry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.2 Koláčové diagramy znázorňujúce frekvencie haplotypov mitochondriálnej DNA šiestich 
druhov obývajúcich východné pobrežie Mexického zálivu (podľa Avise, 2000). 
 
 

5. Súlad medzi súčasnými a minulými geografickými bariérami a genetickými 
diskontinuitami v rámci druhov. Tento dôkaz vyžaduje náhlu zmenu vo frekvenciách alel 
v rámci druhu, t.j. zlom, ktorý sa vyskytuje na podobných lokalitách medzi rôznymi 
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druhmi. Dobrým príkladom je pobrežie Mexického zálivu, kde sa u šiestich druhov z 
rôznych živočíšnych skupín zistilo, že frekvencie rôznych typov mitochondriálnej DNA 
(mtDNA), nazývané aj haplotypy, sú veľmi odlišné medzi východným a západným 
pobrežím. Tieto druhy mali pravdepodobne kontinuálne rozšírenie pozdĺž pobrežia, ktoré 
však bolo pred 2 miliónmi rokov rozdelené na mexické a atlantické pobrežie vďaka 
zväčšeniu Floridského polostrova. Pod vplyvom zaľadnenia sa totiž znížila hladina mora a 
tým vznikla bariéra medzi populáciami na atlantickom a mexickom pobreží. Potom čo 
ľadovec ustúpil, populácie sa opäť spojili, ale genetické stopy po ich izolácii ostali (obr. 
3.2). Mnohé rozdiely v mtDNA v rámci druhov sa datujú do podobného obdobia približne 
2 miliónov rokov. 

6. Nárast reprodukčnej izolácie s geografickou vzdialenosťou medzi populáciami. 
Ak genetický tok klesá s geografickou vzdialenosťou, tak vzdialené populácie 
širokorozšíreného druhu si môžu vymieňať gény len zriedkavo, čo im umožňuje vyvíjať sa 
pomerne nezávisle. Takýto argument pre vikariantnú speciáciu sa však považuje za slabý 
dôkaz. Ak existuje geografická variabilita v ekológii druhu, tak toto pozorovanie nemusí 
odrážať znížený génový tok, ale lokálne rozdiely v selekcii. Vedľajším produktom selekcie 
potom môže byť reprodukčná izolácia. 
 
3.2 Peripatrická speciácia 

Pri tomto type alopatrickej speciácie je dcérska populácia, ktorá sa začína odlišovať od 
populácie materskej, veľmi malá. Tento model speciácie zahŕňa napríklad osídlenie 
nového miesta alebo habitatu. Môže sa ale jednať aj o nerovnomerné rozdelenie 
pôvodného areálu, pričom jedna z oddelených populácií je veľmi malá. Peripatrická 
speciácia sa môže teda udiať tromi cestami: 

1. Založenie novej populácie – jeden alebo zopár jedincov kolonizuje nové vzdialené 
miesto, napríklad ostrov alebo jazero. 

2. Malá okrajová populácia sa izoluje od zbytku druhu pomocou geografickej bariéry. 
3. Malá populácia vo vnútri areálu sa stane oddelenou dostatočne dlho na to, aby sa 

reprodukčne izolovala od materskej populácie. 
Počas peripatrickej speciácie sa do veľkej miery uplatňuje selekcia (prírodný výber) 

a genetický drift, čo je proces výrazne meniaci frekvencie alel vďaka náhodnému výberu 
jedincov, ktoré založili novú populáciu. Pri peripatrickej speciacii sa teda uplatňuje tzv. 
efekt zakladateľa, pri ktorom je vplyv genetického driftu na malú dcérsku populáciu 
silnejší ako na veľkú dcérsku populáciu. V malej dcérskej populácii navyše môžu pôsobiť 
iné selekčné tlaky, ktoré spolu s driftom vedú k diferenciácii nových populácií a ku 
speciácii. 

Druhovo bohaté skupiny, ktoré sa endemicky vyskytujú na izolovaných ostrovoch 
a súostroviach, sú dobrým dôkazom výskytu peripatrickej speciácie po ich kolonizácii. 
Prítomnosť niekoľkých desiatok druhov tvoriacich monofyletickú skupinu na jednom 
ostrove alebo súostroví ale neznamená niekoľko desiatok peripatrických speciácií alebo 
kolonizácií. V skutočnosti bolo len niekoľko málo kolonizácií jednotlivých ostrovov, za 
ktorými nasledovali sympatrická alebo alopatrická speciácia. 

1. Peripatrická speciácia na jednotlivých oceánskych ostrovoch. Prítomnosť 
endemických druhov na oceánskych ostrovoch, ktorých najbližší príbuzní žijú na 
priľahlom kontinente je dobrým dôkazom peripatrickej speciácie. Dôkaz je o to 
presvedčivejší, keď endemit predstavuje samostatný rod, čo naznačuje výrazné rozdiely 
v morfológii a tým aj väčšiu šancu reprodukčnej izolácie. 

2. Peripatrická speciácia na súostroviach. Je oveľa náročnejšie pochopiť biogeogra-
fiu speciácie na súostroviach. V tomto prípade sú užitočným nástrojom fylogenetické 
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analýzy, ktoré umožňujú odhadnúť koľko speciačných udalostí bolo naozaj peripatrických. 
Hawajské súostrovie je domovom približne 400 druhov drozofíl. Molekulárne analýzy 
ukazujú, že všetky tieto druhy vznikli z jedného predka. Takmer všetky druhy sú 
endemické pre jeden ostrov alebo komplex troch ostrovov (Maui, Molokai a Lanai), ktoré 
boli pred 0,3 – 0,4 miliónmi rokov jedným ostrovom. Blízko príbuzné druhy, ktoré sú 
častokrát alopatrické, vykazujú veľké ekologické rozdiely ako aj silnú behaviorálnu 
a postzygotickú izoláciu. Z molekulárnych dát a usporiadaní chromozómov sa dá vypočítať 
frekvencia kolonizačných udalostí. Zistilo sa, že kolonizácia sa diala zo starších na mladšie 
ostrovy, t.j. v smere zo SZ na JV. Teda nové druhy sa ľahšie uchytili na ostrovoch 
s neokupovanými ekologickými nikami. Na vzniku 101 druhov drozofíl z jednej skupiny 
sa podieľalo približne 45 kolonizácií, po ktorých už v rámci ostrovov ďalej vznikali druhy 
peripatricky (obr. 3.3). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Obr. 3.3 Kolonizácia Ha-
wajského sústrovia drozo-
filami. Šípky znázorňujú 
smer kolonizácie, pričom 
hrúbka šípky je úmerná 
počtu kolonizačných uda-
lostí. Počet druhov na jed-
notlivých ostrovoch je u-
vedený v zátvorke (podľa 
Carson, 1983). 

 
 

Ak jednotlivé ostrovy súostrovia sa tvoria postupne v priebehu času, ako to bolo 
napríklad v prípade Hawajského súostrovia alebo Galapág, tak na peripatrickú speciáciu 
môže poukazovať pozitívny vzťah medzi postupným zvyšovaním počtu ostrovov a počtom 
druhov. V prípade spevavcov čeľade Thraupidae, označovaných aj ako Darwinové pinky, 
sa zistil nápadný súlad medzi počtom druhov a počtom existujúcich Galapágskych 
ostrovov v danom čase. Toto naznačuje, že počet ostrovov bol limitujúcim faktorom 
rýchlosti speciácie Darwinových piniek (obr. 3.4). 

3. Peripatrická speciácia na okraji areálu. Odhaliť peripatrickú speciáciu na 
kontinentoch je oveľa náročnejšie než na ostrovoch alebo súostroviach. Existencia 
sesterských druhov, ktorých areály sa dotýkajú, ale majú nápadne odlišnú veľkosť, môže 
poukazovať na peripatrickú speciáciu. Avšak v tomto prípade sa nedá vylúčiť ani 
vikariantná speciácia, za ktorou nasledovalo zmenšenie veľkosti jedného z areálov. 
Peripatrická speciácia sa stáva pravdepodobnejšou, ak vzdialenosť je jedinou geografickou 
bariérou medzi oboma populáciami. Potom sa dá uvažovať, že samotná kolonizácia 
vytvorila bariéru pre génový tok medzi týmito populáciami. 
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Obr. 3.4 Koordinovaný nárast 
v počte ostrovov v Galapágs-
kom súostroví s počtom druhov 
Darwinových piniek (podľa 
Grant & Grant, 1996). 

 
 
3.3 Parapatrická speciácia 

Parapatrická speciácia spadá medzi alopatrickú a sympatrickú, pričom zahŕňa vznik 
reprodukčnej izolácie medzi dvoma populáciami, ktoré si vymieňajú gény, ale nie 
v neobmedzenom rozsahu. V populačno-genetickom kontexte bol teda pomer génov, ktoré 
si počiatočne populácie vymieňali medzi 0 (alopatrická speciácia) a 0,5 (sympatrická 
speciácia). Na rozdiel od alopatrickej speciácie, parapatrická speciácia nevyžaduje 
geogragické bariéry, ale len obmedzenie génového toku a ekologické rozdiely medzi 
populáciami. Je takmer nemožné demonštrovať parapatrickú speciáciu v prírode, a tak je 
najmä teoretickým konštruktom. Existujú dva teoretické modely vysvetľujúce parapatrickú 
speciáciu: 

1. Klinálny model. Predpokladajme, že jeden druh je kontinuálne rozšírený v rámci 
rozmanitého životného prostredia. Jeho subpopulácie sa postupne prispôsobia na lokálne 
habitaty, hoci tomuto prispôsobovaniu spočiatku bráni génový tok z priľahlých ekologicky 
odlišných populácií. Časom po väčšej špecializácii na lokálne habitaty môže začať pôsobiť 
zosilnenie prezygotickej izolácie, čo zníži génový tok medzi subpopuláciami. Tieto sa 
postupne stanú samostatnými druhmi. 

2. Model „odrazového mostíka“. Predpokladajme, že jednotlivé subpopulácie majú v 
rámci jednej veľkej populácie obmedzenú výmenu génov. Časom môže selekcia alebo drift 
prevážiť nad génovým tokom a vytvoriť medzi subpopuláciami reprodukčné bariéry ako 
vedľajší produkt. Tento model parapatrickej speciácie by mohol pravdepodobne prebiehať 
na okraji areálu druhu. 

Existuje šesť druhov dôkazov pre parapatrickú speciáciu, ale všetky majú relatívne 
slabú výpovednú hodnotu. Všetky pozorovania, ktoré naznačujú parapatrickú speciáciu, 
môžu byť vysvetlené aj zmenami vo veľkosti areálov po alopatrickej speciácii. 

1. Pár blízko príbuzných druhov s hraničiacimi areálmi. Ide o relatívne slabý dôkaz, 
lebo areály druhov sa menia rýchlejšie ako vzniká reprodukčná izolácia. Areály, ktoré 
pozorujeme v súčasnosti, nám nemusia podať žiadnu geografickú informáciu o histórii 
speciácie. Hraničiace areály môžu byť aj výsledkom súťaže (kompetície) druhov, pričom 
jeden druh vytláča zo svojej oblasti výskytu druhý druh. A v neposlednom rade mohla 
habitatová izolácia vzniknúť v alopatrii a rozširovanie areálu sa zastavilo na ekologickej 
hranici medzi dvoma habitatmi. Hybridné zóny môžu byť buď výsledkom parapatrickej 
speciácie alebo sekundárneho stretu medzi dvomi predtým alopatrickými populáciami. 
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2. Viaceré páry blízko príbuzných druhov s hraničiacimi areálmi. Ak veľa párov 
sesterských druhov vykazuje hybridnú zónu na tej istej oblasti, napríklad v ekotóne (t.j. v 
úzkom páse na rozhraní dvoch habitatov), tak možno usudzovať na parapatrickú speciáciu. 
Tento istý obraz však môžeme pozorovať aj po alopatrickej speciácii, za ktorou nasledoval 
sekundárny kontakt sesterských druhov. Dôkaz pre parapatriu je silnejší ak sa pomocou 
molekulárnych hodín podarí dokázať, že hybridizujúce páry vznikli v iných časoch. 

3. Morfologické a genetické diskontinuity v ekotóne. Jednotlivé druhy často 
vykazujú morfologické alebo genetické zmeny na prechode medzi habitatmi, t.j. v ekotóne. 
Tieto zmeny môžu byť postupné alebo náhle. Predpokladá sa, že ak tieto zmeny neboli 
spôsobené genetickým driftom, tak by mohli byť výsledkom habitatovo špecifickej 
selekcie. Neexistuje však žiadny dôkaz, že parapatrická speciácia je v tomto prípade prvým 
krokom v tvorbe reprodukčnej izolácie. 

4. Pozorovanie všetkých štádií parapatrickej speciácie v prírode. V prírode možno 
pozorovať každý stupeň reprodukčnej izolácie od hybridných zón, v ktorých populácie nie 
sú reprodukčne izolované, až po populácie, ktoré sú úplne reprodukčne izolované. 
Existencia tohto kontinua na jednej strane podporuje realitu parapatrickej speciácie, ale na 
druhej strane toto kontinuum môže byť výsledkom sekundárneho kontaktu predtým 
alopatrických taxónov a sily reprodukčnej izolácie, ktorá sa stihla vyvinúť, kým druhy žili 
v alopatrii. 

5. Biogeografické a fylogenetické vzory naznačujúce opakovanú parapatrickú 
speciáciu v malom kláde. Predpokladajme, že tri druhy A, B a C tvoria malú 
monofyletickú skupinu a že sú klinálne rozšírené s malým alebo žiadnym prekryvom ich 
areálov. Ak fylogenetické analýzy ukážu, že všetky tri druhy vznikli v tom istom čase, tak 
možno usudzovať, že jeden ancestrálny druh sa parapatricky rozdelil na tri taxóny. Tento 
parapatrický vzor však možno vysvetliť aj alopatrickou speciáciou, po ktorej nasledovala 
expanzia areálov, ktorá bola zastavená rozdielmi v habitatoch alebo medzidruhovou 
kompetíciou. Navyše hybridizácia prebiehajúca medzi parapatrickými druhmi ich mohla 
geneticky homogenizovať, čo spôsobilo dojem, že divergovali nedávno a že sú blízko 
príbuzné. Existuje viacero dôkazov takýchto artefaktov fylogenetických analýz. 

6. Historické pozorovanie speciácie v parapatrii. Príkladom historicky pozorovanej 
parapatrie je speciácia tolerancie rastlín na ťažké kovy v pôde v človekom narušených 
habitatoch. Druh Agrostis tenuis rastie na pôdach znečistených meďou, kým Anthoxanthum 
odoratum na olovom a zinkom kontaminovaných pôdach. Hranica medzi kontaminovanou 
a nekontaminovanou pôdou je ostrá a široká len približne 5 – 10 metrov. Populácie oboch 
druhov rastúce na kontaminovaných pôdach si stihli za 100 – 150 rokov vytvoriť rozdiely 
v čase kvitnutia. Rastliny zo znečistených pôd kvitnú skôr ako tie z nekontaminovaných. 
Následné experimenty dokázali, že táto časová izolácia je podmienená geneticky. 
 

Na záver je dôležité zdôrazniť, že z týchto šiestich druhov dôkazov sú 
najpresvedčivejšie argumenty uvedené v bodoch 1., 3. a 6. Odlíšenie parapatrickej 
speciácie od alopatrickej stále ostáva veľkým problémom. Toto vyplýva z toho, že druhy 
mohli pôvodne vzniknúť v alopatrii a súčasné parapatrické areály sú len výsledkom ich 
sekundárneho kontaktu. Historické zmeny vo veľkosti areálov jednotlivých druhov je 
veľmi ťažké odhaliť. 
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4 
 
 

Sympatrická speciácia 
 
 

Sympatrická speciácia sa deje medzi dvoma populáciami s voľnou migráciou. 
Reprodukčná izolácia, teda vznik bariér zmenšujúcich génový tok medzi populáciami, sa 
musí udiať v rámci disperznej vzdialenosti jedinca. Toto je zásadný rozdiel s parapatrickou 
speciáciou, pri ktorej je počiatočné obmedzenie génového toku zapríčinené vzdialenosťou. 
Pri alopatrickej speciácii je zasa reprodukčná izolácia podmienená geograficky, faktormi 
ktoré sú pre organizmy vonkajšie. Na druhej strane pri sympatrickej speciácii je 
reprodukčná izolácia spôsobená biologickými vlastnosťami organizmov, a to konkrétne ich 
genetickou variabilitou. 

V porovnaní s alopatrickou speciáciou narážame v sympatrii na dva závažné problémy: 
1. Antagonizmus medzi selekciou a rekombináciou. Selekcia sa snaží rozdeliť 

populáciu na dve časti, čím vznikajú génové komplexy. Rekombinácia (výmena úsekov 
DNA medzi DNA molekulami alebo chromozómami počas pohlavného rozmnožovania) 
zase ničí vznikajúce génové komplexy, ktoré by mohli tvoriť reprodukčné bariéry medzi 
populáciami. Týmto rekombinácia vedie k opätovnej homogenizácii génových komplexov, 
ktoré vytvára selekcia. Tento problém je prekonateľný za predpokladu tesného spojenia 
medzi génmi zahrnutými do reprodukčnej izolácie na jednej strane, alebo za predpokladu 
vzniku selektívneho párenia medzi jedincami na strane druhej. Oba tieto predpoklady 
zmenšujú možnosť rekombinácie. V alopatrii nemáme tento antagonistický problém, lebo 
geografická izolácia sama o sebe zabraňuje rekombinácii, a tak tu môže voľne pôsobiť 
selekcia. 

2. Koexistencia. V sympatrickej speciácii sa vyžaduje, že populácie si musia vytvoriť 
dostatočné ekologické rozdiely, aby mohli žiť spolu (koexistovať) počas a po vzniku 
reprodukčných bariér. Preto sa predpokladá, že sympatrická speciácia je hnaná selekciou, 
ktorá spôsobuje adaptáciu vznikajúcich druhov na odlišné ekologické podmienky 
(ekologickú divergenciu). Pri alopatrickej speciácii sa musia ekologické rozdiely vyvinúť 
pred tým, než sa druhy dostanú do sekundárneho kontaktu. Toto sa môže udiať aj dlho 
potom, čo je reprodukčná izolácia už kompletná. 

Navrhnuté boli dva modely sympatrickej speciácie podľa mechanizmu, ktorý je jej 
hlavným motorom: rušivý pohlavný výber a rušivý prírodný výber. 
 
4.1 Rušivý pohlavný výber 

Tento model predpokladá, že vznikajúce druhy sa výraznejšie líšia v sekundárnych 
pohlavných znakoch než v ekologických adaptáciách. Rušivý pohlavný výber teda zahŕňa 
vznik dvoch skupín v rámci populácie, pričom každá skupina preferuje pohlavných 
partnerov s iným znakom. Tieto skupiny sú teda izolované len výberom partnerov, kým ich 
ekologické nároky sú takmer identické. Takýto scenár speciácie je považovaný za 
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ekologicky nemožný, pretože ak pohlavný výber nie je sprevádzaný ekologickou 
odlišnosťou, tak nový druh nemôže žiť spoločne s rodičovským. Iba matematické modely, 
ktoré začínajú s ekologickou odlišnosťou, umožňujú dlhotrvajúcu koexistenciu sympatric-
ky sa tvoriacich taxónov. Ekologická odlišnosť zároveň dáva dostatočný čas na vytvorenie 
izolačných bariér. 
 
4.2 Rušivý prírodný výber 

Modely sympatrickej speciácie, ktoré vychádzajú z rušivého prírodného výberu sa 
vyskytujú v dvoch variantoch: jedny sú založené na adaptácii na diskrétne niky a druhé 
vychádzajú z rozdelenia spojitých zdrojov. 

Modely diskrétnych ník. V týchto modeloch sympatrické druhy vyhľadajú rozličné 
niky, najlepšie sa im darí v ich vlastných nikách a preferenčne sa pária s členmi 
obývajúcimi ich vlastnú niku. Toto teda vyžaduje vznik troch znakov: preferenciu niky, 
adaptáciu na niku a selektívne párenie. 

Preferencia niky. Vznikajúce druhy sa musia geneticky líšiť v preferenciách ekologic-
kých ník. Tieto preferencie môžu zahŕňať príjem potravy, miesto párenia alebo kladenie 
vajíčok. Vskutku mnohé druhy hmyzu sa pária a kladú vajíčka len na ich hostiteľských 
rastlinách. 

Adaptácia na niku. Vznikajúce druhy sa musia geneticky líšiť v ich schopnosti prežiť 
v daných nikách. Tento predpoklad vyžaduje, že alely zlepšujúce adaptáciu na jednu niku, 
znižujú adaptáciu na iné niky. Evolučnou príčinou preferencie a adaptácie na niky je súťaž 
medzi genotypmi. Alely, ktoré umožňujú jedincom nájsť a osídliť nové niky, môžu získať 
selektívnu výhodu nad alelami umožňujúcimi adaptáciu na staré niky. 

Selektívne párenie. Aby sa dokončila speciácia, musí existovať selektívne párenie v 
rámci skupín. Jedince obývajúce jednu niku sa preferenčne pária medzi sebou a nie s 
obyvateľmi inej niky. V matematických modeloch je ľahšie získať genotypy líšiace sa 
habitatovými preferenciami, ako docieliť vznik selektívneho párenia. Preto kľúčovým 
krokom v modelovaní sympatrickej speciácie je dokázanie vzniku behaviorálnej izolácie, 
ktorá vedie k selektívnemu páreniu. Selektívne párenie je potom zodpovedné za vytvorenie 
génových komplexov, ktoré môžu vytvoriť reprodukčné bariéry medzi populáciami. 

Modely rozdelenia spojitých zdrojov. Existencia druhov, ktoré nemajú dramatické 
rozdiely v habitatoch, nevyužívajú rôznych hostiteľov a nemajú ani divergentné niky, 
podmienila vznik modelov rozdelenia spojitých zdrojov. Takéto modely predpokladajú, že 
dôležitý zdroj (napr. veľkosť semien) má unimodálne rozdelenie. Znak dôležitý pri 
využívaní tohto zdroju (napr. veľkosť zobáka) má tiež unimodálne rozdelenie. Priemerná 
hodnota znaku je teda taká, pri ktorej sa dosahuje najväčšia reprodukčná zdatnosť (fitness) 
pri využívaní tohto kľúčového zdroja. Ako populácia rastie, tak selekcia uprednostňuje 
jedincov s extrémnymi hodnotami znaku (napr. krátkymi a dlhými zobákmi), pretože 
extrémne jedince môžu využívať nevyčerpané zdroje. Selektívne párenie by potom 
teoreticky mohlo umožniť vznik nových taxónov. 
 
4.3 Príklady sympatrickej speciácie 

Dá sa predpokladať, že alopatrická speciácia je oveľa častejšia ako sympatrická, 
pretože pre ňu existuje viacej dôkazov v prírode. Z tohto dôvodu sa pri vysvetlení vzniku 
druhov považuje alopatria za nulovú hypotézu a sympatria sa berie do úvahy, len keď je 
hodnovernejšia. Dôkazy na zamietnutie nulovej hypotézy sú: (1) oba druhy musia byť 
úplne sympatrické, (2) musí byť medzi nimi reprodukčná izolácia na základe genetických 
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rozdielov, (3) musia byť sesterské taxóny a (4) biogeografia a evolučná minulosť musia 
robiť existenciu alopatrickej fázy veľmi nepravdepodobnou. 

Ryby v postglaciálnych jazerách. Mnohé severoamerické a euroázijské jazerá sa 
vytvorili po poslednom zaľadnení približne pred 15 000 rokmi. Od tohto času sa vyvinulo 
v týchto jazerách niekoľko endemických druhov rýb. Niektoré jazerá obsahujú dva alebo 
viac druhov príbuzných rýb, ktoré sa líšia morfológiou, správaním, habitatom a životnou 
históriou. Jedna forma je útlejšia, pelagická (žijúca vo vodnom stĺpci) a živí sa 
zooplanktónom, kým druhá je zavalitejšia, bentická (žijúca na dne) a živí sa bezchordátmi, 
mäkkýšmi a riasami. Dá sa predpokladať, že tieto dve formy vznikli v sympatrii modelom 
diskrétnych ník. 

Cichlidy v afrických jazerách. Radiácia ostriežovitých rýb z čeľade Cichlidae vo 
východoafrických sladkovodných jazerách je jedným z najpôsobivejších dôkazov 
sympatrickej speciácie. Tri najväčšie jazerá – Tanganika, Malawi a Viktóriine jazero –
spolu obsahujú viac než 1500 druhov cichlíd. Mnohé druhy sú potravne veľmi 
špecializované, vykazujú pohlavný dimorfizmus a špecifické reprodukčné správanie ako 
starostlivosť o potomstvo alebo teritorialitu samcov. Monofýlia skupín v rámci jazier 
vylučuje sekundárny stret alopatrických populácií. Fylogenetické analýzy naznačujú 
vysokú rýchlosť speciácie cichlíd, ktorá pravdepodobne prebiehala v sympatrii a bola 
hnaná ekologickým rozrôznením vznikajúcich druhov. 

Hostiteľsko-špecifické parazity. Pre parazita je hostiteľ ako ostrov, ktorý je izolovaný 
od ostatných takýchto hostiteľov. Adaptácia na nového hostiteľa môže tiež viesť 
k sympatrickej speciácii, pretože rôzni hostitelia predstavujú ostro izolované ekologické 
niky v tej istej geografickej oblasti. 

Sympatrická speciácia môže tiež podporovať vznik inkvilinizmu, fenoménu, pri 
ktorom jeden druh sociálneho hmyzu sa stáva výlučným (obligátnym) parazitom druhého. 
Parazit (otrokársky druh) stráca kastu robotníkov, samičky sa stávajú kráľovnami 
a produkujú len samčekov a ďalšie kráľovny. Zistilo sa, že pri mravcoch rodu Myrmica sú 
otrokársky aj zotročený druh sesterskými taxónmi. Kvôli trvalej asociácii otrokára 
(inkvilína) so zotročeným druhom sa usudzuje, že speciácia musela prebehnúť v sympatrii. 

Veľmi zaujímavé prípady predstavujú príbuzné druhy parazitov, ktoré žijú na tom 
istom hostiteľovi, ale sú špecializované na rôzne časti jeho tela. Takýmto príkladom sú 
perové roztoče špecializované na hlavu, krk, chrbát a krídla, či dokonca na rôzne časti 
vtáčieho pera. 

Ďalším potenciálnym prípadom sympatrie sú osičky z rodu Apocryptophagus, ktoré 
parazitujú na plodoch figovníka (Ficus). Fylogenetické analýzy založené na mtDNA 
osičiek a ich hostiteľských rastlín odhalili tri prípady, pri ktorých sesterské druhy osičiek 
parazitujú na tom istom druhu figovníka. Členovia sesterských párov majú štatisticky 
významné rozdiely v dĺžke kladielka. Osičky s kratším kladielkom napádajú figy 
v ranných štádiách ich vývinu, keď je ich stena tenšia. Tieto osičky sú možným prípadom 
sympatrickej speciácie (obr. 4.1). Nesesterské druhy osičiek, ktoré pravdepodobne vznikli 
v alopatrii, nemajú štatisticky významné rozdiely v dĺžke kladielok. 

O sympatrickom vzniku vši šatovej (Pediculus humanus) a vši detskej (P. capitis) sa 
viedla dlhá debata. Voš šatová sa nachádza na ľudskom tele, len keď cicia krv, inak sa 
skrýva na odevoch, kde aj kladie vajíčka. Na druhej strane voš detská žije na hlave, kde je 
permanentne prítomná a kde aj kladie vajíčka. Obidve formy sa môžu zmeniť na druhú 
formu za menej ako 10 generácií, ak sú prikladané na „nesprávne“ časti tela. Aj hybridy 
týchto dvoch druhov sú životaschopné a plodné, čo naznačuje len habitatovú izoláciu 
týchto dvoch druhov. Uvažovalo sa, že oba druhy mohli vzniknúť aj v alopatrii: voš šatová 
u eskimákov, kým voš detská u tropických menej oblečených populácií. Molekulárne dáta 
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však naznačujú, že sa nejedná o dobré biologické druhy, nakoľko nie sú reprodukčne 
izolované a môžu sa meniť na druhé ekotypy. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Obr. 4.1 Potenciálne sympa-
trická speciácia osičiek na fi-
govníkoch (podľa Weiblen & 
Bush, 2002). 

 
 
4.4 Alochronická izolácia v sympatrii 

Alochronická izolácia predstavuje veľké a náhle zmeny v životnom cykle, ktoré môžu 
byť primárnou príčinou sympatrickej speciácie. Takéto zmeny sa môžu udiať rýchlou 
fixáciou alely veľkého účinku, ktorá mení životný cyklus alebo takým narušením 
životného prostredia, ktoré rozdelí populáciu na dve sympatrické entity páriace sa 
v rôznych obdobiach. Prvá možnosť sa zdá takmer nemožná, pretože takáto genetická 
zmena by sa musela stať u niekoľkých jedincov naraz a musela by vytvoriť úplne časovo 
oddelené obdobie rozmnožovania. Druhá možnosť sa javí ako pravdepodobnejšia a do istej 
miery môže byť považovaná za ekvivalent geografickej bariéry, hoci populácie izolované 
takýmto spôsobom sú na začiatku geneticky identické a len počas obdobia rozmnožovania 
nie sú v kontakte. Drastická alochronická zmena okamžite eliminuje všetky možnosti 
kríženia, takže geografický prekryv v rozšírení populácií nepredstavuje žiadny problém pri 
vzniku izolačných bariér. Pretože zmena v čase rozmnožovania sa týka biológie 
organizmu, môže byť považovaná za reprodukčnú izolačnú bariéru. Alochronická 
speciácia sa teda líši od sympatrickej aj alopatrickej speciácie, ale vytvára podobný 
fylogenetický obraz ako sympatrická speciácia, lebo novozniknuté druhy majú veľký 
prekryv v areáloch výskytu. 

Najznámejším kandidátom sympatrickej alochronickej speciácie je skupina cikád rodu 
Magicicada s 13- a 17-ročným cyklom. Tri druhy v rámci tohto rodu (M. septendecim, M. 
cassini a M. septendecula) majú 17-ročný cyklus a takmer celý svoj život strávia 
v podzemí ako nymfy živiace sa koreňovým xylémom. Imága (pohlavne zrelé dospelé 
jedince) synchrónne opúšťajú podzemie v priebehu jedného alebo dvoch týždňov 
v obrovských počtoch a prežívajú približne tri týždne. Tieto tri druhy sú dobre 
diferencované morfologicky a behaviorálne a majú vytvorené aj reprodukčné izolačné 
bariéry. Každý z týchto 17-ročných druhov má sesterský druh s 13-ročným cyklom (M. 
tredecim, M. tredecassini a M. tredecula). Členovia každého sesterského páru sú 
morfologicky takmer identickí. Tam, kde sú sesterské druhy sympatrické, sa vyskytuje 
možnosť hybridizácie každých 221 rokov, kedy sa imága 13- a 17-ročných druhov 
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vyskytujú spoločne. Pravdepodobne 17-ročné druhy vznikli nezávisle z 13-ročných druhov 
pridaním štvorročnej diapauzy v druhom nymfálnom instare. Tento predpoklad je 
podporený väčšou genetickou divergenciou medzi populáciami druhu M. tredecim ako 
medzi populácimi druhu M. septendecim, čo naznačuje, že M. tredecim je starší, lebo mal 
dlhší čas na vytvorenie väčšej genetickej variability. Predpokladá sa, že v evolučnej histórii 
17-ročných druhov došlo k environmentálnemu resetu vývinových hodín, ktorý sa stal 
neskôr geneticky zakódovaným. Druhy s rovnakou periodicitou sú striktne sympatrické, 
ale sesterské taxóny sú parapatrické iba s miernym prekryvom areálov. Pretože druhy rodu 
Magicicada vznikli pred 1 – 2 miliónmi rokov, všetky stopy pôvodných areálov druhov 
boli zastreté pleistocénym zaľadnením. Aj napriek tomu, že nie je možné presne určiť, či 
speciácia druhov rodu Magicicada prebehla v sympatrii alebo parapatrii, táto skupina je 
dobrým príkladom na silnú reprodukčnú izoláciu spôsobenú rýchlymi zmenami v životnom 
cykle. 
 
4.5 Porovnávacie štúdie biogeografie speciácie 

Za účelom posúdiť relatívny význam sympatrie a alopatrie pri speciácii, evoluční 
biológovia navrhli metódu porovnávacej analýzy. Táto vychádza z molekulárnej 
fylogenézy, ktorá poskytne pre každý pár kládov relatívny vek ich divergencie, t.j. času 
kedy sa tieto klády oddelili. Pre každý pár sesterských kládov sa potom vypočíta stupeň 
prekryvu ich areálov. Takto sa získa zoznam sesterských kládov, relatívnych vekov ich 
divergencie a miery prekryvu ich areálov. Stupeň prekryvu areálov hraničí od nuly pri 
úplnej alopatrii až po jedna pri úplnej sympatrii. 

Spôsoby speciácie sa dajú odvodiť zobrazením prekryvu areálov oproti divergenčným 
časom. Ak speciácia bola alopatrická, tak prekryv areálov taxónov začína na nule, 
ale narastá s časom ako speciácia postupuje, lebo dcérske línie postupne prenikajú do 
svojich areálov. Na druhej strane pri sympatrickej speciácii sa začína s prekryvom areálov 
na hodnote jedna. Postupne ako sa speciácia dokončuje, pohyby areálov spôsobia, že sa 
zmenší prekryv areálov medzi staršími taxónmi (obr. 4.2). 
 
 

 
 
Obr. 4.2 Očakávané vzťahy medzi časom divergencie sesterských taxónov a prekryvom areálov 
(podľa Coyne & Orr, 2003). 
 
 

Ak sa vezme do úvahy, že areály sa v priebehu času menia, tak biogeografický záznam 
speciácie sa postupujúcim časom stráca. Na grafoch sa takto objavia roztrúsené body, ktoré 
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nevyhovujú ani alopatrickému a ani sympatrickému modelu. Takýmto prístupom sa zistilo, 
že len málo taxónov vykazuje čisto alopatrický alebo sympatrický vznik. Prechodné obrazy 
naznačujú, že druhy sa v priestore pohybujú a ich areály nie sú statické (obr. 4.3). 
 

 

 
 
Obr. 4.3 Grafy zobrazujúce vzťah medzi časom divergencie a podielom prekryvu arealóv. Každý 
bod predstavuje fylogeneticky nezávislý pár druhov alebo kládov. Čierne body predstavujú 
priemerné hodnoty, kým biele body maximálne hodnoty. Niektoré taxóny vyhovujú alopatrickému 
modelu speciácie (vľavo), kým niektoré taxóny nevyhovujú ani alopatrickému a ani sympatric-
kému modelu (vpravo). Jasný signál pre sympatrickú speciáciu nebol nikdy pozorovaný (podľa 
Coyne & Orr, 2003). 
 
 

Niektoré taxóny vykazujú jasný signál pre alopatriu, kým iné majú nejasný zmiešaný 
signál pre alopatriu/sympatriu. Častokrát však býva rozoznaný pozitívny vzájomný vzťah 
(korelácia) medzi narastajúcim časom divergencie a prekryvom areálov, čo naznačuje 
prevažne alopatrický spôsob speciácie. Takmer nikdy nebol zaznamenaný jasný signál pre 
sympatriu. Jedinou výnimkou sa javil byť dátový súbor obsahujúci genetické vzdialenosti 
vypočítané na základe mtDNA severoamerických zemných veveríc rodu burunduk 
(Tamias). Sympatrický obraz v tejto analýze bol ale získaný najmä vďaka jednému páru 
druhov (Tamias dorsalis a T. cinericollis), ktoré mali takmer nulovú divergenciu v mtDNA 
a prekryv ich areálov bol 80 %. Tento výsledok však nie je odrazom sympatrie mladých 
taxónov, ale zavádzajúcim odhadom nedávnej divergencie týchto dvoch druhov vďaka 
introgresii mtDNA spôsobenej hybridizáciou. Toto zistenie bolo podporené analýzou 
alozýmov, ktoré ukázali, že T. dorsalis a T. cinericollis nie sú sesterské taxóny a že sa 
vyvinuli pomerne dávno. Graf vypočítaný na základe alozýmov ukazuje, že druhy rodu 
Tamias tiež spadajú do alopatrického vzoru speciácie (obr. 4.4). 

Vo všeobecnosti väčšina údajov zo štúdií vykonaných na cicavcoch dokazuje 
alopatrickú speciáciu. Doposiaľ nie je žiadny jednoznačný dôkaz pre sympatrickú 
speciáciu. Toto naznačuje, že tento model speciácie je v prírode pravdepodobne zriedkavý. 
Existencia sympatrickej speciácie vyžaduje vznik ekologických izolačných bariér 
a u organizmov, ktoré sa pária blízko svojich zdrojov, zasa vyžaduje selektívny výber 
partnerov na základe podobného vzhľadu. 
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Obr. 4.4 Grafy zobrazujúce vzťah medzi časom divergencie a podielom prekryvu areálov 
severoamerických druhov rodu Tamias. Každý bod predstavuje fylogeneticky nezávislý pár 
druhov. Čierne body predstavujú priemerné hodnoty, kým biele body maximálne hodnoty. Jeden 
pár označený šípkou (Tamias dorsalis/T. cinericollis) sa javí ako vzniknutý v sympatrii na základe 
mtDNA, ale na základe genetickej vzdialenosti vypočítanej z alozýmov je to dávno divergovaný 
pár (podľa Coyne & Orr, 2003). 
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5 
 
 

Prezygotická izolácia (I) 
 
 

V tejto prvej kapitole venovanej prezygotickej izolácii sa budeme zaoberať bariérami, 
ktoré vychádzajú priamo z ekologických rozdielov medzi blízko príbuznými druhmi. 
Ekológia druhov hrá dôležitú úlohu pri vzniku izolačných bariér a obmedzení toku génov. 
V konečnom efekte všetky bariéry môžu byť považované za ekologické v tom zmysle, že 
vznikajú a pôsobia na základe prírodného výberu. Pod termín ekologická izolácia v zásade 
ale spadajú len tri druhy bariér, ktoré majú obvzlášť tesné spojenie so životným 
prostredím: habitat, opeľovač (polinátor) a čas (temporálna izolácia). 

Teoretický základ ekologickej izolácie je založený na tom, že genotyp druhu je 
integrovaný systém prispôsobený na ekologickú niku, ktorú obýva daný druh. V prípade, 
že nastne hybridizácia druhov adaptovaných na odlišné niky, u hybridov sa stretávajú gény 
oboch rodičovských druhov, ktoré nie sú vzájomne kompatibilné. V dôsledku toho majú 
hybridy nižšiu reprodukčnú zdatnosť (fitness) v nike jedného či druhého rodičovského 
druhu. Presun do novej ekologickej niky a úplná adaptácia na ňu vyžaduje značný selekčný 
tlak. Tento vedie ku genetickej rekonštrukcii populácie, ktorá sa stáva geneticky a ekolo-
gicky tak odlišná od rodičovskej populácie, že nový druh sa nemôže vrátiť do bodu svojho 
vzniku a žiť spolu s rodičovským druhom bez toho, aby s ním bol vo vážnej kompetícii. 
 
5.1 Habitatová izolácia 

Ak je priestorová izolácia založená na biologických rozdieloch druhov a redukuje 
génový tok medzi nimi, tak tieto druhy vykazujú habitatovú izoláciu. Habitatová izolácia 
je založená na neschopnosti druhu využívať životné prostredie iného druhu. Táto 
neschopnosť môže vyplývať z (1) geneticky podmienených rozdielov vo fitness spojených 
s využívaním habitatu, (2) kompetície, ktorá núti druhy v sympatrii využívať rôzne niky a 
zo (3) schopnosti vyhľadávať habitaty, na ktoré sú druhy najlepšie adaptované. 

Habitatová izolácia zmenšuje hybridizáciu predovšetkým tým, že jedince alebo ich 
gaméty oveľa častejšie stretajú jedince/gaméty vlastného než cudzieho druhu počas 
obdobia rozmnožovania. Toto sa deje vďaka rovnakým habitatovým preferenciám jedin-
cov. Rozlišujú sa dve formy habitatovej izolácie: 

1. Mikropriestorová izolácia. Členovia dvoch druhov zaberajú tú istú oblasť, ale ich 
reprodukčné strety sú redukované ich adapatáciou alebo preferenciou ekologicky odlišných 
častí tejto oblasti. Príkladom sú dva druhy spevavcov: Dicurus ludwigii a D. admilis. Prvý 
druh nikdy neopustí les, kým druhý nikdy nevletí ani do vonkajšieho okraja lesa. Aj 
napriek tomu, že oba druhy môžu žiť vo svojej tesnej blízkosti, sú habitatovo silne 
izolované. Rastliny tiež môžu byť mikropriestorovo izolované vďaka využívaniu rôznych 
ník v jednom habitate. Napríklad šesť druhov rodu zlatobyľ (Solidago) je rozšírených 
pozdĺž vlhkostného gradientu na prériovom svahu (obr. 5.1). 
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Obr. 5.1 Mikropriesto-
rové rozmiestnenie 6 
druhov zlatobyle poz-
dĺž vlhkostného gra-
dientu (podľa Werner 
& Platt, 1976). 

 
 

2.  Makropriestorová izolácia. Členovia dvoch druhov sa nemôžu krížiť, lebo ich 
habitaty sú alopatrické. Táto forma izolácie je dôležitá aj pri parazitoch a hmyze špeciali-
zovanom na určité alopatrické rastliny. 

Napokon do úvahy prichádza aj obmedzenie génového toku mikro- aj makro-
priestorovou izoláciou. Napríklad dva druhy môžu byť adaptované na rôzne habitaty, ktoré 
sú prevažne alopatrické, ale dochádza k ich prekryvu v oblasti s fragmentami oboch habita-
tov. 
 
Zisťovanie a meranie habitatovej izolácie 

Demonštrovanie habitatovej izolácie vyžaduje dokázanie nasledovných bodov: 
1. Priestorová separácia medzi členmi rôznych druhov je v priemere väčšia ako medzi 
členmi toho istého druhu. 

2. Priestorová separácia zamedzuje génovému toku počas obdobia, keď sa oba druhy 
rozmnožujú. 

3. Génový tok sa redukuje výlučne v dôsledku zníženej pravdepodobnosti medzidru-
hového kríženia. 

4. Priestorová separácia je založená na genetických rozdieloch medzi druhmi. 
Tieto požiadavky môžu byť len ťažko splnené pri rastlinách. Preto za účelom demon-

štrácie habitatovej izolácie treba vykonať transplantačné pokusy. Ak dva druhy obývajúce 
rôzne habitaty nehybridizujú, ale po ich prenesení do jedného habitatu začne dochádzať k 
hybridizácii, tak možno predpokladať, že tieto druhy boli habitatovo izolované. 
Alternatívou sú odstraňovacie experimenty: ak dva druhy žijú v priľahlých habitatoch 
a jeden je odstránený a ten druhý vyplní prázdny priestor po ňom, tak ich habitatová 
izolácia bola pravdepodobne podmienená medzidruhovou kompetíciou, vďaka ktorej boli 
habitatovo izolované. 

Miera habitatovej izolácie medzi dvoma živočíšnymi druhmi a a b počas obdobia 
párenia je 
 

€ 

1− pab
2pa pb
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kde pab je pozorovaný pomer medzidruhových stretov, pa je pomer celkového počtu 
jedincov, ktoré sú členmi druhu a, pb je pomer celkového počtu jedincov, ktoré sú členmi 
druhu b. Miera habitatovej izolácie varíruje medzi 0 (medzidruhové strety sa vyskytujú 
náhodne počas obdobia párenia) a 1 (žiadne medzidruhové strety). 

Habitatová izolácia sa ťažko študuje v alopatrii, lebo nemusí byť vždy jasné, že či 
neprekrývajúce sa areály sú vysledkom geografickej alebo habitatovej izolácie. Riešením 
na prekonanie tohto problému sú transplantačné pokusy. Druh sa prenesie do oblasti 
svojho sesterského druhu. Ak tam nerastie alebo neprežíva dobre, tak druhy boli habitatovo 
izolované. Permanentná alopatria preto môže byť výsledkom ekologickej izolácie. 
Alternatívne o habitatovej izolácii môžno uvažovať, ak po zničení pôvodného habitatu 
prišlo k masívnej hybridizácii medzi taxónmi, ktoré pôvodne okupovali odlišné niky 
v rámci habitatu. 
 
Príklady habitatovej izolácie 

Jednoznačné príklady habitatovej izolácie sú zriedkavé, lebo len málo údajov 
dokazuje, že priestorová izolácia skutočne znižuje génový tok. Príkladom habitatovej 
izolácie sú dva parapatrické poddruhy rodu palina: Artemisia tridentata tridentata a A. 
tridentata vaseyana, ktoré sú oddelené nadmorskou výškou. Hybridná zóna sa vytvára 
v prechodných nadmorských výškach. Ak sú tieto dva poddruhy a ich hybridy prenesené 
do spoločných záhrad s pôdou zo všetkých troch lokalít, tak každá z troch foriem má 
najlepší fitness na pôde z jej pôvodného habitatu. Hoci vonkajšia postzygotická izolácia 
zreteľne prispieva k udržaniu zreteľnosti oboch poddruhov, ich separácia podľa 
nadmorskej výšky určite tiež predstavuje dôležitú izolačnú bariéru, ktorá je podmienená 
adaptáciou na miestne podmienky. 

Pri živočíchoch stačí zasa pozorovať, že sú rozdiely medzi druhmi v miestach, kde sa 
pária a kladú vajíčka. Najlepšie príklady predstavuje hostiteľsko-špecifický hmyz, ktorého 
párenie a kladenie vajíčok je obmedzené na jedinú hostiteľskú rastlinu. Napríklad 
dvojkrídlovec Rhagoletis pomonella obýva len jablone a hlohy, kým R. mendax žije len na 
čučoriedkach. Oba druhy sú teda habitatovo izolované, aj keď žijú v tej istej oblasti. 
 
Relatívny význam habitatovej izolácie 

Pôvodne sa predpokladalo, že habitatová izolácia je dôležitá a vyskytuje sa najmä 
počas adaptívnej radiácie na ostrovoch a súostroviach. Invázia do nového životného 
prostredia je však sprevádzaná prírodným výberom, ktorý môže spôsobovať akúkoľvek 
formu reprodukčnej izolácie. Preto zhodnotenie významu habitatovej izolácie 
v druhotvorbe musí spočívať na porovnávacích štúdiách, v ktorých sa meria niekoľko 
izolačných bariér. Takéto štúdie naznačili, že habitatová izolácia je naozaj prvou izolačnou 
bariérou, ktorá vzniká vo forme diferenciácie ekologických ník. 

Je niekoľko známych príkladov obligátneho mutualizmu medzi rastlinami a ich 
hmyzími opeľovačmi. Toto vedie nielen k vzťahu jeden na jedného medzi rastlinou 
a hmyzom, ale aj k porovnateľným fylogenetickým vzťahom, t.j. k súladu ich fylogenéz. 
Inak povedané rastlina aj hmyz sa vyvíjajú v tandeme, t.j. koevolvujú. Pretože hmyz sa 
pári len na hostiteľskej rastline, tak táto súbežná druhotvorba (kospeciácia) vedie 
k habitatovej izolácii. V tomto prípade habitatová izolácia je dôležitým faktorom 
v počiatočnom obmedzení génového toku medzi vznikajúcimi druhmi hmyzu. 
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Evolúcia habitatovej izolácie 
Habitatová izolácia vzniká vďaka prirodnému výberu bez ohľadu na to, či druh vzniká 

v alopatrii, parapatrii alebo sympatrii. Evolúcia habitatovej izolácie v alopatrii alebo 
parapatrii je jednoduchá: dve populácie s limitovaným génovým tokom sa prispôsobia 
k miestnym podmienkam prostredia v takej miere, že už vykazujú mikropriestorovú 
izoláciu, ak sa opäť dostanú do sympatrie. Pre vznik habitatovej izolácii v sympatrii je 
kľúčovou selekcia, ktorá zasa vedie k odlišnosti ekologických ník. 
 
Genetika habitatovej izolácie 

Habitatová izolácia, tak ako aj iné ekologické bariéry, je vedľajším produktom 
prispôsobenia sa (adaptácie) na životné prostredie. Preto genetika tejto izolácie odráža 
genetiku adaptívnych rozdielov medzi druhmi. Habitatová izolácia založená na adaptácii 
na veľmi odlišné prostredie môže byť výsledkom substitúcií v génoch, ktoré majú veľký 
účinok na prispôsobenie sa organizmu prostrediu. Toto je podmienené aj tým, že silný 
a nový selekčný tlak uprednostňuje alely veľkého účinku na fenotyp. 

Na druhej strane vznik niektorých typov habitatovej izolácie môže byť postupný. 
Napríklad v prípade kospeciácie opeľovač-rastlina alebo parazit-hostiteľ. Predpokladá sa, 
že v týchto prípadoch koevolúcia častokrát zahŕňa adaptáciu na pomaly sa meniace 
optimum, a tak prináša zmeny v mnohých génoch malého alebo stredného účinku. 
 
5.2 Izolácia opeľovačmi 

Pri tejto forme izolácie je génový tok medzi krytosemennými rastlinami zmenšený 
vďaka rôznym opeľovacím mechanizmom. Tieto môžu zahŕňať opeľovanie odlišnými 
druhmi hmyzu, odlišnou frekvenciou opeľovania tou istou skupinou hmyzu, alebo 
využívaním odlišných častí tela jedného druhu opeľovača na opelenie. Rozlišujú sa dve 
formy izolácie opeľovačmi (polinátorovej izolácie): 

1. Etologická polinátorová izolácia. Opeľovači navštevujú rôzne rastliny podľa farby, 
vône, nektráru alebo morfológii ich kvetu. Napríklad kolibríky preferenčne opeľujú 
rastliny, ktorých kvety sú červené, majú dlhú korunu a obsahujú veľa nektáru, kým včely 
preferenčne opeľujú ružové alebo žlté kvety, ktoré majú nádržky s nektárom a 
modifikované okvetné lístky umožňujúce pristátie. Rozdiely v správaní opeľovačov, ktoré 
napomáhajú reprodukčnej izolácii, sú buď geneticky podmienené alebo naučené. Extrémna 
monotropia, t.j. je vzťah jeden na jedného medzi opeľovačom a krytosemennou rastlinou, 
je výsledkom silných preferencií opeľovača na daný kvet. 

2. Mechanická polinátorová izolácia. Medzidruhové zmeny v morfológii kvetu 
a opeľovača zabraňujú medzidruhovému opeleniu, aj keď polinátor navštívi viacero 
rastlinných druhov. Táto forma izolácie zahŕňa fyzickú neschopnosť opeľovača opeliť 
„nesprávny“ druh rastliny. Mechanická polinátorová izolácia môže byť napríklad 
spôsobená tým, že rôzne druhy rastlín umiestňujú peľ na rôzne časti tela opeľovača (obr. 
5.2) a blizny kvetov sú umiestnené tak, aby dostali iba peľ vlastného druhu. 
 
Zisťovanie a meranie polinátorovej izolácie 

Na existenciu polinátorovej izolácie možno usudzovať, ak živočíchmi opelivé 
krytosemenné rastliny kvitnú v tom istom čase a dokážu produkovať životaschopné 
hybridy pri umelom opelení, ale hybridy nie sú nachádzané v prírode. 
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Polinátorová izolácia sa najlepšie meria pomocou nasledovného indexu 
 

€ 

1− Phet

Pkon
 

 
kde 

€ 

Phet /Pkon  je pomer heterošpecifických a konšpecifických peľových zŕn (t.j. peľových 
zŕn cudzieho a vlastného druhu) nachádzaných na bliznách jedného druhu rastliny. Tento 
index hraničí od 

€ 

−∞ (žiadna preferencia v opeľovaní) cez 0 (žiadna polinátorová izolácia) 
po 1 (úplná polinátorová izolácia). 
 
 

 
 
 
 

Obr. 5.2 Rozličné umiestňovanie peľu na 
včelu druhu Eulaema cingulata vedúce 
k polinátorovej izolácii. Polináriá druhu 
Catasetum saccatum sa prichytávajú na 
dorzálny povrch bruška včely, kým 
polináriá druhu C. discolor na ventrálny 
povrch jej hrude (podľa Dressler, 1968). 

 
 
 

Príklady polinátorovej izolácie 
Najnápadnejšími príkladmi polinátorovej izolácie je obligátny (výlučný) mutualizmus, 

pri ktorom jednotlivé druhy v určitej skupine blízko príbuzných rastlín majú vlastný druh 
opeľovača. Klasickými príkladmi sú figovníky a ich osičky, pričom sa zistilo, že 750 
druhov rodu Ficus je opeľovaných vlastným druhom osičiek z čeľade Agaoinidae. 
Predbežné výskumy naznačujú, že je tu naozaj vzťah jeden na jedného a úplná zhoda vo 
fylogenéze 19 melanézskych druhov figovníkov a ich opeľovačov (obr. 5.3). 
 
 
 
 

 
 

Obr. 5.3 Paralelná fylo-
genéza 19 druhov figo-
vníkov a 19 druhov osi-
čiek rodu Ceraosolen. 
Čiary spájajú figovníky 
s osičkami, ktoré ich 
opeľujú. Vzťah jeden 
na jedného naznačuje 
kospeciáciu. Čísla nad 
uzlami sú bootstrapové 
hodnoty (podľa Weib-
len & Bush, 2002). 
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Mimulus lewisii a M. cardinalis vykazujú takmer úplnú polinátorovú izoláciu v sym-
patrii. Mimulus cardinalis (červené a rúrkovité kvety s veľkým objemom nektáru) sú 
takmer výlučne opeľované kolibríkmi, kým M. lewisii (ružové široké kvety s malým 
objemom nektáru) sú takmer výlučne opeľované včelami. Sila tejto izolácie je odhadovaná 
na 0,98. 

 
Relatívny význam polinátorovej izolácie 

Predpokladalo sa, že polinátorová izolácia nie je dôležitá pri druhotvorbe, lebo 
opeľovači väčšinou majú široké preferencie. Avšak, ako bolo uvedené vyššie, existujú aj 
dobré príklady polinátorovej špecificity so vzťahom jeden na jedného. Je ale ťažké robiť 
zovšeobecnenia, pretože stále nevieme ktoré druhy opeľujú väčšinu krytosemenných 
rastlín. 

Štúdie na rodoch Silene, Mimulus a Aquilegia ukazujú, že polinátorová izolácia je 
silná bariéra pre génový tok, ale vo všetkých týchto prípadoch značne pôsobí aj habitatová 
izolácia. Ak polinátorová izolácia vzniká v alopatrii, tak je častokrát sprevádzaná aj 
habitatovou izoláciou. Mnohé druhy rastlín, ktoré sú izolované opeľovačmi, produkujú 
životaschopné a plodné hybridy, ak sú opelené umelo. Preto možno usudzovať, že 
polinátorová izolácia predchádza vzniku vnútorných postzygotických bariér, akými sú 
sterilita a neživotaschopnosť hybridov. 

Polinátorová izolácia je dôležitá predovšetkým v sympatrii. Zistilo sa, že príbuzné 
druhy rastlín, ktoré využívajú toho istého opeľovača, nežijú v sympatrii, pokiaľ 
neumiestňujú peľ na rôzne časti tela opeľovača (obr. 5.2). 
 
Evolúcia polinátorovej izolácie 

V alopatrii a parapatrii zahŕňa vznik polinátorovej izolácie geografické oddelenie 
rastlinných populácií. Geograficky izolované populácie rastlín môžu prísť do kontaktu 
s novým opeľovačom, pričom začne silne pôsobiť selekcia na kvetné znaky, ktoré 
priťahujú tento nový druh opeľovača. Druhou možnosťou vzniku polinátorovej izolácie 
v alopatrii/parapatrii je to, že hoci druhy opeľovačov sa nezmenia, ale frekvencie s akými 
navštevujú rastliny sa medzi alopatrickými populáciami začnú líšiť. Toto vyvolá slabšiu 
selekciu na kvetné znaky, ktoré sa postupne začnú zhodovať s preferenciami opeľovača, 
ktorý ich navštevuje častejšie. Napokon polinátorová izolácia môže vzniknúť aj ako 
dôsledok samotnej evolúcie opeľovača. Zmenu v preferencii opeľovača, pri tejto tretej 
možnosti, nasleduje evolúcia kvetu hnaná selekciou za touto novou preferenciou 
opeľovača. 

Pri vzniku polinátorovej izolácie v alopatrii/parapatrii sa predpokladá vzájomný vzťah 
medzi možnými miestnymi opeľovačmi a morfológiou kvetov, ktoré opeľujú. Takýmto 
príkladom je africká orchidea Satyrium hallackii, ktorá tvorí dva poddruhy líšiace sa 
tvarom a veľkosťou kvetov a ich opeľovačmi. Poddruh ocellatum žije na lúkach na severe 
a východe Juhoafrickej republiky, má dlhú ostrohu (21 – 28 mm) a je opeľovaný najmä 
morami (nočné motýle) s dlhým cuciakom, kým nominotypický poddruh hallackii žije na 
pobreží, má oveľa kratšiu ostrohu (9 – 15 mm) a je opeľovaný včelami s krátkym 
cuciakom. V smere od severu na juh klesá dĺžka ostrohy kvetov (obr. 5.4). Táto 
morfolgická odlišnosť kvetov bola hnaná dostupnosťou opeľovačov. Kríky na pobreží 
poskytujú vhodné miesta pre hniezda včiel, ale nenachádzajú sa tu žiadne vhodné 
hostiteľské rastliny, ktoré by mohli slúžiť ako potrava pre larvy môr. Takto v oblastiach, 
v ktorých sú opeľovačmi včely, sú selektované orchidee s kratšou ostrohou, kým 
v oblastiach s morami zasa orchidee s dlhšou ostrohou. 
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Obr. 5.4 Geografická dife-
renciácia v morfológii kve-
tu druhu Satyrium halackii. 
Priemerná dĺžka ostrohy je 
uvedená pre každú lokalitu 
v mm. Variabilita v kvetnej 
morfológii môže predstavo-
vať rannú fázu v evolúcii 
polinátorovej izolácii (podľa 
Johnson 1997). 

 
 

Je ťažké si predstaviť ako vzniká polinátorová reprodukčná izolácia v sympatrii. Je 
totiž veľmi nepravdepodobné, že nové mutácie meniace farbu alebo vôňu kvetov pritiahnu 
nových opeľovačov. Noví opeľovači by museli spôsobiť reprodukčnú izoláciu rastlín 
s týmito mutáciami a tým dokončiť ich speciáciu. Opeľovač by musel byť preadaptovaný 
na tieto mutácie a dostatočne špecifický, aby dokázal dokončiť reprodukčnú izoláciu 
sympatricky vznikajúcich druhov rastlín. Niektoré štúdie dokazujú, že mutácie veľkého 
účinku môžu významne zmeniť farbu kvetov a tým aj ich príťažlivosť pre opeľovačov. 
Tieto „mutantné“ rastliny však vždy mali nižší fitness ako ich rodičovské populácie 
a nedokázali sa presadiť bez značného posunu v existujúcom pomere navštevujúcich 
opeľovačov. 

Speciácia polyploidizáciou sa tiež môže vyskytnúť v sympatrii a môže vytvoriť 
v priebehu niekoľkých generácií nové druhy rastlín líšiace sa kvetnými znakmi. Hoci pri 
tejto forme speciácie je jedna z reprodukčných bariér (sterilita hybridov) úplná takmer od 
začiatku, reprodukčná izolácia medzi nimi môže byť ešte zosilnená vďaka iným druhom 
opeľovačov. 
 
Genetika polinátorovej izolácie 

Polinátorová izolácia je pravdepodobne založená na génoch veľkého učinku. Tento 
predpoklad vychádza z toho, že pri alopatrickom vzniku polinátorovej izolácie pôsobí silná 
selekcia. Jej príčinou je prítomnosť nových opeľovačov v novo kolonizovanom habitate. 
Veľká zmena v kvetnej morfológii, ako odpoveď na nové preferencie opeľovačov, 
vyžaduje gény veľkého účinku. Kvety prechodnej morfológie nie sú atraktívne ani pre 
starých a ani pre nových opeľovačov. Aby sa mohla vytvoriť polinátorová izolácia, musí 
dôjsť rýchlo k veľkej zmene kvetnej morfológie, čo sa nemôže udiať génmi malého 
účinku. 
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Tento predpoklad bol potvrdený aj štúdiou na rôznych druhoch rodu Aquilegia. 
Niektoré druhy tohto rodu sú adaptované na opeľovače s dlhým cuciakom/zobákom, kým 
iné druhy sú prispôsobené na opeľovače s krátkym cuciakom. S týmito adaptáciami súvisia 
tri kvetné znaky: prítomnosť nektárových ostrôh, tvar ostrôh a poloha kvetu. Experimenty 
s krížením ukázali, že kvetné znaky mali typickú Mendelovskú dedičnosť, pričom 
produkovali štiepne pomery zodpovedajúce jednému lokusu s dvomi alelami z čoho jedna 
bola úplne dominantná. Tieto pokusy teda podporujú predpoklad, že polinátorová izolácia 
spočíva na kvetných génoch veľkého účinku. 
 
5.3 Časová (temporálna) izolácia 

Pri tejto izolácii je génový tok znížený vďaka tomu, že členovia rôznych druhov sa 
rozmnožujú v odlišných obdobiach. Rozsah rozdielov v období rozmnožovania značne 
varíruje. Pri morských živočíchoch, ktoré uvoľňujú vajíčka a spermie do vody, stačí 
rozdiel aj zopár hodín, kým pri kvitnúcich rastlinách stačí rozdiel niekoľkých dní alebo 
týždňov. Niektoré druhy rýb sa môžu trieť v striedajúcich sa rokoch a niektoré cikády sa 
pária simultánne približne len každých 200 rokov. Biologickým základom týchto rozdielov 
sú (1) rôzne odpovede organizmov na rovnaké environmentálne podnety (príliv/odliv, 
mesačný cyklus), (2) odpovede na rôzne environmentálne podnety (párenie pred/po období 
dažďov) a (3) pleiotropný vedľajší účinok rôznych habitatov (čas kvitnutia môže závisieť 
na pôdnej vlhkosti: druh rastúci v rôznych mikrohabitatoch môže kvitnúť v rôznych 
obdobiach). Časovanie reprodukcie fytofágneho hmyzu môže byť výrazne zmenené 
výberom hostiteľskej rastliny, pričom reprodukcia hmyzu je v súlade so životným cyklom 
rastliny. V tomto prípade temporálna izolácia nie je spôsobená geneticky, ale vývinovou 
plasticitou hmyzu, ktorá je spúšťaná fenológiou rastliny. Táto plasticita môže viesť 
k negenetickej sympatrickej speciácii. 

Temporálna izolácia má teda dve nezvyčajné črty. Môže byť podmienená negeneticky 
a môže sama o sebe zapríčiniť sympatrickú speciáciu, lebo ako vedľajší produkt umožňuje 
spolužitie druhov s rovnakou ekológiou. 
 
Zisťovanie a meranie temporálnej izolácie 

Demonštrovanie zníženého génového toku temporálnou izoláciou vyžaduje dôkaz, že 
redukcia alebo odstránenie tejto bariéry by viedlo k tvorbe životaschopných a plodných 
hybridov. Význam temporálnej izolácie v speciácii sa najlepšie dokumentuje pri štúdiu 
sesterských druhov. Fylogenetické analýzy šiestich sympatrických druhov vŕby (Salix) 
ukázali, že sesterské druhy tvoria páry, v ktorých jeden je skoro a druhý neskoro kvitnúci. 
Takáto zmena v časovaní kvitnutia umožňuje predchádzať hybridizácii sesterských druhov. 
Sila temporálnej izolácie sa vyjadruje ako 

€ 

1− p , kde p je pomer hybridného potomstva 
vytvoreného počas prekryvu období rozmnožovania dvoch blízko príbuzných druhov. 
 
Príklady temporálnej izolácie 

Temporálna izolácia nebola študovaná tak detailne, ako iné formy izolácie. Je 
známych niekoľko príkladov, pri ktorých sa temporálna izolácia javí ako dôležitá bariéra 
pre génový tok. Tento typ izolácie bol zaznamenaný medzi dvoma druhmi koralov rodu 
Motastraea (M. annularis a M. franksi), ktoré žijú v tropických vodách Atlantiku. Jedince 
každého druhu vypúšťajú spermie do vodného stĺpca synchrónne v priebehu 15 – 30 minút. 
Časový rozdiel vo vypúšťaní spermií oboch druhov je 1,5 – 3 hodiny. Tento rozdiel je 
dostatočný na to, aby spermie M. annularis už neboli schopné oplodniť vajíčka M. franksi. 
Laboratórne pokusy dokázali, že ak sú zmiešané pohlavné bunky oboch druhov, tak 
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vzniknú životaschopné larvy. Toto naznačuje, že temporálny posun medzi M. annularis 
a M. franksi je výsledkom selekcie, aby sa predišlo hybridizácii týchto dvoch druhov. 
 
Relatívny význam temporálnej izolácie 

Temporálna izolácia je pravdepodobne menej významná u živočíchov. U vtákov 
a cicavcov je totiž obdobie rozmnožovania na jednej lokalite úzko späté s fotoperiódou 
a s časovaním dostupnosti potravy pre potomstvo. Mnohé druhy sa preto pária synchrónne, 
čo vylučuje temporálnu izoláciu. Ak je však životný cyklus zviazaný so špecifickým 
hostiteľom, ktorý má zreteľnú fenológiu, tak temporálna izolácia môže byť významnou 
bariérou znižujúcou génový tok medzi dvomi druhmi. 

Aj časovanie kvitnutia rastlín naznačuje, že temporálna izolácia je menej významná 
v zabránení génovému toku medzi príbuznými druhmi. Habitatová a polinátorová izolácia 
sa pri rastlinách javia byť dôležitejšími izolačnými bariérami. 

Ak strata temporálnej izolácie po narušení habitatu spôsobí, že druhy začnú splývať, 
tak možno predpokladať, že táto bariéra bola dôležitá v speciácii. Určenie či temporálna 
izolácia bola dôležitou historickou príčinou speciácie musí spočívať buď (1) v nájdení 
prípadov kedy blízko príbuzné sympatrické druhy nie sú kompletne izolované bez 
temporálnej izolácie alebo (2) dokázaním, že najmladší pár sesterských taxónov vykazuje 
temporálnu izoláciu. 
 
Evolúcia temporálnej izolácie 

Mnohé formy selekcie môžu spôsobovať temporálnu izoláciu medzi alopatrickými 
populáciami. U rastlín sú fotoperióda, teplota a vlhkosť dôležité pre čas kvitnutia. 
Geograficky podmienené zmeny v týchto faktoroch môžu spôsobiť rozdiel v čase kvitnutia 
a tým aj reprodukčnú izoláciu. Vznik temporálnej izolácie v sympatrii pomáha rastlinám 
znížiť súťaž o opeľovačov, bráni „zapchatiu“ stigiem cudzím peľom a znižuje 
pravdepodobnosť tvorby neživotaschopných a sterilných hybridov. 

U živočíchov je vznik temporálnej izolácie častokrát podmienený rozdielmi v teplote 
a dostupnosti potravy. Rovanko ako pri rastlinách aj pri živočíchoch pomáha temporálna 
izolácia predchádzať neželanej hybridizácii. Príkladom môžu byť severoamerické skokany 
rodu Rana. Obdobie párenia troch druhov sa značne prekrýva, keď žijú v alopatrii. Ak sa 
druhy vyskytujú v sympatrii, tak dôjde k presunu obdobia párenia: R. berlandieri a R. 
sphenocephala znížia počet párení z dvoch na jeden a R. sphenocephala aj skráti zimné 
obdobie rozmnožovania. Tieto zmeny zmenšia prekryv období rozmnožovania medzi 
druhmi (obr. 5.5). Laboratórne pokusy dokázali, že medzidruhovým krížením vznikajú 
hybridy, ale tieto sú sterilné alebo neživotaschopné. Temporálna izolácia zabraňuje ich 
vzniku a pravdepodobne by nevznikla ak by neboli už existujúce postzygotické bariéry, 
ktoré zabraňujú neželanej hybridizácii. Tieto druhy, ale vykazujú aj habitatovú 
a behaviorálnu izoláciu (rôzne kŕkanie). Nie je ale jasné, ktoré bariéry boli kľúčové pri 
speciácii týchto troch druhov skokanov. 

Sympatrická speciácia spôsobená len temporálnou izoláciou je veľmi zriedkavá. 
Vyžaduje sa totiž úplný a okamžitý posun v období rozmnožovania. Možným príkladom 
sympatrického vzniku druhov pomocou temporálnej izolácie sú lososy druhu 
Oncorhynchus gorbuscha. Tieto majú dvojročný životný cyklus, pričom vytvárajú dve 
neresové línie: jedna sa neresí v párnych rokoch a druhá v nepárnych rokoch. Zistilo sa, že 
väčšie genetické rozdiely sú medzi líniami v tom istom potoku, ako medzi tou istou líniou 
z rôznych potokov. Takto sympatrické neresové línie naznačujú možnosť vzniku 
temporálnej reprodukčnej izolácie u populácií žijúcich v tom istom prostredí. 
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Obr. 5.5 Temporálna izolá-
cia troch druhov skokanov. 
Alopatrické populácie vyka-
zujú výrazný prekryv v ob-
dobí rozmnožovania. Avšak 
v sympatrii dochádza k vý-
raznému zmenšeniu tohto 
prekryvu (podľa Hillis, 
1981). 
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6 
 
 

Prezygotická izolácia (II) 
 
 

V tejto druhej kapitole venovanej prezygotickej izolácii sa budeme zaoberať tromi 
druhmi bariér: behaviorálnymi, mechanickými a gametickými. Tieto bariéry sú 
považované za „neekologické“ izolačné beriéry. Aj napriek tomu, že vznik týchto bariér 
zahŕňa do istej miery ekologicky podmienenú selekciu, tak môžu byť právom považované 
za menej „ekologické“ ako napríklad habitatová alebo polinátorová izolácia. Pri 
ekologickej izolácii sa totiž uplatňuje prírodný výber, kým pri „neekologickej“ izolácii sa 
uplatňuje predovšetkým pohlavný výber. 

Spôsob rozmnožovania nie je považovaný za pravú izolačnú bariéru, hoci môže mať 
významný vplyv na speciáciu. Napríklad autogamia (samooplodnenie) alebo apomixia 
(vznik nového jedinca z diploidného vajíčka bez oplodnenia) významne zmenšujú génový 
tok medzi jedincami. Tieto spôsoby nepohlavného rozmnožovania ale znižujú génový tok 
medzi jedincami rôznych taxónov rovnako ako medzi jedincami toho istého taxónu. 
Pretože agamické alebo apomiktné populácie nepredstavujú skupinu vzájomne sa 
krížiacich jedincov, nemôžu na základe biologického druhového konceptu predstavovať 
„dobré“ druhy. Z tohto dôvodu nemôžu byť zmeny v spôsobe rozmnožovania považované 
ani za izolačné bariéry a ani za súčasť speciácie biologických druhov. 
 
6.1 Behaviorálna izolácia 

Behaviorálna izolácia, niekedy označovaná aj ako etologická izolácia, zahŕňa všetky 
druhové rozdiely, ktoré znižujú príťažlivosť (atraktivitu) partnera cudzieho druhu pri 
rozmnožovaní. Táto forma izolácie je očividne prítomná len u živočíchov, pretože je 
založená na vzájomnom pôsobení znakov odlišných pohlaví. Jedno pohlavie (obyčajne 
samčie) vydáva signál, ktorý stimuluje záujem o jedincov opačného pohlavia vlastného 
a nie cudzieho druhu. 
 
Zisťovanie a meranie behaviorálnej izolácie 

Behaviorálnu izoláciu možno predpokladať medzi dvomi druhmi, ak žijú v sympatrii a 
pária sa v tom istom období, ale hybridizujú len zriedkavo alebo nikdy. Meranie sily 
behaviorálnej izolácie však musí byť takmer vždy realizované v laboratórnych 
podmienkach. Na tento účel sa využívajú dva druhy testov: (1) experimenty bez výberu, 
pri ktorých sú páry jedincov opačného pohlavia uzavreté spolu a (2) experimenty 
s výberom, pri ktorých jedno alebo obe pohlavia majú na výber medzi partnermi vlastného 
a iného druhu. Pri výbere testu treba brať do úvahy podmienky, pri ktorých sa jedince 
stretajú v prírode. Je mimoriadne dôležité, aby podmienky experimentu boli čo 
najrealistickejšie, lebo inak môže dôjsť k podhodnoteniu sily behaviorálnej izolácie 
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v prírode. Toto je spôsobené tým, že v experimentoch bez výberu jedince nemajú možnosť 
vyhnúť sa nechcenému páreniu, pričom v prírode túto možnosť majú. 

Dokazovanie behaviorálnej izolácie je pomerne jednoduché, ale rozoznanie znakov 
(napr. morfologických alebo behaviorálnych), ktoré ju spôsobujú, je znateľne náročnejšie. 
Len u minimálneho počtu živočíšnych druhov sú znaky zodpovedné za behaviorálnu 
izoláciu skutočne známe. Je nevyhnutné tieto znaky rozoznať, aby bolo možné pochopiť 
vznik behaviorálnej izolácie. Najlepší spôsob ako študovať behaviorálnu izoláciu je 
manipulácia s určitým znakom (napr. spev alebo sfarbenie peria) a následné pozorovanie 
účinku tejto manipulácie na medzidruhové párenie. Behaviorálna izolácia vyžaduje, aby 
preferencia samičiek (pokiaľ samičky sú pohlavím, ktoré si vyberá) sa vyvíjala spolu so 
znakom samčekov vlastného druhu. Pri mnohých znakoch (napr. veľkosť tela, spev, 
výzbroj), ktoré sú súčasťou samčej súťaže (kompetície), samičky nemajú možnosť výberu 
samčekov. Preto sa u nich preferencia na určitý znak samčeka vlastného druhu nemôže 
vyvinúť. 
 
Príklady behaviorálnej izolácie 

Dobrým príkladom behaviorálnej izolácie sú dva druhy motýľov Pieris occidentalis 
a P. protodice, ktoré žijú sympatricky v Severnej Amerike. Kým samičky oboch druhov 
majú takmer rovnaké kresby na krídlach, ich samčeky sa v tomto znaku výrazne líšia, 
pričom P. occidentalis má oveľa tmavšie sfarbený predný pár krídel. Pozorovania 
v prírode odhalili, že samičky P. occidentalis sa preferenčne pária so samčekmi vlastného 
druhu a samčekov druhého druhu odmietajú. Experimentálne ztmavnutie predných krídel 
samčekov P. protodice spôsobilo, že ich samičky P. occidentalis prestali odmietať a oba 
druhy začali hybridizovať. 

Ďalším príkladom je sluchová (auditívna) izolácia medzi jedincami, ktoré majú na 
výber medzi volaním jedincov vlastného a iného druhu. Táto forma izolácie bola dokázaná 
u rôznych druhov žiab a svrčkov. 

Chemická izolácia spôsobená feromónmi alebo inými prchavými zlúčeninami je 
známa predovšetkým u hmyzu, ale rozoznaná bola aj u morských hadov rodu Laticauda. 
A napokon ostáva dotyková (taktilná) izolácia, ktorej príčinou je význam dotyku počas 
dvorenia. 
 
Relatívny význam behaviorálnej izolácie 

Pretože behaviorálna izolácia pôsobí pomerne skoro v životnom cykle, tak má 
relatívne významný vplyv na zníženie génového toku. Pri sympatrických taxónoch je sila 
behaviorálnej izolácie oveľa väčšia ako postzygotická izolácia. Ďalej behaviorálna izolácia 
sa vyskytuje oveľa častejšie medzi sympatrickými než medzi alopatrickými druhmi (viď 
kapitola 2). 

Porovnávacie štúdie na vtákoch a hmyze ukazujú pozitívny vzťah medzi mierou 
pohlavného výberu a rýchlosťou vzniku druhov. Nárast v počte druhov pravdepodobne 
odráža zvýšenú rýchlosť speciácie. Tá by mohla vyplývať z behaviorálnej izolácie, ktorá 
samotná je vedľajším produktom pohlavného výberu. 
 
Evolúcia behaviorálnej izolácie 

Behaviorálna izolácia zahŕňa (1) evolúciu signálu a (2) evolúciu preferencie na tento 
signál. Akákoľvek zmena buď v signále alebo preferencii znižuje schopnosť nájsť partnera, 
a preto sa pri behaviorálnej izolácii vyžaduje vzájomná evolúcia (koevolúcia) signálu 
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a preferencie na neho. V tabuľke 6.1 sú zhrnuté hlavné mechanizmy, ktoré môžu spôsobiť 
súbežnú divergenciu znakov a preferencií medzi populáciami/druhmi. Tieto procesy sú 
rozdelené podľa počiatočnej evolučnej sily, ktorá spúšťa vznik behaviorálnej izolácie. 
 
 

Tabuľka 6.1 Evolučné sily spôsobujúce behaviorálnu izoláciu. 
 

1. Počiatočná selekcia na preferenciu 
A. Priama selekcia na preferenciu: genetická zmena v páriacej preferencii zvyšuje  

momentálny fitness (zlepšuje schopnosť získať partnerov alebo zdroje, zlepšuje 
adaptáciu na miestny habitat, zlepšuje schopnosť vyhnúť sa škodlivým aspektom 
súvisiacich s párením) 

B. Nepriama selekcia na preferenciu: genetická zmena v páriacej preferencii nemení 
momentálny fitness 

2. Počiatočná selekcia na znak 
A. Priama selekcia na znak zlepšuje atraktivitu jeho nositeľa pre opačné pohlavie 
B. Priama selekcia na znak zmenšuje kompetíciu medzi pohlaviami 
C. Druhové rozpoznanie: selekcia zlepšuje rozpoznávanie jedincov iného druhu, a tým 

sa predchádza nežiadúcej hybridizácii 
3. Genetický drift 

Neselektívne zmeny vo frekvenciách alel ovplyvňujú signál alebo preferenciu 
4. Negenetické mechanizmy 

A. Kultúrny drift: negenetická zmena v behaviorálnom znaku, ktorý spôsobuje beha-
viorálnu izoláciu vďaka učeniu alebo imprintingu 

B. Parazitizmus: vpečatenie správania alebo zjavu rozličných hostiteľských druhov, 
ktoré spôsobuje tvorbu „kultúrnych druhov (parazitov)“ 

 
 
Genetika behaviorálnej izolácie 

Behaviorálna izolácia väčšinou vyžaduje zmeny vo viac ako v jednom géne. To je 
podmienené aj tým, že táto forma izolácie je založená na rozdieloch v znaku a v preferencii 
na neho. Ale už jednotlivé znaky a preferencie sú častokrát založené na niekoľkých 
génoch. Z tohto vypláva, že genetika behaviorálnej izolácie by mala byť podmienená 
viacerými génmi (polygénne) malého účinku. Z tohto pravidla existuje niekoľko výnimiek. 
Napríklad zloženie feromónov nočných motýľov rodu Spodoptera je podmienené jedným 
génom (monogénne) silného účinku. Na druhej strane pri rode Drosophila je zloženie 
feromónov podmienené viacerými génmi. Aj preferencia na trepot krídel dvoriacich 
samčekov drozofíl je založená na minimálne jednom géne veľkého účinku a jednom géne 
malého účinku. 
 
6.2 Mechanická izolácia 

Mechanická izolácia je zabránenie oplodneniu medzi dvomi druhmi kvôli nesúľadu 
(nekompatibilite) ich reprodukčných štruktúr, čo má za následok zamedzenie normálneho 
opelenia alebo kopulácie. Termín reprodukčné štruktúry je veľmi široký a zahŕňa 
akékoľvek morfologické, behaviorálne alebo neurologické črty, ktoré umožňujú prenos 
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peľu alebo spermií. U mnohých živočíchov sa prenos spermií nedeje pomocou samčích 
kopulačných orgánov, ale rôznymi telovými príveskami, akými sú napríklad pedipalpy 
pavúkov, mixypterýgiá žralokov alebo spermatofóry mlokov, ktoré sú kladené rovno na 
podklad. 

Rozoznávajú sa dve formy mechanickej izolácie: štruktúrna a taktilná. Pri štruktúrnej 
izolácii je génový tok zamedzený nekompatibilitou medzi morfologickými črtami rôznych 
druhov. Jedná sa o klasický mechanizmus „zámka a kľúč“, pri ktorom samčie a samičie 
genitálie rôznych druhov nezapadajú do seba vhodne. Tento mechanizmus je aplikovateľný 
aj na polinátorovú izoláciu, ktorá bola opísaná v predchádzajúcej kapitole. Napokon 
štruktúrna izolácia zahŕňa aj „aerodynamickú izoláciu“ u vetrom opelivých rastlín, pri 
ktorej morfologické zmeny peľu alebo samičích reprodukčných štruktúr zamedzujú 
zachyteniu peľu iného druhu. (2) Taktilná (hmatová) izolácia sa vyskytuje len pri 
živočíchoch. Je spôsobená tým, že jeden z partnerov pomocou hmatu (alebo iného druhu 
mechanorecepcie) rozozná odchylnú morfológiu alebo nevhodný pohyb druhého partnera, 
čo má za následok ukončenie kopulácie alebo vylúčenia spermií. 
 
Príklady mechanickej izolácie 

Štruktúrna izolácia je bežná u rastlín, ale je len málo presvedčivých dôkazov u 
živočíchov. Dobrým príkladom sú dva druhy bystrušiek, Carabus maiyasanus a C. 
iwakianus, ktorých areály výskytu sa prekrývajú. Medzidruhové kríženie sa vyskytuje, ale 
oplodnené samičky trpia vysokou mortalitou alebo majú nízku plodnosť. Toto je 
spôsobené rozlične tvarovanými kopulačnými štruktúrami samčekov, ktoré zapadajú do 
špeciálnych vačkov pošvy samičiek vlastného druhu. Pri vnútrodruhovom párení preto 
nedochádza k ťažkostiam, avšak pri medzidruhovom párení sa samčie kopulačné štruktúry 
lámu, pričom môžu poraniť pohlavné orgány samičky alebo ju môžu dokonca usmrtiť. 
Takáto forma mechanickej izolácie značne prispieva k reprodukčnej izolácii v hybridnej 
zóne, kde sa nachádzajú samčeky so zlomenými kopulačnými štruktúrami a samičky, 
ktorých pošvy obsahujú úlomky týchto štruktúr. 

Preferenčné zachytenie peľu vlastného druhu u vetrom opelivých rastlín je založené na 
štruktúre peľu a samičích pohlavných orgánoch. Práve morfológia samičích pohlavných 
orgánov môže značne ovplyvniť a zmeniť prúdenie vzduchu okolo stigiem u blízko 
príbuzných druhov rastlín. Ak peľové zrná rôznych druhov majú odlišné aerodynamické 
vlastnosti, tak kombinácia týchto dvoch fenoménov môže vyústiť do preferenčného 
zachytenia peľu vlastného druhu. Tento druh izolácie bol zistený napríklad u sympatricky 
rastúcich druhov rodu Ephedra a Pinus. 
 
Relatívny význam mechanickej izolácie 

Donedávna bola mechanická izolácia považovaná za nevýznamnú, pretože štruktúrna 
izolácia bola zaznamenaná v prírode pomerne zriedkavo. Na druhej strane taktilná 
a predovšetkým aerodynamická izolácia budú v prírode pravdepodobne relatívne časté, 
nakoľko blízko príbuzné druhy vetrom opelivých rastlín žijú bežne sympatricky a obdobia 
ich kvitnutia sa môžu značne prekrývať. Odhalenie a štúdium mechanickej izolácie je ale 
náročné, pretože sa deje na mikroskopickej úrovni a zahŕňa interakciu medzi samčími 
a samičími pohlavnými orgánmi. Napokon mechanickú izoláciu je možné študovať len 
kým behaviorálna alebo temporálna izolácia ešte nie sú ukončené. 

Pohlavný výber pravdepodobne silno pôsobí na morfológiu pohlavných orgánov 
(genitálií), ak samička alebo jej pohlavný systém sú schopné rozoznať genitálie rôznych 
samčekov. Na základe tohto by sa mohla mechanická izolácia vyvíjať rovnako rýchlo ako 
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behaviorálna, a tak byť významnou príčinou speciácie. Tento predpoklad je podporený 
tým, že u mnohých skupín je morfológia samčích genitálií najdôležitejším diagnostickým 
znakom druhu, aj keď iné morfologické znaky sú identické. Takže pri týchto druhoch sa 
samčie genitálie vyvíjajú rýchlejšie ako iné morfologické znaky. Ak pohlavný výber je 
skutočne príčinou tejto rýchlej evolúcie samčích genitálií, tak samičky sú schopné 
rozlišovať medzi genitáliami samčekov rôznych druhov. Na druhej strane samičie genitálie 
blízko príbuzných druhov sú takmer zhodné, čo naznačuje, že mechanizmus „zámka a 
kľúč“ je zriedkavým typom štruktúrnej izolácie. Hoci morfológia samičích genitálií sa 
v evolúcii vyvíja pomalšie ako samčích, neznamená to, že obe pohlavia sa vyvíjajú 
rôznymi rýchlosťami. Evolúcia u samčekov vyúsťuje do ľahko pozorovateľných zmien 
v morfológii. Tieto vyvolávajú zmeny v neurologických črtách samičiek, ktoré sú zahrnuté 
do rozpoznávania samčích genitálií. Neurologické zmeny samičiek sú však ťažšie 
pozorovateľné a menej nápadné než morfologické zmeny genitálií samčekov, čo môže 
budiť dojem, že samičky sa vyvíjajú pomalšie ako samčeky. 
 
Evolúcia mechanickej izolácie 

Predpokladá sa, že zmeny v samčích genitáliách sú hnané existujúcimi preferenciami 
samičiek. Takže znak a preferencia sa vyvíjajú spoločne pod pravidlami pohlavného 
výberu, až kým tento proces nie je zastavený prírodným výberom na samčekoch. Aj súťaž 
samčekov pri oplodnení samičiek môže podporovať tvarovú evolúciu genitálií. 
Aerodynamická izolácia rastlín môže vznikať vďaka prírodnému výberu, ktorý sa snaží 
predchádzať nežiadúcej hybridizácii, plytvaniu peľom a zalepeniu blizien cudzím peľom. 
 
Genetika mechanickej izolácie 

Ako už bolo spomenuté pri ekologickej izolácii, mechanická izolácia opeľovačmi je 
založená na silnom prírodnom výbere, a tak zahŕňa zmeny v kvetoch spôsobené génmi 
veľkého účinku. Mechanická izolácia pri živočíchoch však vychádza z pohlavného výberu, 
čo vyúsťuje do postupnej koevolúcie samčích znakov a samičích preferencií. Preto sa 
predpokladá, že rozdiely v genitáliách blízko príbuzných druhov sú podmienené viacerými 
génmi (polygénne) malého účinku. Genetické analýzy rozdielov samčích genitálií 
u drozofíl odhalili, že sa na nich podieľa minimálne 14 chromozomálnych oblastí a všetky 
tieto oblasti majú približne rovnakú silu účinku. 
 
6.3 Gametická izolácia 

Gametická izolácia zahŕňa všetky reprodukčné bariéry, ktoré pôsobia medzi opelením 
a oplodnením u rastlín a medzi neresom alebo kopuláciou a oplodnením u živočíchov. 
Gametická izolácia bola častokrát prehliadaná kvôli tým istým dôvodom ako mechanická 
izolácia: obe totiž pôsobia pomerne neskoro v životnom cykle a ťažko sa študujú. 

Rozlišujú sa dve formy gametickej izolácie: nekompetetívna a kompetitívna. Nekom-
petetívna izolácia pôsobí na jednotlivé medzidruhové opelenia alebo kopulácie, a preto 
nevyžaduje súčasnú prítomnosť gamét vlastného a cudzieho druhu. Príkladom 
nekompetetívnej izolácie je neschopnosť peľového zrna vyklíčiť na cudzej blizne. Toto 
peľové zrno je neschopné vyklíčiť na cudzej blizne bez ohľadu na to, či tam je alebo nie je 
prítomné peľové zrno vlastného druhu. 

Na druhej strane kompetitívna izolácia vyžaduje súčasnú prítomnosť gamét vlastného 
aj iného druhu. Napríklad peľové zrno môže byť schopné vyklíčiť na cudzej blizne 
a pomaly rásť cez čnelku až do semeníka, kde napokon dôjde k oplodneniu a vzniku 
hybridných semien. Avšak ak je na blizne prítomné aj peľové zrno vlastného druhu, to 
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rastie rýchlejšie a oplodní vajíčka skôr, ako by to stihlo zrno iného druhu. Teda 
reprodukčné bariéry sa objavia len vtedy, keď sú gaméty vlastného a iného druhu v súťaži. 
 
Príklady gametickej izolácie 

Existuje množstvo typov gametickej izolácie. Tie najznámejšie formy gametickej 
izolácie sú uvedené v tabuľke 6.2. 
 
 

Tabuľka 6.2 Formy gametickej izolácie. 
 

Nekompetetívna izolácia 
1. Nevhodný prenos alebo uskladnenie spermií 

A. Znížený prenos gamét počas kopulácie 
B. Strata spermií alebo ich vypudenie z reprodukčného traktu samičky iného druhu 

2. Neživotaschopnosť gamét v cudzom reprodukčnom trakte 
A. Spermie nie sú pohyblivé v reprodukčnom trakte samičiek iného druhu 
B. Spermie spôsobujú „inseminačnú reakciu“, ktorá sterilizuje samičky iného druhu 
C. Neschopnosť peľu klíčiť na cudzích bliznách 

3. Neschopnosť gamét uskutočniť oplodnenie kvôli zníženej pohyblivosti alebo 
vzájomnej príťažlivosti 

A. Strata vzájomnej príťažlivosti medzi spermiami a vajíčkami 
B. Pomalší rast peľových zŕn cez cudzie čnelky 

4. Vnútorná gametická nekompatibilita: strata schopnosti samčej gaméty oplodniť 
samičiu, keď sa gaméty rôznych druhov dostanú do kontaktu 
5. Cudzí ejakulát nie je schopný vyvolať ovipozíciu alebo znižuje jej rýchlosť 

Kompetitívna izolácia 
1. Nadradenosť spermií vlastného druhu: samička inseminovaná spermiami vlastného 
aj iného druhu produkuje len málo hybridného potomstva 
2. Nadradenosť konšpecifického peľu: kvet opelený peľom vlastného aj iného druhu 
produkuje len málo hybridného potomstva 

 
 
Relatívny význam gametickej izolácie 

Gametická izolácia je očividne dôležitá v druhotvorbe a pravdepodobne vzniká rýchlo, 
aspoň u živočíchov, pretože gametické bariéry môžu byť vedľajším produktom pohlavného 
výberu na molekulárnej úrovni. Tento výber sa môže diať rovnako rýchlo ako pohlavný 
výber ovplyvňujúci fenotypové znaky (napr. farba peria, feromóny, pohlavné správanie). 
Podobne ako samotné samčeky aj samčie gaméty môžu súťažiť o prístup k vajíčkam 
a vajíčka môžu vykazovať biochemicky podmienené preferencie. U mnohých skupín 
organizmov od prvokov cez huby až po živočíchy sa zistilo, že proteíny zahrnuté do 
oplodnenia sa vyvíjajú veľmi rýchlo. Odhalenie pozitívnej selekcie na proteínovú 
sekvenciu vyžaduje výpočet pomeru počtu nesynonymných substitúcii v DNA medzi 
druhmi (dN) k počtu synonymných substitúcií v DNA medzi druhmi (dS). Nesynonymná 
substitúcia je taká nukleotidová zámena, ktorá mení kodón a tým spôsobuje, že jedna 
aminokyselina je nahradená inou počas syntézy proteínov (proteosyntézy). Na druhej 
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strane synonymná substitúcia je taká nukleotidová zámena, po ktorej nedochádza k zmene 
jednej aminokyseliny za druhú počas proteosyntézy. Po korektúre pre počet potenciálne 
nesynonymných a synonymných pozícií sa získa pomer dN/dS. Vysoké hodnoty tohto 
pomeru naznačujú, že v evolučnej minulosti druhov bol pozitívny prírodný alebo pohlavný 
výber. Vysoké hodnoty pomeru dN/dS boli zistené pri niekoľkých spermiových proteínoch 
(napr. lyzíny prítomné v akrozomálnych vačkoch spermií slávok). 

Zistilo sa, že zvýšený pomer dN/dS sa častejšie vyskytuje pri génoch kódujúcich samčie 
reprodukčné proteíny než samičie. Tento pomer je dvojnásobne vyšší pri génoch 
kódujúcich reprodukčné proteíny než pri génoch kódujúcich nereprodukčné proteíny. Táto 
vysoká rýchlosť evolúcie reprodukčných proteínov je jedným z najdôležitejších zistení 
v oblasti speciácie za posledné roky. Z toho vyplýva, že medzi samčími a samičími 
proteínmi existuje rýchla biochemická koevolúcia, ktorá podporuje vznik gametickej 
izolácie (napr. nadradenosť spermií vlastného druhu nad spermiami iného druhu). 

Význam gametickej izolácie v speciácii bol dokladovaný na výskume štyroch radov 
hmyzu. Skupiny, ktorých samičky boli monoandrické (párili sa len raz za život), mali 
v priemere nižší počet druhov, ako skupiny, ktorých samičky boli polyandrické (párili sa 
niekoľkokrát za život). Za predpokladu, že rýchlosť vymierania je rovnaká pri oboch 
skupinách hmyzu, sa dá usudzovať, že polyandria výrazne napomáha speciácii. Totiž 
polyandrické samičky zažívajú vyššiu úroveň pohlavného výberu vďaka kompetícii medzi 
ejakulátmi rôznych samčekov. Tento výber teda spôsobuje gametickú izoláciu a následne 
aj speciáciu. 
 
Evolúcia gametickej izolácie 

Gametická izolácia vzniká ako vedľajší produkt interakcie génov, ktoré sa vyvinuli v 
rámci druhu. Pri vzniku gametickej izolácie sa uplatňujú tri evolučné mechanizmy: 
genetický drift, pohlavný výber a antagonistická selekcia. 

Genetický drift. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že prírodný výber pôsobí proti 
medzipopulačnej divergencii spôsobenej genetickým driftom, lebo gaméty a reprodukčné 
sústavy samčekov a samičiek musia byť kompatibilné. Avšak aspoň jeden model ukazuje, 
že gametická izolácia môže byť výsledkom genetického driftu. Príkladom sú slávky, 
ktorých povrch vajíčok je pokrytý proteínom VERL („vitelline envelope receptor for 
lysin“). Gén kódujúci tento proteín obsahuje do 28 tandemových opakovaní (repetícií), 
pričom každé opakovanie zahŕňa približne 450 nukleotidov. V rámci každého druhu slávok 
sú sekvencie VERL homogénne ako medzi repetíciami tak aj medzi jedincami. Avšak 
repetície sa veľmi líšia medzi druhmi. Toto naznačuje, že proteíny VERL rôznych druhov 
slávok vznikli pôsobením genetického driftu. Nízky pomer dN/dS proteínov VERL zasa 
naznačuje, že na ne nepôsobila pozitívna selekcia. Na druhej strane spermiové proteíny 
lyzíny, ktoré sú prítomné v akrozóme hlavičky spermie a ich kontakt s VERL obalom 
vajíčka umožňuje prienik spermie do vajíčka, sa vyvíjajú v evolúcii veľmi rýchlo. Pomer 
dN/dS lyzínov je oveľa vyšší, ako by sa dalo očakávať len pod vplyvom driftu. Preto sa dá 
usudzovať, že na evolúciu lyzínu zase pôsobila pozitívna selekcia. 

Pohlavný výber. Pohlavný výber môže byť hlavným faktorom vzniku gametickej 
izolácie vďaka významnej úlohe kompetície spermií v rámci druhu. Koordinované zmeny 
v samčích a samičích gamétach alebo reprodukčných štruktúrach sú v zásade spôsobené 
akoukoľvek formou pohlavného výberu. Tento výber zodpovedá zato, že gaméty 
a reprodukčné sústavy samčekov a samičiek toho istého druhu ostávajú kompatibilné, kým 
medzi druhmi už kompatibilné nie sú. Vďaka tejto nekompatibilite vzniká gametická 
izolácia umožňujúca speciáciu. 
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Antagonistická selekcia. Antagonistická selekcia ako výsledok samčej kompetície je 
pravdepodobne tiež príčinou gametickej izolácie. Príkladom sú proteíny v semenej tekutine 
drozofíl, ktoré skracujú dĺžku života samičiek. Vďaka kratšiemu životu samičiek sa 
zmenšuje aj pravdepodobnosť vzniku hybridov, čo prispieva k silnejšej izolácii dvoch 
druhov. 

Ďalšia forma antagonizmu môže byť spustená snahou samičky vyhnúť sa 
mnohonásobnému oplodneniu, nakoľko prítomnosť spermií od viacerých samčekov 
zvyšuje úmrtnosť zygot. Pod vplyvom tejto selekcie sa stávajú vajíčka ťažšie 
preniknuteľné pre spermie, na ktoré zasa pôsobí výber, aby dokázali tejto bariére vajíčok 
čeliť. Toto spôsobuje aj divergenciu v gametických proteínoch medzi druhmi, ktorej 
vedľajším produktom môže zase byť gametická izolácia. 
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7 
 
 

Postzygotická izolácia 
 
 

Postzygotická izolácia zahŕňa bariéry, ktoré pôsobia po oplodnení, t.j. po vzniku 
zygoty. Existujú dve formy postzygotickej izolácie: vonkajšia a vnútorná. Pri prvej skupine 
majú hybridy horší fitness pretože spadajú medzi rodičovské ekologické niky. Hoci 
hybridy netrpia žiadnymi vrodenými vývinovými poruchami, majú prechodný fenotyp, 
ktorému sa nedarí dobre v životnom prostredí ani jedného ani druhého rodičovského 
druhu. Inak povedané hybridy majú zhoršený fitness kvôli ekologickým príčinám. Toto je 
vonkajšia postzygotická izolácia. Pri druhej skupine majú hybridy zhoršený fitness, lebo 
trpia vrodenými vývinovými poruchami, ktoré spôsobujú, že sú čiastočne alebo úplne 
sterilné alebo neživotaschopné. Toto je vnútorná postzygotická izolácia. Klasifikácia 
postzygotických izolačných bariér je zhrunutá v tabuľke 7.1. 
 
 

Tabuľka 7.1 Rozdelenie postzygotických reprodukčných izolačných bariér. 
 

1. Vonkajšie bariéry 
A. Ekologická neživotaschopnosť: hybridy majú normálny vývin, ale majú zníženú 
životaschopnosť, lebo nemôžu nájsť vhodnú ekologickú niku 

B. Behaviorálna sterilita: hybridy majú normálnu gametogenézu, ale majú zníženú 
plodnosť, lebo majú ťažkosti nájsť partnerov. Hybridy vykazujú prechodné správanie 
počas dvorenia alebo prechodné fenotypy, ktoré spôsobujú. že sú neatraktívne pre 
jedincov opačného pohlavia 

2. Vnútorné bariéry 
A. Neživotaschopnosť hybridov: hybridy trpia vývinovými poruchami, ktoré spôsobu-

jú ich čiastočnú alebo úplnú neživotaschopnosť 
B. Sterilita hybridov 

1. Fyzilogická sterilita: hybridy trpia vývinovými poruchami reprodukčnej 
sústavy, ktoré spôsobujú čiastočnú alebo úplnú sterilitu 

2. Behaviorálna sterilita: hybridy trpia neurologickými alebo fyziologickými 
poruchami, ktoré spôsobujú čiastočnú alebo úplnú neschopnosť dvoriť 

 
 

7.1 Príklady vonkajšej postzygotickej izolácie 
Najjednoduchším príkladom vonkajšej postzygotickej izolácie sú dva druhy motýľov, 

Heliconius melpomene a H. cydno, ktoré žijú sympatricky v strednej Amerike. Oba druhy 
majú ochranné sfarbenie, ktoré sa medzi nimi značne líši. Hybridy sa v prírode vyskytujú 
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len zriedkavo, ich sfarbenie je prechodné a nie je ochranné. Pravdepodobne preto predátori 
ľahko nájdu hybridy, čo výrazne znižuje ich fitness. 

Vonkajšia postzygotická izolácia môže byť spôsobená aj prechodným správaním. 
Stredoeurópske populácie penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) migrujú JV alebo JZ 
smerom, pričom smer migrácie je podmienený geneticky. F1 hybridy medzi populáciami, 
ktoré migrujú JV a JZ, vykazujú prechodný smer migrácie, čo ich vedie do nevhodných 
zimovísk. 

Príklady behaviorálnej sterility sú známe u rôznych druhov hmyzu, obojživelníkov 
a vtákov. Napríklad rosničky Hyla cinerea a H. gratiosa sa líšia kŕkaním. Hybridné 
samčeky kŕkajú odlišne ako ich rodičovské druhy, čo spôsobuje, že sú neatraktívne pre 
samičky oboch druhov. 

Vonkajšia postzygotická izolácia nie je stabilným javom, ale môže vzniknúť alebo 
vymiznúť podľa toho ako sa menia ekologické podmienky. Počas určitých rokov môžu byť 
podmienky prostredia také, že hybridom sa nedarí dobre, kým v iných rokoch môžu byť 
podmienky také, že hybridy prosperujú dokonca lepšie ako ich rodičovské druhy. Príkla-
dom sú dva druhy spevavcov, Geospiza fortis a G. fuliginosa, žijúce na Galapágskych 
ostrovoch. Oba druhy prestali prosperovať potom, čo ostrovy zasiahol fenomén El Niño, 
súvisiaci s klimatickými zmenami. Naopak ich hybridy, ktorým sa predtým nedarilo, začali 
prosperovať, lebo ich prechodná veľkosť zobáka im umožnila živiť sa semenami, ktoré ich 
rodičovské druhy nedokážu skonzumovať. Vymiznutie vonkajšej postzygotickej izolácie 
medzi G. fortis a G. fuliginosa sa udialo vďaka dramatickej zmene veľkostného spektra 
semien po zásahu Galapág fenoménom El Niño. 
 
7.2 Príklady vnútornej postzygotickej izolácie 

Vnútorná postzygotická izolácia bola študovaná podrobnejšie ako vonkajšia. 
Čiastočne to je spôsobené aj tým, že vnútorná postzygotická izolácia je kľúčovou pri 
ireverzibilite speciácie, t.j. ak vznikne tento typ bariér, tak speciácia sa stáva nevratnou. 
Vnútorná postzygotická izolácia sa delí na dve skupiny: neživotaschopnosť hybridov 
a sterilita hybridov.  

Existuje množstvo príkladov na neživotaschopnosť hybridov. Najznámejším príkla-
dom je kríženie dvoch sesterských druhov drozofíl, Drosophila melanogaster a D. 
simulans. Ak sa samičky D. melanogaster krížia so samčekami D. simulans v prvej 
filiálnej generácii sa objavujú len hybridné samičky, lebo hybridné samčeky zomierajú na 
prechode medzi larválnym štádiom a kuklou. Recipročné kríženie produkuje len 
hybridných samčekov a hybridné samičky zomierajú na úrovni embrya. Neživotaschop-
nosť hybridov sa teda môže objavovať v rôznych štádiách životného cyklu a môže 
ovplyvňovať iba jedno alebo obe pohlavia. 

Vnútorná sterilita hybridov nadobúda dve podoby. Pri fyziologickej sterilite hybridy 
nie sú schopné produkovať funkčné gaméty. Klasickým príkladom ešte z čias Aristotela je 
mulica, hybrid medzi samcom koňa a samicou somára. Druhým typom vnútornej sterility 
hybridov je behaviorálna sterilita, t.j. hybridy nie sú schopné reprodukcie, lebo trpia 
neurologickými poruchami, ktoré im bránia v normálnom dvorení, aj keď ich gaméty sú 
funkčné. Napríklad hybridné samičky dvoch druhov papagájov, Agapornis roseicollis a A. 
personata, odpovedajú len veľmi pomaly na prejavy dvorenia samčekov, nie sú schopné 
stavať vhodné hniezda a ani inkubovať vajíčka. 
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7.3 Evolúcia postzygotickej izolácie 
Vonkajšia postzygotická izolácia môže byť výsledkom adaptívnej evolúcie. Ak sa 

populácie rodičovských druhov rozširujú do rozličných ekologických ník, tak fenotypovo 
prechodné hybridy rodičovských druhov nemusia dobre zapadnúť ani do jedného 
z rodičovských habitatov. Takýmto mechanizmom sa stávajú rodičovské populácie 
izolované. Na druhej strane mohol prechodný fenotyp existovať v evolučnej histórii týchto 
dvoch druhov a mohol predstavovať jeden z krokov v ich evolúcii. V súčasnom životnom 
prostredí však nemusí tento prechodný fenotyp dobre prežívať. S narastajúcou vonkajšou 
izoláciou môže byť potom samotná adaptácia na rozličné ekologické niky motorom 
speciácie. 

Vonkajšia postzygotická izolácia môže vznikať aj prísne aditívnym génovým 
mechanizmom a môže byť založená aj na jednom lokuse. Pri jednom druhu sa teda 
nachádzajú na jednom lokuse alely AA, pri druhom druhu alely aa a pri hybridovi alely Aa. 
Na základe kombinácie alel A a a sa dá vysvetliť vznik fenotypovo prechodných hybridov, 
ktoré neprežívajú dobre ani v jednej z rodičovských ekologických ník. Na pochopenie 
vzniku vonkajšej postzygotickej izolácie sa teda nevyžaduje interakcia medzi génmi, t.j. 
epistáza, ale stačí kombinácia dvoch alel toho istého génu v hybridoch. Toto je zásadný 
rozdiel pri vzniku vnútornej postzygotickej izolácie, ktorá sa nedá vysvetliť takýmto 
adatívnym génovým mechanizmom a vyžaduje epistázu, t.j. takú interakciu medzi génmi, 
ktorá spôsobí reprodukčnú izoláciu medzi dvomi druhmi. 
 
7.4 Genetické spôsoby vnútornej postzygotickej izolácie 

Genetickým základom vnútornej postzygotickej izolácie sú rôzne karyologicko 
genetické javy, akými sú napríklad stupne polyploidie, rôzne chromozómové prestavby, 
rôzne alely, ktoré nefungujú spoločne pri hybridoch, a infekcie rôznymi endosymbiontami. 
Polyploidia hrá významnejšiu úlohu pri rastlinnej speciácii, kým pri živočíšnej je pomerne 
zriedkavá. Avšak mechanizmy založené na chromozómoch, génoch a endosymbiontoch 
pravdepodobne pôsobia v širokej palete organizmov. 

Speciácia polyploidizáciou. Polyploidia je stav, pri ktorom jedinec obsahuje tri a viac 
úplných sád chromozómov. Tento genetický jav môže spôsobiť okamžitú reprodukčnú 
izoláciu od diploidných jedincov (t.j. jedincov s dvomi úplnými sadami chromozómov) 
v rámci populácie. Okrem okamžitej speciácie je teda ďalším zaujímavým aspektom 
druhotvorby polyploidizáciou to, že môže prebiehať v sympatrii. Existujú dve základné 
formy speciácie polyploidizáciou: autopolyploidizácia a alopolyploidizácia. 

Autopolyploidizácia je zvýšenie stupňov ploidie v rámci jedného diploidného druhu 
(AA). Tento proces je nehybridnou polyploidizáciou, t.j. nie sú do neho zapojené rôzne 
rodičovské druhy, ale prebieha v rámci jedeného druhu. Schematicky môžeme preto 
autotetraploida označiť ako AAAA. Alopolyploidizácia je zase zvýšenie stupňov ploidie 
vďaka hybridizácii medzi dvomi (napr. AA a BB) alebo viacerými druhmi. Schematicky 
môžeme alotetraploida označiť ako AABB. 

Pri rastlinách existujú tri cesty, ktorými môže dôjsť k zdvojnásobeniu počtu 
chromozómov. Prvou cestou je zdvojnásobenie počtu chromozómov v somatických 
bunkách, a to buď priamo na úrovni zygoty alebo v pletivách, z ktorých vznikajú 
reprodukčné pletivá. Tieto tetraploidné reprodukčné pletivá potom po meióze produkujú 
diploidné gaméty, ktorých následným splynutím vzniká tetraploid. Druhou cestou sú 
poruchy meiózy spôsobujúce, že nedôjde k redukcii počtu chromozómov a tak opäť 
vznikajú diploidné gaméty. Treťou cestou je polyspermia, kedy je jedna vajcová bunka 
oplodnené viacerými samčími pohlavnými bunkami, čím vzniká polyploidná zygota. 
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Speciácia polyploidizáciou je oveľa bežnejšia u rastlín než u živočíchov. Toto je 
pravdepodobne spôsobené tým, že živočíchy sú oddeleného pohlavia a ich pohlavie je 
určené chromozomálne degenerovanými pohlavnými chromozómami Y alebo W. Ďalej 
živočíchy väčšinou nie sú schopné samooplodnenia, ktoré sa vyskytuje častejšie u rastlin a 
umožňuje ich polyploidom vytvoriť samostatnú populáciu. V rámci tejto populácie sa 
môžu jedince ďalej rozmnožovať pohlavne. Treťou príčinou je, že u živočíchov 
pravdepodobne vznikajú génové nekompatibility rýchlejšie, ako by mohlo dôjsť k speciácii 
polyploidizáciou. 

Chromozomálna speciácia. Štruktúrne zmeny v chromozómoch môžu priamo 
zapríčiniť reprodukčnú izoláciu. Toto naznačuje aj fakt, že mnohé druhy sa líšia štruktúrou 
chromozómov. Niektoré z chromozomálnych zmien (napr. inverzie a translokácie) môžu 
spôsobovať čiastočnú sterilitu aj v rámci druhu. Napríklad heterozygoti s pericentrickou 
chromozomálnou inverziou (t.j. inverziou, ktorá zahŕňa centroméru) sú častokrát čiastočne 
sterilní, lebo rekombinácia medzi invertovanými (pretočenými) regiónmi chromozómu 
spôsobuje, že niektoré gaméty majú génové duplikácie, kým iné majú zasa génové 
deficiencie. Potom čo sa v populácii zafixuje nová chromozomálna prestavba, tak sa stáva 
čiastočne reprodukčne izolovaná od ostatných populácií. Nová chromozomálna prestavba 
môže byť zafixovaná len v malých populáciách, v ktorých genetický drift prevládne nad 
prírodným výberom. Vo veľkých populáciách, kde je pôsobenie driftu slabé, je fixácia 
takejto chromozomálnej prestavby veľmi nízka. 

Niektoré typy chromozomálnych prestavieb môžu spôsobovať problémy s meiózou 
u hybridov, ale nie v rámci rodičovských druhov. Takýmto príkladom je centrická fúzia, 
označovaná tiež ako Robertsonova fúzia, ktorá predstavuje splynutie dvoch 
akrocentrických chromozómov (centroméry sú blízko konca chromozómu) do jedného 
metacentrického chromozómu (centroméra je blízko stredu chromozómu). Centrická fúzia 
má malý vplyv na fitness heterozygotov, pretože väčšina chromozómov segreguje správne 
počas meiózy. Takéto fúzie sa preto môžu hromadiť v populáciách a unikať prírodnému 
výberu. Dve alopatrické populácie môžu teda postupne akumulovať rôzne centrické fúzie. 
Po sekundárnom strete týchto populácií vznikajú hybridy, ktoré sú takmer alebo úplne 
sterilné. Napríklad jedna alopatrická populácia prešla fúziou chromozómov 1 a 2, kým 
druhá populácia fúziou chromozómov 1 a 3. Pretože obe tieto fúzie zahŕňajú chromozóm 
1, tak akýkoľvek ich hybrid nebude schopný normálnej meiózy, a preto bude mať nízku 
plodnosť (obr. 7.1). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Obr. 7.1 Centrická fúzia chromozómov. 
Prvá populácia prešla fúziou chromozómov 
1 a 2, kým druhá populácia fúziou chromo-
zómov 1 a 3. Pretože obe tieto fúzie zahŕ-
ňajú chromozóm 1, tak akýkoľvek ich 
hybrid nebude schopný normálnej meiózy, 
a preto bude mať nízku plodnosť (podľa 
Baker & Bickham, 1986). 
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Chromozomálna speciácia je bežnejšia u rastlín než u živočíchov. Tento rozdiel môže 
odrážať rôzne stupne pleiotropie u rastlín a živočíchov. Génové zmeny môžu mať 
závažnejšie pleiotropné účinky u živočíchov než u rastlín. Toto pravdepodobne odráža 
fakt, že vývin živočíchov je rigidne determinovaný, kdežto vývin rastlín je odolnejší voči 
narušeniam. Ďalej rastliny sú schopné samooplodnenia, čo môže značne zvýšiť 
pravdepodobnosť fixácie nedominantnej chromozómovej prestavby. A v neposlednom 
rade, rastliny majú na rozdiel od živočíchov len zriedkavo prítomné degenerované 
pohlavné chromozómy (Y alebo W). Tieto degenerované pohlavné chromozómy sú 
pravdepodobne zodpovedné za zrýchlenie vzniku génových nekompatibilít u živočíchov. 
Preto sa pri živočíchoch vyvinie génová izolácia skôr, než by vôbec vznikla možnosť pre 
vznik speciácie chromozómovými prestavbami. 

Génové nekompatibility. Vnútorná sterilita alebo neživotaschopnosť hybridov vzniká 
dvomi spôsobmi: nekompatibilitami v rámci lokusu a nekompatibilitami medzi lokusmi. 
Pri nekompatibilitách v rámci lokusu alela A jedného druhu je nekompatibilná s alelou 
a iného druhu. Krížením druhu AA s druhom aa vznikajú hybridy Aa, ktoré majú znížený 
fitness. Pri nekompatibilitách medzi lokusmi alela na lokuse A jedného druhu neinteraguje 
dobre s alelou na lokuse B iného druhu. Tento druhý model sa zdá ako kľúčový v genetike 
speciácie a ako hlavný zdroj sterility a neživotaschopnosti hybridov. 

Dobzhanskeho-Mullerov model je génový model, ktorý vysvetľuje práve vznik 
génových nekompatibilít medzi lokusmi bez toho aby voči prechodným evolučným kro-
kom pôsobila selekcia. Predpokladajme, že jeden druh bol rozdelený na dve alopatrické 
populácie. Obe populácie boli na začiatku geneticky identické a mali genotyp aa na 
jednom lokuse a genotyp bb na druhom lokuse. Postupne v jednej populácii vznikla alela 
A, pričom genotypy Aabb a AAbb sú životaschopné a fertilné. V druhej populácii zase 
vznikla alela B, pričom genotypy aaBb a aaBB sú tiež životaschopné a fertilné. Alely A a B 
sa v populáciách postupne zafixujú. Hoci alela B je kompatibilná s alelou a nikdy sa 
„nestretla“ s alelou A. Je celkom možné, že B môže mať nežiadúci účinok v kombinácii 
s A. Ak sa teda tieto dve populácie stretnú a hybridizujú, tak hybrid AaBb môže byť 
neživotaschopný alebo sterilný (obr. 7.2). Takýmto mechanizmom sa vyvinuli dva taxóny 
bez toho aby voči prechodným evolučným krokom pôsobila selekcia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.2 Dobzanskeho-Mullerov model vzniku 
génových nekompatibilít medzi dvomi lokusmi 
A a B (podľa Coyne & Orr, 2003). 

 
 

Evolúcia génových nekompatibilít sa dá najlepšie pochopiť pomocou Dobzhanskeho-
Mullerovho modelu, ktorého schéma je vyobrazená na obrázku 7.3. Každá hrubá čiara 
predstavuje populáciu vzďalujúcu sa (divergujúcu) od spoločného predka. Obe alopatrické 
populácie majú na začiatku identické ancestrálne alely na všetkých lokusoch (a, b, c ...). 
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Ako čas beží alela a je nahradená alelou A v populácii 1. Ak by sa obe populácie stretli, tak 
nová alela A nemôže spôsobiť nekompatibilitu u hybridov, lebo A je úplne kompatibilná 
s genetickým pozadím populácie 1, a preto musí byť kompatibilná s identickým 
genetickým pozadím populácie 2. Ďalšia substitúcia prebehne na druhom lokuse pri 
populácii 2: alela b je nahradená alebou B. Ak by sa obe populácie stretli, tak je medzi 
nimi jedna Dobzhanskeho-Mullerova nekompatibilita, ktorá je naznačená na obrázku 
šípkou. Totiž alela B populácie 2 nebola nikdy v kombinácii s alelou A populácie 1. 
Podobne substitúcia C môže spôsobiť dve nekompatibility hybridov atď. 
 
 

 
 
 

 
 

Obr. 7.3 Vznik génovej nekompatibility 
medzi dvomi alopatrickými populáciami. 
Čas beží smerom hore. Prvá substitúcia sa 
vyskytne na lokuse A, druhá na lokuse B 
atď. Možné génové nekompatibility u hyb-
ridov sú naznačené šípkami (podľa Orr, 
1995). 

 
 
 

Z tohto modelu vyplývajú nasledovné závery: 
1. Nekompatibility hybridov sa môžu vyskytnúť len medzi lokusmi, ktoré prešli sub-

stitúciami. Šípky v obrázku nikdy nespájajú lokusy, ktoré nedivergovali v oboch populá-
ciách. 

2. Derivované (odvodené) alely spôsobujú nekompatibility častejšie ako ancestrálne 
alely. Aj ancestrálne alely môžu spôsobovať nekompatibility, ale z obrázku je zrejmé, že 
derivované alely spôsobujú nekompatibility oveľa častejšie. Toto sa deje preto, lebo 
napríklad derivovaná alela C môže byť nekompatibilná buď s derivovanou alebou B alebo 
ancestrálnou alelou a: vyskytujú sa totiž nekompatibility medzi derivovanými a derivova-
nými alelami a medzi derivovanými a ancestrálnymi alelami. Jediné nekompatibility, ktoré 
sa nemôžu vyskytovať sú medzi ancestrálnymi alelami. 

3. Nekompatibility sú asymetrické. Napríklad B môže byť nekompatibilné s A, ale b 
nemôže byť nekompatibilné s a, pretože aabb bol ancestrálny stav pri divergencii oboch 
populácií. 

4. Mladšie substitúcie spôsobujú problémy u hybridov skôr ako staršie substitúcie. 
Prvá substitúcia A nemusí spôsobiť žiadnu nekompatibilitu u hybridov, kým substitúcia B 
môže spôsobiť jednu, ďalšia substitúcia C može spôsobiť dve. Všeobecne platí, že K-tá 
substitúcia môže spôsobiť K – 1 Dobzhanskeho-Mullerových nekompatibilít. Celkový po-
čet nekompatibilít I oddeľujúcich dva taxóny narastá teda rýchlejšie ako lineárne s počtom 
substitúcií, ktoré ich oddeľujú. Očakávaný počet nekompatibilít medzi hybridmi je 
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kde p je pravdepodobnosť, že dva divergované lokusy sú nekompatibilné. Počet nekompa-
tibilít môže byť vyjadrený ako funkcia K, ale aj ako funkcia času. Za predpokladu 
štandardných Poissonových molekulárnych hodín platí 
 

€ 

E[I | t] =
(kt)2

2
 

 
kde k je rýchlosť substitúcií a t je čas. Takže predpokladaný počet nekompatibilít medzi 
hybridmi narastá s druhou mocninou času. Doteraz sme predpokladali nekompatibility 
medzi hybridmi spôsobené len pármi lokusov. Ak by sme však predpokladali triplety atď., 
tak by počet nekompatibilít narastal ešte rýchlejšie a vznikol by „efekt snehovej gule“. 

5. Speciácia dvomi génmi je rýchlejšia ako speciácia jedným génom a speciácia tromi 
génmi je rýchlejšia ako dvomi atď. Toto súvisí s väčším množstvom predstaviteľných 
evolučných ciest vedúcich k nekompatibilite medzi viacerými génmi. 

Cytoplazmová nekompatibilita (speciácia spôsobená endosymbiontami). Cytoplaz-
maticky dedené endosymbionty môžu tiež spôsobovať vnútornú postzygotickú izoláciu. 
Takýmito endosymbiontami sú baktérie rodov Bacteroidetes a Wolbachia. Najlepšie 
preštudovaný je práve rod Wolbachia, ktorý bol nájdený predovšetkým v hmyze, ale aj 
v kôrovcoch, roztočoch a hlístovcoch. Wolbachia má mnohé vplyvy na reprodukciu 
svojich hostiteľov od partenogenézy cez feminizáciu samčekov až po ich usmrcovanie. Ak 
sa neinfikované samičky krížia s infikovanými samčekmi, tak takmer všetko potomstvo 
zahynie na úrovni embrya. Recipročné kríženie medzi infikovanými samičkami 
a neinfikovanými samčekmi nevykazuje žiadnu letalitu. Toto je zapríčinené tým, že 
Wolbachia sa prenáša len po materskej línii: infikované matky posúvajú baktérie do 
väčšiny svojho potomstva. Infikované samičky dokážu produkovať potomstvo 
s akýmkoľvek samčekom (infikovaným aj neinfikovaným), kým neinfikované samičky 
dokážu produkovať potomstvo len s neinfikovaným samčekom. Preto samičky obsahujúce 
baktérie rodu Wolbachia majú výhodu nad neinfikovanými samičkami. Takýmto 
spôsobom sa táto bakteriálna infekcia šíri. Dokonca Wolbachia je prítomná v 15 – 20 % 
druhov hmyzu. Endosymbionty však nemusia poskytovať efektívne izolačné bariéry 
z dvoch dôvodov. Po prvé cytoplazmovo dedičné faktory znižujú génový tok len na 
polovicu: infikované a neinfikované populácie sú nekompatibilné iba v jednom smere 
hybridizácie. Po druhé reprodukčná izolácia medzi populáciami môže byť krátkodobá: 
endosymbionty rýchlo napádajú neinfikované populácie, čo ruší ich nekompatibilitu. 
Experimentálne štúdie na drozofilách však ukázali, že Wolbachia môže prispievať 
k izolácii taxónov. Nie je však zrejmé ako často je cytoplazmová nekompatibilita zahrnutá 
do druhotvorby. 
 
7.5 Haldaneove pravidlo 

Haldaneove pravidlo hovorí, že ak v hybridnom potomstve dvoch živočíšnych druhov 
chýba jedno pohlavie alebo jedno pohlavie je zriedkavé či sterilné, tak toto pohlavie je 
heterogametické (t.j. s pohlavnými chromozómami XY alebo ZW). Zistilo sa, že toto 
pravidlo platí u všetkých živočíchov, ktoré majú pohlavné chromozómy. Ďalej Haldaneovo 
pravidlo platí u taxónov, pri ktorých sú heterogametickým pohlavím samčeky (napr. 
Drosophila alebo cicavce), ako aj u taxónov, u ktorých sú heterogametickým pohlavím 
samičky (napr. motýle a vtáky). Takže toto pravidlo sa nevzťahuje na pohlavie ako také, 
ale na pohlavné chromozómy. 
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Ďalší dôležitý fakt nepriamo vyplývajúci z Haldaneovho pravidla je, že heterogametic-
ké pohlavie sa stáva sterilným alebo neživotaschopným skôr ako sú ovplyvnené homoga-
metické hybridy. Toto naznačuje, že Haldaneove pravidlo predstavuje skoré štádium pri 
vzniku reprodukčnej izolácie. 

 
Existujú tri základné teórie vysvetľujúce Haldaneove pravidlo: 
1. Teória dominancie. Táto teória je založená na Dobzhanskeho-Mullerovom modely. 

Predpokladajme dva gény, ktorých interakcia spôsobuje neživotaschopnosť hybridov. 
Samčeky sú heterogametické. Genotyp jedného druhu je A1A1B1B1 a genotyp druhého dru-
hu je A2A2B2B2. Alela A1 z prvého druhu je nekompatibilná s alebou B2 druhého druhu. 
Predpokladajme, že oba lokusy sú autozomálne. Ak sa samičky druhu 1 pária so samčeka-
mi druhu 2, tak výsledné hybridy majú genotyp A1A2B1B2. Pretože A1 a B2 sa vyskytujú u 
heterozygotov, hybridy by boli neživotaschopné, len ak by oba faktory boli dominantné. 
Za tohto predpokladu nie je žiadny dôvod očakávať rozdiely vo fitness u hybridných 
samčekov alebo samičiek, lebo obe pohlavia majú rovnaký genotyp. 

Teraz predpokladajme, že jeden lokus (A) je spojený s chromozómom X a druhý lokus 
(B) je spojený s autozomálnym chromozómom. Ak sa samičky druhu 1 pária so samčekami 
druhu 2, tak výsledné samčie hybridy majú genotyp A1B1B2 [chromozóm Y môžeme 
v tomto prípade ignorovať, lebo nemá lokus A] a samičie hybridy majú genotyp A1A2B1B2. 
Samičky by boli neživotaschopné, len ak by boli aj A1 aj B2 dominantné. Ak však B2 je 
dominantné a A1 je recesívne, tak hybridné samičky ostávajú životaschopné, kým hybridné 
samčeky sú neživotaschopné bez ohľadu na dominanciu A1 [pretože u nich nie je prítomná 
alela A2, ktorá by mohla kompenzovať nekompatibilitu medzi A1 a B2]. Takže hybridné 
samčeky sú ovplyvnené všetkými génmi spojenými s chromozómom X, ak sú zapojené do 
génových nekompatibilít bez ohľadu nato či majú dominantný alebo recesívny účinok na 
fitness hybridov. Na druhej strane životaschopnosť hybridných samičiek je ovplyvnená len 
génmi, ktoré majú dominatný účinok na fitness. 

2. Teória rýchlejších samčekov. Táto teória sa pokúša vysvetliť, prečo hybridné 
samčeky trpia rôznymi problémami skôr (rýchlejšie) ako hybridné samičky. Predpokladá 
sa, že môžu existovať dva procesy prispievajúce k vzniku efektov „rýchlejších samčekov“. 
Po prvé spermatogenéza môže byť citlivejší proces ako oogenéza, a preto tvorba 
pohlavných buniek je ľahšie narušená u samčích hybridov. Takže samčie aj samičie gény 
môžu divergovať rovnakým tempom, ale väčšia časť samčích génov bude spôsobovať 
problémy u hybridov pri meióze. Alebo, po druhé, pohlavný výber bude spôsobovať 
rýchlejšiu evolúciu u samčích než samičích génov, pretože samčeky sú zahrnuté do 
interakcií samček-samička aj samček-samček. Rýchlejšie sa vyvíjajúce samčie gény teda 
budú skôr spôsobovať problémy u samčích hybridov. Táto teória však nedokáže vysvetliť 
platnosť Haldaneovho pravidla pri taxónoch s heterogametickými samičkami. V tomto 
prípade sa aplikuje vyššie uvedená teória dominancie. 

3. Teória rýchlejšieho chromozómu X. Haldaneove pravidlo môže byť aj následkom 
väčšieho účinku chromozómu X. Ak gény viazané na X majú nepomerne väčší účinok na 
fitness hybridov, tak heterogametické hybridy by mali trpieť viac ako homogametické 
hybridy. Predpokladá sa, že gény viazané na X sa vyvíjajú rýchlejšie ako gény viazané 
na autozomálne chromozómy. Ďalej sa predpokladá, že gény exprimované u heteroga-
metického pohlavia sa vyvíjajú rýchlejšie ako gény exprimované u homogametického poh-
lavia. 
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7.6 Genetika postzygotickej izolácie 
Dobzhanskeho-Mullerov model ukazuje, že vnútorná postzygotická izolácia musí 

zahŕňať apoň dva gény, ale nehovorí, či sú typicky zahrnuté len dva gény alebo niekoľko 
tisíc génov. Tento problém je komplexný, pretože súčasné genetické analýzy odhaľujú, že 
do izolácie je zahrnutých veľa génov. Koľko génov ale počiatočne spôsobilo úplnú 
postzygotickú izoláciu? Niektoré štúdie naznačujú, že takých génov bolo iba niekoľko. Aj 
napriek tomu celková postzygotická izolácia zahŕňa mnoho génov. 

Čo sa týka sterility a neživotaschopnosti hybridov, tak sterilita samčích hybridov 
zahŕňa viac génov ako sterilita samičích hybridov alebo neživotaschopnosť hybridov. Pri 
drozofilách sa zistilo, že až desaťkrát viac génov spôsobuje sterilitu samčích hybridov než 
je počet génov zodpovedných za sterilitu samičích hybridov alebo neživotaschopnosť 
hybridov. 

Pravdepodobnosť, že dve divergované pozície v rámci génu budú príčinou problémov 
u hybridov sa dá odhadnúť na základe vzorca udvedeného v kapitole 7.4 
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kde I je počet nekompatibilít a K je počet substitúcií oddeľujúcich dva taxóny. Výpočty 
naznačujú, že p je veľmi malé ako pri sterilite tak pri neživotaschopnosti hybridov a 
hraničí od 10-6 do 10-10. Vyššie uvedená rovnica predpokladá len najjednoduchšiu 
možnosť, že nekompatibility zahŕňajú len páry substitúcií. Ak sú do nekompatibilít 
zahrnuté trojice alebo ešte aj viac substitúcií, tak p je ešte menšie. Takže drvivá väčšina 
divergovaných pozícií medzi druhovými hybridmi je kompatibilná. Toto vysvetľuje, prečo 
problémy u hybridov vznikajú relatívne pomaly. 

Gény, ktoré spôsobujú problémy u hybridov, majú dvojakú distribúciu. Časť génov je 
koncentrovaná na pohlavných chromozómoch (viď účinok chromozómu X opísaný vyššie) 
a druhá časť je sústredená v alebo blízko miest chromozomálnych prestavieb. Zistilo sa, že 
génový tok je menší ak došlo k preusporiadaniu génov v rámci chromozómu medzi dvoma 
taxónmi. Teda len 2 % genóv z prestavaných chromozómov môže infiltrovať do iného 
blízko príbuzného druhu (introgresia), kým až 40 % genóv z neprestavaných chromozó-
mov dokáže infiltrovať. Ďalej následkom tohto platí, že dva mladé páry sesterských 
druhov, ktoré žijú v sympatrii, sa líšia väčším počtom chromozómových prestavieb, ako 
dva mladé sesterské alopatrické druhy. 

Génová duplikácia môže byť tiež príčinou vzniku nekompatibility u hybridov. Ak 
gény A a B sú funkčne nadbytočné duplikáty, ktoré sú prítomné u oboch druhov, tak lokus 
A mohol stratiť časť alebo celú svoju funkciu u jedného druhu, kým lokus B mohol stratiť 
časť alebo celú svoju funkciu u druhého druhu. Strata určitej funkcie sa mohla udiať 
nahromadením neutrálnych mutácií alebo selekciou. Podstatné ale je, že v polovici 
prípadov každý druh náhodne utlmil iný z týchto dvoch génových duplikátov. Výsledkom 
toho je, že F1 hybridy majú vysoký fitness, kým 1/16 F2 hybridov bude mať utlmené kópie 
na oboch lokusoch, čo u nich spôsobí znížený fitness. Táto hypotéza, ale nedokáže 
vysvetliť znížený fitness už u niektorých F1 hybridov. Teoreticky už 1/4 gamét F1 hybridov 
by mala mať znížený fitness, pretože im chýba funkčná kópia buď A alebo B lokusu. 
Avšak tento predpoklad je nepoužiteľný pri živočíchoch, pretože pri spermiách takmer 
vôbec neprebieha génová expresia, narozdiel od samčích gamét rastlín. 
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O génoch spôsobujúcich vnútornú postzygotickú izoláciu sa zistili nasledovné fakty: 
1. Sú to obyčajné gény, ktoré majú normálne funkcie v rámci druhu. Neexistuje 

žiadny dôkaz, že by to mohli byť repetitívne sekvencie DNA alebo transpozómy 
(pohyblivé elementy v rámci genómu). 

2. Tieto gény nepatria do jednej funkčnej triedy, ale majú rozmanité funkcie. Niektoré 
majú úlohu v regulácii transkripcie (napr. OdsH alebo Hmr), kým iné (napr. Nup96) sú 
štruktúrne gény kódujúce proteíny. 

3. Tieto gény mohli vzniknúť génovou duplikáciou, ale môžu to byť aj jednokópiové 
gény. 

4. Tieto gény majú rýchlu evolúciu. Gény narušujúce vývin hybridov, sú 
pravdepodobne tie najdivergovanejšie medzi dvoma druhmi. 
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8 
 
 

Posilnenie  
izolačných bariér 

 
 

Teoretickým základom posilnenia izolačných bariér je nasledovný predpoklad. Dva 
taxóny divergovali v alopatrii. Neskôr došlo k ich sekundárnemu stretu a hybridizácii, čoho 
výsledkom bola produkcia menej životaschopných hybridov. Pretože tvorba hybridov je 
nežiadúca, jedince páriace sa len v rámci vlastného druhu majú evolučnú výhodu. Z toho 
sa dá usudzovať, že prírodný výber by mal pôsobiť na posilnenie prezygotických 
izolačných bariér, aby sa predišlo nežiadúcej hybridizácii. 

Posilnenie izolačných bariér je však obmedzené len na prípady, v ktorých si taxóny 
stále dokážu vymieňať gény. Ak sa medzi taxónmi už nevyskytuje génový tok, tak 
predstavujú „dobré“ druhy. Logicky z toho vyplýva, že zmeny prebiehajúce po dokončení 
speciácie nemôžu byť súčasťou posilnenia a nepredstavujú už ani mechanizmy 
druhotvorby (viď kapitola 2). Preto sa predpokladá, že fenomén posilnenia izolačných 
bariér by mohol byť jedným z mechanizmov schopných dokončiť speciáciu. 
 
 

 
 
Obr. 8.1 Porovananie sily prezygotickej izolácie v alopatrii a sympatrii vzhľadom na genetickú 
vzdialenosť, t.j. čas divergencie (podľa Coyne & Orr, 1997). 
 
 

Ako často a či sa posilnenie skutočne uplatňuje v speciácii je stále otázne. Dôkazom 
existencie tohto fenoménu sú štúdie porovnávajúce silu prezygotickej izolácie v sympatrii 
a alopatrii. Očividne je prezygotická izolácia silnejšia medzi sympatrickými než medzi 
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alopatrickými druhmi. Mladé sympatrické taxóny (genetická vzdialenosť D < 0,5) 
vykazujú priemernú hodnotu indexu prezygotickej izolácie okolo 0,85 (0 predstavuje 
žiadnu izoláciu a 1 predstavuje úplnú izoláciu), kým mladé alopatrické taxóny (D < 0,5) 
okolo 0,30 (obr. 8.1). Tento rozdiel sa nedá vysvetliť ani vekom druhov (pretože 
sympatrické aj alopatrické taxóny sú v tomto prípade rovnako staré) a ani postzygotickou 
izoláciou (pretože jej sila sa nelíši v sympatrii a alopatrii). Tento fenomén sa však dá 
vysvetliť za predpokladu existencie posilnenia izolačných bariér. 

Na zistenie frekvencie s akou v sympatrii dochádza k posilneniu izolačných bariér sa 
používa Noorov test. Teoretickým základom tohto testu je analýza troch druhov. Druh 
A predstavuje vonkajšiu skupinu vo fylogentickom strome a druhy B a C zasa vnútornú 
skupinu. Druhy A a B sú sympatrické, kým druhy A a C su alopatrické (obr. 8.2). Ak v ich 
evolučnej minulosti pôsobilo posilnenie bariér, tak A-B budú vykazovať silnejšiu 
prezygotickú izoláciu ako A-C. Výsledky Noorovho testu naznačujú, že iba v približne 20 
% fylogenéz s takouto topológiou sympatrických a alopatrických taxónov pôsobilo 
posilnenie. Aj napriek tomuto výsledku sa dá uvažovať, že zosilnenie prezygotickej 
izolácie v sympatrii by mohlo byť v prírode pomerne časté. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Obr. 8.2 Noorov test na zistenie frekvencie 
posilnenia izolácie. Druhy A a B sú sympat-
rické a vykazujú silnejšiu prezygotickú izo-
láciu, kým druhy A a C sú alopatrické 
s menšou mierou prezygotickej izolácie 
(podľa Noor, 1997). 

 
 
Posilnenie sa častokrát označuje aj ako „súboj“ medzi zosilnením prezygotickej 

izolácie medzi dvomi populáciami a splynutím týchto populácií vďaka hybridizácii. 
Existencia fenoménu posilnenia vyžaduje dôkaz, že alely zvyšujúce schopnosť rozlišovať 
medzi jedincami vlastného druhu majú selektívnu výhodu. To znamená, že tieto alely 
dosahujú vysoké frekvencie predtým než by populácie splynuli vďaka hybridizácii. 
Počítačové simulácie naznačujú, že nízky fitness hybridov a nízka „chybovosť“ pri výbere 
partnerov vlastného druhu vedú k posilneniu izolačných bariér, kým vysoký fitness 
hybridov a vysoká „chybovosť“ vedú zasa k fúzii druhov (obr. 8.3). 

Komplexnejšie počítačové simulácie tiež potvrdili možnosť existencie posilnenia. 
Populácie boli naprogramované ako sympatrické a ekologicky zreteľné, t.j. populácia 
nemohla vyhynúť bez kompetície, ale mohla zaniknúť vplyvom hybridizácie. Voľbu 
partnerov predstavoval samčí znak (z) a samičí znak (y), každý podmienený viacerými 
lokusmi. Samičky fenotypu y preferovali samčekov fenotypu z. Simulácie za takýchto 
podmienok ukázali, že posilnenie sa vyskytuje pomerne často, ak fitness hybridov je nízky 
a populácie sa už líšia v samičích preferenciách a samčích znakoch (obr. 8.4). Hoci 
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posilnenie je pravdepodobnejšie, keď hybridy majú nulový fitness, toto nie je na základe 
počítačových simulácií nevyhnutnosť ako je zrejmé aj z obrázka 8.4. Posilnenie sa môže za 
určitých podmienok vyskytnúť aj ak prebieha medzi populáciami génový tok. Ďalej platí, 
že každý faktor znižujúci šancu vyhynutia druhu, zvyšuje pravdepodobnosť zosilnenia. 
Zvýšená rekombinácia však zabraňuje posilneniu, ak hybridy majú nenulový fitness. Ale aj 
napriek tomu v počítačových simuláciách posilnenie za prítomnosti rekombinácie ostáva 
možné za určitých genetických a ekologických podmienok. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 8.3 Pravdepodobnosť sepa-
rácie a fúzie taxónov ako funkcia 
počiatočnej chybovosti pri výbere 
partnerov a fitnessu heterozygotov 
v počítačových simuláciách (podľa 
Wilson, 1965). 
 
 

 
 

 
 
 
Obr. 8.4 Parametrový priestor zo-
brazújuci, za ktorých okolností sa 
môže vyskytovať zosilnenie. Zosil-
nenie sa vyskytuje pomerne často, 
ak fitness hybridov je nízky a po-
pulácie sa líšia v samičích prefe-
renciách a samčích znakoch (pod-
ľa Liou & Price, 1994). 
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9 
 
 

Selekcia versus  
genetický drift 

 
 
 

O význame selekcie pri druhotvorbe nie sú žiadne pochybnosti. Aj napriek tomu sa 
javí aj druhotvorba pomocou genetického driftu ako teoreticky možná a podporiteľná 
empirickými dátami. Obe tieto evolučné sily (selekcia aj genetický drift) sú preto v 
súčasnosti považované za súčasť speciácie. 
 
9.1 Speciácia selekciou 

Úloha selekcie v druhotvorbe je jasná a nekontroverzná. Selekcia pôsobí dvomi 
spôsobmi: priamo a nepriamo. Pri priamej selekcii majú jedinci s väčšou reprodukčnou 
izoláciou výhody a selekcia pôsobí priamo na zväčšenie tejto izolácie. Priama selekcia 
očividne hrá úlohu pri sympatrickej speciácii a aj posilnení bariér. Hoci sa priama selekcia 
vyskytuje bežne, nie je všadeprítomná. Priama selekcia nemôže pôsobiť na zvýšenie 
reprodukčnej izolácie v alopatrii, v ktorej pre- a postzygotické bariéry vznikajú vďaka 
narastajúcej divergencii pod vplyvom času. Ďalej sú aj silné genetické dôkazy, že priama 
selekcia nemôže pôsobiť na vnútornú postzygotickú izoláciu. Druhy sú niekedy oddelené 
mnohými nekompatibilitami v ich genómoch, z ktorých každá spôsobuje úplnú 
neživotaschopnosť alebo sterilitu hybridov. Mnohonásobná nekompatibilnosť by nemohla 
vzniknúť pod priamou selekciou. 

Pri nepriamej selekcii izolačné bariéry vznikajú ako vedľajší produkt selekcie na 
niečo iné než reprodukčnú izoláciu. Nepriama selekcia je pravdepodobne bežnejšia ako 
priama a pôsobí v troch podobách (primárnej, sekundárnej a terciárnej). V primárnej 
podobe selekcia pôsobí na znak a tento znak napokon spôsobuje reprodukčnú izoláciu. 
Napríklad prírodný alebo pohlavný výber pôsobiaci na farbu operenia u vtákov môže dať 
vznik rôznym farebným vzorom medzi alopatrickými populáciami. Tento rozdiel môže 
spôsobiť pohlavnú izoláciu medzi taxónmi po ich následnom strete. V sekundárnej podobe 
selekcia pôsobí na znak a s ním súvisiace gény pleiotropne ovplyvnia iný znak, ktorý 
napokon spôsobí reprodukčnú izoláciu. Napríklad selekcia pôsobiaca na fungovanie pórov 
v membráne bunkového jadra môže dať pleiotropne vznik vnútornej nekompatibilite medzi 
hybridizujúcimi populáciami. V terciárnej podobe selekcia pôsobí na znak a s ním 
súvisiace gény. Tieto gény sú vo väzbe s inými génmi, ktoré spôsobia reprodukčnú 
izoláciu medzi druhmi. Tento prípad sa líši od sekundárnej selekcie v tom, že speciácia 
nezahŕňa súbor génov, ktoré boli bezprostredným cieľom selekcie. 
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Reprodukčná izolácia sa môže ľahko vyvinúť ako vedľajší produkt odpovede na 
prírodný výber. Pri prezygotickej izolácii sú pod selekciou morfológia a fyziológia 
hybridov, kým pri vnútornej postzygotickej izolácii sú pod selekciou nukleotidové 
substitúcie spôsobujúce nekompatibilitu hybridov. Pôsobenie prírodného výberu je však 
najlepšie zreteľné pri vonkajšej postzygotickej izolácii. V tomto prípade je jednoznačne 
väčšina fenotypových rozdielov v ekologicky dôležitých znakoch hnaná prírodným 
výberom. Prípady, v ktorých druhové hybridy spadajú medzi fenotypové optimá 
rodičovských druhov, poskytujú dobrý dôkaz významu selekcie v speciácii. Fenotypovo 
prechodné hybridy sú prírodným výberom eliminované, čím vzniká silnejšia izolácia 
medzi rodičovskými druhmi. 

Hoci je speciácia výsledkom prírodného výberu, nemusí vždy zahŕňať „ekologickú“ 
selekciu, t.j. adaptáciu na rôzne prostredia. Selekcia môže byť hybným motorom vzniku 
reprodukčnej izolácie medzi dvomi populáciami, aj keď obývajú to isté prostredie. 
 
9.2 Speciácia driftom 

Tak ako môže selekcia niekoľkými spôsobmi viesť k speciácii, tak aj genetický drift 
môže minimálne dvomi spôsobmi vytvárať nové druhy. Pri prvom spôsobe je reprodukčná 
izolácia výsledkom génov, ktorých divergencia bola prísne alebo takmer neutrálna. Pri 
druhom spôsobe musí drift „premôcť“ selekciu. V tomto druhom prípade reprodukčná 
izolácia zahŕňala obdobie, počas ktorého bol znížený fitness. Selekcia zákonite pôsobí 
proti jedincom s nižším fitness, a preto tieto modely predpokladajú, že genetický drift 
dokáže za určitých okolností prekonať vplyv selekcie. Tieto druhé modely sa označujú ako 
„posuny vo vrchloch“ [peak shifts]. 

Neutrálne modely predpokladajú rôzne scenáre pri vzniku pre- a postzygotickej 
izolácie. Pri postzygotickej izolácii sú alely oddelené jedným mutačným krokom 
kompatibilné, kým alely oddelené dvomi krokmi už kompatibilné nie sú. Pri prezygotickej 
izolácii je evolúcia opäť postupná (alela i sa môže vyvinúť len do alely i + 1 alebo i – 1), 
ale jeden lokus sa exprimuje len u samčekov a druhý len u samičiek. Páriť sa môžu len 
samčeky a samičky s genotypmi líšiacimi sa žiadnym alebo jedným mutačným krokom, 
kým tie s viacerými krokmi sa páriť nemôžu. Takže evolúcia je v tomto prípade takmer 
neutrálna: všetky alely sú rovnako funkčné a selekcia pôsobí len v tých málo prípadoch, 
keď alely líšiace sa dvomi mutačnými krokmi vzniknú súčasne v populácii a dôjde k ich 
stretu. 

Modely posunov vo vrcholoch. V týchto modeloch populácia musí zostúpiť z vrchola 
adaptívneho priestoru (pohyb, voči ktorému pôsobí prírodný výber), predtým než vystúpi 
na nový vrchol. Adaptívny priestor je definovaný v najjednoduchšom prípade tromi osami: 
osi x a y predstavujú frekvencie alel na dvoch lokusoch p1 a p2 a os z predstavuje 
priemernú hodnotu fitness populácie 

€ 

ω , ktorá má tieto frekvencie alel (obr. 9.1). 
V skutočnosti je však priemerné fitness funkciou frekvencie alel na mnohých lokusoch, ale 
viac ako trojrozmerné priestory sú za hranicou predstavivosti. Selekcia spôsobuje, že 
populácia sa snaží dosiahnúť fitnessový vrchol v adaptívnom priestore. 

Modely posunov vo vrcholoch majú tri zásadné následky: 
1. Speciácia môže byť veľmi rýchla, pretože jej tempo už neudáva adaptácia, ktorá sa 

považuje za pomalú evolučnú silu. Takže speciácia nemusí byť dosiahnutá postupnými 
mikroevolučnými zmenami, ale pomerne rýchlo vďaka posunom vo vrcholoch adaptívneho 
priestoru pod vplyvom genetického driftu. 

2. Speciácia môže byť úplne neekologická, pretože posuny vo vrcholoch sú 
spôsobené primárne vnútornými mechanizmami – genetickým driftom. 
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3. Speciácia môže byť spúšťaná genetickým driftom a nie selekciou. 
Väčšina modelov posunov vo vrcholoch zdôrazňuje význam „zakladateľskej udalosti“ 

[founder event], pri ktorej je nová populácia založená jedným alebo len zopár jedincami. 
Pri zakladaľských udalostiach sa totiž do veľkej miery uplatňuje práve genetický drift (viď 
kapitola 3, s. 21). Zakladateľské udalosti niekedy spúšťajú „efekty zakladateľa“ [founder 
effect], ktorých následkom je rýchly vznik reprodukčnej izolácie medzi rodičovskou 
a zakladateľskou populáciou. Vznik reprodukčnej izolácie sa vysvetľuje ako výsledok 
náhleho posunu zakladateľskej populácie k novému fitnessovému vrcholu v adaptívnom 
priestore. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Obr. 9.1 Adaptívny priestor znázor-
ňujúci dva fitnessové vrcholy oddelené 
adaptívnym údolím. Osi x a y predsta-
vujú frekvencie alel na dvoch lokusoch 
p1 a p2 a os z predstavuje priemernú ho-
dnotu fitness populácie 

€ 

ω , ktorá má 
tieto frekvencie alel (podľa Coyne & 
Orr, 2003). 

 
 
 

Zlom v génovom toku býva spojený s fenoménom „lievika alebo hradla fľaše“ [tzv. 
bottleneck] (obr. 9.2). Hlavnou myšlienkou bottlenecku je predpoklad, že malá 
zakladateľská populácia trpí veľkou stratou genetickej variability. Toto odráža fakt, že 
zakladateľská populácia nesie iba veľmi malú časť genetickej variability rodičovskej 
populácie. Strata variability mení selekčný tlak, ktorý zažívajú stále segregujúce alely 
v zakladateľskej populácii. Zatiaľ čo alely v rodičovskej populácii boli selektované na 
fungovanie v heterozygotickom genetickom pozadí, alely zakladateľskej populácie sú 
selektované na fungovanie vo viac homozygotickom pozadí. Frekvencie alel sa preto môžu 
značne posunúť. Tieto evolučné zmeny môžu potom spúšťať zmeny na ďalších lokusoch 
atď., čím sa spúšťa evolučná reťazová reakcia. Takže populačné „bottlenecky“ môžu 
vyvolať „genetickú revolúciu“ – kaskádu genetických zmien, ktorá nakoniec vyústi do 
reorganizácie genómu. Pretože nové a staré populácie sú umiestnené na iných vrcholoch 
v adaptívnom priestore, tak sú aspoň čiastočne reprodukčne izolované: každý hybrid 
pravdepodobne spadne do fitnessového údolia, ktoré oddeľuje tieto dva vrcholy, a na jeho 
eliminácii sa bude podieľať selekcia. 

Predpokladá sa, že zakladateľské udalosti značne zvyšujú rýchlosť evolúcie medzi 
genotypmi podobného fitness. Toto je ľahko dokumentovateľné na trojlokusovom modely. 
Variácia na lokuse A je udržovaná výhodami heterozygotov. Na tomto segregujúcom 
pozadí A/a sú na dvoch ďalších lokusoch uprednostňované alely B a C. Ale kvôli epistáze 
budú v populácii len s alelou a preferované alely b a c. V adaptívnom priestore budú preto 
dva vrcholy: A/a B C a a b c. Hybridy medzi týmito dvoma vrcholmi budú mať znížený 
fitness, pretože jedince s B/b a C/c sú neživotaschopné. Počítačové modely ukazujú, že 
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prechod z vrcholu A/a B C na vrchol a b c sa vyskytuje s prekvapivo vysokou rýchlosťou 
v zakladateľských populáciách. Príčinou tohto je dobrá šanca, že alela A sa stratí 
v zakladateľskej populácii, čo spôsobí fixáciu alel b a c. Akákoľvek hybridizácia medzi 
rodičovskou populáciou a populáciou, ktorá prešla bottleneckom, prináša neživotaschopné 
hybridy. Voči týmto hybridom pôsobí selekcia a tým vzniká reprodukčná izolácia medzi 
týmito populáciami. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Obr. 9.2 Postupný nárast 
genetickej variability za-
kladajúcej populácie po-
tom ako prešla „bottlenec-
kom“ (podľa Mayr, 1954). 

 
 
Silné dôkazy o úlohe driftu v speciácii sú zriedkavé, okrem príkladov chromozomálnej 

speciácie u rastlín a myší. Laboratórne testy prinášajú len malú a niekedy žiadnu podporu 
pre speciáciu pomocou zakladateľských udalostí. Na druhej strane existuje množstvo 
dôkazov, že prírodný a pohlavný výber hrajú dôležitú úlohu v speciácii. Tieto dôkazy 
pochádzajú z laboratórnych experimentov ako aj z prípadových štúdií priamo v prírode. 
Preto sa dá usudzovať, že selekcia má väčší význam v speciácii než drift. 
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10 
 
 

Rýchlosť speciácie 
 
 
 

Rôzne evolučné sily alebo biogeografické podmienky produkujú druhy rôznymi 
rýchlosťami. Napríklad pohlavný výber, sympatrická speciácia alebo speciácia so zaklada-
teľským efektom produkujú pravdepodobne nové taxóny pomerne rýchlo. Adaptívna 
radiácia zahŕňajúca prírodný výber pôsobiaci na populácie, ktoré prenikli do nového 
habitatu, spôsobuje najskôr vysokú rýchlosť speciácie. Tá ale klesá s tým, ako sa 
ekologické niky postupne obsadzujú. Evolúcia nových znakov alebo spôsobov správania 
pripomína adaptívnu radiáciu v tom, že má na začiatku vysokú rýchlosť speciácie, ktorá 
ale neskôr klesá. Z vyššie uvedeného vyplýva, že rýchlosť speciácie sa mení v priebehu 
času, čo je fenomén testovateľný aj pomocou fosílneho záznamu. 

Navrhnutých bolo niekoľko indexov, pomocou ktorých sa dá merať rýchlosť speciá-
cie. Medzi tri najviac používané patrí: biologická speciačná rýchlosť, čistá diverzifikačná 
rýchlosť a zrejmá speciačná rýchlosť. 
 
10.1 Biologická speciačná rýchlosť 

Biologická speciačná rýchlosť [biological speciation rate, BSR] je priemerná 
rýchlosť, pri ktorej sa jeden druh rozdelí a vytvorí dve vzájomne reprodukčne izolované 
skupiny. Biologickou sa nazýva práve preto, lebo vychádza z biologického konceptu 
druhu. Táto rýchlosť sa vyjadruje ako počet nových druhov vytvorených existujúcimi 
druhmi za časové obdobie (väčšinou jeden milión rokov). Biologický speciačný interval 
[biological speciation interval, BSI] je čas, ktorý uplynul medzi vznikom novej línie 
a ďalšou vetviacou udalosťou v tejto línii, t.j. je to čas medzi dvoma vetviacimi 
udalosťami. Tranzičný čas biologickej speciácie je čas potrebný na vznik silnej 
reprodukčnej izolácie potom, čo začala evolúcia tejto izolácie. Speciačný interval začína 
v okamihu vzniku novej línie, kým tranzičný interval začína v okamihu vzniku prvej 
mutácie, ktorá prináša reprodukčnú izoláciu. Pri alopatrickej speciácii je takýmto 
okamihom moment, kedy došlo k prerušeniu génového toku geografickou izoláciou. 

Tranzičné časy sú väčšinou kratšie ako speciačné intervaly, pretože línie sa nezačína-
jú vetviť okamžite potom, ako vznikli. Najextrémnejšie rozdiely medzi speciačnými 
intervalmi a tranzičnými časmi sa vyskytujú pri takých speciáciách, ktoré zahŕňajú 
prekonanie adaptívnych údolí. Takýmito sú napríklad chromozomálna speciácia alebo 
speciácia so zakladateľským efektom. V priemerne veľkých populáciách trvá milióny 
rokov, kým vznikne a zafixuje sa nedominantná chromozomálna prestavba. Avšak vznik 
reprodukčnej izolácie po zafixovaní týchto prestavieb je už veľmi rýchly. 
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Väčšinou nie je možné pozorovať, kedy speciácia začína, preto je ľahšie merať 
biologický speciačný interval než tranzičný čas. Treba mať na zreteli, že údaje o speciácii 
z fosílneho záznamu alebo kombinácie fosílneho záznamu a počtu žijúcich druhov 
prinášajú odhady speciačných intervalov, no nie tranzičných časov. 

Odhady BSI založené na štyroch rôznych skupinách živočíchov (žaby, vtáky, motýle 
a drozofily) sú pomerne podobné a pohybujú sa v rozmedzí 1,1 až 5,5 milióna rokov. 
Odhady tranzičných časov biologickej speciácie sú typicky založené na divergenčných 
časoch medzi pármi sesterských druhov v rámci skupiny vypočítaných na základe 
molekulárnych hodín. Štúdie na spevavcoch ukázali, že diveregenčné časy medzi pármi 
blízko príbuzných druhov hraničia od 0,35 do 5 miliónov rokov, s priemerom 2,6 miliónov 
rokov. Tieto časy sú určite nadhodnotené, ale nie príliš, pretože divergenčné časy medzi 
poddruhmi sú 0,7 milióna rokov. Z toho sa dá usudzovať, že kompletná speciácia trvá 
približne 1 až 2 milióny rokov u spevavcov. 

Teoreticky sa speciácia deje veľmi rýchlo, a to bez ohľadu na to, či je sympatrická, 
paraptrická alebo alopatrická, alebo či je spôsobená genetickým driftom, prírodným alebo 
pohlavným výberom. Tranzičné časy sú takmer vždy krátke v procesoch, ktoré zahŕňali 
sympatrickú fázu alebo prekonanie adaptívneho údolia. Oba tieto procesy majú totiž 
nestabilné prechodné štádium, ktoré musí byť rýchlo prekonané. Tranzičné časy pri 
alopatrickej speciácii však môžu byť dlhé, pretože sa pri nej nevyskytuje nestabilná 
prechodná fáza a prostredie geograficky izolovaných populácií môže byť podobné. Čo sa 
týka rýchlej speciácie na ostrovoch, nedá sa výlučne predpokladať, že prebehla vďaka 
procesom zahŕňajúcim zakladateľské efekty. Silný prírodný alebo pohlavný výber môžu 
tiež pôsobiť na ostrovoch a viesť ku zrýchlenej speciácii. 
 
10.2 Čistá diverzifikačná rýchlosť 

Čistá diverzifikačná rýchlosť [net diversification rate, NDR] je zmena v počte 
prežívajúcich línií za jednotku času. Čistý diverzifikačný interval [net diversification 
interval, NDI] je recipročná hodnota čistej diverzifikačnej rýchlosti. Tieto indexy sa 
počítajú z veku spoločného predka skupiny, ktorý bol odhadnutý pomocou molekulárnych 
hodín alebo fosílnych údajov, a z počtu recentných druhov odvodených z tohto spoločného 
predka. Čisté diverzifikačné rýchlosti sú teda mierou zmeny v biodiverzite. Jednoduchosť 
v odhade čistej diverzifikačnej rýchlosti a čistého diverzifikačného intervalu je však 
prevážená jej nepresnosťou, pretože tieto indexy nezohľadňujú rýchlosť vymierania 
druhov. 

Ak všetky druhy vznikajú ako bočné vetvy z jednej pretrvávajúcej línie, tak 
 

€ 

NDR =
n −1
t

 a 

€ 

NDI =
t

n −1
 

 
kde n je počet recentných druhov vytvorených za časové obdobie t z jedného spoločného 
predka. Takýto model fylogenézy sa označuje ako „kombinovaná fylogenéza“ a v mnohých 
prípadoch je nereálna (obr. 10.1). Výnimkou môže byť druh žijúci na pevnine, ktorý dá 
vznik viacerým druhom opakovanou kolonizáciou ostrovov za predpokladu, že tieto 
descendentné druhy už ďalej nevytvárajú nové druhy. 

Biologicky realistickejšie modely „vyváženej fylogenézy“ predpokladajú, že všetky 
línie majú približne rovnaké pravdepodobnosti vytvárať nové druhy v danom časovom 
intervale (obr. 10.1). Reálne fylogenézy sú pravdepodobne zmesou kombinovaných 
a vyvážených fylogenéz, pričom ale vyvážené fylogenézy sú pravdepodobne bližšie 
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situácii v prírode. NDR a NDI sa v tomto prípade počítajú pomocou „modelu čistého 
zrodu“ [pure birth model]. 
 

 

 
 
Obrázok 10.1 Dva extrémne spôsoby fylogenézy: „kombinovaná“ a „vyvážená“. V kombinovanej 
fylogenéze sú nové druhy vytvárané opakovaným vetvením jednej línie, kým pri vyváženej 
fylogenéze sa každá línia vetví samostatne rovnakou rýchlosťou. Ak sú vetviace rýchlosti 
kombinovanej a vyváženej evolúcie rovnaké, tak vyvážená fylogenéza vytvára viac 
druhov s kratšími priemernými speciačnými intervalmi. Vo vyššie uvedenej schéme kombinovaná 
fylogenéza vytvára päť druhov, kým vyvážená fylogenéza osem druhov (podľa Coyne & Orr, 
2003). 
 
 

Model čistého zrodu predpokladá, že v každom krátkom časovom intervale má každý 
druh rovnakú pravdepodobnosť vytvoriť nový druh. Táto pravdepodobnosť sa označuje 
ako diverzifikačný parameter. Očakávaný počet druhov tak narastá podľa nasledovnej 
rovnice: 
 

€ 

dN
dt

= DN  

 
kde D je diverzifikačný parameter a N je počet druhov. Začínajúc v čase nula s počtom 
druhov N0 je počet druhov Nt v čase t rovný 
 

€ 

Nt = N0e
Dt  

 
Takže počet druhov narastá s časom exponenciálne. Z vyššie uvedenej rovnice sa dá po 
logaritmovaní vypočítať D nasledovne 
 

€ 

D =
lnNt − lnN0

t
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Za predpokladu, že 

€ 

N0 =1 (t.j. monofyletická skupina začínala z jedného predka) platí 
 

€ 

D =
lnNt

t
  a  

€ 

NDI =
1
D

=
t

lnNt

 

 
Hodnoty NDI môžu byť kladné alebo záporné (v čase preváži vymieranie nad 

vznikom druhov), ak sú založené na fosíliách. Sú však vždy kladné, ak sú založené na 
žijúcich druhoch. Toto by mohlo naznačovať, že počet druhov môže narastať bez 
obmedzení. Čo je samozrejme absurdné, pretože druhy aj vymierajú. 

Diverzifikačný interval sa niekedy vyjadruje aj ako „čas zdvojnásobenia“ [doubling 
time, td], t.j. predpokladaný čakací čas, za ktorý sa počet druhov vo fylogenéze 
zdvojnásobí. Čas zdvojnásobenia sa môže vypočítať z diverzifikačného intervalu 
 

€ 

td =
ln2
D

 za podmienky, že 

€ 

Nt

N0
= 2 

 
Dosadením z vyššie uvedených rovníc dostaneme pre čas zdvojnásobenia nasledovnú 
rovnicu 
 

€ 

td =
t ln2
lnNt

 

 
Časy zdvojnásobenia nie sú identické s NDI a väčšinou sú kratšie ako NDI, pretože nárast 
druhov je exponenciálny. Fakt, že druhy môžu vyhynúť, čo nie je zohľadnené pri výpočte 
NDI, spôsobuje, že hodnoty NDI väčšinou prevyšujú hodnoty BSI. Pretože rýchlosti 
vymierania sú častokrát vysoké, tak rozdiely medzi diverzifikačnými a speciačnými 
intervalmi môžu byť veľké. Avšak pre línie, ktoré vznikli len recentne, diverzifikačná 
rýchlosť môže byť blízko speciačnej rýchlosti, pretože recentne vzniknuté druhy ešte 
nestihli vyhynúť. 

S výpočtom NDI je spojených aj niekoľko ďalších problémov. Nie vždy sú známe 
všetky druhy v danej skupine. Táto chyba je menej závažná, lebo tieto hodnoty vstupujú do 
NDI ako logaritmické. Závažnejším problémom je však nesprávne odhadnutý čas (fosílny 
záznam väčšinou podhodnocuje vek línie) ubehnutý od posledného spoločného predka, 
pretože čas vstupuje do rovníc lineárne a nie logaritmicky. Ďalej nemerané premenné tiež 
môžu zkresliť hodnotu NDI. Najzávažnejším problémom ale ostáva predpoklad modelu 
čistého zrodu, že rýchlosť speciácie a vymierania je konštantná v priebehu času medzi 
všetkými líniami. 

Odhliadnúc od týchto nedostatkov hodnoty NDI vypočítané z rôznych skupín rastlín, 
živočíchov a prvokov naznačujú, že rozptyl medzi jednotlivými skupinami je prekvapivo 
malý. Priemerný diverzifikačný interval je 6,5 miliónov rokov. Väčšina vypočítaných 
hodnôt NDI spadá medzi 0,5 a 20 miliónov rokov. Najkratší diverzifikačný interval je 
4000 rokov pri afrických cichlidách z jazera Nabugabo, kým najdlhší interval je 20 
miliónov rokov zistený pri fosílnych lastúrnikoch. Morské bezstavovce diverzifikujú 
pomalšie ako terestrické rastliny a tie diverzifikujú pomalšie ako terestrické živočíchy, 
ktoré majú hodnoty NDI medzi 1 a 8 miliónmi rokov. 
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10.3 Zrejmá speciačná rýchlosť 
Pretože čistá diverzifikačná rýchlosť a čistý diverzifikačný interval nezohľadňujú 

rýchlosť vymierania druhov, navrhnuté boli dva ďalšie indexy: zrejmá speciačná rýchlosť 
[apparent speciation rate, ASR] a jej inverzná hodnota – zrejmý speciačný interval 
[apparent speciation interval, ASI]. Tieto predstavujú odhad speciačnej rýchlosti 
odpočítaním rýchlosti vymierania E od čistej diverzifikačnej rýchlosti NDR: 
 

€ 

ASR = NDR − E  
 

Odhady rýchlosti vymierania sú založené na údajoch z fosílneho záznamu, alebo na 
predpokladoch o možnom rozpätí týchto hodnôt. V ideálnom prípade sa ASR rovná BSR. 
Väčšinou sa ale líšia, pretože ASR zahŕňa odhad vymierania morfologicky zreteľných 
taxónov a nie biologických druhov.  

Pre diverzifikačný parameter D platí: 
 

€ 

D = S − E  
 

kde S je bezprostredná rýchlosť biologickej speciácie (t.j. BSR) a E je bezprostredná 
rýchlosť vymierania. 

Kvôli problémom s odhadom parametrov sú hodnoty ASI oveľa menšie ako NDI. 
Matematické odhady S a E z distribúcie vetiev vo vypočítaných fylogenických stromoch sú 
veľmi nepresné a majú veľké rozptyly. Preto sú väčšinou odhady ASI založené na rýchlosti 
vymierania odvodenej z fosílií. Aj keď je ASI založené na dobrých fosílnych údajoch, tak 
prevyšuje BSI, pretože reprodukčná izolácia môže byť vytvorená dávno predtým, než sú 
sympatrické fosílne druhy rozoznateľné ako morfologicky zreteľné druhy. 
 
10.4 Faktory ovplyvňujúce rýchlosť speciácie 

Sú to faktory, ktoré umožňujú prienik do novej adaptívnej zóny. Často sa nazývajú aj 
„kľúčové inovácie“. Pretože niektoré z nich sú už existujúce znaky a nie inovácie, je 
správnejšie ich označovať ako „kľúčové faktory“. Tieto faktory zvyšujú rýchlosť speciácie 
bez zvyšovania rýchlosti vymierania. Klády, ktoré ich majú, sa časom stávajú väčšie, čím 
vzniká evolučný trend. 

Navrhnutých bolo viacero znakov, ktoré majú veľký vplyv na speciačnú rýchlosť: 
veľkosť tela, spôsob reprodukcie, stupeň špecializácie, spôsob opeľovania, rýchlosť 
migrácie atď. Ak jeden alebo viacero kládov s týmito znakmi má štatisticky významne viac 
druhov ako príbuzné klády bez týchto znakov, tak sa dá uvažovať, že tieto znaky mali 
vplyv na rýchlosť speciácie. Avšak mimoriadne veľké rozdiely vo veľkostiach sesterských 
kládov môžu byť zapríčinené aj mnohými inými faktormi (napr. biogeografickou históriou, 
rôzličnými rýchlosťami vymierania atď.). 

Rozoznané boli minimálne štyri skupiny faktorov súvisiacich s druhovým bohatstvom 
skupiny, ktorá ich má: 

1. Vlastnosti organizmov uľahčujúce speciáciu. Tieto znaky zrýchľujú evolúciu 
reprodukčnej izolácie. Najlepšími kandidátmi sú znaky podporujúce pohlavný výber 
u živočíchov. Obdobne pri kvitnúcich rastlinách sú to znaky podporujúce polinátorovú 
izoláciu. Môžeme preto očakávať vyššiu rýchlosť speciácie u živočíchmi opelivých rastlín 
než pri abioticky opeľovaných rastlinách. 
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Speciácia tiež môže byť uľahčená, keď sú organizmy zahrnuté do biologických 
interakcií s inými druhmi. Organizmus adaptovaný na určité abiotické prostredie môže 
dosiahnuť evolučné plateau (plošina), keď prostredie ostáva konštantné. Ak je však 
adaptovaný na iné druhy, ktoré samotné sa ďalej vyvíjajú, tak dochádza k stále sa 
meniacim selekčným tlakom a k vzniku súbežne sa vyvíjajúcich rás. Oboje vedú 
k zvýšenej reprodukčnej izolácii. Vyšší počet biotických interakcií medzi organizmami 
v trópoch spôsobuje, že tropické skupiny sú druhovo bohatšie ako príbuzné skupiny žijúce 
v miernom pásme. V trópoch sú oveľa stabilnejšie klimatické podmienky, čo umožňuje 
spoločne existovať väčšiemu počtu druhov. 

2. Vlastnosti organizmov zabraňujúce vymieraniu. Akýkoľvek znak redukujúci 
pravdepodobnosť vymretia zvyšuje druhové bohatstvo aj bez toho, aby mal účinok na 
rýchlosť speciácie. Do tejto kategórie patria znaky zvyšujúce veľkosť populácie 
a geografický areál: migračná rýchlosť, malá telesná veľkosť, schopnosť samooplodnenia, 
chemická obrana voči herbivorom atď. 

3. Vlastnosti organizmov otvárajúce nové adaptívne zóny. Takéto znaky umožňujú 
rýchlu inváziu do nových habitatov, čím spúšťajú adaptívnu radiáciu bez toho aby mali 
priamy efekt na reprodukčnú izoláciu. Takéto radiácie zahŕňajú mnoho otvorených ník 
a znižujú pravdepodobnosť vymretia. Do tejto kategórie patria napríklad krídla u vtákov 
a hmyzu, ale aj preadaptácie, t.j. znaky, ktoré sa vyvinuli pre určitú funkciu, ale potom čo 
sa prostredie zmenilo, nadobudli inú funkciu. 

4. Vlastnosti na druhovej úrovni ovplyvňujúce rýchlosť speciácie a vymierania. 
Niektorí makroevolucionisti tvrdia, že existujú vlastnosti celých druhov, ktoré ovplyvňujú 
tieto dve rýchlosti. Tieto vlastnosti nemôžu byť extrapolované z vlastností jedincov a sú 
nimi napríklad veľkosť areálu alebo stupeň jeho fragmentácie. 
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Terminologický slovník 
 

 
 
 
adaptácia vlastnosť organizmu, ktorá sa vyvinula ako dôsledok prírodného 

výberu prebehutého v evolučnej minulosti organizmu a ktorá 
vedie k existencii v zhode s podmienkami daného prostredia 

adaptívna radiácia rýchla diverzifikácia (rozrôznenie) pôvodnej populácie do 
niekoľkých ekologicky odlišných subpopulácií (druhov), pričom 
každá je adaptovaná (prispôsobená) na inú ekologickú niku 

adult dospelý (pohlavne zrelý) jedinec 
akrozóm útvar v prednej časti hlavičky spermie obsahujúci enzýmy, ktoré 

sa uplatňujú pri prenikaní spermie do vajíčka 
alela konkrétna forma génu 
alochronická izolácia zmena v čase obdobia rozmnožovania, ktorá pôsobí ako izolačná 

bariéra 
alopatrický vyskytujúci sa v geograficky sa neprekrývajúcich oblastiach 
alozýmy alternatívne formy proteínov kódované rôznymi alelami jedného 

lokusu 
anagenéza evolučná zmena v rámci línie 
autozómy somatické chromozómy, t.j. nie pohlavné chromozómy 
bottleneck výrazný a dočasný pokles veľkosti populácie vedúci ku zníženiu 

genetickej variability 
centroméra oblasť chromozómu, v ktorej sa dotýkajú sesterské chromatídy, 

delí chromatídu na dve ramená 
diploidný majúci dve úplné sady homologických chromozómov (2n) 
divergencia rastúca odlišnosť vzájomne izolovaných skupín (druhov, génov) 

počas fylogenetického vývoja 
ekologická nika rozsah podmienok prostredia umožňujúcich prežitie, rast a roz-

množovanie organizmu alebo druhu 
epistáza základná črta speciácie, pri ktorej gény vytvorené v jednej 

skupine tvoria reprodukčnú izoláciu pri interakcii s génmi, ktoré 
sa vyvinuli pri inej skupine 

fenológia veda študujúca vplyv klímy a zmien počasia v jednotlivých 
ročných obdobiach na životné prejavy organizmov (napr. životný 
cyklus, vývin, reprodukcia)  

fitness reprodukčná zdatnosť. Je relatívna schopnosť jedinca prežiť 
a reprodukovať sa v porovnaní s inými členmi populácie. Čím 
viac potomkov jedinec za život zanechá, tým vyššie má fitness 
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fenotyp vonkajšie pozorovateľné vlastnosti organizmu, ktoré sú výsled-
kom interakcie genotypu a prostredia 

frekvencia alely podiel alely daného lokusu v rámci skupiny (napr. populácie) 
fylogenéza diagram znázorňujúci evolučné vzťahy medzi genetickými 

líniami (populáciami alebo druhmi) 
gaméta zrelá pohlavná bunka 
gén úsek DNA nesúci informáciu o vytvorení jedného znaku 
genetický drift proces výrazne meniaci frekvencie alel v rámci populácie z jed-

nej generácie na druhú pomocou náhodného výberu jedin-
cov/gamét 

genóm  úplný súbor DNA z bunky alebo organizmu, pri eukaryotoch 
môže zahŕňať jadrovú, mitochondriálnu aj plastidovú DNA 

genotyp súbor génov organizmu 
génový tok prenos genetického materiálu z jednej populácie do druhej 
Haldaneovo pravidlo  pravidlo hovoriace, že heterogametické hybridy sú skôr neplodné 

a menej životaschopné ako homogametické hybridy 
haploidný majúci iba jednu sadu chromozómov (n) 
haplotyp konkrétna forma génu alebo DNA sekvencie 
heterogametický majúci dva rôzne pohlavné chromozómy, napr. samčekovia 

cicavcov (XY) alebo samičky vtákov (ZW) 
heterozygot jedinec, ktorý má viac ako jeden typ alel na danom lokuse 
heterošpecifický patriaci rôznym druhom 
homogametický majúci iba jeden typ pohlavných chromozómoch, napr. samičky 

cicavcov (XX) alebo samčekovia vtákov (ZZ) 
hybrid  potomok, ktorý je výsledkom párenia dvoch rôznych druhov 

alebo diverzifikovaných populácií, líšiacich sa v niektorých 
dedených znakoch 

hybridizácia tvorba potomkov párením dvoch rôznych druhov alebo 
diverzifikovaných populácií, líšiacich sa v niektorých dedených 
znakoch 

hybridná zóna vyhradená geografická zóna, v ktorej sa členovia dvoch rôznych 
druhov, poddruhov, chromozomálnych rás či diverzifikovaných 
populácií stretajú a vzájomne hybridizujú 

chromatída jedno z dvoch vlákien DNA zreplikovaného chromozómu 
chromozóm štruktúra v jadre eukaryotickej bunky, na ktorej sú lokalizované 

jadrové gény 
imprinting raná fáza v živote organizmu, počas ktorej získava základné 

poznatky o svete okolo seba, tieto poznatky sa už nedajú 
pozmeniť ďalším učením 

inkvilinizmus fenomén, pri ktorom jeden druh sociálneho hmyzu sa stáva 
obligátnym parazitom druhého druhu 

introgresia prenos génov z jedného druhu alebo populácie do druhého druhu 
alebo populácie pri hybridizácii 

invázia vstup a šírenie druhu v oblasti alebo habitate, kde sa predtým 
nevyskytoval 
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kladogenéza vzniku nových línií rozdelením materského druhu na dva dcérske 
druhy 

kodón trojica nukleotidov určujúca aminokyselinu, ktorá má byť zara-
dená do polypeptidového reťazca počas proteosyntézy 

koevolúcia proces, pri ktorom členovia dvoch (alebo viac) druhov vzájomne 
podporujú sily prírodného výberu, ktorými na seba vzájomne 
pôsobia, napríklad parazity a ich hostitelia 

koexistencia spolužitie dvoch druhov (alebo organizmov) na tom istom 
stanovišti, pričom ani jeden z nich nie je vytláčaný tým druhým 
druhom (alebo organizmom) 

kompetícia súťaž 
konšpecifický patriaci tomu istému druhu 
kospeciácia proces pri ktorom z jednej populácie vzniká nový druh v súlade 

a v odpovedi na druhú populáciu, z ktorej tiež vzniká iný nový 
druh 

lokus lokalizácia určitého génu alebo DNA na chromozóme 
meióza  bunkové delenie, pri ktorom z jednej diploidnej bunky vznikajú 

štyri haploidné bunky (gaméty) 
mitóza  bunkové delenie, pri ktorom z jednej diploidnej bunky vznikajú 

dve diploidné bunky 
modus hodnota kvantitatívneho znaku štatistického súboru, ktorá má 

najvyššiu relatívnu frekvenciu, t.j. vyskytuje sa v súbore 
najčastejšie 

molekulárne hodiny teória umožňujúca vypočítať koľko času uplynulo od divergencie 
dvoch taxónov 

monogamia systém, v ktorom sa samička pári iba s vlastným samčekom 
a samček len s vlastnou samičkou 

monofyletická skupina skupina organizmov (populácií alebo druhov), ktoré mali 
spoločného predka a všetci jeho potomkovia sú členmi tejto 
skupiny 

mutácia zmena v štruktúre génu alebo chromozómu 
mutualizmus interakcia medzi jedincami dvoch (alebo niekoľkých) druhov, 

ktorá kladne ovplyvňuje rast alebo veľkosť ich populácií 
nesynonymná 
substitúcia 

nukleotidovú substitúcia, ktorá mení kodón a tým spôsobuje, že 
jedna aminokyselina je nahradená inou počas proteosyntézy 

nominotypický taxón podradený taxón, ktorý obsahuje názvový typ rozdeleného 
taxónu, napríklad Satyrium hallackii hallackii je nominotypický 
poddruh druhu S. hallackii, kým S. hallackii ocellatum nie je 
nominotypický poddruh druhu S. hallackii 

obligátny výlučný, výhradný 
parafyletická skupina skupina organizmov, ktorá zahŕňa niektorých ale nie všetkých 

potomkov spoločného predka 
pericentrická inverzia chromozomálna prestavba, ktorá zahŕňa centroméru, pričom 

dochádza k zlomu v oboch ramenách chromozómu a úsek medzi 
týmito dvomi zlomami sa pretočí 
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pleiotropia základná črta speciácie, pri ktorej znak vytvorený v jednej 
skupine tvorí izolačnú bariéru od iných skupín 

pohlavné chromozómy chromozómy zodpovedné za určenie pohlavia jedinca, napr. X 
a Y chromozómy cicavcov, Z a W chromozómy vtákov 

polinárium peľové zrná zlepené do jednej hrudky (t.j. nie sú samostatné 
alebo v tetrádach), typické pre orchidee 

polinátor opeľovač 
polygamia systém, v ktorom sa samička pári s viacerými samčekmi 
polyfyletická skupina skupina organizmov, ktoré nemajú spoločného predka 
polyploidný majúci tri a viac úplných sád homologických chromozómov 
rekombinácia výmena segmentov medzi molekulami DNA alebo chromozóma-

mi 
rušivý prírodný výber prírodný výber uprednostňujúci dva alebo viac extrémnych feno-

typov, ktoré majú lepší fitness ako prechodný fenotyp 
selekcia prirodzený výber jedincov schopných rozmnožovania 
sibling species druhy, ktoré majú veľmi podobnú morfológiu, správanie aj 

ďalšie vlastnosti, ale sú reprodukčne izolované 
speciácia druhotvorba, vznik nových druhov 
sympatrický vyskytujúci sa v tej istej geografickej oblasti 
synonymná substitúcia nukleotidovú substitúcia, ktorá nemení kodón, a tak pri nej nedo-

chádza k zámene jednej aminokyseliny za druhú počas proteo-
syntézy 

unimodálne rozdelenie štatistické rozdelenie premennej, ktoré má iba jeden vrchol, t.j. 
iba jeden modus (viď tiež modus) 

zygota diploidná bunka vzniknutá splynutím dvoch gamét (zvyčajne 
samčej a samičej) 
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