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Úvod:
S recentním rozvojem molekulárních metod detekce rodičovství byl u mnohých sociálně
monogamních druhů ptáků objeven výskyt mimopárových paternit (EPP – extrapair paternity),
představujících alternativní strategii rozmnožování (Griffith et al. 2002). Samci mohou plodit
mláďata mimo sociální pár a zároveň ztrácet paternitu ve vlastním hnízdě (Webster et al. 1995).
EPP tak mohou, ale nemusí, přispívat ke zvýšené variabilitě v reprodukčním úspěchu samců a k
evoluci druhotných ornamentů. U evropské populace vlaštovky obecné se předpokládá, že
hlavním znakem pod sexuální selekcí je dlouhý, vidlicovitě vykrojený ocas (Møller 1988; 1994),
zatímco u severoamerického poddruhu (H. r. erythrogaster) se takovým znakem zdá být červené
ventrální zbarvení samce (Safran & McGraw 2004). Překvapivě, práce na evropských populacích
jsou z velké většiny založeny na analýze paternit pomocí DNA fingerprintingu, což neumožňuje
určit EP samce (Møller 1988; Smith et al. 1991; Møller & Tegelström 1997), a skutečný
reprodukční úspěch samců může být tedy značně zkreslený.

Metodika:
Terénní práce (2 izolované lokality v CHKO Třeboňsko):
(1)  systematický odchyt dospělců do nárazových sítí + odchyt mláďat na hnízdě
(2)  odběr krve do lihu
(3)  značení všech jedinců kroužkem s identifikačním číslem
(4)  značení samců barevnou kombinací kroužků 

Laboratorní práce:
(1)  izolace DNA z krve (DNeasy Blood & Tissue Kit, Qiagen)
(2)  6 vysoce polymorfních mikrosatelitových lokusů (STRs)
(3)  PCR
(4)  fragmentační analýza
(5)  genotypizace vzorků (Flexibin; GeneMarker)
(6)  analýza paternit a maternit (Cervus)

Manipulativní experiment:
- u náhodně vybrané ½ samců byla rýdovací pera zkrácena o 2 cm zastřižením
- manipulace prováděna mezi 1. a 2. hnízdním pokusem

Cíle:

(1) stanovení míry EPP u vlaštovky obecné (Hirundo r. rustica) pomocí STRs

(2) stanovení  příspěvku EPP k potenciální síle pohlavního výběru (variabilitě v samčím     
reprodukčním úspěchu – vnitropárová a mimopárová komponenta)

(3) ověření vztahu mezi skutečným reprodukčním úspěchem samce a  jeho 
ornamentací, popř. jinými fenotypovými znaky (délka a symetrie rýdovacích per, bílé  
skvrny na ocase, melaninová hrdelní skvrna,  hmotnost, objem hlavy…)

(4) srovnání zdánlivého a skutečného reprodukčního úspěchu samců

(5) efekt manipulace na fertilizační úspěch samce
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Výsledky:
(1) Míra EPP

- celkem bylo nalezeno 66 hnízd s 268 mláďaty, 18% mláďat pocházelo z EP kopulací

- 43.9% hnízd obsahovalo alespoň 1 EPY, míra určení  genetického otce u EP mláďat 85%

(2) Síla sexuální selekce

- poměr skutečné a zdánlivé standardizované variance v reprodukčním úspěchu samců,

který vyjadřuje příspěvek EP fertilizací na příležitost pro sexuální selekci:

(0.17/0.05) = 3.2 

Tab.1: Standardizovaná variance v reprodukčním úspěchu, jež lze přičíst vnitropárovému (W) a mimopárovému (E) úspěchu a kovariance 

mezi nimi

Variance v reprod. úspěchu samců celková variance (%)

W 70.6

E 23.5

2 x Cov (W,E) 5.9

(3) Reprodukční úspěch a fenotyp

Obr. 1: Vztahy mezi hodnotami tónu (hue, p=0.004)) a jasu (brightness, p=0.007) hrdelní skvrny na celkový reprodukční úspěch v 1. hnízdění

(4) Zdánlivý versus skutečný reprodukční úspěch

Obr.2: Znázornění vztahů mezi hodnotami tónu skvrny (hue)  Obr.3: Znázornění vztahů mezi hodnotami tónu skvrny (hue)  

a objemu hlavy na celkový zdánlivý reprodukční úspěch a objemu hlavy na celkový skutečný reprodukční úspěch

(počet mláďat v hnízdě daného samce) (po započítání EPP)

p=0.0002 p=0.0419

(5) Efekt manipulace

- zkrácení rýdovacích per nevedlo k žádné průkazné změně v reprodukčním úspěchu samce

Závěr:
- studie nepotvrdila význam délky rýdovacích per na úspěšnost samce v EPP, ani na jeho 

celkový reprodukční úspěch, a to ani pomocí manipulativního experimentu 

- byl nalezen vztah barvy červené hrdelní skvrny (tón a jas) na celkový reprodukční úspěch

samce (obdobně jako u severoamerického poddruhu H. r. erythrogaster) 

- poprvé byla testována a prokázána pozitivní závislost mezi velikostí obejmu hlavy  a

reprodukčním úspěchem – tato proměnná se zdá být důležitým faktorem při ochraně

vlastních paternit při testování poměru EPY a WPY v hnízdě → to naznačuje, že velikost

hlavy (mozku) může být u vlaštovky obecné selektovaným znakem


