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Úvod

Životní strategie
• Jsou dány druhově specifickým nastavením základních life-history znaků jako jsou rychlost individuálního vývoje, plodnost a

délka života.

• Rychlost růstu a rozmnožování negativně koreluje s délkou života, což je patrně dáno nutností investovat omezené zdroje do
růstu a rozmnožování na straně jedné a do obranných mechanizmů na straně druhé. Spektrum životních strategií tak lze popsat
na škále od pomalých po rychlé (Obr. 1).

Materiál a metody

• Data byla sbírána od konce března do poloviny srpna na území České republiky na 4 lokalitách – okolí Ústavu biologie
obratlovců Akademie věd ČR ve Studenci, v okolí obce Lužnice v jižních Čechách, v okolí obce Bohumilice na jižní Moravě a v
obci Havraníky nedaleko NP Podyjí na jižní Moravě.

• Ptáci byly chytáni v ranních a dopoledních hodinách do nárazových sítí. Po chycení ptáka do sítě byl v čase do 3 minut odebrán
malý vzorek krve, ze kterého byla následně glukometrem (FreeStyle Freedom Lite, Abbott Diabetes Care Inc., USA) změřena
koncentrace tzv. bazální glukózy Glu0.

Obr.3. Proměnlivost v koncentraci bazální glukózy
u 24 druhů našich pěvců.
1 = Cin_cin, 2 = Del_urb, 3 = Coc_coc,
4 = Stur_vul, 5= Car_chl, 6 = Syl_bor,
7 = Pas_mon, 8 = Pas_dom, 9 = Tur_mer,
10 = Syl_atr, 11= Frin_coel, 12 = Emb_sch,
13 = Hir_rus, 14 = Tur_phi, 15 = Car_fla,
16 = Phy_tro, 17 = Acr_sch, 18 = Acr_sci,
19 = Emb_cit, 20 = Par_pal, 21 = Pru_mod,
22 = Eri_rub, 23 = Phy_col, 24 = Par_maj.

Obr. 2. Konsenzuální strom znázorňující fylogenetické vztahy pro 24 druhů zkoumaných pěvců.

Poděkování: Dík patří všem co se podíleli na sběru dat a pomáhali s jejich zpracováním. Výzkum byl podpořen
projektem „ Biologie stárnutí a senescence: mechanizmy a dynamika u volně žijících ptáků.“ GAČR 15-11782S.
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Obr.5. Průměrná koncentrace bazální glukózy ve vztahu k hmotnosti
těla u pěvců při kontrole na fylogenezi, reprodukční investici a potravu
(n = 24).

Obr.4. Průměrná koncentrace
bazální glukózy ve vztahu k
potravní preferenci pěvců při
kontrole na fylogenezi,
hmotnost těla a investici do
reprodukce (n = 24). Chybové
úsečky představují s.e.

Obr. 1. Obecné schéma znázorňující vztah mezi délkou života (longevitou) a
životními strategiemi, které představují kontinuum od pomalých po rychlé.

Fyziologické adaptace
• Známou fyziologickou adaptací související

s životními strategiemi je intenzita
metabolizmu, která koreluje pozitivně
s rychlostí růstu a rozmnožováním, a
negativně s délkou života.

• Lze předpokládat, že bazální koncentrace
glukózy v krvi (Glu0), coby zdroje okamžitě
využitelné energie, bude korelovat
s úrovní bazálního metabolizmu, tzn. i se
základními life-history znaky. Tuto
hypotézu jsme během dvou let testovali
na 24 druzích pěvců žijících u nás.

• Z široké palety life-history znaků jsme si
pro analýzu zvolili hmotnost těla, potravu,
longevitu, generační dobu (definice viz
IUCN Red List Criteria) a investici do
reprodukce (velikost snůšky × počet
snůšek za rok).

• Na základě fylogenetické hypotézy (Jetz et al 2012) byl s použitím programu Beast (http://beast.bio.ed.ac.uk/) sestrojen
konsenzuální strom pro 24 druhů pěvců (Obr. 2).

• Tento strom byl pak použit při statistické analýze v prostředí programu R (R Development Core Team 2014).
• Data byla analyzována s použitím balíčku ape (Paradis et al 2004) a k proložení modelu byla použita funkce compar.gee.

Obr.6. Průměrná koncentrace bazální glukózy ve vztahu k investici do
reprodukce (velikost snůšky × počet hnízdění za rok) u pěvců při
kontrole na fylogenezi, typ potravy a hmotnost těla (n = 24).

DF F Pr ( > F)

Hmotnost těla 1 7.06 0.037

Potrava 2 9.01 0.015

Generační doba 1 0.99 0.356

Longevita 1 0.29 0.604

Reprodukční inestice 1 8.84 0.024

Tab. 1. Celkový model ukazující vztah průměrné bazální
koncentrace glukózy vybraným life-history znakům při
kontrole na fylogenezi (n = 24).
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Souhrn

Zjistili jsme, že různé druhy pěvců se mezi sebou liší v bazální koncentraci glukózy v krvi.

Vysoké bazální koncentrace krevní glukózy byly zaznamenány u druhů s malou velikostí těla,
vysokou roční reprodukční investicí a u druhů omnivorních.

Neprokázali jsme vztah ke generační době nebo délce života.

Zjištěné korelace s life-history znaky naznačují, že Glu0 by mohla souviset s úrovní metabolizmu.

http://beast.bio.ed.ac.uk/

