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Abstract: The issue of possible processes that run during the butterfly pupal stage is
discussed in this article. It focuses on those ones that lead to origin of butterfly forms
variations (aberations) induced by chemicals and temperature shocks, and possibility of
permanent inheritance of acquired patterns. Method of patterns creation is suitable for
example in research of phylogenetic relations documented by enclosed figures. Based on own
experiments and considerations, the author formulates the opinion that mimetic attributes of
currently differentiated species did not originate in successive evolutionary development.
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ÚVOD
Ještě před uveřejněním příspěvku – části I. (BLAŽEK 2006), kde bylo několikrát
použito slovo genetika, se objevili pochybnosti (ROLLER 2004): "... či v tom má sám
autor jasno". Bylo mi jasné jedno, že v daném problému jsem se tvorbou hypotéz
pustil pro mne na velmi tenký led, ale po konzultaci s fundovanými odborníky z
Entomologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích jsem zjistil, že v tom nemá
nikdo celkem jasno. Abych teda shrnul současné poznatky celé problematiky.

POZNATKY A DISKUSE
O výskytu odlišností od nominálního habitu u motýlů (ale nejen u nich) žijících v
přírodě není pochyb. U těchto forem jednotlivých druhů byly zaznamenány nejen
změny barev (chemických i fyzikálních), kresby na křídlech, ale například i změny
tvaru křídel, změny tvaru a úhlu postavení šupinek na křídlech. Takto rozsáhlé
změny v organizmu musí být tedy zřejmě zapříčiněny ovlivněním procesu řízené
proteosyntézy. Pokud příkazy ke stavbě organizmu pocházejí z informací
zakotvených v genomu, potom v některém ze stupňů tohoto procesu nutně dochází
ke změnám.
Při procesu přeměny housenky na motýla v kukle dochází k zániku starých
orgánů a tvorbě nových. Tato přeměna je citlivá na zásah vnějších faktorů, jako jsou
teplota (TYKAČ 1959), chemikálie - zvláště na bázi těžkých kovů (ZACWILICHOWSKI
1936; DĄBROWSKI 1966), ale určitě i jiných elementů.
V minulosti se objevila tvrzení o dědičnosti těchto jevů (KOMÁREK 2004), kde
autor na straně 112 uvádí: "... vznikla řada prací, dokazujících dědičnost aberativních
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kreseb získaných teplotními šoky po několik generací (Prochorov 1927) ...". O
částečné přenositelnosti modifikací do druhé generace se zmiňuje i (MACHOLÁN
2007b) v odkaze na (Spuler 1910).
V současné době však zatím není ujasněno, jaké chemické pochody při těchto
zásazích probíhají. Odborníci se domnívají, že zdánlivě dědičné změny jsou buď
fyziologicko-biochemického charakteru, kdy se určité procesy ovlivní vždy stejným
způsobem, nebo jsou podmíněny epigeneticky (to jest vnější úpravou exprese genu
bez jejich skutečné dědičné změny; například imprintingem). Takovéto změny se
mohou pak projevit po jednu až několik po sobě následujících generací (například
přenosem nějakého enzymu, či jiné látky, cytoplasmou vajíčka; v kukle se u samic
zároveň ovlivňují zrající oocyty), avšak nebudou dědičné v pravém slova smyslu - to
jest, nebudou podmíněny změnou na úrovni DNA (tudíž nebudou děděny stabilně).
(MAREC 2006)
Zarážející na celém procesu je, že při působení všech faktorů (to znamená v
přírodě i při teplotních i chemických pokusech) dochází ke vzniku celé řady různých
forem (například u babočky síťkované Araschnia levana), ale vždy stejných!
Částečně to vysvětluje (MACHOLÁN 2007a) – “nízká teplota, jak známo, snižuje,
vysoká teplota rovněž, aktivitu enzymového systému, a také mnohé chemikálie
inhibují enzymy“. Mezi chemikálie, které určitým způsobem ovlivňují enzymatické
systémy dozajista patří i těžké kovy z polyheterokyselin.
Všechny tyto skutečnosti vedou k vyslovení hypotézy: V dávné době, kdy na
určitém vývojovém stupni už byl definován nějaký organizmus říkejme mu
"pramotýl", se na původním třeba hnědém podkladě začali evolucí objevovat
(vynechejme důvody) nové a nové kresby i jiné vlastnosti, které se postupně stávali
dominantními pro dnešní habitus diferencovaných druhů. Informace o původním a
vývojových přechodových vzezřeních však zůstaly uchovány v genomu. V současné
době, při přesně definovaných manipulacích (teplota, chemikálie), kdy může
docházet k blokování dominantních informací, se za určitých okolností objeví
některý z vývojových znaků, které v současné době vnímáme jako aberace - nebo
spíš formy, mezi nimiž často existují plynulé přechody, takže je těžké danou
odchylku k nějaké popsané aberaci vůbec přiřadit.
Ne všechny příbuzenské vztahy hmyzu jsou přijatelně a do detailů objasněny.
Metodika tvorby forem je nápomocná i v této oblasti. V přírodě se formy vyskytují
ojediněle a teplotní šoky způsobují vysokou úmrtnost vývojových stádií. Na
sledování fylogenetických vztahů lze tedy s výhodou využít chemii, při níž
"výtěžnost" změněných jedinců bývá okolo 20 %.
Jako příklad je na obrázcích uvedena podobnost regresních forem některých
druhů (s vyobrazením lícní a rubové strany) čeledi Nymphalidae. Prvým je bělopásek
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764), druhým je batolec Apatura iris (Linnaeus, 1758),
třetím je babočka Araschnia levana (Linnaeus, 1758) a čtvrtým je okáč – Paragre
aegeria (Linnaeus, 1758). Formy prvních dvou druhů jsou z přírody a exempláře
posledních dvou druhů byly vychovány z housenek v laboratorních podmínkách, při
nichž histolýza v kukle byla ovlivněna injektováním polyheterokyseliny v tomto
případě fosfowolframové.
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Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
(Strážovské vrchy, 2002)

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
regresní forma (BĚLÍN 1999)

Apatura iris (Linnaeus, 1758
(Strážovské vrchy, 2003)

Apatura iris (Linnaeus, 1758)
regresní forma (BĚLÍN 1999)

Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
(Strážovské vrchy, 2000)

Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
regresní forma (labor., coll. autor, 2000)

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
(Strážovské vrchy, 2000)

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
regresní forma (labor., coll. autor, 2000)

Vrchní strana křídel těchto forem všech čtyř druhů je v porovnání s původní
(nominální) kresbou značně redukována na přibližně stejný odstín hnědé barvy.
Rubová strana křídel vykazuje též redukci kresby s inklinací k podobným barvám.
Výzkum regresních forem hmyzu bude jistě využitelný i v jiných odvětvích
biologie. Například následující úvaha by mohla být komponována i jako samostatný
příspěvek a zabíhá už hodně daleko od původního záměru příspěvku. Tedy - na
základě dosavadních výsledků pokusů se dá rozvinout hypotéza o neevolučním
vývoji mimetických organizmů, jak je uvedeno dále.
Odborníky (MAREC a jiní 2006) byl připuštěn názor autora (jak je výše
uvedeno) o možné existenci v genomu spících informací, které se stanou
dominantními blokováním informací, které mají na svědomí současný vzhled druhů.
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Potom logicky v genomu existují společné informace nejen pro příbuzné druhy
jedné čeledi jednoho řádu, ale i pro vícero řádů, tříd, nebo celou živočišnou říši,
dokonce pro všechny živé organizmy. V konečném důsledku úvaha o spících
informacích vede hluboko do minulosti, kde praorganizmům na určitém vývojovém
stupni byly zakódovány jisté informace. Jako příklad je možné uvést dovednost
syntetizovat stejná organická barviva pro velmi vzdálené skupiny živočichů.
Například pteriny se vyskytují u ryb a na druhé straně u motýlů bělásků (Pieridae).
Nebo melaníny – barviva vyskytující se v celé živočišné říši, pro jejichž syntézu je
potřebné množství genetických informací. Tyto informace se pro některé potomky
různých skupin postupem času staly společně dominantními anebo naopak
nepotřebnými.
Při úvahách o možnostech vzniku kresby a o vývoji živých organizmů
docházíme k závažnému závěru, který byl označen jako "velmi netradiční, ale v
zásadě správný" (KOMÁREK 2006), že mimetické vlastnosti v současnosti
diferencovaných druhů nevznikly postupným evolučním vývojem.
Předpokládejme, že předkové v současné době mimetických organizmů žili v
určité oblasti spolu odedávna – to je, společné genetické informace existovaly v
společném prapředkovi, a až potom došlo k oddělení druhů, čeledí, případně řádů, s
přítomností dodnes přetrvávajících vzájemně výhodných mimetických vlastností a
vztahů. Jinými slovy řečeno: Přirozeným výběrem byl zachován vzhled, který se
nejvíce přibližuje svému vzoru.
Nepředstavitelným totiž zůstává první krok takřka cíleného konvergentního
mimetického napodobení habitu jiného druhu náhodnou mutací a navíc bez
přítomnosti spící archetypově podobné, ne-li shodné, genetické informace. Evoluce
vždy probíhá spíš divergentně s diferenciací druhů.
A za druhé: Je dosti těžko představitelné, že i po aktivaci totožné spící
informace dodatečně, to znamená, výskytem regresní mimetické četnostně ojedinělé
formy, by tato nebyla v dalších generacích (jako obyčejně) pohlcena genofondem
daného druhu. A stěží bude existovat důvod, aby se vývoj ubíral zpětným chodem.

ZÁVĚR
Závěrem je třeba zdůraznit, že soubor příspěvků je více zaměřen na statistické
hodnocení výskytu forem jednotlivých druhů hmyzu a to především motýlů, než na
vysvětlování důvodů jejich vzniku. Předložená část se vymyká této koncepci, přesto
si však autor považoval za povinnost uvést některá fakta na "pravou míru". O
statistickém zastoupení forem dalších druhů bude pojednáno v následujících částech
příspěvku.
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